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VAN DE REDACTIE
KERSTI{UMMER
Helaas moeten we ook dit jaar vaststellen dat de krant in veel gevallen niet voor
de Kerst wordt bezorgd. De tijd tussen het verwerken van de kopij, het drukken
ervan en de bezorging van de krant is in deze tijdsperiode te krap. Wij gaan ons
als redactie beraden hoe we hier verandering in kunnen aanbrengen.

BEDANKJE BEZORGËR HEER VEURSVIANI
Onlangs heeft dhr. Veurman (Noordwolde) aangegeven de kranten in die plaats
niet langer te kunnen verspreiden. Jarenlang was, toen hij nog in Boijl woonde,
zijn verspreidingsgebied de noordkant van ons dorp. Na zijn verhuizing (in 2002)
heeÍt hij bij de in Noordwolde wonende oud Boijligers de kranten in de bus

gedaan. Als dank voor de inzet heeÍt dhr. Veurman inmiddels een attentie
ontvangen, maar ook langs deze weg willen wij hem nogmaals hartelijk dank
zeggen voor de bewezen diensten.
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Na een langzaam aÍnemende gezondheid is op 6 december Roelie Jager overleden.
Op 10 december vond de crematie plaats in Assen.
Wij wensen Will en Margreet veel sterkte met het verlies van hun moeder, resp. schoonmoeder.

Onlangs kreeg Klaas de Vries een nieuwe heup. Hij is druk doende met revalideren en heeft al heel
wat rondjes door het dorp gemaakt, met 2 krukken of de rollator. En dagelijks mag hij gebruik maken

van de hometrainer van Froukje Mooi. Wij weten het allemaal; Klaas kan moeilijk

stilzitten.

Waarschijnlijk kunnen we in de volgende editie van deze dorpskrant melden dat hij alweer op de fíets

zil.

Voor iedereen liefdevolle kerstdagen en alle goeds in 2015
Tot volgend jaar,
Corrie en Rudy
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Voor deze keer heb ik niets te melden van de buur1. Er zijn bij mij geen berichten binnen gekomen.
Er wordt gezegd: geen bericht - goed bericht. Daar ga ik dan maar vanuit.
Op het moment, zo'n kleine twee weken voor kerst, is iedereen druk met voorbereidingen:
Huis gezellig versieren, plannen maken voor het kersteten, kerstkaarten schrijven, enz,enz,enz...
Buiten is het guur, de wind waait hard, zeker vandaag, 12 december, dus tijd voor warme
chocolademelk en speculaas. Van alle feesten van het jaar is de kersttijd de gezelligste. En rondom
de kerstdagen hangt er een bijzondere sfeer in de lucht. Hoe komt dat toch? Wat is er toch met kerst
dat de mensen hier iets speciaals van maken.
Het is niet nodig dat ik hier een mogelijk antwoord neer schrijf. We hoeven alleen ons hart te openen,
daar liggen onze wensen verborgen , zeker onze wensen met kerst.
Als we nou eens werk van onze wensen maken, niet alleen in de kersttijd, maar ook in de rest van het
iaar, zou het dan niet fijn zijn om op die manier het bijzondere kerstgevoelte vermenigvuldigen?
Allen een fijne kersttijd en een gezond en goed 2015 toegewenst.
Liane Russchen
lk wens jou en hen die jou omringen,
Het allerbeste van het nieuwe jaar.
Geluk in grote en in kleine dingen,
Maar bovenal: Gelukkig met elkaar.

In ons buurtje hebben en krijgen we een aantal nieuwe bewoners.
Op nr. 109 is een tijd lang geklust door Peter van Nieuwenhoven. Hij is nu zo goed als klaar.
Op nr. 141 wordt nog druk geklust en Anja en Bert van Starkenburg hebben een verbouwing achter de
rug, zodat hun zoon met zijn gezin in het voorhuis zijn komen wonen.

We vragen via deze weg of al deze nieuwe bewoners zich de volgende keer willen voorstellen in
"Even Bi'jproaten"
Polien en Helga
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Brinknieuws

Sinterklaas is weer in het land geweest. Het was 's ochtends gezellig wakker worden hier in het
dorp. Wij hopen dat iedereen heel erg goed verwend is.
Ook hebben wij er weer een buurtbewoonster bij op de Brink. Haar naam is Esmee van Daatselaar en
is geboren op 8 oktober. AIex, llse en Jarno geÍeliciteerd met jullie dochter en zusje.

Wij hebben nu een aantal jaren het stukje geschreven voor de dorpskrant, wíe zou het van ons over
willen nemen?
Ook willen wij graag de organisatie van de buurtbarbecue doorgeven aan iemand anders. Reacties
graag doorgeven aan Abelien of llse.
Sinds enige tijd loopt er een haan rond op de Brink 17.
Wie mist er een haan. Hij is nog vrijjong en kukelt aardig.
Als niemand zich meldt dan is het genoodzaakt hem weg te brengen.
Hij kan niet bij de Íamilie van de Brink 17 in het hok, omdat deze mensen aleen haan hebben.
Mocht u een haan missen, dan graag melden bijde Brink 17.

Wij wensen jullie alvast hele fijne feestdagen toe,
en een knallend uiteinde!!
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Groeten, Abelien en llse

Eappy {e}, Iear.
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Hollo ollemoal,
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Wij willen g?aog iedereen bedonken voor de leuke
koorten, beríchten en bloemen voor de geboorte
von onze dochter en zusje Esmee.
Erg leukl!
Ook de buurt bedonkf voor het cadeou!
Groeten, Alex llse en Jorno
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De Bekhof
Hallo dorpsgenoten,
De tijd vliegt voorbij, alweer de laatste krant van het jaar, bij ons in het buurtje is het redelijk rustig.

Een aantalverbouwingen ( zoals de stalvan Jaap en Aukie, binnenshuis bij Kees en Karin) ziin klaar,
en een moedige Adrie en Marianne From zijn net begonnen met de bouw van een nieuwe stal.
Dan hebben vele handen van ouders en kinderen (o.a. kleindochter Nynke Gutterswijk) meegeholpen
met knutselen voor de Kerstfair op de basisschool. En nu maar hopen op een flinke verkoop!

Van Carla en Henk Jan kwam het volgende berichtje over hun zoontje Björn:
Onze zoon Björn ligt op het moment van schrijven in het UMC in Groningen. Hier is hij op 3 december
aan zijn hart geopereerd. Door zijn hartafwijking groeide hijte weinig.
De dokters zijn tevreden over de operatie.
De ingreep heeft Björn veelenergie gekost, nu moet hijaansterken voordat hijnaar huis mag.
Groeten Henk-Jan en Carla
Natuurlijk wensen wij namens de buurtgenootjes Henk Jan, Carla en niet te vergeten Björn heel veel
sterkte toe en dat Björn maar gauw weer thuis kan komen.

Verder zijn er geen nieuw§es meer binnen gekomen, dus rest ons alle dorpsbewoners Íijne
Kerstdagen en natuurlijk een heel goed Nieuwjaar toe te wensen!
Tot volgend jaar, 2015

Yvonne en Gerrie.

Boijl Centrum
ln de vorige dorpskrant stond de vraag of wij ons willen voorstellen. Dus bij deze: Wij zijn Mirjam
Liefers en Kornelius Boersma. Per begin september wonen wij samen in de voormalige pastorie aan
de Boijlerweg,
Hiervoor hebben we kort samengewoond in Gorredijk, waar Mirjam al langer woonde. Kornelius heeft
hiervoor nog een paar jaar in Zwolle gewoond. Beide zijn we opgegroeid op de Friese klei; Kornelius
in Schettens (nabij Bolsward) en Mirjam in Dronrijp. Omdat we Zuidoost Friesland een mooi gebied
vinden, maar ook omdat het praktisch is voor ons werk, zochten we in dit gebied naar een eigen huis.
We konden ons moeilijk een mooier huis voorstellen dan waar we nu mogen wonen.
Mirjam werkt als orthopedagoge en intern begeleider in het basisonderwijs bij diverse schoolbesturen.
Kornelius werkt als drilling engineer in Hoogeveen voor diepe boringen naar oa olie en gas.
Voorlopig is onze grootste hobby de tuin, waar we nog wel genoeg tijd in kunnen stoppen. Verder is
Mirjam weer begonnen met volleybal bij SDO. Kornelius speelt waldhoorn en is lid bij verenigingen in
Zwolle & Schraard.
We hopen nog lange tijd met veel pÍezier in Boijl te blijven wonen.
Mirjam en Kornelius
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PROTESTANTSE GEMEENTE
Preekrooster
Datum
Plaats
21-dec Frieslands End / EIsloo

24-dec Frieslands
Frieslands
Frieslands
25-dec Frieslands

End / Boyl
End / Makkinga
End / Elsloo
End / Makkinga

Frieslands End / Elsloo
28-dec Frieslands End / Makkinqa
31-dec Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Elsloo
4-ian Frieslands End / Bovl

Tiid

Voorganger

Biiz. diensten

10.00 uur

Mw. H.M. Plomp- den Uiil

í9.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
10.00 uur

Mw. H.M. Plomp- den Uiil

17.00 uur
10.00 uur

19.30 uur
20.30 uur
10.00 uur

De hr. G.Plomp?
Mw. H.M. Plomp- den Uiil
Mw. H.M. Plomp- den Uiil
Mw. H.M.
Ds.Struiif
Mw. H.M.
Mw. H.M.
Mw. H.M.

Plomp- den Uiil
Plomp- den Uiil
Plomp- den Uiil
Plomp- den Uiil

Protestantse Streekgemeente Frieslands End
Mevr. T. Driehuyzen - Bloem (scriba)
Bercoperweg 58
8423 TT Makkinga
Tel./fax: 0516.441205

E,
!
a

8

Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstmorgendienst
Kerstfeest
zondaqsschool
Oudejaarsdienst
Oudejaarsdienst
Nieuwiaarsdienst

INGËZONDEN
KERSTBOOM OJP
Elk jaar plaatsen de leden van de OJP een prachtig
verlichte Kerstboom bij de kerk!
Een pittige klus die dit jaar werd
vastgelegd door Fathie Jahan Nama.
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VAN BOIJL NAAR PRAAG OP DE FIETS
Zo nu en dan krijg je wat vakantiereclame in de brievenbus, die je vervolgens vluchtig doorleest. Zo
ook een folder over vakantie aan de EIbe. Er werd melding gemaakt dat je er ook uitstekend kon
fietsen en het idee werd geboren om dan maar een lang stuk langs de Elbe te gaan Íietsen. Op
internet staat genoeg informatie en we besloten om eerst naar de monding aan de Noordzee,
Cuxhaven te gaan en verder langs de Elbe naar Praag te fietsen.
De afstand Boijl - Cuxhaven moet je nog wel overbruggen. We besloten de terugweg Praag - Boijl per
trein te doen.
Op 20 juni was het zover en gingen we met flink wat bagage (tentje mee) op pad, Bourtange was onze
eerste campingstek. Altijd mooi om in deze oude vestingplaats wat rond te neuzen.
Je hebt dan nog een kleine 200 km voor de boeg om Kugelbake bij de Elbe monding te bereiken. Wel
eerst de Weser bij Bremerhafen oversteken. De route vanaf daar naar Praag is 1000 km.
Het stuk Elbe richting Hamburg is heel breed. De overkant is hier en daar amper te zien. Moet ook wel
want grote containerschepen varen af en aan. Bij harde wind wordt er ontzettend veel rotzooi vanuit
de Elbe het vasteland opgeblazen. schapenboeren ( er lopen veel van deze

beesten op dit stuk) waren druk bezig met opruimen, want plastic
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schapenmagen is niet gezond.
De route is bewegwijzerd maar net als in Nederland ontbreken in veel grote
plaatsen de bordjes. waarschijnlijk stoort het een aantal mensen dat ze daar
hangen. ln Hamburg, met al z'n havens en waterwegen een flink stuk met de
'Fàhre'. Maar goed ook want het is qua verkeer een drukke stad.
Je bent dan al eens een gauw in de oude DDR. ls goed te merken aan de
wegen. Doorgaande wegen zijn prima maar in de kleine dorpjes staat wat dit
betreft de tijd nog steeds stil. Ook heel verrassend prachtige gebouwen.

raadhuis van Tangermunde
We wilden zeer zeker een stop maken in Wittenberg 'Lutherstad'
Luther de grondlegger van de Hervorming, spijkerde in 1517 zijn ,Thesen,
aan de deur van de schlosskirche. Hij was het oneens met een aantal
toestanden in de Katholieke kerk en maakte zijn bezwaren op deze manier
wereldkundig. ln 2017 is het 500 jaar geleden dat dit plaatsvond en ze willen
dit groots herdenken. De kerk zijn ze nu aan het renoveren en hij was
gesloten voor bezoekers. De originele voordeur was op ware grootte op een
poster gefotografeerd zodat je daar wel kennis van kon nemen.
ln Dresden begint de sàchsische schweiz. Een landschap dat associaties
oproept met het Alpenland. Een prachtig gebied dat ook veel door
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wandelaars bezocht wordt. Tijd dus om een kleine pauze in te lassen. Een
bezoek in Königstein aan de gerestaureerde vesting (vooral vanwege het
uitzicht) is erg mooi.
Tsjechie komt dan al gauw in zicht. De Elbe buigt aÍ naar het oosten en om in Praag te komen volg je
de Moldau. Onderweg passeer je Terezin oÍtewel Theresienstadt. Van oudsher een militàiie
gevangenis maar in de oorlog een vernietigingskamp voor joden. Heel indrukwekkend allemaal vooral
het herinneringsveld met duizenden stenen met namen.
voordat je het weet ben je al in Praag en dat is géén stad om te Íietsen. Je
ziel ze bijna ook niet en als ze er al fietsen doen ze dat op het trottoir. wij
dus ook. ln Praag ga je uiteraard naar de bekende punten: de astronomische
klok, de Karelsbrug met z'n 30 beelden en heel veel mooie oude gebouwen.
De Elbe was een gemoedelijke rivier, maar dat is hij niet altijd. onderweg en
ook in Praag wordt aangegeven hoe hoog de waterstanden kunnen zijn. Nog
goed in onze herinnering 2002 en 2012,2013. ongelooÍlijk het waterpeil
stond 2013 in Königstein tot 2.5 meter boven ons tentje.
Na 3 weken en 1400 kilometer weer terug in Boijl.
Al met al een heel mooie tocht. Een aanrader.
Rient en Jellie Menger
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DORPSNIEUWS

Voor wie het nog niet weet,

.
.
.

