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EVEN BUURTEN
Bi'j Harmke
3ck de laatste van de vier dochters van der Geest heeft het ouderlijk huis begin maart verlaten. lnge
inmiddels, samen met haarvriend Martin, metveel plezierop hun eigen plekje in Meppel.

"':crt

Op 20 maart heeft Sarah Derks haar zwemdiploma A gehaald. Knap hoor, en ze
alweer fanatiek aan het oefenen voor B. Laat nu de warme zomerlzwemdagen
maar komen!

is

a '1,leer

vlak voor de Paasdagen was het feest bij de AHB. Anne en Els Veenstra runnen
25 jaar hun prachtige, service gerichte bedrijf waar wij als buurt, en als dorp, heel blij mee

^:39en zijn! Nogmaals van harte gefeliciteerd namens de buurt en veel succes de komende jaren.

-31 was behoorlijk schrikken voor Rob en Marije toen zij er achter kwamen dat hun, bij de renovatie
.ernieuwde vloerbalken, totaal door de zwam waren verteerd. De huiskamer en keuken moesten
,,'0:den ontruimd, de vloer en vloerbalken venvijderd. Dat was een heel heftige bezigheid in de winter,
-aar gelukkig zijn ze nu weer aan het opbouwen. Zij willen allen, die hun mentale en/of fysieke steun

-ecben gegeven, hierbij hartelijk bedanken.
: r ne-Marie

Gtaag willen wij iedereen bedonken voor de ovenueldigende belangstelling ter gelegenheid
'
. .t't ) 5 jaar AHB ".

Anne&Els I-eertsÍra.

Het leek er op dat er deze keer geen berichten waren van de Kerkweg tot ons ter ore kwam dat Edwin
Veenrng zijn rijbewijs heeft gehaald. En dat is natuurlijk nieuws.
Edwin van harte gefeliciteerd, veel plezier ermee enne ...." kalm an hé.
Corrie en Rudy

De Bekhof
Hallo dorpsgenoten,

14 Februari (lijkt al weer lang geleden) zijn we met ons buurtje naar het
bowling centrum in Wolvega geweest.

Dat was een gezellig feestje, natuurlijk eerst bowling schoenen passen en
dan aan de rol met die ballen. Eerst even inkomen, maar na 2 rondjes werd
een ieder toch fanatiek en zo eindigde deze gezellige, sportieve avond met
natuurlijk een winnaar, en dat was niemand minder dan Liesbeth, met 1g6
punten. Daarna volgen er vele met de gevarieerde punten tussen de 160 en
55, Dus Liesbeth was overtuigd winnares, hulde.
Hierna ging een ieder weer voldaan naar huis.
Bijna 2 maanden later hadden we weer een feest op ons buurtje.
Reinder en Liesbeth Bottema waren op 11 april 40 jaar getrouwd, en daar
hebben we natuurlijk weer een boog gemaakt, deze ging eigenlijk lekker vlot,
en na een avond bouwen en rozen steken werd hij vrijdagavond geplaatst.
waarna er de volgende avond een heel gezellig feest op volgde.
lntussen wordt er stevig door gebouwd op ons buurtje.
Bij Adrie en Marianne From, is een prachtige schuur gebouwd en is hij ook al in gebruik. De koeien
worden nu gemolken met de melkrobot.
En bij Carolien is de fundatie voor haar nieuwe huis gelegd.
Nieuws van onze jonge buurtbewoners;
Nynke Gutterswijk gaat sinds maart naar groep 1. Ze was net 2 dagen op school en kon gelijk
meedoen met de maandsluiting, wat natuurlijk wel even wennen was, optreden voor allemaal papa's,
mama's, opa's en oma's. Maar ze sloeg zich er goed doorheen. En nu gaatze met veel plezier naar

school.

lntussen is ze ook ijverig aan het oefenen voor haar eerste zwemdiploma en ook dit vind ze heel leuk
om te doen en zo verdiende ze al na een paar lessen een oranje band, d.w.z. een stap dichterbij het
afzwemmen van het diploma.
Annemiek Jager heeft heel goed haar best gedaan met de regionale Bixie Wedstrijd in Oldeholtpade.
ZYreed daar met haar pony en won 2xde lste prijs met dressuur en 1x de lste prijs met springen.
Gefeliciteerd met dit succesl
Dit was het dan weer voor deze keer.

Gerrie en Yvonne

Boijl Centrum
Helaas geen nieuws deze keer. Er is mij niets ter ore gekomen.
Dat Jos de Vries met zijn vriendin Gery de Vries het huis van de familie Bakker, Boijlenrveg 58,
gekocht hebben, dat weet iedereen natuurlijk al. Ze zijn druk bezig met een inwendige verbbuwing.
Als ze er na verloop van tijd eenmaal wonen laten ze ons dat vast wel even weten door een stukje in
de dorpskrant te schrijven.
Dan wou ik het nog even hebben over de Bonte Avond.
Wat hebben we een talenten in Boijl. Wat hebben we gelachen! Met veel plezier hebben ze ons een
mooie avond bezorgd.
spontaan zee iene van oons groepien; "wij moeten volgend jaor ok maar es m1 doen,,.
lk zegge; "Dan moeten wij eerst zorgen dat wij de biennen wat beter onder't gat kriegen, want zo
wordt't niks".
Al mit al een mooie avond. Voor herhaling vatbaar!

)an heb ik nog een vraag.,.

'.'i e rvil in 't vervolg de nieuwtjes van Boijl centrum in de dorpskrant vermelden?
< heb al heel wat jaren zoveel mogelijk geprobeerd om dat te doen en het is nodig tijd dat een ander
ae pen overneemt.
Craag hoor ik daar nog wat van...alvast bedankt!

-^nie Winters

p,

-allo dorpsgenootjes

I t keer aardig wat nieuwtjes in onze buurt. We beginnen met
:abynieuws. Maaike en Folkert van nr. 127 hebben een zoontje
;ekregen, genaamd Nathan.
','/ij wensen hun veel geluk toe, nu met z'n vijven!
'./erder hebben wij er weer 2 Abrahammen erbij.
Jan Dam en Erik Liewes hebben de leeftijd van 50 behaald. Via deze weg willen wijjullie hier nog van

.arte mee feliciteren!

Cok hebben wij maar liefst 4 geslaagden in ons midden.
Ten eerste is Anneke van de Boer gepromoveerd aan de universiteit van Wageningen. Zij verdiende
;p 6 februari haar dokterstitel met een proefschrift: Atmospheric turbulence over crops. Bil deze van
r a rte gefeliciteerd Anneke!

Ook is Liam Bergsma geslaagd en wel voor de opleiding MBO4 game design. Hij gaat nu deze
opleiding vervolgen op HBo. wij wensen Liam veel succes met deze uitdaging.
\/erder is Jörny Ouwerkerk geslaagd voor zijn theorie van
de auto. Op naar he1 praktijk Jörny!
Jense Bergsma is geslaagd voor zijn praktijk van de auto. Veel rijplezier Jense!
Wij krijgen binnenkort nieuwe bewoners op nr. 113 en nr. 141 is inmiddels ook weer bewoond. Wij
\vensen hun veel klusplezier toe! Nieuwe bewoners vragen wij, indien gewild, zich voor te stellen vooi
de volgende dorpskrant. Dit kan door een briefje bij één van ons in de bus te doen.
\,Vanneer buurtgenoten nieuws hebben voor de dorpskrant,
verzoeken wij ze om dit door te geven bij
een van ons. Ook dit kan door middel van een briefje in de bus.
Groetjes Helga (nr. 123)en Potien (nr. 119)

De Daoken

Boschoordweg

Wist u dat....

o
o
.
.
'

Wim v/d Hoef een sneue wintersportvakantie heeft gehad?
Nathalie zo nu en dan een paar nachtjes in het ziekenhuis verbrijft?
Wij de jaarvergadering van onze buurt hebben gehad?

Wij nieuwe bewoners hebben, zij stellen zich even aan u voor.
Wii een zeer geslaagde paasbrunch hebben gehad met een hele hoge opkomst en geweldig
weer?