Wij zijn een stelletje, wat oudere jongeren, die graag carbid schieten in een gezellige sfeer met
onze dorpsgenoten

Even voorstellen voor wie ons nog niet kent; Rik Dam, Jan Dam, Arend Groen, Jacob de V1es,
Robert Vos, Johan Ouwerkerk, Anne van der Helm, Marc Goddijn, Rob Dam, Gerard van der
Heuvel, Marcel Griffioen, Erwin de Lang, Albert Sijbesma, lsaac-Jacob (Bram) Mutder en Henry
Zuil
10 Jaar geleden is het allemaal begonnen
met een klein groepje carbidschieters. Zo

zijn we uitgegroeid tot de groep van
vandaag. De bedoeling was altijd al om

een Íeestje te bouwen rond het

carbidschieten.

. We moeten natuurlijk de
.

.

traditie

voortzetten om de kwade geesten met z'n
allen te verjagen.......

De opzet van de middag is heel simpel.
Kom met z'n allen naar het carbidschieten
en geniet van de knallen en natuurlijk van een hapje en een drankje.
We doen natuurlijk dit in samen werking met de OJP. Zij sponseren ons ook door de
vergunningen te betalen.

I(O)ryrT ^èLI/IrEI\[!!!
Maar om de kosten,"
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donatie attijd werkom.

Waar? Op het land van Anne Marks aan de
Kerkweg.

Wanneer? Vanaf 13.30 uur op oudejaarsdag
31 december 2014

Als er nog mensen ziin die ook willen knallen met een eigen carbid bus, kom gerust!

Hoe meer bussen hoe meer vreugd!!
Neem even contact op met één van de OlP-leden. Dan reserveren we een plaatsje voor je.

Tot zaetr.s olg orrdejaaresd-a,g!
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ARCHIEFGROEP BOIJL
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ln de voorgaande dorpskranten hebben we aandacht besteed aan 'honderd jaar tramlijn'
Leuk om te zien dat o_ok de basisschool gewerkt heeÍt met dit thema. Een héuse zelfgemaakte tram en
spoorlijn Steenwijk - Oosterwolde liep door de school terwijl rondom leuke werkstukÉen te zien waren
waarbij de makers enthousíast en kundig uifleg gaven. Heel mooi!

ln "tramverhalen van dorpsgenoten" is een naam niet juist vermeld. De man die zo tragisch
verongelukte onder de tram was niet de grootvader Martinus Bult maar hun grootvader van moeders
zijde, Koop Mulder. Beide mannen zijn begin jaren 30 kort na elkaar overleden-.
Regelmatig krijgen we leuke dingen aangeleverd. Jellie Kappeft Elsinga, (haar roots liggen in Boijl aan
de Doldersumsestraat nr. 7) was aan het opruimen en vond dit gedichl gemaakt door"hàar pleegvader
Hendrik Mailly.

11 t928 als 19 jarige jongeman begon deze als jager, eerst alleen en later samen met Jan Jager
ook
uit Boijl. Gaandeweg breidde de groep zich uit, tot er een echte club ontstond. Ter afsluiting ían het
jachtseizoen kwamen de mannen bijeen en hiervoor maakte Mailly dit gedicht over de leden
van het
jachtseizoen 1956.

Ter gedachtenis an de jacht.

As we in gedachten mit de jaegers now
de ofgelopen haast weer gaon beleven.

Lts

even,

En dan even de schieters bekieken,
waor uut dan heur ressultaoten wel zullen blieken.

Jan (Jage), die was welweer hiel wat maans
mar om te schieten kreeg hi'j niet vuule kaans
Niet dat hi'jze niet raekte, o nee!
soms mit -ien- schot tot .... haeze puree!
Fokke (Hof) bleeÍ beslist beneden de maote
We denken an't gevallegien op de Riesberkaamper straote.
Oh, ie hadden meer van de beste weken,
mar dan van de haezen heur kaante bekeken!
Lammert (Mulder), daor wil 'k dit van zeggen,
daor bi'j 't kuilbultien ha'j toch iene op de ziedde moeten teggen!
Mar ie maekten ok een mooi 'doeblettien'
op de enten, daor in Wolter zien 'pettien'
En doe't de leste dag, haost stop wezen zol,
maekte ie mit een mooischot, de honderd haezen vol!
Dat kostte je wel een rondtien
mar ie kregen een pries . .. .... een knientien!
Luutzen (Mulde) was ok weer van de partij
Al had ie zien geweer d'r nog niet bi'j
Och, 't was toch ok niet te geloven
dat ok laaiend jaegersvuur mar zo was te doven!
Mar dit is veur oons now wel et bewies
Volgend jaor komt ie weer goed besleugen op ,t ies!
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Mit Henkie (van Riesen) was 't soms ok een reer geval,
Veural mit dat knienegien gong 't wel wat mal
Hi'j scheut, mien ik wel.... drie keer
Nou ja, toen deed him zien poottien wat zeer
Toen was't knienegien mitien vertrokken
HiJ het vast docht:...... op den duur maekt zoe'n iene toch brokken

Over Kaas (Hofman) beraodslaegden wi'j
hi'j kwam as ni'j lid van 't kluppÍen d'r bi'j
Now, hi'j scheut nogal wat haezen, da's waor
Mar't bleef ok vaeke allienig bi'j wat haor....

.a

Jaap (Trompetter) die had et de meeste weken
welweer aordig in de streken,
en hi'j is now zoe wied henne,
wet ok't verschilÍussen een haene en een henne

7a
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len ding moe'n wi'j allemaole donkt mi'j nog leren,
dat is: de ofstaand wat beter taxeren.
Een ver schot is soms wel us hiel mooi
mar 't dient vaeke tot 't ongedierÍe der prooi
En 't is dan ok nog de meeste tieden
Veur 't wild een lange en noodeloos lieden.
En now over de schriever van 't stokkien nog wat.
Ok as schutter he'k geloof ik mien beste tieden wel had.
mar de boel een beetien regelen, dat zat nog wel gaon
en dan kieken of hier of daor nog een strikkien mag staon
Zo wil 'k dan graeg mien krachten d'r an geven
Opdat oons kluppien nog lange mag leven.

Boijl, 1956 --- Gedicht geschreven door Hendrik Mailly (1909
(een afdruk van het origineel bevindt zich in ons archieÍ)
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De Jagersvereniging rond 1950
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v.l.n.r:
Lammert Mulder, Hendrik van Riesen, s" man links, weet iemand wie dit is??????
Thiis Toepoel, Johannes Punter, Hendrik Maitty (maker gedicht), Jaap Trompetter, Jan Jager,
Johannes Hofstee, Fokke Hof
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VERENIGINGSLEVEN
't ls weer tijd voor de OJP...
Tja, de tijd vliegt... Voor je het weet heeft de goedheiligman het land weer verlaten en staat de
viering van het oude en nieuwe jaar weer voor de deur! Traditiegetrouw roert een groot deet
van de ongetrouwde jongens/mannen (boven de 16 jaar) zich dan weer om oud & nieuw niet
ongemoeid aan zich voorbij te laten gaan. Dit jaar is de OJP weer zeer gedreven in het
bedenken en organiseren van een stunt voor zowel jong als oud. Dit jaar was het weer lastig
om een goede stunt te bedenken, dit omdat we het liefst weer een betere stunt willen dan
vorige iaren (radio en de kroeg)! Wij hopen dan ook dat ons enthousiasme over de votgende
stunt zal overslaan op het publiek en dat de stunt ook dit jaar weer een groot succes za!
worden!
Nieuwe gezichten bij de OJP
Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden: Niels Minnaeft, Jenno Kremer, Sietse Bosma
(ja dit is de laatste van de 3), Peter Eijbergen, Rick Dumoulin en Jesper Kraakman . Deze mannen
gaan ons team de komende jaren hopelijk van goede ideeën voorzien.

PIEKUUR

Ondanks dat het al een aantal jaar een andere opzet heeft door het gemis van een kroeg, wil de OJp
ook dit jaar de traditie van het ptekuur in leven houden. Het piekuur zal plaatsvinden tussen 19.00
20.00 uur met een eventuele uitloop tot 20.30 uur in het Dorpshuis in Boíjl. Wij nodigen bij deze een

ieder uit om woensdag 31 december een (aantal) borrels te komen nuttigen onder het motto;

'afsluiting van het oude jaar, alles voor een euri'.
INSTUIF

Na de vuurwerkshow en het uitreiken van de cadeaus is er voor iedereen de mogelijkheid om het

nieuwe jaar te vieren in het dorpshuis van Boijl. Dit feest wordt georganiseerd door de OJP. Het is van
belang dat u weet, dat het bedrag dat u tekent op de lijst niet wordt gebruikt om het feest te kunnen
bekostigen.

Dit jaar gaan we weer voor het concept wat drie jaar geleden werd geïntroduceerd, wat betekent dat je
gewoon munten kan halen. We hebben onze eigen OJP munt laten maken die ook dit jaar weer
gewoon geldig is. OmdathetÍeestalleen kostendekkend hoefttezijn isde prijsvan een munt€ 1,00.
Er wordt dan ook geen entree gevraagd bij de instuif.

OPRICHT!NG

Al 59 jaar verzorgt OJP 't Zwaantle de festiviteiten rondom de nieuwjaarsviering. De reden van de
oprichting is ontstaan door twee oorzaken. Eén oorzaak was het 'togen' in Boijl. ln Boijl was het
namelijk de gewoonte om alles wat los en vast zal naar het schoolplein te slepen. De omvang van het

togen nam steeds grotere vormen aan. Met trekkers en opleggers werd Boijl en omgeving afgestruind.

De spullen die verzameld waren, werden dan op het schoolplein neergezel. Deze-koÀden dan

nieuwjaarsdag weer opgehaald worden. Tijdens het togen ging er ook wel eens wat kapot. Deze
reparaties werden altijd keurig vergoed. Politie de Vries, destijds de dorpsagent in Boijl, was de
bemiddelaar in deze gevallen.

Voor 8 vrijgezelle mannen was dit alles de aanleiding om een oudejaarsploeg op te richten. Die
zorgde ervoor dat het togen een halt toegeroepen werd. Bovendien was de gedachte: het geld dat
eerst gebruikt werd om de schadegevallen te betalen, kon voor een veel beter doel gebruikt worden.
Deze twee doelstellingen werden door de 8 vrijgezelle mannen nagestreeÍd en ondanks dat het begin
moeilijk was, werd toch hun doel bereikt.
En nog steeds is de vereniging springlevend. Bestond de OJP bij de oprichting uit 8 man, op dit
moment telt ons ledenbestand 31 jonge ongetrouwde mannen. Hierbij komt ook nog eens dat alle
vergaderingen druk bezocht worden en dat iedereen zijn steentje bijdraagt om alles tot een succes te
laten worden.
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NIEUWJAARSVIERING
ln de loop van de jaren zijn de activiteiten van de OJP wel wat veranderd. Het togen wordt al lang niet
meer gedaan, maar nog steeds zorgt de OJP ervoor dat alles rondom de nieuwjaarsviering soepel
verloopt. Hierbij spelen de activiteiten zich de laatste jaren rondom de kroeg af. Rond 00:30 uur wordt
er begonnen met een spectaculaire vuurwerkshow. 'de stunt' wat eerst altijd een toneelstukje op
toneel is in de loop van de tijd ook langzaam uit beeld verdwenen. Nu gaat het ook meer om de
mensen en kinderen uit Boijl op de dagen voor Oud & Nieuw te vermaken met allerhande activiteiten.
VERENIGINGSLEVEN
Een ander jaarlijks ritueel zljn de cadeaus voor de verschillende verenigingen in Boijl. Op dit moment
zijn er zo'n 20 verenigingen. Hier worden ook de Basisschool en de Peuterspeelzaal bij gerekend. Elk
jaar mogen alle verenigingen een lijstje inleveren waarin aangegeven wordt welk cadeau ze graag
zouden willen ontvangen. Wanneer alle wensen op een rijtje gezet zijn, wordt er een keuze gemaakl
welke verenigingen in aanmerking komen voor een cadeau. Hierbij staat van te voren vast dat de OJp
geen geldbedragen weggeeÍt. Geprobeerd wordt om ieder jaar zoveel mogelijk verengingen tevreden
te stellen. Tot op heden is dit aardig gelukt. Enkele sprekende voorbeelden zijn de grote kerkklok in
Boijl, de gordijnen in de achterzaal van de Tille en de A.E.D. kast van vijf jaar geleden.
65+-PAKKETJES / JEUGD EN OUDEREN ACTIV|TEITEN
Wij zijn met de OJP in gesprek geweest met de bezoekers tijdens de ouderen middag. Die gaven aan
dat ze meer baat bij een leuke en gezellige middag hebben dan bij een pakketje. De pakketjes zijn
van vroeger uit rondgebracht omdat de ouderen het toen niet heel ruim hadden. Tegenwoordig lijkt
zo'n pakketje overbodig (dit jaar blijven de pakketjes wel). Vandaar dat wij zijn begonnen me1 het
opzetten van een gezellige middag voor ouderen. De bedoeling is dat deze middag de pakketjes gaat
vervangen en dat er dan spelletjes gedaan worden met prijzen o.i.d. waar uiteraard alle ouderen (50+)
welkom zijn.
Ook dit jaar is er weer een jeugdactiviteit wel is dit nog een verrassing.

LIJSTLOPEN
Zoals u wel zal weten, kunnen er geen activiteiten worden gedaan zonder financiéle steun. En dat is
ook binnen onze vereniging het geval. Het is belangrijk om te weten dat binnen de OJP alles op
vrijwillige basis wordt gedaan.

Voor veel mensen is het daarom niet onbekend dat de OJP tussen Sinterklaas en Kerst langs de
deuren gaat met een intekenlijst. Via deze intekenlijst worden alle acties geÍinancierd. De opbrengst
van deze lijst wordt voor de volledige 100% besteed aan cadeaus,65+-pakketjes en de stunt.
ledereen die de OJP een warm hart toedraagt mag een vrij bedrag tekenen. Hier is geen minimaal en
al helemaal geen maxímaal bedrag aan gekoppeld. leder jaar wordt er netjes getekend op deze lijst,
hier zijn wij uiteraard erg blij mee.
Dit jaar tijdens het lijst lopen hebben wij ook naar het dorp de vraag of er belang is bij de 65+

pakketjes.

Wij hopen dat u dit jaar ook weer uw steentje kunt bijdragen!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen wanneer we bij u aan de deur komen
tussen Sinterklaas en Kerst. Samen met uw bíjdrage hopen wij de start van het nieuwe jaar
weer goed te kunnen laten verlopen en iedereen in het dorp tevreden te kunnen stellen.
Dit jaar kennen wij weer een vol programma in de dagen voor
Voor de jeugd is er dit jaar een nieuw spel bedachilll

oud & Nieuw!

Daarnaast zit de OJP de laatste drie dagen van het jaar ook niet compleet stil, maar daar kunnen we
nog niet te veel over zeggen...

9ral9 zien wii u terug bii de nieuwiaarsviering om 00.30 uur buiten, naast voormalig café

'De Tille', voor onze befaamde vuunarerkshow.
Vervolgens bent u welkom in het dorpshuis 'De Tille' voor de uitreiking van cadeaus en instuif.

Met vriendelijke groet, OJP

t
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Dorpsgemeenschap & Kinderwerk
SPEL & QUIZ
De spel en quiz was weer als vanouds een zeer geslaagde avond.
Met 59 fanatieke quizzers beloofde het een spannende strijd te worden tussen de tien teams.
Kennis en kunde werden beide getest. Wetenschap, geschiedenis, actualiteiten, film en muziek, voor
iedereen was er wel een leuke denkronde bij.

De handige mannen konden hun slag slaan bij het spijkerslaan en de creatieve mensen konden bij
hints en pictonary de punten binnen halen.

Op het eind van de avond bleek het team onder aanvoering van (Anne) Marietje niet te stoppen.
Marietje, Marc, José, Anneke en Joep gingen er met de banketstaaf vandoor. Gefeliciteerd!

PROGRAMMA
KW 16 januari The Battle. Voor meer informatie zie weekinfo school
DG 17 januari Bingo. Aanvang 20.00 uur
DG 31 januari Wampex. Opgeven vóór 10 januari
KW 13 Íebruari Playbackshow. Voor meer informatie zie weekinÍo school

DG

6 maart Kinderdisco. Voor meer informatie zie weekinfo school

7 maaft Bonte avond. Opgeven voor 14 februari
DG 30 mei Autopuzzeltocht. Starttijden volgen later

(

Belangrijk!
Het is belangrijk dat de teams díe mee willen doen aan de Wampex en/of de Bonte avond zich
tijdig opgeven.
Dit kan via de mail naar dorpsqemeenschap@qmail.com

Bestart

Hou jij van streetdance kom dan
een keer kijken!

,eé.&%
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Donderdag vanaf 1'l jaar / Vrijdag vanaf 5 jaar
19.00 tot 20.00 uur
Dorpshuis de Tille in Boijl
sanne-esmee @ hotmail.com
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Gemengd Koor Boijl
GESLAAGD FEEST GEMENGD KOOR BOIJL
Het 7S-jarig bestaan van Gemeng Koor Boijl werd Íeestelijk gevierd in Dorpshuis De Tille te Boijl.
De receptie werd druk bezocht door (oud-) leden, pianiste, dirigente en bestuursleden.
Er werden foto's getoond van vroeger en nu, met op de achtergrond koormuziek (cd van het koor).

Een bestuurslid van de Federatie kwam feliciteren en er waren kaarten met felicitaties en een

geldbedrag van oud-leden en verschillende instanties.
De broodmaaltijd was keurig verzorgd en samen eten werd als gezellig ervaren.
De twee dames van de Jubileumcommissie, die veel werk verzet hadden, hielden een tweespraak en
vertelden zo de geschiedenis van het koor.
Het Dorpshuis was bomvol tijdens het Jubileumconceft, dat na afloop met een staande ovatie werd
beloond.
Afscheid werd genomen van dirigente Annemarie Bax uit Drachten met lovende woorden, bloemen en
een muzieksleutel van glas.
Ook waren er bloemen voor de koorleden, prankte en de twee solisten en de Jub(bumcommksb.
De ook aanwez)ge nieuwe dirigente Marijke Beute uit Groningen werd voorgesteld.
Zij begint maandag 10 november om 20.00 uur in De Tille met haar nieuwe koor.
Dit kan ook een nieuw begin zijn voor potentiële leden.
Zeer welkom en nodig ziin mannenstemmen. Vrijblijvend kan er een paar keer mee gerepeteerd
worden.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Aukje Hoekstra (lid pr commissie) 0516- S2O4O1
,
info@qemenqdkoorbovl.nl, www.qemengdkoorbovl.nl en nu ook te vinden op Facebook en Twitter.

WAT MAAKT BOIJL TROTS?

Het is januari 2014 en ik zie een nieuwjaarsconcert aangekondigd
van het Gemengd Koor Boijl. Ach, dachten mijn vrouw en ik latàn
we daar eens heengaan. Het was verrassend druk in de Tille.
Maar niet alleen het aantal bezoekers, ook de kwaliteit van het koor
sprak mij erg aan. lk kreeg ineens een enorme zin om weer te gaan
zingen en besloot mij aan te melden als lid.
Als je dit leest hebben wij het, ook drukbezochte, jubileumconcerl
van 8 november achter de rug.
Het was volle bak in De Tille. Jawel, het koor bestaat 75 jaar. En van die korte tijd dat ik er nu deel
van uit maak, zing ik met heelveel plezier in een koor met leuke mensen.
Een dorp mag best trots mag zijn op zo'n koor. En dan is het is eigenlijk verbazingwekkend dat er zo
weinig Boijligers lid zijn. Z9s om precies te zijn. Beste lezer, weet fe niàt van het 6estaan? oÍ denk je
dat je niet kunt zingen? of denk je misschien dat je daar te jong vóor bent? Deze vragen worden pàs
beantwoord als je daadwerkelijk mee gaat doen. Zingen iÀ een koor blijkt in àe praktijk veel
gemakkelijker dan zingen in de badkamer. Je doet het met z'n allen en het is veÍqssend te zien hoe
je met steun van elkaar tot een heel mooi resultaat kunt komen. lk was eigentijt nest snet ingeburgerd.
Beste dorpsgenoten kom ook eens op maandagavond 20.00 uur naar de Tille en kom kennismaken
met het Gemengd Koor Boyl. Je zult merken hoe leuk het is om samen muziek te maken. En we
kunnen best wat nieuwe, ook jonge, leden gebruiken. Vooral mannenstemmen.
Trek de stoute schoenen aan, kom langs en doe mee. En wie weet vind je het net zo leuk als ik en
besluit je ook lid te worden. Wat zou ik dat leuk vinden. Voor meer inÍormaiie mag je me dan ook
altijd

bellen.

Karel Bakx, tel. 0561421620
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PR.COMMISSIE GEMENGD KOOR BOIJL VAN START
Gemengd Koor Boijl is 75 jaar oud , maar blijft up-to-date.
De pas opgerichte pr-commissie draagt daartoe bij.
Annet de Bruin uit Vledder houdt de website bij www.qemenqdkoorboyl.nl

Tevens voert

ze het

secretariaat

383065, info @ qemenqdkoorboyl.

van het koor tel.

OS21-

Karel Bakx uit Boyl heeft Facebook en Twitter in handen.

Aukje Hoekstra uit oosterwolde tel. 0516-520401, verzorgt aankondigingen en
verslagen voor de streekbladen in westerveld, oost- en weststellingwerf en
Smallingerland.
Uit deze Gemeenten komen ook de leden.
Nieuwe leden zijn zeer welkom en kunnen vrijblijvend drie keer mee repeteren op maandag 20.00 uur,
in Dorpshuis De Tille te Boijl.
Tot ziens!

Kruisboogsport, een ontspannende sport

;;^-=-,-.-==:_'

Geniet van een avondje in de week lekker ontspannen
Samen met de leden van Kruisboogvereniging BSO.

Beleef de sensatie, wanneer je de roos raakt!
Geschikt voor leeftijden van 'J,2 tot 1L2
Voor mannen en wouwen!

[bijna)Elke woensdagavond vanaf 20:00 uur
In Dorpshuis De Tille in BOI|L
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Boijl L

ARCHIEF BOERDERIJWEGEN
Vorig jaar is op initiatief van Dorpsbelang Boijl een werkgroep dorpsarchieÍ in het leven geroepen.
De commissie is nu bezig met het inventariseren van het archief voor Boijl; van alle verenigingen
worden de archieven vastgelegd in de computer.
Ook wil de commissie graag weten wie vroeger in de boerderijen in Boijl en omgeving hebben

gewoond. Hieronder is een gedeelte van de boerderijenlijst opgenomen zoals die nu door de
commissie is samengesteld.
Omdat de lijst niet compleet is willen wij graag weten wie er vroeger hebben gewoond.

U kunt hierover mailen naar G. Prins,

w

e-mailad res iaqeprins

telefoonnum mer 4217 43.
Namens Archiefgroep Boijl, Gerard Prins

RIJSBERKAMP

@

hetnet.nl

oÍ contact opnemen

Bewoner

Voorheen

4

E. KorÍ

Jan Korf, Sjouke Kod

5

A. v.d. Wal

Gebr. Bergsma, P. v.d. Boer, L. Knorren, F. Bergsma

Huisnr.

b

per

í1!!

Gerrit en Piet Winters, Jan Korf sr., Harm Dijkstra

7

Knoop

Willem Wever

9

L. Mulder

Luitzen Mulder, Jan Mulder

10

Slootstra

Jan Pieter Bult, Minne Brouwer

11

J. Kea

Lammert Mulder, J. Kea sr., Henk Wever.

12

M. Postma

A. Wijnstra, Jan Klijnstra, Hannie Mein, Leo Driessen.

14

F. van Zanden

Jan van Zanden, Jacobus van Zanden
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J. Mulder

Anne Mulder

24

Postma

J. Bootsma, O de Jong

FILM OVER DE LINDE

Zaterdagmiddag24januari20l5 -- Dorpshuis De Tille te Boijt -- Aanvang 13.30 uur
organiseert de Archiefgroep Boijl weer een filmmiddag voor belangstellenden.
Waarom heeft de Linde zich op een bepaalde manier ontwikkeld?
Wat is het nut van een rivier?
Op deze Íilmmiddag worden deze vragen beantwoord.
Karst Berkenbosch, Andries van der Veen en vele anderen hebben een schitterende Íilm gemaakt
over de geschiedenis en omgeving van de Linde. Volgens Berkenbosch was het maken van de Íilm
een feest op zich. Ze zijn hier drie maanden mee bezig geweest.
Ook ontdekten ze tijdens de opnamen veel nieuwe dingen, bijvoorbeeld bommengaten uit de oorlog.
ln de film worden de Linde en omgeving uitgebreid behandeld. O.a. de verlegging en de ingelegde
kunstwerken, zoals duikers en sluisjes, worden besproken.
De première van deze film vond plaats in Oldeberkoop en trok meer dan 100 bezoekers.
We hopen ook veel belangstellenden te kunnen begroeten in De Tille.
19

Archiefgroep Boijl
HUIFKARTOCHT
Uit de enquète over de dorpsvisie die in het begin van dit jaar is verschenen, bleek dat er een aantal
dorpsgenoteninteresse toonde voor het maken van een huifkarlocht.
Na wat heen en weer sturen van brieven is het dan toch gelukt om op donderdag 2 oktober jl. de tocht

te gaan maken.

Vanaf de Tille zijn we die ochtend met twee auto's vertrokken naar Dwingeloo, om in de bossen en
over de heide van het Nationaal Park "Dwingelderveld" de tocht te maken.
Het weer werkte in eerste instantie niet echt mee, maar in de loop van de dag is het uiteindelijk toch
nog goed gekomen.