Voorstellen nieuwe buren:
Wat een warÍn welkom aan De Daoken 30 in Boijl.
We kregen een felicitatie via een kaart en zijn welkom op de Paasbrunch zondag(5April)
mooi om op deze wijze kennis met de buurt te maken. Deze activiteit is geweest op 't moment
dat dit blad verschijnt.
Wie zijn dan de nieuwe bewoners van De Daoken 30:
Pim (a3jr) en Bernarda Pera (a2jr) een ondernemend echtpaar. We waren afgelopen maand 19
jaar getrouwd. En zijn vanuit de stad Sneek naar het mooie dorp Boijl verhuisd.
We hebben alle twee ons werk in Sneek. Pim werkt fulltime als IT-specialst bij Office-It. Hij
is verantwoordelijk voor de marketing van draadloosnetwerken en de telefonie.
Bernarda werk 40 uur in de week als bedrijfsleider bij de Decorette in Sneek. En maakt
mensen blij met hun inrichting. Behang, verf (binnen en buiten), gordijnen, voile,
vloerbekleding van hout tot tapijt en raamdecoratie denk dan aan jaloezieen, rolgordijnen enz.
Wij zijn specialist in het advies geven thuis of in de winkel, wij meten en monteren alles.
En waarom Boijl? ïja, heel simpel we missen enorÍn het bos. Samen met onze twee 4-voeters
Beau&Kelt wandelen we graag in het bos.
ï[e houden van gezelligheid en kunnen enorÍn genieten van buiten ztlnenmensen om ons
heen.

Het gezegde luid: "de deur draaitnaar binnen open", maar omdat we in een Noorse woning
wonen gaat deze deur naar buiten open, voel je welkom voor een kopje koffie of een borrel.
Ons mail adre s i s B ernard a.pim@grnail. com o f Pim. b em ar da@gnail. c om.
Groeten Pim&Bernarda en een paar poten van Beau&Kelt.
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Rijsberkamp

Rcnnie Aberson, onze buurt oliebaron, had onlangs een prachtig
scandoek bij zijn oprit staan.

P'cflciat,.. want deze mooie schattebout, werd die dag vijftig jaar
o.l:

l!

80..80..80...tant<e gefeticiteerd....80 jaor det was een feessie

weerd.
ln de Tille, barre gezellig, lekker warm en op tied een drankje en een hapje..
-utina opende het feest met kordate tekst en een grapje....
dal ze samen mit heur breurs een moeilijk muzikaal oefenrondie edone hadden.
rleur eigen zangtalent en Jacobus als accordeonist en haar genadigde slagwerk broer Franke.
Toch hebben ze besloten om professionele hulp in te roepen veur de muzikale omlijsting..
The Lion Rules hebben toen heel chic, de feestelijke middag begeleid met passende muziek...
Janke van Zanden-Tjassing, was tachtig jaar geleden een apart mooi ding.
Op heur feessie mit een glassie bier of wien,
mocht iedereen dan ook de prachtige collectie oude foto's zien...
Heel uniek en nog steeds barre kwiek, bint Janke heur zes vriendinnen.
trvarkelijk waor, zej bint allemoale now tussen de tachtig en vieftachtig jaor.
Op de olde foto's stunden dizze dames as vrijgezellen,
in maantelpakkies te poseren as echte fotomodellen.
Veur een feessie organiseren ,
door hoeft de van Zandens gien professionele hulp veur in te roepen.
Alles was netjes klaargezet, leuke foto's, goede sfeer en een heerlijk buffet.
Zo kon iedereen genieten van deze prachtige middag.
AIle ooms en tante zeggers van Janke hebben bijgedragen,
om het tachtig jarig feessie extra te doen slagen ...

Meint ging op zijn paard een stukje rijden over het Kerkepad,
Hij nam een sprongetje in de Kerkebos en was toen de klos,
want zijn paard ging snel naar rechts terwijl Meint naar links dacht te gaan
Het paard kwam zonder Meint op de Meuleveldweg aan

Gelukkig wist het paard de weg naar huis,
N'1aar Lida dacht dat is lang niet pluis....
Zo f\etste ze met spoed ..Meint tegemoet...
Gelukkig was alles goed gegaan en konden ze opgelucht naar huis toe gaan.

Wilma Bouwman
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PROTESTANTSE GEMEENTE
Terug bl i k Kerkd iensten
Zondag 15 februari
Da. E.C. Rooseboom was onze voorganger.
Het slotlied was een prachtig lied uit het
Nieuwe Liedboek nummer 416:
'Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op alje wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God, en Hij zal met je zijn"'
De bloemen zijn naar Bert Diever gegaan.

Zondag 8 maaÉ
ln deze dienst ging Da. Y.Riemersma voor.
Het slotlied kwam uit ELB 409:
'lk zie een poort wijd open staan"'
De heer Riemersma en Minnie speelden samen na de dienst op orgel en piano het mooie lied uit de
ELB 413:
'Lichtstad met uw paarlen pooften.'
De bloemen zijn naar Grietje Slot gegaan.

Witte Donderdag 2 april
Onze voorganger was Da. E.C. Rooseboom en vierden we het Heilig Avondmaal in de kerk.
Da. Rooseboom had uitsluitend mooie liederen uitgezocht uit de Evangelische Liedbundel.
Hier leende de piano in de kerk zich uitstekend voor.
Goede Vrijdag 3 april
ln deze dienst was ouderling Liane Russchen de voorganger.
Liane nam ons mee naar de laatste weg die Jezus moest afleggen naar het kruis.
Het slotlied kwam uit de bundelvan Johannes de Heer, lied 836'Op die heuvel daarginds'
Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd veruuld.
Refrein: 'k Kem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.
Nadat de gedoofde Paaskaars werd uitgedragen, verlieten wij in stilte de kerk.

Zondag 1" Paasdag 5 april
Samen met een honderd aanwezigen vierden we de wederopstanding van Jezus.
Nadat Helmich Hammer een drempeltekst had gelezen werd de nieuwe Paaskaars door Sierd Dolstra
binnen gebracht.
De schriftlezing werd gelezen door Annie van der Zijl.

Liane Russchen vertelde twee korte en mooie verhalen die door jong en oud zeer werden
gewaardeerd.
Ook het ad hoc kinderkoor o.l.v. Mirjam Cornelisse was er. Dertien kinderen deden hier aan mee; van
koor tot solo zingen tot begeleiding met een viool. De kinderen hadden gezellige Paasliederen
ingestudeerd.
Allard en Beau hebben gedichtjes voorgedragen.
De collecte bracht € 250,00 op en is in zijn geheel bestemd voor het KWF.
Na afloop volgde het traditionele Paasontbijt.
Het was een viering waar we blij op terug kunnen kijken.

Filmavond in Boijl
De íllmavond met de film Quartet op 4 maart was een succes. Het was een mooie film.
E'iiaren 23 personen naar de kerk gekomen.
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Expositie en Workshop in de kerk van Boijl op 9 mei
Zaterdagmiddag 9 mei is er een expositie van schilderijen en
fotowerken van beeldend kunstenaar EIs de Niet in de kerk.
Zij heeft vorig jaar voor de kerk een Drieluik gemaakt en dat is nu

voor iedereen te bezichtigen tussen L3.3O-L7.00 uur.
Voor kinderen en hun ouders en is er een Workshop in de kerk met
het thema Moederdag. Er kunnen tekeningen en gedichten gemaakt
worden voor moeders, vaders en kinderen.
ledereen kan binnenlopen tussen 13.30-1-5.00 uur.

Welkom! Els de Niet

Kinderverhaal
De graankorrel en de mier
Mieren zijn echte verzamelaars. Ze leggen grote voorraden aan. Ze slepen zich een breuk. Ook
Maarten de mier is druk bezig met het aanleggen van een wintervoorraad. Hij heeft een grote
graankorrel op zijn rug. Eigenlijk is de graankorrelte groot voor Maarten.
Wat loop je te zeulen, hoort Maarten. Hij blijft staan. Hij legt de graankorrel neer en kijkt verbaasd om
zich heen. Hij ziet niemand. Misschien heeft hij het gedroomd dat hij iemand hoorde. Hij wil de
graankorrelweer op zijn rug sjorren.
Lreve mier, waarom neem je me eigenlijk mee? Tot zijn stomme verbazing merkt Maarten dat het de
graankorrel is die tegen hem praat.