In een huiÍkar geschikt voor acht personen, en getrokken door 1 paard, gemend door Aize Marks,
hebben we genoten van de prachtige natuur, de schitterende waterpa(ilen (o.a. de Davidsp\assen) en
al het moois wat het Dwingelderveld te bieden heeft.

Onderweg genoten van de meegenomen kofÍie, lekkere
hapjes en de lunch, welke genoten werd bij een van de

prachtige plassen. Na een tocht van ca.

4 uur inclusie de

nodige onderbrekingen, fotomomenten en rust voor het paard,
kwamen we in de loop van de middag weer terug bij de
manege in Dwingeloo.

!a nog een kop koffie of thee te hebben gedronken zijn we weer terug gereden naar Boijl.
Alle zeven deelnemers aan deze tocht hebben veel plezier beleefi àie dag, en min of meer laten
doorschemeren dat dit voor herhaling (uiteraard een andere omgeving) vàtbaar is, wellicht in het

voorjaar van 2015.

We zullen dit zeker onder de aandacht blijven houden, en wellicht na het lezen van dit stukje, andere
dorpsgenoten interesse hebben en enthousiast worden om een keer mee te gaan.
Wij hebben in ieder geval genoten van een heerlijke dag in de natuur.
De deelnemers waren, Ad- en Marianne Koller, Heintje Bijkerk, Annie Winters, Astrid Hooyberg, Aize
Marks en Wim van de Hoef. De foto's behorende bij dit vèrslag zijn gemaakt door de heei Adlioller,
waaruoor uiteraard hartelijk dank.
Wellicht tot het voorjaar van 2015 voor weer een tocht, maar zo wie zo de hartelijke groeten van,
Wim uan de Hoe(.

INCASSO CONTRIBUTIE 201 4
Bij het wisselen van de penningmeester is het niet geheel goed gegaan bij de Rabobank.

Eind november was dit volledig gelukt. Alle rekeningnummers-zijn gewijzigd in IBAN nummers.

Daardoor moesten we een nieuw programma aanschaffen met andere vóorwaa-rden.
Nu extra dagen voor dat afschrijving mogelijk ís (het zijn nu eerste aÍschrijvingen), door de feestdagen
is het niet mogelijk om dit nog te venrverken zonder problemen.

Ook zijn er rekeningen die niet naar IBAN overgezet kunnen worden. De adressen zullen een brief

ontvangen met het verzoek om de juiste gegevens te verstrekken.

Dus in januari 2015 zal de contributie van 2014 worden geïnd. Na de 2omer vakantie zullen we de
contributie van 2015
Wij hopen dat u begrip kan opbrengen voor de eenmalige verandering.

incasseren.

L
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Met vriendelijke groet,
Penningmeester DorPsbelang.
PUBLICATIEBORDEN

stond is daar inmiddels
Wellicht is het velen reeds opgevallen, maar het publicatiebord wat bij het café
het
dorp vanuit Elsloo'
in
het
binnenrijden
weg, en geplaatst aan de oosi'kant aan de Boijlerweg bij
is geplaatst aan de
welkg
ontvangen,
puOticàtiebord
óoiósn"Érig heeÍt inmiddels een tweede
ter hoogte
Noordwolde/oosterstreek
vanuit
dorp
het
in
westzijde, aàn de Boijlerweg binnenkomend
van de AHB.
meer zij, die in ons dorp
Het is en blijÍt de bedoeling, om zoveel mogelijk evenementen, oÍ wat dies
plaatsvinden hierop aan te kondigen'

concefien,
benk hierbij aan bv. toneeluitvoèringen, dorpsfeest(en), evenementen in ons dorpshuis,

vergaderingen, schoolactiviteiten, etc. etc.

Wilt u een aankondiging plaatsen, neem dan even contact op met;
Wim van de Hoef , telefoon 0561-850817 ol 06'83142796'
die beletterd worden en dan
Tegen een redelijke prijs (circa € 7,50 per paneel exclusief BTW) kunnen
geplaatst worden op de publicatieborden'
de tekst aanleveft die
Uiteraard alles in overleg met de organisatie van het evenement, die tevens
erop moet komen te staan.

Denkt u er even aan dat u twee panelen moet laten beletteren.
Het verzoek aan u is;
leeÍt!
Maak er zoveel mogelijk gebruik van nu het kan, en laai zien dat ons dorp

Het Bestuur van DorPsbelang

Dorpsvisie

OVERHANDIGING EERSTE EXEMPLAAR DORPSVISIE BOIJL
DINSDAG 9 DECEMBER 2014
Lucie Gorler opent als voorzitter van Dorpsbelang Boijl de
bijeenkomst. Ze begroet een ieder en niemand in het bijzonder
want iedereen is belangrijk en vooral voor het tot stand komen van
de dorpsvisie van Boijl waar vele vrijwilligers aan hebben
meegewerkt. Ze benadrukt door middel van een gedicht hoe
belangrijk een vrijwilliger is.

Hierna legt Geerl Pijlman de stappen uit hoe de dorpsvisie tot stand is

g"tor"n."De vorige dorpsvisie was vri.i wetenschappelijk, de insteek

van

óeze dorpsvisie wai vooral om het Samen op te stellen. Er werd toen contact
'Doarpswurk'. Samen met het
óàzocnt met Jaap Bijma, medewerker van
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bestuur heeft hij een traject uitgestippeld hoe de ontwikkeling van de dorpsvisie tot stand zou kunnen
komen. Hij heeft ook het hele traject begeleid. Hierna zijner sleutelfiguren gevraagd uit 6 geledingen
van het dorp, ouderen, jeugd, sport, ondernemers, kerk en verenigingen/sóhool. -Samen hebben ze
met een netwerk om hen heen de actiepunten bepaald die belangrijk zijn voor het vitaal houden van
ons dorp. Hierna werd een avond gepland waarbij het gehele dorp deze actiepunten kon beoordelen
en aanvullen. Op basis hiervan kon een concept worden opgesteld, deze werd voorgelegd aan de
sleutelfiguren. Op basis van deze bijeenkomst kon een definitieve versie vorm worden gàgeven. ln
deze deÍinitieve versie is ook een schema opgenomen waarbij een tijdspad is aangegeven wanneer
actiepunten moeten starten en welke instantie hierín het initiatief moet nemen.

i

*#
Lucie overhandigt het eerste exemplaar aan wethouder

Jack Jongebloed. De wethouder is vol lof over

de

dorpsvisie, er is veel aandacht aan besteed en vooral het
met elkaar spreekt hem zeer aan. Niet alleen het bestuur
maar met jong en oud samenwerken in groepen en zo te
zorgen voor een vitaal dorp. Vrijwilligers zijn de drijÍveer
van een dorp.
Hij wenst iedereen veel succes met het realiseren van de
actiepunten die genoemd zijn in de dorpsvisie.
Tot slot overhandigt hij Lucie een cadeau, een cheque
van € 2.500,00 die gebruikt moet worden voor activiteiten
van de groep ouderen.
Aan de aanwezigen wordt in de pauze een exemplaar uitgereikt.

Na de pauze bespreken Geefi en de aanwezige
sleutelÍiguren de genoemde actiepunten van iedere

werkgroep. Door de aanwezige wethouders en
burgemeester wordt koft een reactie gegeven op
actiepunten uit hun portefeuille. Gerard van
Klaveren, de burgemeester, stelt voor om in januari
terug te komen om bespreekpunten samen met
bestuur en sleutelfiguren door te nemen.
Aize Marks vraagt nog aandacht voor de weg van Boijl naar Oosterstreek, deze weg is erg smal en
vanwege het steeds grotere verkeer is het misschien handig om een paar extra uitwijkÉavens te
realiseren.

Het bestuur had al een brief opgesteld met bespreekpunten en Lucie
voegt het punt van Aize hier nog aan toe en overhandigt dan de brieÍ
aan de burgemeester.

Hierna wordt de bijeenkomst door de voorzitter afgesloten.

NooÍ; Een ieder die belangstelling heeft voor een exemplaar van de
dorpsvisie kan deze ophalen bij:
Wim van de Hoef, de Daoken S0 of Geert pijlman, Boijlerweg g6
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DE TILLE
ln 2015 lijkt het ons leuk om een aantalgezellige avonden/dagen te organiseren.
ledereen kan zijn ideeén naar het mail adres: doroshuisboiil@kpnmail.nl sturen
Kom met leuke creatieve ideeën. Bijvoorbeeld: thema avonden, toernooien enz.
Wanneer iemand het leuk lijkt een avond/dag te organiseren, mag je dat in de mail erbij zetten.
Of spreek iemand van de commissie aan.

wj,

als commissie van het dorpshuis de

Ïlle,
uillen iedereen
hele Fljne |(erstdagen ulensen
en alvast een
Voorspo ed,g Nieuurjaartt

Reisvereniging Boijl, Boschoord, Vledderveen
1949 - 2014
Reisvereniging Boijl, Boschoord, Vledderveen. Een vereniging die vroeger is ontstaan uit een
Zangvereniging uit 1945 en later als Reisvereniging verder is gegaan.
Er werd een bestuur gekozen en dat waren de heren;
Voorzitter S. Bijkerk, secretaris R.H. de Vries en penningmeester S.C. oosterhof
En zo heeft deze vereniging dus 65 jaar bestaan.
Ze gingen alle jaren een dagje uit, meestal in de maand juni, en dat is ook altijd zo gebleven.
.

Er is natuurlijk veel veranderd in de jaren. Er vielen
mensen af en er kwamen nieuwe bij, maar dat was de
Iaatste jaren niet meer het geval. Wél het eerste, maar
niet het laatste.
Toch moeten we terug zien op een vereniging waar

wij zoveel jaren lid van waren en veel plezier aan
mochten beleven.
Bestuur, Femmie en Klaas
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Toneelvereniging Nut en Genoegen
Op 13 december hebben we onze jaarlijkse uitvoeringen gespeeld.
's Middags vanaf 14.00 uur kon Mieke Veldkamp een volle zaal begroeten en 's avonds waren er ruim
120 personen aanwezig in de Tille. Opgevoerd werd het toneelstuk "Als je voelt wat ik voel, dan zeg je
niets meer" geschreven door Evelien Evers. ln de kantine/woonkamer van het garagebedrijf de Vries
was het een komen en gaan van werknemers en bewoners waar vooral oma wel een heel "zwaar"
leven had. Er werd veel gelachen om de verschillende typetjes.
We zijn heel blij met de verjonging van onze vereniging wat bovendien een hoop schminkwerk scheelt
voor onze dames van de grime.
Al 25 jaar zijn Marjan Groen en Jacoba de Vries in de weer met kwast en make-up om ons van de
nodige plamuur te voorzien. Een mooie taak en uiidaging om ieder jaar de spelers weer in het juiste
personage te creëren. Ook Janneke Baylé was 25 jaar lang als toneelspeelster/souÍfleuse te zien bij
het toneel. Daarvoor werden alle drie dames dan ook in de bloemetjes gezet.
De regie was in handen van Karin Dassen en Mieke Veldkamp, souffleuse was Gea van Zanden.
Spelers: Hans Meijer, Sjoukje Bergsma, Jörny Ouwerkerk, Tineke van de Walle, Anke Slot, Silvia
Beun, Tamara Slot, Herman Vermeeren, Jense Bergsma, Esmee Dam.

t

d

C

? qt.q.; if t l%
I

F

SPORT
Volleybal
SDO VLECHTERSTOERNOOI 20í 5
Voor alweer de negende keer organiseren we dit voorjaar het Vlechterstoernooi in sporlhal
ftfrà
De Duker. Het Vlechterstoernooi is voor iedereen toegankelijk, niet alleen bedrijven maar
/ ) _
ook
(
i\ \ SDO
.de inwoners van Noordwolde, Boijl en omstreken en onze eigen volléyballeden
\:/L://\:'/ worden
uitgenodigd om deel te nemen om een avond gezellig en recreatief te volleyballen.

\Y

Wat?

Een gezellig en recreatief volteybaltoernooi
Voor iedereen! Teams van 6 tegen 6
Wanneer? Woensdag 4 maarl van 19.00 tot 23.00 uur

Voor

wíe?

Waar? Spofthal'De Duker' in Noordwolde
Opgeven? Graag voor 14 februari20ls
Bijwie? vlechterstoernooi@w-sdo.nl of 06 12 68 92 99
M ee

r i nfo rmatie? www.w-sdo.

n

I

Kiik ook op onze Facebookpagina ,SDO Vlechterstoernooi,

tl

Tennis
TENNISVERENIGING

BOIJL

'Tennisvereniging Boijl' ís een tennisvereniging die beginnende en gevorderde
tennissers van alle leeÍtijden in de gelegenheid stelt om de tennisspoft te
beoefenen op zowel recreatief als prestatief

Wiibieden

.
o
o
o

o
.

daarvoor:

niveau.

Een vrij nieuwe en goed onderhouden tennisbaan.
Een overkapping aan de baan met een zitje, om b.v. bij een regenbui even te kunnen schuilen.
De mogelijkheid voor het volgen van lessen o.l.v. een deskundige trainer.

De mogelijkheid van een halfjaar lidmaatschap voor sporters die aangesloten zijn bij een Boijliger
sportvereniging.
Deelname aan diverse toernooien.(zowel
onderling, als met omliggende dorpen).
De mogelijkheid om gebruik te maken van de
op het sportcomplex aanwezige kantine.

'Tennisverenisino Boiil' wil:
o Voor beginnende en gevorderde tennissers

o
r
o

Í\
O
\\,.,r- \
.)) ,
,- -71 \

een inspirerende, plezierige vereniging zijn.
Een positieve uitstraling binnen en buiten de
vereniging waarborgen.
Een band vormen tussen de beoefenaars
van het tennisspel in Boijl.

Publiciteit geven aan de tennissport, in de
breedste zin.
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Mogelijkheden bieden, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de
vereniging.

De foto's zin van
onderlinge toernooi

het
in

sept.2014.

lnlichtinqen bii:
Hester Jippes:
0561 -475435
Gerard Príns:
0561-421743
Geert Pijlman:
06-1 825691 4

Voetbal
OLIEBOLLENACTIE TRINITAS
OP 29 DECEMBER A.s. HEEFT spoRTVERENtctruo TnrrurrAS HAAR oLTEBoLLENAoIE.
DEZE JARENLANGE TRADITIE DRAAIT

oP

VRIJWILLIGERS DIE DE SPoRT EEN WARM

HART TOEDRAGEN.

Oo« u

KUNT oNS HELpEN DE sponT DRAATENDE TE HouDEN DooR oLtEBoLLEN TE
KOPEN VAN ONZE VENTERS, OF RECHTSTREEKS TE AF TE HALEN IN DE SPORTKANTINE
IN BoIJL.

De eensre vENTERS STARTEN s'MoRGENS oM 1 1.00 uuR EN zULLEN DE voLGENDE BUURTEN BEZoEKEN:
BOEKELTE, RIJSBERKAMP, BEKHOFWEG, RICHTING ZANDHUIZEN, DoLDERSUMSESTRAAT, BoIJLERSTRAAT,
AITENVPENSWEG, SCHOOLLAAN, OOSTvIenoePARTEN, RIoHTING VLEDDERVEEN, BoULERWEG, REEWEG,

VenweRswrc.
.S

MIDDAGS ZULLEN DE VOLGENDE BUURTEN BEzocHT WoRDEN DooR oNzE VENTERS: DAoKEN, GnoeruE
ZOOM, BOSCHOOHDWEG, BOULERWEG, BRINK, KIOTTTWEC, KERKEWEG.

Oor rurur u vooRAF oLtEBoLLEN

BESTELLEN, MocHT u DENKEN DEZE Mts

rE LopEN. Dezg

zr.lrrr

DAN AF TE

zo

sMULLEND

HALEN IN DE SPORTKANTINE.

Brsrerreru
Dus

KAN BtJ

LRurule JoNeeLoeo

MoGEL|JKHEDEN GENoEG

ror 28 DEoEMBER. Tet:421409.

vooR u, oM AAN oNzE HEERLTJKE oLtEBoLLEN TE KoMEN

HET OUDE JAAR UIT TE LUIDEN.
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Vnuwu-r-lcERS spoRTVERENtctNc TRtr,ttrns.

VnruwrlurcEns vAN 13 uaan EN oUDER
DIE WILLEN HELPEN MET HET VENTEN VAN DE OLIEBOLLEN KUNNEN ZICH MELDEN BIJ;
Douwe 0636318604 or GeeRrJE

lle§o$0emr

DE

Vnles 0636318503
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./rJ

i r( tt ti
ft
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OLIEBOLLEN
PER ZAK

OLTeeoLLEN

wlr

OLTeaoLLEN KRENT

€ 4,'
€ 5,-

Te geSTELLEN BIJ Lauure JoNceLoED TEL: 421408
27

Datrton

Schoolnieuws.
Het is nu maandag 15 december en we hebben net een paar leuke activiteiten achter de rug.
Het begon woensdag 10 december met het sponsordiner. Els Slot en Katja Moesker hadden samen
met 6 leerlingen van groepTlS een sponsordiner georganiseerd. Er was een menu samengesteld, een
uitnodiging gemaakt, taken verdeeld, een prijs bepaald, enz. De ouders en leerlingen van de school
hebben de maaltijd thuis gekookt De rest van de leerlingen van groep 718 zat in de bediening, keuken,
enz. Er waren ongeveer 70 mensen die bij ons op school kwamen dineren. Het was super gezellig en
zeker voor herhaling vatbaar. De opbrengst gaat naar de leerlingen en naar een aantal goede doelen.
ledereen bedankt!

De Kerstfair was aÍgelopen zaterdag 13 december een groot succes. We wilden graag een gezellige
kerstsfeer en een goede opbrengst en dat is gelukt. Veel ouders, Íamilieleden, vrienden en andere

vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat de Kerstfair een succes is geworden. Er waren veel
zelÍgemaakte spullen van ouders en leerlingen, spelletjes voor leerlingen, een verloting, een levende
kerststal, schminken, kniepertjes, kerstbomenverkoop, plaatselijke ondernemingen hadden een
kraam, muziek, enz. Super!! Bedankt iedereen!l!
Bente Rook (broertje van Silke) is onze nieuwste leerling, hij is 7 december 4 geworden en 8
december bij ons in groep 1 gekomen. Jayden Betten (broerlje van Jeffey) wordt 30 december 4 en hij
komt na de Kerstvakantie in groep 1. José Visser uit groep 7 gaat verhuizen en gaat na de
Kerstvakantie onze school verlaten, zij gaal naar Rottum. We wensen alle leerlingen veel plezier op
hun nieuwe school!

We hebben een leuke periode gehad, het begon met de Kinderboekenweek voor de herfstvakantie.
Het thema was dit keer "Feest". We hebben voorgelezen in verschillende groepen, leerlingen van
groep 7&8 aan groep 3&4, Ieerlingen van groep 5&6 aan groep't&2, leerlingen van groep 3&4 aan de
peuterspeelzaal en de kinderopvang. Ook hadden we het voorleeskampioenschap in de school. Vanaf
groep 3 werd er geoefend en de winnaars van die groepen mochten voorlezen in de schoolÍinale. Het
was een spannende strijd, maar aan het eind wees de jury (Wim van der Hoef, Thea Pijlman en juf
Anneke) Jamy Verboom uit groep 7 aan als winnaar van de Oosterbrink. Zij mag ons nu
vertegenwoordigen op maandag 9 februari in de bibliotheek in Wolvega. Erg spannend en leuk!
Ook hadden heel veel ouders, familie, vrienden, enz. mee gedaan aan de spaaractie van de C-1OOO.
Hierbij kon je voor nog geen € 10 hele mooie, nieuwe boeken kopen. De kaarten bleven maar
binnenkomen en we hebben per groep wel 15 nieuwe boeken kunnen aanschaffen met een donatie
van de oudervereniging.
Groep 7&B had op woensdag 5 november hun maandsluiting, ze deden een parodie op "De Wereld
Draait Door". Het was erg leuk om te zien hoe kinderen toneel spelen, muziek maken en zingen. We
hebben veel talent op school rondlopen. De andere groepen komen ook nog aan de beurt met een
maandsluiting, zie onze planning.
Onze buurtsportcoach Freek Molenkamp heeft bij elke groep 2 gastlessen verzorgd. ln de onderbouw
was het een circuitvorm en in de bovenbouw waren het lessen m.b.t. de trampoline.

ln groep 7&B gaf meester Wim Visser 5 schaaklessen zodat iedereen kon schaken. Daarna hadden
we een schaaktoernooi georganiseerd om te bepalen wie naar het Remco Heite Schaaktoernooi
mocht.
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Jonas Russel was de schaakkampioen van de Oosterbrink!! GeÍeliciteerd Jonas!
We deden met 2 teams mee, Oosterbrink 1 (poulewinnaars van week 1) bestond uit Jonas, Tiemo,
Jellis en Dominique, Oosterbrink 2 (poulewinnaars van week 2) bestond uit Chris, Adrian, Fen Yi,
Ryan en Danny.
Oosterbrink 1 werd 6" en Oosterbrink 210" en dat in een deelnemersveld van 32 teams. Geweldig
knap gedaan hoor!!

Sint Maarten was dit jaar iets anders opgezet dan andere jaren. De reacties hierop waren positief. De
punten die verbeterd kunnen worden, nemen we mee naar volgend schooljaar, zodat het nog leuker
wordt!

Sinterklaas is ook dit jaar weer geweest. Het was fantastisch om al in het donker de chaospieten op
de kar door het dorp te zien rijden!! Dit is echt wel uniek!! Het waren ook veel pieten dit jaar, Er was
zelfs 1 pietje die dacht dat zij Sinterklaas was en toen moesten zij en Sinterklaas opdrachten doen om
te kijken wie de echte Sint was. Juf Jannie en juf Geesje zaten in de jury en gelukkig werd de echte
Sint de winnaar. De leerlingen van groep 1 tm 4 kregen een cadeautje van de Sint en zijn pieten. De
leerlingen van groep 5 tm 8 hadden Sinterklaas geholpen, zij hadden prachtige surprises gemaaktl!
Het was een geweldig leuk feest!!!

Vrijdag

2'l

november hadden

juf Janneke en juÍ Nynke van der Heide een

personeelsuitje

georganiseerd. We gingen met zijn allen naar Heerenveen. Eerst lasergamen en daarna lekker uit
eten. Het was erg leuk om met elkaar op stap te zijnl Bedankt dames!!
Ook hebben we in de week van 24 november een contactavond gehad voor de ouders/verzorgers van
leerlingen van groep 1 tm 7. Het onderwerp van deze contactavond was de sociale emotionele
ontwikkeling van kinderen.

De leerkrachten van de groepen vullen in ons programma voor het volgen van deze ontwikkeling
(ZIEN), vragen in over 7 onderdelen (4 vragen per onderdeel). De onderdelen zijn; Betrokkenheid en
Welbevinden en de vijf sociale vaardigheden: Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie,
lmpulsbeheersing en lnlevingsvermogen. Dit gebeurt per leerling.
In groep 5 tm 8 vullen de leerlingen zelf ook vragenlijsten in m.b.t. deze onderdelen. Het was voor het
eerst dit jaar dat dit gebeurde.

Als er in de bovenbouw opvallende verschillen zitten tussen wat de leerkrachten in hebben gevuld en
wat de leerlingen in hebben gevuld, gaan beiden met elkaar in gesprek.
Op basis van deze gegevens gaan we het gesprek aan met de ouders/verzorgers. Wij vinden dit altijd
hele Íijne en verhelderende gesprekken.
We werken dit jaar op school volgens de methode Kids Skills, dit is een (sociaal emotionele) methode
voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen en groepen geconÍronteerd worden. Centraal
staat een heel belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die
nog ontwikkeld moeten worden.
De eenvoudige stappen waaruit de methode Kids' Skills bestaat maken duidelijk hoe je problemen in
vaardigheden kunt omzetten.
We gaan per groep een groepsdoel bepalen waar we aan gaan werken met zijn allen, leerlingen &
leerkrachten, maar ook ouders, buren, enz. Het mooie van deze methode is dat leerlingen elkaar gaan
helpen als je de vaardigheid even vergeet te doen.
AIs het groepsdoel wordt behaald, wordt het gevierd, per klas bepalen we hoe het gevierd wordt.

De ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 hebben op woensdag 3 december een gesprek
gevoerd met de leerkrachten, dit ging vooral over de Friese Plaatsingswijzer (hierin staan de CITO
gegevens van begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen vanaf groep 6). Deze
plaatsingswijzer geeft op basis van deze gegevens een niveau aan waarop de leerlíngen kunnen
uitstromen. De plaatsingswijzer is leidend!!
De CITO eindtoets is dus niet meer bepalend voor de bepaling van het uitstroomadvies. Ook is het dit
jaar iets ander dan anders, voor 1 maan moeten we de leerlingen van groep 8 al verwijzen naar een
school voor voortgezet onderwijs (dit was 1 april). En de CITO eindtoets is niet meer in Íebruari maar
eind april. Elke school is verplicht om een eindtoets aÍ te nemen, wij kiezen als schoolvoor CITO.
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Woensdag 10 december heeft het team, samen met de kinderopvang de vierde bijeenkomst van de
Dalton Cursus, De eerste bijeenkomsten hebben we het gehad over wat is Dalton, de nieuwe pijlers

van Dalton (Reflectie en effectiviteit). Ook hebben we de weektaken besproken en

daaruit

voortvloeiend hebben we besloten dat groep 8 leerlingen niet meer werken via een taakbrief, maar via
hun eigen agenda. Ook hebben we het thema: Alle tijd is Daltontijd besproken. De cursus voor
directeuren volg ik zelÍ en daar heb ik nu 3 bijeenkomsten van bijgewoond. Hierin hebben we het
gehad over Daltonvisie, een Daltonteam en de bovenstaande onderwerpen. Koftom we zijn volop in

ontwikkeling!!

Waar ik het vorige keer over had was een pleincommissie, deze is nu opgezet. Deze commissie pakt
3 keer per jaar het plein aan en doet 1 grote taak op de NL doe dag! Deze NL doe dag is op zateidag
21 maarl2015. We hebben al 1 ochtend het plein aangepakt, Op22 november hebben de mannen al
het blad weggeblazen, het zand in de zandbak geschept, gesnoeid en opgeruimd. Geweldígl! Het
plein ziet er weer super uit. Ook is er uit de ouderhulplijst een schoonmaakploeg opgezet. Deze groep
mensen gaat 1 of 2 keer per jaar samen met de ouders de school van binnen schoonmaken.