Wil je weten waarom ik je meeneem, vraagt Maarten. Snap je dat dan niet. Wij hebben je nodig voor
de winter. Ik breng je naar onze voorraadkamer.
Ja maar..., zei de korrel, ik wil niet opgegeten worden. lk wil verder leven.
Dat kan wel zijn, zei Maarten, maar alle korrels die achterblijven op het veld zijn voor de dieren, Dat ís
altijd zo geweest.
Luister, zei de graankorrel. lk doe je een voorstel. Als je mij hier laat geef ik je volgend jaar honderd
graankorrels voor je voorraadkamer.
Ongelovig kijkt Maarten de graankorrel aan. Honderd korrels in ruil voor eten? Zou dat kunnen? Stelje
voor!

Hoe weet ik dat je me niet voor de gek houdt, vraagt Maarten.
Dat moet je geloven, zegt de graankorrel. Het is een geheim. Doe nu maar wat ik 1e zeg. Stop me
onder de grond en kom volgend jaar terug.
Het is te proberen. Daarom graaft Maarten een kuiltje en stopt de graankorrel onder. Bij de plek legt hij
drie steentjes. Dan kan hij de graankorrel terugvinden. Glimlachend gaat hij terug naar de andere
mieren.
Er valt niets te lachen, zeggen ze boos als Maarten zonder iets terug komt. Moet je niet voor morgen
zorgen?
Maarten zegt niets. Wacht maar, denkt hij. lk heb straks meer gespaard dan jullie allemaal bij elkaar.
Elke dag gaat hij kijken, maar er gebeurt niets. Het wordt winter. Het vriest, het sneeuwt Er is niets te
zien. Maar dan wordt het lente. Het wordt elke dag een beetje warmer. En toen gebeurde het. Bij de
drie steentjes komt een groen sprietje uit de grond. Het is anders dan hij verwachtte maar Maarten
voelt dat dit het begin is van iets groots.

Je mag er zijn (opwekking for kids 180 van Herman Boon)
Refr: Je mag er zijn wie ik? . ja jij
je hoorÍ er helemaal bij, wie ik? ja jij
had je zeker niet gedacht, wie ik? .ja jij
je hoort er helemaal bij, wie ik? ja jij
Ook al ben

je wat verlegen

ook al lijk je een beetje stug

ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug
Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind
Ook al kan je niks onthouden
is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef
Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al hebje een hond
die maar niet luisteren wil

Als u vragen hebt omtrent het kerkelijk gebeuren, of een gesprek wilt met onze pastor, dan
kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen.
Naam

Mw. L. Russchen
Dhr. S. Dolstra
Dhr. H. Derks
Mevr. M. Diever
Dhr. R. Stuiver

Mevr.E.Plomp-den Uijl

Adres
Boiillerweq 149
Alteveersweq 23
Boiilerweq 42

Woonplaats
8392 NG Boiil
8392 MS Boiil
8392 NJ Boiil

Alteveersweg 42a
Westermaad 112
De Beugel 23

8392 MS Boiil
8431TG Oosterwolde
8332 JV Steenwijk

Pastor
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Telefoon
0561-421750
0561-421512
0561 -421 596
0561 -42't 636

05í 6-851 1 94

06-22759553
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INGEZONDEN
coRRESpONDENTTEVR!END(lN) / pENFRtEND

Wie herinnert het zich nog?
't Was op de lagere school in Boijl in de jaren 1986-1987.
Groep 7 en 8. Juf Richtje Mulder-de Boer gaf Engelse les.
Een nicht van haar echtgenoot Pim, Riet Mulder, was onderwijzeres in Marathon,
Florida. (Voor de ouderen onder ons: De vader van Riet, Jonnie, was een zoon
van de vroegere huisarts Mulder uit Noordwolde.)

Het zal jullie niet verbazen dat bij een familiebezoek vanuit Ftorida ook de
Engelse les ter sprake kwam bij Juf Mulder en haar nicht.
Lang verhaal kort:
De beide juffen spraken af dat ze zouden proberen contacten te leggen tussen de leerlingen van hun
scholen. leder kind schreef een briefje en alle briefjes gingen in één pakket naar het vene Marathon,
Florida.

En......o.a. onze dochter Kornelie ontving een reactie uit Florida van Katie Kirwan. Ze bleven
corresponderen.

Kornelie ging in 1997 op huwelijksreis naar Florida en in Marathon maakte zij kennis met Katie en
haar naaste familie.
En... nu bijna 30 jaar later is er nog steeds regelmatig contact,

Nu zou ik het leuk vinden te horen of er meer oud-leerlingen uit die tijd ('86 -'87) zijn die nog
contacten hebben in Florida.
En of ze hun ervaringen/herinneringen uit die tijd zouden willen delen.
Ook al heb je geen contact meer dan zijn herinneringen uit die tijd van harte welkom.
Dat mag persoonlijk, maar uiteraard ook via de mail of telefonisch.
lk stel me voor om hier vervolgens in de loop van dit jaar, begin volgend jaar in Even Bi'jpraoten op
terug te komen.
Ben zeer benieuwd.
Zo ook Juf Mulder en haar nicht in Florida met wie ik dit onderwerp heb besproken en voorbereid.
Jan Veldhuizen, Appelscha
Tel. 051 6-481647 of 06-1 341 51 98
E-mail: ianveldhuizen@kpnmail.nl
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DORPSNIEUWS

zo-Íï)00r feest
i-1cudt 12 en rs juni vrij in de agenda uant er is Zo-ïIaar
f.eestííÍ

v'ijdag n)uni

is

er's avonds de beroemde st'atenquiz.

\a

afloop is iedereen ujelKom in de Tille uant hierna treedt troubadour
S;pKe deBoer op.
Zaterdag rs juni trrordt er overdag een Zest<66yp georganiseerd.
's.Avonds is de prrjsuitreií(ing van
de stratenq uiZen de ZesKafnp.
treedt
Daarna
de band Baq< to Life op.

we hopen er rner z'n ailen

gezeuige dagen van

te

maKeníí

Groet de Dorpsh uiscomhÍssie

$inke de Buer

Bock ro

life
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Let op

-

Let op

- Let op
Zou je wat voor het dorp en het dorpshuis
willen betekenen?
Dorpshuis de Tille zoekt nog vrijwilligers, in
verschillende vormen
Helpen met een schoonmaak middag, een
avond achter de bar of in de bediening.
Meld je aan!

Je kunt je aanmelden bij de
dorpshuiscommissie of bij de dorpshuis
beheerders.

Alvast bedankt namens de dorpshuiscommissie en de beheerders van het dorpshuis.
Tegenwoordig heeft het dorpshuis de Tílle ook een website, www.dorpshuisdetille nl
Ga eens de website bezoeken, hier vindt je meer nieuMjes en andere dingen over het dorpshuis

Succes op wedstrijd Dansschool Dansen bij BIaauw
Afgelopen zondag 1 5 maart j.l. is 1 paar van Dansschool Dansen bij Blaauw succesvol geëindig d
tijdens de Noord Nederlandse kampioenschappen in Joure.

lngeschreven voor hun eerste danswedstrijd zijn Roelof & Vronie de Nekker en Frank & Albertina
Spijkers vol spanning vertrokken uit Boijl" lk zou zeggen..gezonde spanning.
Voor deze wedstrijd waren zij ingeschreven als debutanten 4 in de Ballroom en Latin.
Na een zenuwslopende wedstrijd wisten Frank en Albertina zich in Ballroom en ook de Latin door te
plaatsen naar de finale waar ze een bijna foutlose wedstrijd hebben gedanst.
Uiteindelijk hebben ze er twee keer een 5" plaats uit gehaald.
Kortom..een spannende dag met een hoop succes en natuurlijk veel gezelligheid
Helaas hebben Vronie en Roelof ondanks hun strijdlust geen doorplaatsing gehad. Gelukkig was het
een hele gezellig wedstrijd en hebben we veel lol gehad.
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940 - 1945

MeileWijnalda 1911 - 1945

Zt cp het oog lijkt het dat Boijl weinig te lijden heeft gehad tijdens de
:,',eede wereldoorlog. Er woonden maar weinig mensen met een
-:cdse achtergrond en er vielen geen bommen, hooguit wat afgestoten
c randende vliegtuigtanks. Er kwam wel krapte maar geen
-ongersnood. Goederen werden wél schaarser. (Menigeen mestte een
,arken in een afgelegen hok 'voor eigen gebruik').

-:ch

-:en

speelde er veel meer achter de voordeuren.

Duitsland in eigen land gebrek kreeg aan mankracht werden
s:eeds meer jonge mannen uit de bezette gebieden opgeroepen om

"cor hun te gaan werken. Veel mensen namen risico en

boden

cnderdak aan een of meerdere onderduikers.

De politie was tot eind 1942 gemeentepolitie daarna werd

het
staatspolitie. ln Boijl waren twee agenten gestationeerd.
|\'leile Wijnalda, postcommandant werd op last van de Duitsers in 1943
overgeplaatst van Munnekeburen naar Boijl. Hij woonde met zijn gezin
tegenover de school op nr. 101 en wachtmeester Jaap Vinke kwam ook
rn mei 1943. Hij woonde op Boijlerweg nr. 120.
Boven het Doldersumseveld werden wapens gedropt voor het verzet
en dre werden via de boerderij van ten Oever (nu Hoeve Boschoord)
verder verspreid. Niet iedereen kon met wapens omgaan en Wijnalda

en Vinke gaven wapeninstructies en schietlessen. Dit gebeurde in een
oods in de Doldersumse bossen ten noorden van de Huenderweg
ergens' bij de grote heide. Ook begeleidden de beide agenten soms
Joden van elders naar een onderduikadres.
\,Vi;nalda en Vinke zien tijdens hun werk bij de tramhalte
bij café Otter
een groot houten hondenhok staan, klaar voor verzending. Bij nadere inspectie blijkt dat binnenin
maar plek is voor een heel klein hondje.....! De wanden zijn dubbel en gevuld met gedroogd vlees,
spek en boter. Ze zien dat de afzender F van de Woude is. De agenten nemen de kist met zwarte
handel in beslag die daarna vernietigd wordt. Dit komt hun beiden duur te staan! Wijnalda moet het
met zijn leven bekopen en Vinke ontsnapt op het nippertje.
Toen politiemensen van de Woude verhoorde over de verzending van zijn hondenhok bekende hij
tenslotte. Wijnalda en Vinke wisten toen nog niet dat hij een foute Nederlander was en goede

connecties met de SD in Steenwijk had. (Hij zou na de oorlog veroordeeld worden tot 8 jaar

gevangenisstraf).
Op 16 december 1944 al vroeg, komen zes SD ers en twee rexisten (in burger geklede beulen) naar
v.d. Woude in het Oosterse veld met de bedoeling Wijnalda en Vinke te arresteren. Ze willen weten
waar de beide politiemensen wonen. Van de Woude stuurt iemand naar Jan van Olphen die hem vaak
helpt slachten. Die komt en denkt dat er geslacht moet worden maar de SD beveelt hem de woning
van Wijnalda aan te wijzen.
De dag er voor, 1 5 december 's avonds laat meldde een man zich bij Wijnalda dat zijn fiets gestolen
was. ln goed overleg werdt besloten dit de volgende dag af te handelen.
Als Wijnalda 's morgens vroeg hoort roepen denkt hij dat het hierom gaat, doet boven het
slaapkamerraam open en ziet dat zijn huis omsingeld is door Duitsers. Verzet heeft geen zin want hij
en zijn vrouw Anna hebben ook nog eens drie onderduikers in huis. Door een toeval, als baby Aafke

begint te huilen doorzoeken ze haar slaapkamer niet en de drie onderduikers die daar onder in de
bedstee verscholen zitten, vinden ze niet. Wijnalda moet mee om aan te wijzen waar Vinke woont"
15

Er is echter een code afspraak met de echtgenotes van de agenten.
Komt iemand onverwachts aan de deur die ze niet vertrouwen is het antwoord: 'Mijn man is niet thuis,
hij is in het veld'. Vinke hoort dit en kan net op tijd zijn schuilplaats bereiken. Die is buiten onder het
hondenhok waar hij binnen vanuit zijn huis kan komen.
De SD ers gaan terug naar Steenwijk en Wijnalda moet vóór de twee bewapende rexisten uit fietsen
naar de beruchte gevangenis Crackstate in Heerenveen. (Foppe Hoogeveen raakt hierdoor een fíets
kwijt die hij Wijnalda de dag ervoor leende omdat de fiets van de opperwachtmeester een lekke band
had.)

Ook dokter Verdenius uit Noordwolde zit dan gevangen in Crackstate. Hij is de spil van de
verzetsgroep, weet heelveelen maakt erzelf een einde aanzijn leven.
Wijnalda wordt 23 februari 1945 ernstig verzwakt, overgebracht naar kamp Amersfoort en gaat 16
maart op transport naar Neuengamme ten zuiden van Hamburg. Zijn dochter Aafke wordt dan juist 1

jaar en zoon Douwe is 7 jaar oud.

Hun vader overlijdt

9 april 1945 tijdens een transport per

vrachtauto's vermoedelijk naar Sandborstel of Bergen Belsen.
Op de pont over de Elbe wordt moedwillig de laatste van de 4
vrachtauto's (met de meest verzwakten waar ook Wijnalda in
zit) in de rivier geschoven.
Alle inzittenden verdrinken.
Direct na de oorlog vinden de Engelsen in Duitsland in een

wagon kleding, die toebehoorde aan gevangenen van
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Neuengamme. ln een politie-uniform zit een aantekenboekje en
een stompje potlood. Via het Rode Kuis achterhalen ze het

adres van mevrouw Wijnalda. De met poflood geschreven

aantekeningen van haar man zijn vrij uitgebreid en bestaan uit
meerdere pagina's.
Pas in 1950 krijgt mevrouw Wijnalda een officieel schrijven van

het Ministerie dat haar man 9 april 1945 om het leven

is

gekomen.

Zoon Douwe, die tot zijn pensionering bU de gemeentepolitie
als adjudant - F - in Heerenveen werkt, gaat door de jaren
heen op zoek naar het ware verhaal over zijn vader. Hij hoort
het verhaal persoonlijk van Vinke en heeft later ook contact met
mede gevangen van zijn vader, die het wél overleefd hebben.
Samen met zus Aafke bezoekt hij meerdere malen het voormalige concentratiekamp Neuengamme.
Meile Wijnalda is opgenomen in de ere galerij van het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden waar alle
overleden verzetsmensen uit Friesland op een persoonlijke zuil staan afgebeeld.

Namens Archiefgroep Boijl, Jellie Menger

Bron: Douwe Wijnalda.
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Archief boerderijen;
In de dorpskrant nr. 5 van 2OL4 hebt u kunnen lezen dat de archiefgroep graag wil weten
wie in de boerderijen in Boijl en omgeving hebben gewoond.

Hierbij een lijst van de boerderijen aan de Doldersumsestraat en Alteveersweg.
Omdat de lijst niet compleet is willen wij graag weten wie er vroeger hebben gewoond.
U kunt hierover mailen naar G. Prins, e-mail adres iageprins@hetnet.nl of contact opnemen

per telefoon 0551 42L743.
Namens de archiefgroep, Gerard Prins

Doldersumstestraat
Huisnr.

;
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Bewoner
M.van Diik

voorheen

H.van Dooren

H.Vee nstra,A.Veu rman,.l.de Loope r

G. N

ijholt

J.de Vries

W.Simon C.Scheltis F.Tummers

H.de Groot
ishaar

6

H. Kru

7
8

R.Strikwerda
P.Biileveld

9

H.