Ook is er een verkeerscommissie in het leven geroepen om de problematiek m.b.t. parkeren op te

lossen.
De verkeerscommissie heeft een voorstel gedaan over het parkeren, het laden en lossen, verlichting,
zichtbaarheiC, enz. Dit plan is in het team, MR, OV, peuterspeelzaal Doomijn en Kinderopvang de
Kinderkei besproken en iedereen vond het een prima voorstel.

Vanaf de lantaarnpaal rechts naast de oprit van familie Pljlman (Boijlerweg 86, naast de school) tot
aan de lantaarnpaal bij het bankje voor het begin van het bos mag er niet worden geparkeerd , ook
niet stoppen voor laden en lossen van kinderen. Vanaf de lantaarnpaal voor het boè tot aan de oprit
naar de parkeerplaats mag er laden en lossen plaatsvinden (kiss and go). Ook op de oprit naar het
parkeefterrein en uitwijkhavens is een parkeerverbod.
Parkeren t.b.v. de school vindt plaats buiten deze zone en op het parkeerterrein achter de school.

Wij zijn met de
in overleg
over parkeerborden,
verlichting op het
gemeente

parkeerterrein
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eventueel
verkeersdrempeÍs op de
toerit.

We

gaan

zichtbaarheid

van

lo

4w

de

de
school vergroten,
bijvoorbeeld door de

lr;;':'

betonnen paaltjes aan

de

Boijlerweg te
schilderen in felle
1r,L.

kleuren.

-

Wij zijn van mening dat

wij met

,.

genoemde

t,

1..4';

aanpassingen een prachtige parkeervoorziening hebben voor alle ouders en medewerkers van onze
brede school.

Wij hebben met deze regel rekening gehouden met ieders wensen. Wij als personeel, ouders en
buurtgenoten hebben de verantwoordelijkheid om de verkeerssituatie op de Boijlerweg veiliger te
maken. Ons gedrag hierbij is een voorbeeld voor de leerlingen! Want een goede school maak
le met

zijn allen!!!
Deze afspraak gaat vanaf maandag 5 januari in, eerder is natuurlijk prachtig!

Tijdens de bijeenkomsten van de dorpsvisie kwam de wens vanuit de werkgroep ouderen om eens
een kijkje te nemen op de school. Op 12 november kwamen er 6 mensen die een rondleiding hebben
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gekregen door de school. En we gaan in het nieuwe kalenderjaar met elkaar in overleg
om te kijken
wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wat er nu nog aankomt dit jaar is de KerstvierÍng, de ouders maken (samen met de leerlingen) het
díner en.de leerlingen die het vak Godsdienst volgen spelen het Kerstverhaal!l Maar dít wordt wel in
een modern jasje gestoken!!
Zoals u ziet, zouden wij al deze dingen niet kunnen doen met de hulp van ouders/verzorgers, team,
familie, vrienden en buurtgenoten!! Daarom wil ik iedereen ontzettend'bedanken voor de iniet van
hei
aÍgelopen jaar en wens ik iedereen een prettige kerstdagen en een gelukkig 2O1S1ll
Tot ziens en als u vrage.n 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.

07-01-15
16-01-15

22-01-15

28-01-15

29-0'l-15

N

ieuwjaarsbijeenkomst

Personeel Comperio
Uur cultuur groep Yz PLI)
09.15-10.15 uur
Vensterschool Noordwolde
Dalton cursus directie
Deventer
Hele dag
Open dag AOC Terra Wolveqa

o4-02-15

Voorlichtingsavond ouders continurooster
20.00 uur
teambijeenkomst 5 Dalton

20-02-15

13.00 - 16.00
Maandsluiting groep 5/6

23102-27t02

VOORJAARSVAKANTIE

Oud papier schema 2014-2015
Vanaf November 2014tlm Maart 2015 om 13.00 uur
Zet het dus op tijd aan de route.
Alvast bedankt.

Datum

6 ianuari
3 Íebruari

3 maaft
7 april
5 mei

2 iuni
7 iuli
4 auoustus
1 september

één van de ouders of verzorqers van
Jurre Mulder & Elíne Goettsch
Jorrit Jorritsma & TÍemo Oosterveld
Ronja 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 Spijker & Sasja Algra
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Starttiid
'13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur

::"" ï,':x:'.,'
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derdeet

Alweer een jaar voorbij .
Dit jaar stond vooral in het teken van het faillissement van de Speelwerkgroep in december 2013.
Gelukkig konden we blijven , en werken we nu bij Doomijn.
En ook bijde kinderopvang konden gelukkig de bekende gezichten blijven.
Nu zijn we alweer een jaar verder en hebben we de onzekerheid van vorig jaar december achter ons
gelaten.
Alles gaat we zijn gangetje en de kinderen spelen gewoon lekker verder, worden 4 jaar en gaan naar
de basisschool.
Odin Groen, Bente Rook en Jayden Betten zijn 4 jaar geworden en gaan nu naar de basisschool.
We wensen de mannen veel succes, maar vooral heel veel plezier bij Juf Herma en juf Nijnke.
De laatste 2 maanden staan vooral in het teken van allerlei Íeesten.

11 november hadden we Sint Maarten nieuwe stijl. Alle kinderen in groepjes op pad met hun mooie
lampionnen en natuurlijk met een grote zak met snoep naar huis. Gelukkig zaÍ er wel een

tandenborstel bij.

Na de Sint Maarten-optocht stond Sinterklaas al weer voor de deur.
Samen met school hebben we dit Íeest gevierd.

De kinderen konden gelukkig de ECHTE Sinterklaas kiezen aan de hand van 3 vragen, want er

stond ineens ook een Sinterpietje op de wagen.
1. Wie van de twee kan zwaaien als de echte Sinterklaas?
2. Wie kan het beste pepernoten strooien?
3. Wie kan het beste dag zeggen ?

Samen met de kinderen van de kinderopvang en de papa's en mama's zijn we naar de

gemeenschappelijke ruímte gegaan en hebben we een heel gezellig feest gehad.
Zwarl9 Piet had pepernoten meegenomen en ze konden hele moeilijke kunstjes doen.
Ook Sofie durfde wel te" vliegen" op de voeten van Zwarte piet.
En tot slot natuurlijk... .... DE CADEAUTJ ES! ! l! !
ledereen ging met een mooicadeau weer naar huis.
En ja .....toen stond de kerstboom ook alweer in het lokaal.
Samen hebben we er weer een mooie boom van gemaakt. Kijk maar eens!!

En als deze dorpskrant verschijnt is het alweer achter de rug, maar er staat nog een kerstfair en
kerstdiner voor de deur.
ln de volgende krant komen we hier nog even op terug.
lk vond dit sterretje voor de deur
Het had een glinsterende gele kleur
Dit sterretje van goud ,is vast 1000 jaar oud
ln pakte het voorzicht op en was bl'rj
Want jullie krijgen dit sterretje van mij
Het is een sterretje van de nacht
Heelerg lief en heel erg zacht
Sterretje, sterretje schitter maar
GeeÍ licht en warmte in het nieuwe jaar.

0g

En tot slot

Wilje ook komen spelen bij ons op de peuterspeelzaal?
Kom gerust langs om even te kijkenl!
Of kijk even op de website van Doomijn ; www.Doomiin.nl
32

Groep L en 2: wat vonden wii leuk deze maand?
Jesse van Starkenburg: lk vond Sinterklaas

Jorrit Jorritsma: Lampion lopen, omdat ik
zoveel snoep kreeg en ik vond het niet leuk
dat mijn lampion kapotwas.

leuk, want toen kreeg ik de zak van
Sinterklaas.

Laura Mulder: lk vond Sint Maarten leuk,
omdat ik een hele mooie lampion had

Tara Peters: ik vond Sinterklaas heel leuk,
want ik heb een piratenschip van Playmobile
gekregen.

gemaakt.

Ronja Oostra: lk vond Sint Maarten heel leuk,
want toen mocht ik in het donker lopen.

Sophie Donker: ik vond Sint Maarten leuk,
omdat ik lekker heel veel snoep kreeg en
lekker alleen op kon eten.

Marit Goettsch: lk vond Sint Maarten heel
leuk, omdat ik heelveel snoepjes kreeg.

Jarno van Daatselaar: Sinterklaas, want ik had
cadeautjes en ook nog Sint Maarten, omdat ik
snoep had.

Jurre Mulder: lk vond het feest van Sinterklaas
heel leuk, omdat Jarno Oostra dezelfde
cadeautjes gekregen had.

-*-**-heel
had.

Veerle Huisman: lkvond Sint Maarten
$
§ leuk, omdat ik heel erg veel snoepjes

L*_-_"-_.

-

Emma From: Sinterklaas, want ik kreeg
cadeautjes. Sint Maarten ook, want toen
kreeg ik snoepjes.
Z

Í

.__.=_"*._*i

Odin Groen: lk vond Sint Maarten heel leuk,
omdat we ook een lampion hadden. Het was
heel donker.

lsa Russchen: lk vond Sinterklaas heel leuk,
omdat ze zo mooi dansten op de wagen.

Cas Peters: lk vond Sinterklaas heel leuk,

Bente : Sinterklaas, omdat Sinterklaas
cadeautjes geeft. Silke vond het ook leuk.

want

ik heb een heel mooi cadeau gekregen en Sint
Maarten vond ik ook leuk, omdat we leuke
liedjes heb gezongen.

Demi Blum: lk vond alles leuk deze maand,
omdat Thalita en Dieseljarig waren.

omdat k cadeautjes kreeg.

Jeffrey Betten: lk vond Sinterklaas leuk, omdat
ik daar lekker veel cadeautjes bij kreeg. lk
vond het heel erg leuk.

llan Meurs: lk vond Sinterklaas heel leuk, want
het was Sinterklaasavond, ik was thuis en ik
kreeg een monstertruck die door modder en
zand kan rijden.

Jisse Groen: lk vond Sinterklaas heel leuk,
omdat we dan heel veel cadeautjes krijgen.

llse Goettsch: ik vond de tram heel erg leuk,
omdat we voor de wielen dezelfde doppen
moesten zoeken.

Jarno Oostra: lkvond Sinterklaas heel leuk,
omdat de Zwarte Pieten kunstjes deden.
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Amber Bambacht: lk vond sinterklaas heel
leuk, want van papa en mama kregen we een
zak vol cadeautjes.

Sem Spijker: lk vond de Tram leuk, omdat hij

er heel leuk uit zag.

Sinterklaas
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die mee heeft geholpen om het Sinterklaasfeest weer
De kinderen hebben genoten van de kar vol met pieten die allereerst

tot een groot succes te maken,

het hele dorp wakker hebben gemaakt en daarna achter op de parkeerplaats er een leuk feestje van
hebben gemaakt. En natuurlijk van Sinterklaas en zijn twee pieten die de klassen langs gingen. Ze
hebben allemaal een leuke dag gehad.
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JANUARI
8 Jesse van der Wijk
9 Nynke Veenhouwer
'11 Jamy Verboom
12 Brent Groen
17 Rens Aberson
18 Ellafi Jongedijk
20 Sam Slot
26 Sem Spijker

FEBRUARI
2Laura Mulder
5 Mirre Mulder
12 Ryan Tummers
16 Thijs Tolman
21 Loes Slot
22 Fen Yi Klaassen
23 Elke Schelhaas
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Sinterklaas en de Zwarte Pieten
Het is eind oktober en alle Pieten zijn al heel druk bezig met het inpakken van
cadeaus en het bakken van pepernoten. Ze brengen de cadeautjes en de
pepernoten naar de stoomboot, De Pieten gaan snel aan boord en Sinterklaas ook
natuurlijk. Ze gaan op weg naar Nederland.
Na een poos varen begon het heel erg te stormen en er kwamen hele hoge golven.
Een paar zakken met cadeaus vielen over boord en ook zakken met strooigoed
kwamen in de zee terecht. Een paar Pieten doken in de zee maar de cadeaus, maar
ze konden ze niet pakken en ook de zakken met strooigoed dreven snel weg. Toen
gingen er Pieten in opblaasboten achter de cadeautjes en het strooígoed aan.
De stoomboot ging ook verder varen maar dreef door de storm af naar Paaseiland.
Bij Paaseiland waren veel cadeautjes aangespoeld.
De stoomboot ging aanleggen bij Paaseiland. De Zwarte Pieten gingen alle cadeaus
en het strooigoed weer inladen. De boot ging toen met Sinterklaas en alle Zwarle
Pieten richting Nederland. ln Nederland kwam de boot in Gouda aan. Daar was het
toen feest.