Kaal

K.van Dam

A,Nooi

J.A.Mailly

H.Mailly

J.Bootsmi A.de Vlieger

H.Nijholt, A.Minker A. Min ke ma, K.Schop K.Schoppe A.Boertje
A.C.Slot
M.Casteliins
J.J. Slot
A.de Knijff
H. Rubi neh
H. Duut
H.Zweepe
A. Hoogeveen
G.de.Roon
A.Hoogeveen
F.de Boer
A.Wieldraaijer
H.Boelen
H.J.Jonkers,A. Dorprichte r,S. Dorprichte r
A.Meijerhof,Th.de
E.Smink
A.Bokkers

H.de Weert

11

B.Bergenhuizen

12

G.J.A.Vollerine

13

l.Sipkema

J.

14

O.Ploee

W.A.Jager
P.

Reinberge n,J. Rooks,

Fee nstra
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Ch.Woudstra

íó

A.

Kleinhove

n

F.

Klij nstra,S.J.Sipke ma
W. Prakke n,C. Hoosevee n

D.W.Jager

Hoogenkamp,J. Bosch, D.Jager,

N. Benne r,
F.

k

M.Slot

10

15

J. Kui

D,

Hoogewooni nk
H.van Vorst

K.Groenewoud
aste r

J.Schipper

J. Kl

R.J.Zuil

W.Zuil

M.Moitmaker
.A.van der Veen,

M.

R.Zu il

Korf,J.Blaaubroe

J.W.Wierda, E.Smi nk,W.
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H.Poutsm P.Zaman

Kl

ei nhove n.

H.Tichelaar
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A.G.Dassen

R.

Dasse n

R.

24

Y.

Punter

Y.

Punter

J.Punter
A.Maillv M.J.Meeuwissen
K. Hofstee
S.Jonkers,J.Bovenkamp
A.G.Bovenkamp
L. Dieve r

28
30

A.Punter

J.W.Mol

Dasse n

K.Bovenkamp

S.Hoffman

J.Mol,

W.Oukes
J.

34

Dasse n

Boven kamp
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J.R.Bosch rK.Rooks
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36
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J.Ve I d me

i

i
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W.J.BoelenJ.Bakker
(huis afeebroken in 1-963)
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Alteveersweg
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11, i iH.l.de Vries
12i A.E.Salemon
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J. Re

23

S.
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J.Slot

U.

H.Bos

W.Westerhof
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P. Be

J. Pu
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n

Bosma

Y.Punter

nte r

W.Ouwerkerk
Heynkes

Germs

42

H.Aberson

M

À,il;;;ke;ö

A.Mailly
A.Bovenkamp

J.Ouwerkerk
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.Bovenkamp

18

I

!

VERENIGINGSLEVEN

I

rDorpsbelang
.-l Boijl
L_-t

L

AHts gcfu[rentecrd mnetSu[[[e 25namg luhuflcumn
Nu de heg een meter is gesnoeid, komt het enige
echte monument van ons dorp nog beter in beeld.

Kerkbestuur: Compliment.

Opknaopen van het Friese deel van de Verwersweq

Aljaren is de toestand van de Verwersweg een doorn in het oog van vele weggebruikers. Samen met
plaatselijk belang van Elsloo en Zorgvlied, Wateren en Oude Willem heeft Dorpsbelang Boijl overleg
gehad om aan de onveilige situatie die is ontstaan door de steeds slechter wordende staat van de
weg iets te gaan doen.
Ook in samenspraak met de scholen in Boijl en Elsloo die beide leerlingen hebben die over deze weg
naar school moeten, is een brief gestuurd naar de Gemeentes Weststellingwerf en Westerveld om
aandacht te vragen voor dit probleem.
Door met meerdere partijen samen te werken hebben de beide Gemeentes dit probleem opgepakt en
heeft er tussen de wethouders Homme Geertsma van Gemeente Westerveld en Jack Jongebloed van
de Gemeente Weststellingwerf een gesprek plaatsgevonden.
De uitkomst van dit gesprek was dat er door Jack Jongebloed is toegezegd dat over een periode van
drie jaar het Friese deel van de Verwersweg geheel zalworden gerenoveerd te beginnen in 20í5. De
renovatie zal beginnen bij de grens tussen beide gemeentes.
Mooi dat er door samenwerking met verschillende partijen een einde zal worden gemaakt aan de
onveilige situatie op de Verwersweg.
Dorpsbelang Boijl
19

Vooruit op de digitale supersnelweg
Beste Boijligers,
De meeste van u wonen vast met veel plezier in ons dorp. ln een prachtige omgeving, waar we het

voor lief nemen dat er veel voorzieningen verdwijnen en we zonder auto niet ver komen. Veel
signalen maken echter duidelijk dat we in de nabije toekomst steeds meer gebruik (moeten) gaan
maken van de digitale snelweg in plaats van de gewone snelweg. Denk aan de zorg aan huis,
ontwikkelingen in het onderwijs, camerabewaking en dataverkeer op boerenbedrijven.
Tijdens de ondernemersbijeenkomst op 10 maart j.l. bleek dat een groot aantal ondernemers
daarom geïnteresseerd is in de aanleg van gegarandeerd snel internet d.m.v. glasvezel.

"Wij hoeven geen kleurentelevisie.....in zwart/wit kunnen we het ook wel zien!"
Dat dachten veel mensen in de jaren 70, maar of we willen of niet, uiteindelijk gaan we allemaal toch
gebruik maken van nieuwe technieken. Ook in gewone huishoudens, en vooral in de buitengebieden
waar geen kabelaansluitingen zijn, wordt dit steeds meer als een probleem ervaren omdat de
capaciteit van de telefoonkabel voor moderne toepassingen onvoldoende is. Beloofde snelheid
wordt bovendien vaak niet geleverd.
Actieve rol Provincie
De Provinsje Fryslàn ziet hoogwaardig (glasvezel)breedband als belangrijke factor voor het
veiligstellen van de leefbaarheid en het bevorderen van de economische ontwikkelingvan het
platteland. Daarin wilde Provincie een actieve rol nemen en om die reden is een investeringsvoorstel
opgesteld, wat bekrachtigd is door Provinciale Staten.
Voldoende animo
Los van zaken als de uiteindelijke financiering, het

te kiezen aanlegmodel en andere technische
aspecten is voldoende animo in en rond een dorp een absolute voorwaarde om de aanleg van
glasvezel rendabel en daarmee mogelijk te maken. Voordat de schep de grond in kan, moet er dus
nog wel wat gebeuren. Daarom willen wij, en Roelof de Boer van Fryslàn Ring, met u allen om tafel.
nu in actie komen! Bent u nu al geïnteresseerd of benieuwd hoe het werkt en wat het kost,
kom dan naar de glasvezelinformatiebijeenkomst op:

Dinsdag 28 april van 20:00
in De Tille

tot 22:00 uur

kijkt u voor meer informatie ook eens op: www.frvslanring.nl en
op www.friesland.opglas.nl .
Op www.boiil.com staat de verkorte presentatie van Roelof de Boer,
En

Graag

Fr-',."-'''"

tot ziens.

De werkgroep,

Hendrik Visser, Carolien Kloet, Marloes van 't Klooster, Hielke Boersma, Els Veenstra, Bert van
Starkenburg Anne-Marie van der Geest en Geert Pijlman namens DB Boijl.
Aangezien de werkgroep zelf geen finonciële middelen heeft, zijn de consumpties deze avond voor
eigen rekening)
(
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Gemengd Koor Boijl
Tijdens de jaarvergadering werden 3 leden gehuldigd.
Frans Mooy uit Boijl en Eefje Mailly uit Noordwolde zijn 30 jaar trouw lid, Jantje de Vries uit Boijl is
zelís 45 jaar lid.

Arjan Peters, bestuurslid van de Bond van Zangkoren in Friesland, spelde de bijbehorende
versierselen op.

Op 21 maart werden in dorpshuis de Tille de potentiële leden ontvangen met koffie en cake.

Enkele mannen en vrouwen, uit alle windstreken, gingen tussen de huidige koorleden in staan en
repeteerden,ffiee Íret Gloria van Gounod.
De bevlogen dirigente Marijke Beute uit Groningen, bereikte binnen de kortste keren dat Gloia in
excelsr's Deo uit alle kelen klonk.
Vier keer kunnen potentiële leden mee repeteren voor ze besluiten lid te worden.
Het koor gaf na de pauze nog een miniconcert met o.a. Halleluja en Over the Rainbow dat met
applaus werd beloond.

Wie niet aanwezig kon zijn op deze Open repetitie en alsnog kennis wil maken, is welkom op
maandag in de Tille, aanvang 20.00 uur.
lnlichtingen bU PR commissie:
Annet de Bruin'(Vledder) tel 0521-383065 info@gemengdkoorboyl Karel Bakx (boijl) karel@bakx.net
Aukje Hoekstra (Oosterwolde) tel 0516-520401.
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We hebben iemand gevonden die gymlessen wil verzorgen in Elsloo n.l. juf
Jolanda die nu nogstagiaire is op de mr. Dijkstra school bijjuf Aafje.
Jolanda geeft ook turntraining in Oosterwolde en heeft dus ervaring met
gym en turnen, en ervaring met lesgeven van kleuters/peuters

tot 6 jaar.
De dag is nog niet bekend, maar we denken aan de dinsdag, en hopen
eind april/begin mei, te kunnen starten.
De doelgroep, is in l-e instantie de leeftijd van 3

Lijkt het je leuk, dan kun je zo een les proberen of kom gewoon een keer kijken.
Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met :
Rina van Burgsteden tel. nr. 056L 42179L
e-mail: bup3@home.nl

2l

SPORT

Lid van een sportvereniging in Boijl (voetbal, volleybal)

tïlr

Voor meer inlichtingen bel: 0561421743, of ga langs
Gerard Prins, Boijlerureg 71

b'rj:

Het hele jaar lid worden????
Nieuwe leden betalen voor de rest van 2015 maar € 35.=

)
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Dalton

SCHOOLNIEUWS
Vandaag is het B april en het Paasweekend is net voorbij. De leerlingen van groep 3&4 hebben
afgelopen dinsdag genoten van hun Uur Cultuur voorstelling de Gruffalo op de Vensterschool in
Noordwolde. Een erg leuke voorstelling. Op maandag 23 maart gingen de leerlingen van groep 5&6
naar ons eigen dorpshuis de Tille voor een voorstelling; "Er lag een briefje op tafel". Erg mooi dat het
plaats kan vinden in ons prachtige dorpshuis. Dinsdag 24 maarl gingen de leerlingen van groep 7&8
met de bus naar Leeuwarden voor een rondleiding door het Fries Museum en 's middags een
voorstelling in het Treater. Een superleuke dag.
Wij vinden het als school erg belangrijk dat kinderen met cultuur in aanraking komen. Ook vinden we

het belangrijk dat leerlingen zichzelf leren presenteren en daarom heeft elke groep

I

keer per

schooljaar een optreden voor leerlingen, ouders, familie en andere belangstellenden. Groep 5/6 had
een prachtige voorstelling op woensdag í1 maart en de leerlingen van groepí&2 hadden hun
voorstelling op de open dag van Comperio op woensdag 1B maart. Het was voor iedereen super
spannend, maar ook erg leuk om op te treden.
En tijdens de open dag kwam de Histotolk optreden voor de leerlingen van groep 7&8, hij speelde de
rol van een Engelse piloot uit de Tweede Wereld Oorlog. Er waren veel mensen die een kijkje kwamen
nemen bij ons op school. Veel ouders van eigen kinderen natuurlijk, maar ook andere familieleden en
dorpsgenoten. Ook waren er nieuwe ouders die hun kind in kwamen schrijven. Kortom een succes!!

We

hebben als Oosterbrink voor het eerste
meegedaan aan het Vlechterstoernooi van SDO,
helaas vielen we niet in de prijzen, maar hebben wel
prachtige wedstrijden gespeeld. Volgend jaar doen we

weer mee en dan in ons nieuwe schooltenue.

Want het oude schooltenue was aan vervanging toe
en de OV heeft het allemaal geregeld. Elke leerling
van groep 1 tm groep 8 heeft een nieuw schoolshirt
met korte mouwen en er zijn ook sokken en broekjes.
Voor de begeleiding zijn er ook genoeg shirts. En er
komt nog een vlag en een banner!
Tijdens de NL doe dag van zaterdag2l maart. hebben we de tuin en aan de voorkant van het plein
(Boijlerweg) kleiner gemaakt, zodat er meer plein voor de leerlingen is. Ook hebben we de tuinen
opnieuw beplant met mooiere planten. Ook de gaten in de beukenhaag zijn opgevuld met nieuwe

planten en de school binnen is schoongemaakt. Dit kan natuurlijk niet zonder hulp van

ouders/buurtgenoten en team.
Wat ook nieuw is op ons plein, is de moestuin. Aize Marks en Ruben Bíum hebben hem bemest en
ontdaan van stenen en binnenkort gaan we hem vol zetten met
groentes. We hopen dat alles op mag komen en dat we er mooie
projecten over kunnen geven. Super leerzaam!

Gisteren hebben we geoefend voor het schoolvoetbaltoernooi
tegen de Vensterschool uit Noordwolde. En we mochten voor het
eerst in het nieuwe schooltenue! Super spannend! We gingen met

begeleiding

in de gymbus naar het Olyphia veld. Het elftal

jongens won dik van het andere team, de meisjeszeventallen en

het jongens zevental hadden het iets moeilijker. Maar we zijn
klaar voor het schoolvoetbaltoernooi op woensdag i5 april in

Wolvega.
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Op donderdag 16 april maken de leerlingen van groep 7&8 het theoretisch verkeersexamen, we
hebben de afgelopen weken al keihard geoefend en hopen dat alle leerlingen slagen. Donderdag 2'1
mei is het praktisch vekeersexamen in Noordwolde. Als beide onderdelen goed zijn, krijgen de
leerlingen hun diploma.

Vorige keer heb ik het gehad over het overleg met de gemeente over de zichtbaarheid van de school

en de veiligheid aan de Boijlenreg. Jelly Oosterveld (dorpsbelang), Aukje Jager (verkeersouder),

Janneke Jager (buurt), Sito Spijksma (gemeente) en ik zaten hierover om tafel.
We hebben afgesproken dat er borden komen met school en dat er onder het bord van Trinitas een
verwijzing komt naar de parkeerplaats. Dan weet iedereen waar je moet parkeren.
En we hebben het gehad over de snelheid van het verkeer, dit blijít een lastig punt. Maar we moeten
met zijn allen erom denken dat we in het dorp rustig rijden! Je kunt nog zoveel borden aan de kant van
de weg zetten, het gaat om gedrag! Maar ons overleg wordt vervolgd!
Op dinsdag 21 april tm donderdag 23 april maakt groep 8 de CITO eindtoets. De leerlingen weten al
waat ze naar toe gaan (niveau en school), dit moesten we al voor 1 maart doorgeven. De eindtoets
wordt nu gebruikt om te kijken of de leerlingen daadwerkelijk het niveau scoren wat de basisschool
ook heeft aangegeven. Scoren ze op deze toets lager dan het advies, is er niks aan de hand. Scoren
ze hoger, dan kunnen de leerlingen hoger instromen op het VO, dit wel in overleg met het VO en de
basisschool, dit noemen we heroverwegen.