Op 5 december kwam Sínterklaas ook naar Boijl. De Zwarte Pieten reden door het
dorp en riepen goedemorgen tegen heel veel mensen. Alle kinderen, veel vaders en
moeders, opa's en oma's, jufíen en meester Rik waren op het parkeerterrein bij het
sportveld. De Zwarte Pieten deden veel kunstjes en er was vrolijke muziek. Er waren
meer dan tien Zwarle Pieten. Sinterklaas kwam ook naar het parkeerterrein.
Een Piet noemde zich Sinter Pietje. Hij had ook een mijter op en een rode mantel
aan. Hij wilde ook Sinterklaas zijn. Ze gingen een wedstrijd houden. Sinterklaas en
Sinter Pietje moesten laten zien wie het beste kon wuiven, pepernoten strooien en
dag hoor zeggen. De wedstrijd werd gewonnen door Sinterklaas. Daarna gingen we
naar school. Sinterklaas ging naar alle groepen en kwam natuurlijk ook bij ons. Er
kwamen ook een paar Zwarle Pieten bij ons klas. Een zwarte piet schreef op het
bord dat de pietenles over een kwartier zou beginnen. Dat was erg grappig.

wij mochten allemaal bij sinterklaas komen en hij had ook het grote boek
meegenomen. We hebben over onze sporten met Sinterklaas en de twee Zwarte
Pieten gesproken. De voetballers in onze groep mochten met pepernoten
doelschieten. wouter was de keeper.we hebben dansjes gedaan en liedjes
gezongen. De twee Zwarte Pieten deden hele moeilijke kunstjes. Het was heel erg
gezellig. We hebben ook allemaal en een cadeautje gekregen en bij drie....twee
...éen mochten we allemaal tegelijk ons cadeau uitpakken.

ledereen kreeg een mooi cadeau en we hebben ook veel pepernoten gehad. We
waren blij met de cadeautjes en hebben toen Dag Sinterklaasje gezongen.
Sinterklaas ging daarna naar de kinderen van groep 5 en 6. Wij gingen naar huis en
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we hebben ook nog pakjesavond gevierd. Het was een mooi Sinterklaas feest. Tot
volgend jaar Sinterklaas en alle Zwarle Pieten!
Dit verhaal is gemaakt door de kínderen van groep 3 en 4: Eva, Niels, Fennick, Juan,
Noëlla, Mirre, KÍm, llse, Lieke, Wouter, lsa, Laura, Bowie, Silke, Julia, Micha, Sven
en Dorian.
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Groep 516
Sinterklaas

Hoi ik ben Tessa.
Wij hebben Kids skills.
Dat is en doel.
Dat heeft iedere klas
Wij hebben als doelwij wijn positief naar
elkaar , ook als juf er niet bij is.

Vorige week vrijdag kwamen eerst de herrie

pieten. En toen kwam sinterklaas en er was
iets heel geks er was ook een sinter pietje.
En eindelijk konden we de surprises
u

itpa kken.

Groetjes Gidion

Als

Kids Skills

dat vieren we zo: met slingers,ballonnen en
lichtjes.

Als we 9 stickers hebben vieren we en feest en

Je mag verkleed komen.

dat feest doen we.
Jee! We hebben 9 stickers feesten.
Maar pas net voor de kerstvakantie.

En

Groetjes Tessa.

Jammer dat het niet nu is.

Hoi ik ben Eline.

Maar het

lk ga het hebben over kids skills

ís

er het feest.

wij negen stickers hebben

is er een viering

juf trakteertop iets lekkers

.

Doei !!!

Wij hebben

Groetjes Thijs

We moesten 9 stikkers verdienen en dat

gelukt

kids skils
is

!

De kerst versiering

En kids skills betekend kinder vaardigheden

Hallo ik ben Ellart.

dat is leuk !
En de supporters zijn groep 7 en 8 en de
ouders.

We zijn al lekker bezig geweest met de kerst
ve rsiering.

Maar dat is nog niet alles sinterklaas kr.am
ook met zijn pieten.

Eline

En er waren super mooie surprises gekomen.

Het sinterklaas feest op de Oosterbrink

we hebben lekker genoten van de
pepernoten.

Hallo ik ben Nine eerst kwam er een grote

En

vrachtwagen met allemaal zwarte pieten.
En er was ook sinterpiet maar toen kwam de
echte sinterklaas toen gingen ze bestellen.
Voor wie de echte sinterklaas was een wie
won er....... SINTERKLAAS daarna gaf ik
sinterklaas een boks.

aleen kerstboom mooi.
En dit was het alweer tot ziens van Ellart
En we hebben

Een gezellige klas.

Hoi, ik ben Brent.

Voor de kerst.
Wij versieren de klas leuk.
We hebben al een kerstboom en die is al
helemaal versiert.

Toen gingen we weer de klas in daar stonden

allemaal surprises
Van alle kinderen. lk kreeg een hart ik had
Lieke J.j ik had een paard gemaakt
Een het was heel leuk.

Sinterklaas was weer in het land.
Het was weer leuk en we hadden veel

Sinterklaas.

p\ezrer en wekregen vee) cadeaus.

lk kreeg een box.

Groetjes Thomas

En toen gingen we

weer naar school

.

En toen gingen we met de surprises bezig
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.

En

Hoi allemaal ik ben Lieke j.

toen gingen we weer naar huis eten.

Toen gingen een film kijken.

lk ga het hebben over Sinterklaas die op

Toen mogje stratogo doen of voetballen.
Armando

schoolwas.
We hebben lekker gegeten van pepernoten en

dat was echt super lekker.
Sinterklaas

We hebben allemaal een surprise gemaakt
en ik geloof dat iedereen zijn cadeau leuk

Op 5 december kwam Sinterklaas op school

Het was een succes.
Ook met de surprises ze waren heel mooi

vond. lk had Thijs bij mijn surprise en Nine
had mij. Beste sinterklaas ooit!!!!!!!!!ll!l

Groeten van Nynke

Gr Lieke

Sinterklaas

Hallo we hadden een super sinterklaas ik had
een reuze cupcake gekregen.
We zijn ook begonnen met de kids skills het
gaat al best goed.
We zijn ook al begonnen met maken van
spullen voor de kerstfair.
Er zijn al best veel spullen.
lk vind alles heel goed gaan.

Op 5 december kwam sinterklaas op school
En hij kwam ook bij ons in de klas met de
pieten. En ik had een surprise en juf had mij
getrokken en ik juf toevallig he?

Groetjes Britt Fabriek

Grote groetjes

Wij hebben skills gedaan.
Dat houdt in dat je lief voor elkaar moet zijn.
En als je negen stickers hebt dan gaan we een

SASJA.

Hoi lk ben Yaslin

.

Dit jaar is zo snel gegaan dat het al weer kerst
is, we hebben de kerstboom al staan .
Ook in de klas zijn we al bezig met kerst . De

feestje maken.
Groeten Madelief

kerstballen in de boom, slingers, en lichtjes er
in , Super leuk toch er komt nog iets anders
aan kerst faír is een soort van rommel markt
maar dan binnen met allemaal kerst dingen en
zo voort.

Sinterklaas!l
Sinterklaas kwam aan op het parkeerterrein.
En er was een hele grote kar waar de pieten

op zaten met hele harde muziek.
En sinterklaas was

J

Gr. Van Yaslin

ook nog even in de klas

Groetjes Max!

Jeeeeee! Het is eindelijk is het zover,

kerstmis!l!!!
Lekker bomen versieren, ballen, slingers en
lichtjes alles in de boom.
Huis helemaal versieren en de school.
Super leuk!
Prettige kerstdagen he! M !

Hallo ik ga het hebben over sinterklaas.
Sinterklaas kwam op school.
Het begon op het parkeerterrein

.

Met muziek en pieten.
Daarna kwam hij bij ons in de klas.
Groetjes Annemiek

Groetjes Julia
We hebben Kids Skills .
En nu doen we meer positief ook als juf er niet
bij is. Op woensdag en vrijdag .
Kunnen we en sticker verdienen .
Als we 9 stickers hebben hebben we feest.
We hebben nu 10 stickers.

Dorpskrant december 2014
We zijn bezig met de klas versieren
en we zijn ook nog bezig met samen een klas

te worden we

z'rjn

ook bezig met leeskoorts

daar gaat heel veel over lezen

we

z'rjn

Groetjes Beau

ook bezig met kids skills.

Eline Goettsch
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yLaa..r

aírchapp Ele.e.r, d.at w a* w dtle.u)<, e,n,
Danny wa*dprrenhte,r
D an r na., vl,t op-rte4v w ? nea,r w í,*l<u,nd,et
Toe,w vnoe*t il<, oowk u-bu,y vna*p,yt Daarna.,
gí,nqe,t4/ u) ? na,fr.r tecÀn íd<., e,w dnt vonfu íl<,
f\ef il1,er.lp/À*,*. lt ) s hd>]:e,w een 7u eve,nÀ,e,
mn

p

e,w vna*.nnz D

Wqew wa

v

w

o-t d,rí.,v*e,w e,w eÍent ï rtL

Ib v ín&heÍ he*,U leu)<, op t{ÀDolr.
w oen Àa4, 7 O d.,eceni:e.r goa,44/ wa n4zt del
kla* vnepÀ"oew a^an lwf *p ott *o{ di,np,r.

w

a

w

í,*l-u,nà*-,

yn

Woen*da.g 5 d.,er.e,vnl:et wa.* rtntorkl,aa,y
er. lí eÍ w a* utp erlzd<, w a,nt w a vnoe*te,w
voor d*,a.a.r wrp rí,*e* vnak e,w.
S wnzy rw vnn a)<to v oor n+Lj e,e.w ra*.eÍ.
fb vna,a*.fa voor D om,íní,q up eR44/
tenní,w el&. Zet *trooíà.e,w wp e,rv eeL
p oper n É?r4/ . Ib lta.& e*,yv helz
7a*- v o1z
DapíeÍe,w dzd*,w ool<' we,e,r l<un*{e*.
Zoal* dz g.arna,"a.1/. Ew oo?u dptrtto t44pf dR/
*afi, É ru on Tujuf e,w vn en *te,r d,eÀn w ook,
ezw trurz D aÍ w a* h,e,t . V d714p,

Aynb€r Je**eJona,y, Tew yA Jo#te,w

ka.{eí vwoeÀer v a.w Fe,w y í) e,w ela{ vnoed..er
va.w vn íj) hp,l>ben h,ef georyanLteerd, hp,t
w ord, huL g/dlíg dz,nl<, í*,! D o ouà*.r y
v a,n, d.p/ W.nà.exeia, h^dÀ:e.w geknolct ! e,w
woendag, 70 d,ecsynbe.r ga, t1<, ool<, nn a,r
dp, d,o? ynÍàdag, va,w'll,e,t StdlLrtgw ot f
cnilpge,! Ibh,e* e,r he*) voeU 7í,w í,w ! x*
Loe*À,ot
Now 5 d*rprryi:e-r wa* tí,ntedd,aa* dat wa*
hep,l, l,eu*' v oor a"l, vnpt dR/ ti,Up r í,te* ík W eeg,
e*.wh.e*) g.root aAln* d*kaw 7i,na<,w.

En ik had een raket gemaakt voor ve)fh.wz

hdÀx,n

o"/ttew w a ee,w k odcu,y
nna*,*,yu. E w d.* la.a.tfiu d..e.d..e,w w a technínb
toe.w vna.^a.kÍe,w w o eezv p e,n nenh,ouà*.r. Ib
voràheth.epLle.+r)<, e,yv í*. g.a, oolo Za*p,r
n-aa,y' hat Stdl,ingw ezf Collpget D an ny

at w o.* lB,u.|o. E w a.l.a, l,a.atv

vwg.

o*kB,yv dne,w toe,w

g.eda"an ew

llot

dobe,w

naar l\e,tl,indz ollzg.a,

ee*t omda.t

íl<' vla,ar h,eÍ
rc.h"an?*oe,ryworvnocÀt
Ik, #tlríí drl oo*tetfuí,nl<r2 dfrar, 3f í,A/
fe.wyí,, Damny ,cWfu,Rya,we,w ík, Sdffwt
u) a"y e,rg, lst*t w o oínàíg.dn w op dpl fiz,vdpl
g<,w

HeÍ

wa*he*)lat*-e,w*í,tnÍerk)a,a*L.»a,wtrook,
nog, 5 vním,tte,w í,w onpl<la* ynp,ttwee
p í,?Í?,n/ díp/ ?-ww$o* dcd,ow toet g,tnge,w
5,e
wq<. Stlnwyrat
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pl,eb e,w í,ed*,ree,w We,eV e*,w be,lcar rneo

.

Groe,tAd,ría,yv
Ook, ík lJeÀ,v woe,vuda4, 3 dspn*er op h*
Stdlingw orf C olle4.e tu O o*tertu olÀ,e:
g.en e*,*t. E r w a-,y oe,yv d.oer- n4Íààag,
g.eo{gaat Íàea. d, v oor a,.l).s W,nà,e,row v an,
groep 8 d,í.et w a.t yn ee,r w íld**v w de.w oyer
d,e, whnol, V) a w erd,ea,v íru gno"+j%

opgaÀpàÀl. Ik/

(i h"aàà*,w op v r(ida4, 5 d,ecenl:er
ía.dz D at w a* wp e,r leuk
I eÀ*.ree,w haà lwp e.r vn oo íet uup r ípy
Vl

*í,nte.rkL,a.a.y ge.v

ge4,nn"d<f.

h*à e4< geVil,íg<, E w w (i
oe,yuda4, lwt tp on tor di,npt,
E w e,t' kbtneyv nag/ vex* t ne*,y' leil.l , diryeÀ,v
a.a.,w !!
14

frt

í)^/7Q, wa.ar ook,6.l1p,
vne,íà*,w í,w 6a.te,w.. Ib lct en4, il.u e*rrta
bíblnglp,. \t) a g,í,rq.e-w te@w d,oe,w vnr,t
p

ap f,et e,w l:otte,ru

l,t)

u gÍ,vtge-w k (fl<*,w

w

il<,

m.oottot/1/l^)g eeln/ yt4,oA,*tu" tekene,w a.a,vv

1Í.d)ovríida.4, oye,r e,e,yvu)edc,

a* h.oolczy.

ltt) a

d*Àow

v

naar

r

gí,n*,owwant d"qru dalk, íl<,,aa,w datfitamírt
u)e/yw wtp

e,?,14,,

tuc,c,?*

ruu/,u

g.roe,tew

lodta!!!!t
ot í* bLj na, kp,{ tt ! ! l{ oe,r w
I w d,at vn oet ge,v í*,rfu w orde,w, eat, d,a,t
g.elJe,ult ool<, op dp/ O atterhí4,,*,, pda, dp
l@,tíía,Ír.
qroe+ 7/8 h.eefte.ewtporuor dh^pr
gaago"níre.srfu e,vv d..aÍ w ord"t een g.root
y.rcu* w eeÍ t*- lva"a.*t w eL f*pr.
11 os da,w ook, g.roep 7 /8
7it hdn maa.L tn
dprkerrt *{ez.!
iet+e Sjoerd,

d.,et

11

vwet h^oc**,y
e,w w s ve,rWe,yv

vneÍ 5-2....