Vrijdag 24 april vieren we Koningsdag op onze school samen met de
peuterspeelzaal en de kinderopvang, erg gezellig en sportief allemaal. Op
zaterdag 25 april organiseert de OV een Plantjesmarkíkindermarkt van
13.00 uur tm 16.00 uur. U heeft allemaal een bestelformulier in huis
gekregen en iedereen is van harte welkom op onze school op die dag. Die
maandag erop zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Koningsdag (2T april)
Woensdag 22 april ronden we als team onze Daltoncursus af en dan is
iedereen Dalton gecertificeerd. We plaatsen dan ook 2 bordjes aan de
muur met het Daltonlogo. Geesje en Herma krijgen een pluscertificaat (zij
hebben al eerder hun Daltoncertificaat behaald) en de rest hun basis certificaat. Nynke van der Heide
gaat volgend schooljaar verder voor haar diploma voor Dalton Coördinator en ik zelf krijg het diploma
Dalton Directeur op 5 juni in Deventer. Het was een leuke en leerzame opleiding waar we met zijn
allen een hele hoop van hebben geleerd.
We hebben ook een prijs gewonnen via Wecycle (inleveren oude batterijen). We gaan met groep 5 tm
8 gratis met de bus naar het gemeentemuseum in Den Haag en krijgen een museumles en een
goodiebag. We hebben als school hieraan nog een bezoek aan de Ridderzaal gekoppeld. Want als je
toch eenmaal in Den Haag bent, moet je er ook van profiteren!
Sinds de vorige dorpskrant zijn er een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen; Morres
Bruursema uit Zorgvlied, Nynke Gutterswijk uit Boijl & Laura van Sluis uit Oosterstreek. Dit betekent
dat groep '1 op dit moment uit 23 leerlingen bestaat, er komen er dit schooljaar waarschijnlijk nog 2
leerlingen in groep 1. Eline Goettsch uit Wateren heeft onze school verlaten en zit nu op SBO de
Kameleon in Hoogeveen. We wensen alle leerlingen heelveel succes op hun nieuwe school.
Dan hebben we in mei nog het schoolkorfbaltoernooi (20 mei) en samen met enthousiaste ouders
gaan we daar flink voor oefenen met de leerlingen van groep 3 tm 8. En ook in mei is de

avondvierdaagse, erg sportief allemaal.
En wat er nog komt, is de meivakantie, de verjaardagen van de meesters en juffen, de maandsluiting
van groep % de musical van groep 7&8 en natuurlijk de schoolreizen. Kortom, veel leuke activiteiten.
Al deze activiteiten kunnen niet worden georganiseerd zonder hulp van de ouders en andere
vrijwilligers. Nogmaals bedankt! !

Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u
M[h deur sÍaaÍ open. En neemt u eens een

aÍÍryd weíkom.

kijkje op onze website: www.deoosterbrink.nl
Groeten namens het team van de Oosterbrink,
Rik van Galen.
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Vriidaq

Zalerdag
Maandag
Donderdag
Vriidaq
Vrijdas
Maandag
Zondaq
Woensdag
Donderdaq
Maandag
Dinsdag tm
vriidao
Vrijdas
Dinsdaq
Donderdag
Maandag
tm
woensdaq
Donderdag

24-04-1s
25-04-15
27-04-15
30-04-1 5
01-05-1 5

01-05-15
04-05-1 5

Vierinq Koninqsoelen!
Plantiesmarkt
Koningsdag!
ledereen vrii!
Schoolreis groeo /,
ledereen hele dag naar school qroep 1 tm 8
Klassenfeest qroep 5/6
Meivakantie

17-05-15
20-05-1 5

21-05-15
25-05-1
26-05-1
29-05-1
05-06-1
09-06-1
1 8-06-1

5
5
5
5
5
5

Schoo korfbaltoernooi
Praktisch verkeersexamen qroep 7/B
2u Pinksterdaq ledereen vrii!
Avondvierdaagse
I

Maandsluitin o oroeo "/o
Schoolreis groep 5/6

Musicalqroep 7/B

22-06-15

Schoolreis groep 7/8

24-06-15
02-07-15

Laatste schooldaq

\ERJAARDAGEN
MEI
1 Fennick Groen
6 Yaslin Westerlaan
17 Ëva Aberson

19 Beau Peters
25 Jurre Mulder
28 Veerle Huisman
30 lsa Russchen
31 Sasja Algra

JUNI
3 lsil de Vries
5 Armando Yalci
7 Cas Peters
B Dean Lodewijk
16 llan Meurs
20 Kim van Nieuwenhoven
26 Lieke Tolman
29 Julia Slot

BATTERIJEN
Levert u ook nog steeds uw lege batterijen bij ons in? Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij via
Wecycle een super mooie prijs gewonnen! Mede door uw oude batterijen! De ton staat bij de
hoofdingang"

OUD PAPIER
U weet het, elke eerste dinsdag van de maand halen
wí( he( graag voor u op.
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Paasbelevenissen
Eva:

Groep 3 en 4

lk ben met Pasen uit logeren geweest. lk was bij een tante in Wanneperveen.
lk ben ook naar een museum in Giethoorn geweest. lk heb hele mooie stenen meegenomen.

Niels:

lk ben zaterdag naar Heerenveen geweest. Ze moesten
thuisspelen en ze hebben gelijkgespeeld. lk kreeg nog een
paaseitje van iemand die voor ons op de tribune zat.
De wedstrijd was pas om half 10 afgelopen. Zondag ben ik

naar het sportveld naar het eerste van Trinitas geweest.

Zij

hebben jammer genoeg verloren.

Fennick: lk ben naar Monkey town geweest. Brent had daar samen met Thijs een verjaardagsfeestje.
Zij gingen lasergamen en ik mocht in Monkey town spelen, lk heb ook meegedaan met het
Paaseieren zoeken. Er zijn 3 à 4 eieren niet gevonden. Er was ook een gouden ei verstopt.

Juan:

Wij waren met Pasen op Texel. Op de boot vond ik het best warm. lk heb op Texel ook met
papa gevoetbald. Het waren leuke dagen en het waaide ook wel hard.

Noëlla:

lk ben naar het paasvuur in Oosterstreek geweest en dat was leuk Het
was een grote paasbult en er waren hoge vlammen. We hebben ook
paaseieren gezocht en er waren echte chocolade eieren bij. lk heb ook
bij oma Mia gegeten.

Mirre:

Wij moesten voetballen en we hebben helaas met 8 - 0 verloren. lk
heb ook nog nieuwe schoenen gekregen. Met het koor hebben we met Pasen in de kerk

opgetreden. lk ben ook nog naar opa en oma geweest en ik heb bij het paasvuur in Elsloo
gekeken.
Kim:

lk ben met Pasen naar de Buitenhoeve in Eesveen geweest. Er waren best veel dieren zoals
lammetjes, kuikentjes en konijnen. Ik had een grijs konijn vast en die zat heel rustig bij mij.

lk heb ook een lammetje geknutseld en er een sleutelhanger van gemaakt. Het is een
gekleurd lammetje.
llse:

lk ben naar het paasvuur in Elsloo geweest. lk heb met een danswedstrijd meegedaan in
Sneek en ik ben derde geworden. lk ben ook naar de paaskermis in Wolvega geweest en
daar heb ik een dolfrjn gekocht.
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lk heb Paaszondag met het koor opgetreden in de kerk van Boijl. lk ben ook naar het

Lieke:

Paasvuur in Elsloo geweest en ik mocht mee naar Monkey

town. Mijn broer Thijs had daar

zijn verjaardagsfeestje en ze gingen lasergamen.
Wouter: lk heb paaseieren geschilderd en verstopt. lk had ze zo goed verstopt dat we twee eieren
niet weer konden vinden. ln onze eigen vijver zwemt een graskarper. Die heb ik gevangen
en weer losgelaten.
lsa:

lk heb leuke paasdagen gehad. Mijn papa was
jarig en een nichtje van mij was ook jarig.
Mijn mama heeft drie taarten gebakken.

Laura:

Met Pasen heb ik een tand gewisseld. Opa en
oma, Britt en Maud, Nick en Damian waren
bij ons op bezoek. Er waren ook paaseitjes verstopt en één chocolade eitje was gesmolten.

Bowie: lk ben bij opa en oma op bezoek geweest. lk heb ook paaseieren geschilderd en onze
hond Harry heeft ook een ei opgegeten

Silke:

lk heb bij opa en oma in Vledderveen paaseieren gezocht. Er stonden namen op de
eieren. We hebben ook nog in het bos gewandeld.

Julia:

Bij ons in de tuin in de struiken hing een zakje met chocolade eitjes. lk ben naar de
Paaskermis in Wolvega geweest en ik heb een speelgoedknuffel gewonnen.

Micha: Toen ik aan het vissen was, lag er op de onthaakmat een chocolade ei. lk ben naar het
paasvuur in Elsloo geweest.