Dama,ySel,l

g-a, il<,

íida,g, í)<, do44k, dfrt d<., ga, fulil"ua,
w a,nt í*- bong, ba,nq, d"at dR, v u.rlnot g,a,aÍ

te*elr op

w ga,fi.ommd&papípxEu AW
la.allta h"a,àÀ^e,vv w s W wt/. E r w a,y ee,w vnat
u) a.a,rop wa kmàz,w tc-hnwnel,e,n E w e,r
w

w

GroeSe*fa..rny

en

jongo,y t%e.n/ dz vneí*jw

e,t w a.,y v oora.L

ha.àÀ*,w op

bot hBf Éu\...*t w a*: hpÍ v íerlca.,ytto, lwt
romàz of h*Í r tM:di4ez D a.a.rn"at g,í,nqen
w ? n aar E ng4l,y Ib vor"fu d,e, ls. arw h,eel,
lad<r. Za gaf ots e*.w w erk)slnÀt, d,í.o
n anwtu u) a d,oor ew koalà,ea, w a tlu.t í*
afvna**,n ltJaU,opew í.otv arlttor op
tchp.ywq ow gí.ngevv d,oor y.a.a.r
hand,vaard,l4hal.d,/ telconen, 14 í.e.r
hnnà,,va,w

t

jo*a*

Woen*an g 3 d*revd:er b?yv í*,, na..o.r hc,t
ttdliÀ,Ulwelfr,oUpy gag.aa,^/.
e,r wa* d,a.a,r ee,w ope,w dng. .
í*- 5,at w*new met FevvY2, Up44p*R,

11

e,t í*

1,0

a helÀ:e,ryv lauk"ez

í*tÍorWa,a.*

ee*t
ullzw
ga*,r eg.uar.
*p
H et w a.y ool<, tn^e** ga/rdl,q e*r rt lcau wyw
ro.ynm.dp íp.t D q.ar nat w a* d.ez optoàt bi,i
dz p arl<*n rpla.aft, t. r w are,w v eeU lcínàs. e.w

o1lnÍníq uz í,w kla* L g1
(i haàdow bínlngíp/, E v.qel*, te,lcc,ne.w ow
gy tt u. A aw hcÍ oíndp v a.,w da, dag kr q<,vv
wuvwg,waÍlek*e,ry,
M et Unlogíp, teatte,w w (i w dk, l:ot lwt
*terk'*ta w a* rofidt, har vno*ír.w e,w
v Lerkant E w vnet í nq,eU Weg<,w w (i ee,ru
w e,rUsL.a.dr. D a..a.r nw Weg<,w w o bt1 tokn ne,rv
ee,rr p rop p ap br ew d,í,ez vn oe.*te,w w a
natel<*.ne*v al.,y ee,w vnom*tor. E w bLj g.y wt,
ha.àà*,w w a hnoke,y. il ef w a,* ïwel, tB,u.l<,
D

w

S

e,w v eoU p op

e,y'

g.e,w

rwte,mz

L

ate,r g,ínge,w

w

a m,e-t

dz u..trprttou.
ful,u*Veon*0.w
+ÍaLLo vtle4Lteyu,
S

í,rtÍet Ha.a* í*

w

ker É kà14t er aL

e*t uÍt

lvÍ

w d,, w e,e,r

la44"d/

yn

a,ar

a.a,$t

w dn.arotn, íLh,eÍ oew tporwordi,n et op
70 dzrp*dtot. Ewee,wkc-rttfuír q lO
d"ecpntl:e,r, l{eÍ 1.0 etfu e*.w g.root u,rr** @
ts eds.y.kt v ow hpf lprfi,u.
Q r oe,te,w J e*lo S w L|Àa,yw
E

JAànw
V and^a^a4, t O d,ecez,nl:e,r' I 4 he)>l>e,w u) o oelv
tpol^,lot di,np,r. V olga,^s vni,j h^eeft tzÀz.e*,w
or 7í,wí,w! Il<rí4,vkÀpr ge-valtwoL. Ew
Z aterdag, 7 3 d,ecembe,r' I 4 h.e)sbe,w w ? &,J
ee,w l<*-r Éfuír. Lou*, vn e-t a,llpvnaa.lt
d{garylad<f? d,i,naew dnor dar ttÀ,ooL
d^a,w. O ol<rhd:]:en w o vn et de
rekp,wvnatÀ,hq,etlpre,wrelce,ner,

ï{ila
Ib vorl.e.u4, op d,e, l<pr tíïair va,w d.e
oo*tsrhí,n*..N*word.that"tfi)<-l,pte,od<rwa
hd:be,yv lv*L v e*) gek nu.íle.ldr. Ib bew orV
troty w aÍ í*u ïv,U g,ylafr,a*,f. Ik, l4,oop d,a.t et

Groe{e*Jow

v ee,L
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yne,mx,w kotnew. í*. v ínfu

fut

ha,rtil<*pleul<, dÀ.t d<' ook, ee,w d,ee)na,yvw
he)y etaan, vneehdr g.ehalpe,+u
ïlehbop dnÍ h.e,t een, g4/Mt y,t uzy u)ord.t
G r. Root ka,vnphor tt; )

#oA w oezv.dag, 7 o D scp,wtber hpbb".nr w a
-lwt
tpo*aor diÀ,1er g"h^à. l,t) a-h.d>be,w erV
v e.e,lt gelil op gd^nalà D a vn e,nde,w uJ a,,r e/$./
e,rg, tw rd,e.w ill,e* w a* haeL t npL bE dp,
vn ptr|etu M a,ar'hpÍ w a* w dt h,?À/ d,i, d<, yl,wf
drr ín i<p4,v í,t 1/ rohp-nke,w ovv ool<t vn eÍ he-t dgw
v oor aL í,w hcÍ lregf4,1,
Het er u) a,y 7 O vna,ru. l0 íi vonà,e.wh,ef ook,
l\ed/ l"oul<, ovw ta d.,oe,nz Do vne.anae-w
v otdz,w lwt ete,w oo?. hzdt le.l<-l<*-r sw h,eÍ
u) w ooki hpe l/ g%"llLg. E índp/ g.roefl?

-

14ill,o-

Ik, verhau4, ynp op dz L,s,tf,',,a*a.,vtíw
E w w a'h.e)tlse,yv ook' hat *p onaor dlner
Gege,ve,w e,w Lk, Zat íru dp/ cnwwíz*í,s e,w Il<,
v tnfu d,et k e,r * {air ook, eÍÀt tup e,r
Lat*u aru oyer tw oe-, w e,?.e.w gaÀ.t dp/
l<a, ht a*a.nti,s lreqflv,1p,tu, í.l<rh.e* e.t had,,
venlt 7ín fuu. ll)ah.o1:be,w d,insdag d"ethde
vwiààa* d.^a k L"o* ve,r i.e,r & ec],t l^pzl,' lpuk,
De, t{ez. í4^, derkln* t* u.t+st, l,eilla Anó"r.
fabríd<,,

Da,rnía,w
Op 7 3 d**ewtlx,r hd:l:e,w w (i dp/ ka,tífair.
Ik, knaw f)f natuillw ool<r. l,t ) et
vetwa*hÍe,w dnt wa 6c on4e-voer 72OO
eu,t o- ophdpat li) a hdtl>e,w va,w dJ,ey
geww-aktvoor d*rfa,ír, Vod*: lsÉe,y', kaa*
ew eiore,w ynaa,r d,a,w rnnÍ bíjew e,w
l,í,e,ve-lv-e.rÀ>e*fi ot,oobhc-b1:e,wwal<aarww
gemn"a*'f mp-t ooa,vffio-varu ont e,t/ @. Ew
vwg< v u) m*t . I?. ve,rtil ar,ht eow l,et)<s

lÍoi,
fb be4,v Y\.a,a,,y'

he.t re,ynr+ haíÍo
r.hadctoernotrga^)?p,rt
l{et w a* daar ytp e,r lau*-t

Er wa.re,yv36 sduíeryw
lil a ha.dÀ,e,w ook' 5 d.r ínW:oyr,r,tp,yu

d^*.

N w dp v í,ot dn romàz g,í,n4e,w u) e/ pa.taÍ
e.ta,u. D aarnat g,ínge,w w? u) eR r dDo{ wwt
rc-lw*-e,w.

Ikrl\e), 5 geNovrrre,tv
U

e,qv

ttsi.n"d.d,ííb V(/ w w u 5 b

Groe{e*iellía.

2 ve,rlD{e..ru

oerudag, 7 O dzwvnl:e,r h.aàÀ,e,w w a
otuor d,fu w. . Il<, yt4Derrt d,r ír,lJ<p4,v
tnzr,he-n*-e,w etew op t<hn4 e,w e,w olse,r 7E w
h,e-t w a* h,ex,U lailc.,. ll.) u vnoeÍe,w Tater dag
7 3 dsp,wd:er ka,rtfah. d,oe44, í*, dp/41<, dat
dat ook, goeÀ/ ga.at sw lwpe,w daf juLhínt
hef ook,leil*,Wtjge,ru
M eÍ v r í,e-nà*)Í1k u g.roeÍ Clw í*
O?

DotnínQu.et
17oí,,

*ínÍorkln"a* í* weet gentee,rt,
w ee,r eew ge4dlíqe h eb íeÀz,ee.,yv

l{eÍ w w

W,
L

eor)<e

wrp r i,rc*

í.e.d*,r ee,yv

hp*ft

í.ety

lsil<*

ga*,,regew roflmdp {..et l"a.à ee.w r ornnd.{a
v atv yn ?p*te,r r íku kanrulu gevnaa*'t e-chf

11d),a íkb"4,vtd,Líha,. e,w Lb g.a,juLL,í,o
v orte,ll*tv oy or h,e,t *p omaor dh4,u". D a.t w a,y
woendàag,lo dep. 207+. DaÍwa*he*)

*rappry etu Tawerd, d,e d."ag nnVlou.lcc,t
w a,rt w a g.í.nqe-w n ogz H,ík*p u,ít e,w

voed:dlzyve-àtleuk,

w

oew tp

ge,w ord..e,n,

g/rdlíZlLíh,t. Ew7aterdnq, 73 dp{r 2O7+
í,y ook, dp,lartÍfaÍr. Ik l@op dnÍ dÀf ook,

Sa.rw

Nai,

9.a., vet tdl,e,w oysr lwt tponàu dilrpr..
I e.d,ereervv ynoc,ht komeyv etsw v oor 9, 5 o.

g,e4ellí4,word,,.

Ib

xy*

roe,p 7 8r 8 ha,Àà,en, ee,w ta.a.lc,
l:íjvoorbedàr: ober, g.a*í7n**.r, íunandt
voot'lvet gddre,n4;
N eÍ al,y ec,w echÍ re,*ta,ura,nÍ.
11 et w or d,t e,e,w l,ou)<*-,, a,v omfut t t t t t t t t t t t t t t t

lDeth.el>1:p-w *íntet H,a,a* g<.víerfu ,
Da.twa*he*,U g%dlfq,.

Q

14d
e.w

Op 5 dz,c*,rd:er h.eHse,w wa tí,nte.rWa.a.,y
í,e,r& d.a-t w a,r, u"tpe,r leat*. í*-'hdy ex.w
v r arhtw age,w g<h, qe,w e-w v anant oy,à,
ga.a.w w a ker rtd,Lne.r v í.e,re,w vn st ete,w e,w
dr.írd<ewhpf í* hie,t, trlpe.r le,u]<, op s{ÀDolr
ge,v

a* v a,w N í,e,+u*

e.n

lwy

orndor

dÍÀ,1p,i.

etewln-k*,*.r. RYAN

ElkP,

B

*p

e,nt,
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g,ehaÀ/

w a,y

l4peL lzt^l<,

g.etfllÍg, ,ow d.e vnp,n*.wvotà**v-lwt

Kopij inleveren
13 februari

29 december Oliebollenactie Trinitas
OJP 31 december PIEKUUR van 19.00-20.00 in de Tiile

2015

1

6

januari
januari

Vuurwerkshow en lnstuif
de Tille 00.30 uur
Oud Papier

16 januari

The Battle

17 januari

Bingo. Aanvang 20.00 uur

24 januari

Film over de Linde Aanvang 13.30 uur

1 januari

Wampex

3 februari

Oud Papier

I3 Íebruari

Playbackshow

3 maart

Oud papier

4 maarL

SDO Vlechterstoernooi

rl,

ru
Rabob§j

Iffi
..

gaat graag
met u in

Henk de Vries

gesprek.
De negen Rabo ombassadeurs zijn er voor u
Henk de Vries is samen met acht anderen Rabo ambassadeur. U kunt de
Rabo ambassadeurs tegenkomen op bijeenkomsten en bij activiteiten in uw

eigen dorp of regio. Ze gaan graag met u in gesprek op de 'Rabobank'.

www.r ob o ba n k, n I/h eerenvee n

Samen sterker
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Rabobank