Sven: Wij hadden een paasbrunch
Paasvuur in Oldeberkoop

in de Daoken en ik heb lekker gegeten. lk ben naar het

geweest.

I

Dorian: lk ben naar het paasvuur in Oosterstreek geweest, Wij hebben ook paaseieren gezocht
in Oosterstreek en er was ook een paashaas.
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Groep 516
Hallo, wij gaan het hebben over samenwerken

.

Wij hebben een kaartje met onze naam er op.
Groep 5 heeft witte kaartjes en groep 5 heeft gele kaartjes.
Dan moet je samenwerken met de genen waar je naast hangt.
Groetjes Julia, Madelief en Tessa
De histotolk

Wij gaan het hebben over de Romeinen

.

Wij hebben een man op bezoek gehad die een romein na deed .
Hij ging het hebben over het amfitheater daar leerden we dingen
van.
Hij leerden ons hoe de romeinen naar de wc gingen.

amfitheater .
Hoe ze landen en steden veroverden en rivier de rijn was de grens.
En hoe de romeinen de buit kregen .
En hoe goed hun schilden maakten.
En hun idee over een korter zwaard was handig soms. Wonnen ze en soms verloren ze dat was het
Typer Ellart Jongedijk Bedenker Ellart Jongedijk en Brent Groen
En hoe ze vochten in een

.

De histotolk
Er was een histotolk. Hij had en hele mooie romeinse pak aan. Hij vertelde een verhaal over de

romeinen. Hij vertelde dat er veel regels waren . Als je je niet aan de regels hield werd je tot de dood
verklaart. Tot de volgende keer
Armando en Beau

!

De moestuinties

Op L2 maart werden de moestuintjes gezaaid. Veldsla, spinazie
en nog veel en veel meer. En er zijn ook al een paar uit
gekomen. Zo als broccoli,rucola, veldsla en kropsla. Meden
mogelijk gemaakt door : Britt , Eline en Sasja.
Einde!! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !!!!!!!!l!!!.
We gaan het hebben over de moestuintjes.
Het is super leuk om te doen. De meeste groeien al behalve de paprika en basilkum en nog wat. Het
is wel leuk want je leert zorgzamer te worden. Als je later voor iets wilt zorgen is het best handig.

Groetjes NINE KEIZER EN Lieke Jager.
De moestuinties
Gr 5en6 kweken

plantenfruit bijvoorbeeld Thijs heeft basilicum en Max heeft broccoli

Als de plantjes verpot zijn dan komen ze in een grotere moestuin naast school. Als ze daar klaar zijn

dan mogen ze mee naar huis. Dan word het dan thuis opeten of er kruiden van maken
Van Max en Thijs

JJ

Hoi we gaan het hebben

over op de tafel lag een briefje . Het was echt heel mooi het was ook goed
gespeeld , met maar vier mensen! Het was knap. Het was in de Tille en we waren met een andere
school en het was super grappig. We zijn er naar toe gelopen met heel 5/6 het was niet ver om te
lopen. Groetjes van Annemiek en Nynke
Het toneelstuk.
We zijn met groep 5/6 naar het toneelstuk geweest.
Het toneelstuk heet er lag een brief op de tafel.
En het toneelstuk ging over dat Lieke thuis kwam dat
haar vader er niet was.

toen lag er een briefje op de tafel er stond op ik ben
boodschappen aan het doen doei papa.
En toen kwam Lieke in haar fantasie wereld naar boven.
Toen begon de vuilniszak in het kasje te praten en
daarna kwam er een stoffer uit het keuken kasje.
Er kwam toen een meisje uit de kast met wel 53 vaders
het was raar verhaal.
En

Groetjes van Gidion en Thomas.
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Groep 7/8
Groep 7/8 heeft dit schooljaar een nieuwe camera gekregen. Om goed kennis te
maken met dit toestel, kregen de leerlingen een foto opdracht (daarnaast zijn de
mobieltjes van tegenwoordig ook erg handig om foto's mee te maken).
Opdracht: maak een woord met een foto alfabet
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Gemaakt door: Jonas & Ryan & Chris
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Gemaakt door: Talitha & Jildou
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Gemaakt door: Roos & Jamy
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Gemaakt door: Jesse & Adrian & Bas
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Gemaakt door: Lotte & Elke
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Gemaakt door: Fen Yi & Loes
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Gemaakt door: Sam & Julus
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Gemaakt door: Domlnique & Sumeyra
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Opdracht: fotografeer jullie favoriete plekje binnen en buiten de school

Dit is onze favoriete plek in school omdat;

Je kan lekker je behoefte doen
en tot ontspanning komen en
even je rust pakken.

Dit is onze favoriete plek buiten school omdat;

We lekker
kunnen tafelen in de pauze.
Gemaakt door: Rens & Tiemo & Jellis
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Dit is onze favoriete plek buiten school omdat;
Je er lekker kunt chillen met je vrienden.

Het voetbalveld!

Gemaakt door: Velthe & lsil
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NIEUWS VAN DE KINDERKEI
Het is nu ruim een jaar geleden dat De Kinderkei het kinderdagverblijf in Boijl heeft overgenomen. Wat

zijn we blij met deze prachtige locatie. Korte lijnen met basisschool De Oosterbrink en

de

peuterspeelzaal. Kortom, een kindcentrum waarbij een goede samenwerking zichtbaar is.

We zien dat steeds meer kinderen uit Boijl en omliggende dorpen de weg weten te vinden naar De
Kinderkei. De Kinderkei biedt niet alleen opvang voor kinderen van 0 tol4 jaar maar is ook zeker een
veilige en gezellige plek voor de kinderen die al naar de basisschool gaan. De buitenschoolse opvang,
hierna BSO genoemd, is na schooltijd een fijne plek om samen met de leidster van De Kinderkei een
kop thee te drinken en de dag door te nemen. Daarna zijn er volop mogelijkheden om binnen, maar
als het even kan lekker buiten te spelen.
We werken met verschillende thema's waarin alle interesses, behoeften en talenten van de kinderen
worden aangesproken. Een hedendaags thema is de "lente". BSO betekent vrije tijd waarin genoeg
ruimte is om volop te spelen en te ontwikkelen.
We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van ouder en kind. Dit betekent dat als er vervroegde of
verlengde opvang nodig is, dit altijd mogelijk is. Kinderen kunnen in overleg al vanaf 7.00 uur
s'ochtends op de Kinderkeiterecht en verlengd kan dit tot 18.30 uur.
Voor kinderen van het kinderdagverblijf bieden we een 50 weken contract en voor de kinderen van de
BSO een 40 of 50 weken contract of vakantiecontract. Daarnaast bieden we aan zowel de
kinderdagverblijf kinderen als de BSO kinderen flexibele opvang plus een strippenkaart voor
incidentele opvang. Flexibel betekent bij ons ook echt flexibel. Soms weet u pas een paar dagen van
te voren dat u opvang nodig heeft voor uw kind. Eén telefoontje en uw opvang is geregeld.
Ook voor de BSO geldt dat er vervroegde opvang mogelijk is vanaf 7.00 uur.

Een reguliere dag op de BSO kan er als volgt uit zien. Na schooltijd wordt er drinken en een
koekje/fruit aangeboden. En daarna wordt er lekker gespeeld. Er worden groepsactiviteiten
aangeboden maar er is ook zeker ruimte om je even terug te trekken. Er staat de hele middag drinken
klaar en een broodje is ook zo gesmeerd. Rond 16.30 uur is er weer een tafelmoment waarbij
gezamenlijk iets lekkers wordt gedronken en gegeten. Ook op de BSO werken we met thema's waarin
de interesses en talenten zoveel mogelijk worden aangesproken. Er worden diverse uitjes
georganiseerd in de vakanties waardoor dit gógarandeerd een feestje is. Via onze website en de
posters op de groep wordt u op de hoogte gehouden van de uitjes en activiteiten in de vakanties.
De flexibiliteit en de vele extra's die De Kinderkei biedt siert De Kinderkei. In het volgende schooljaar
gaat basisschool de Oosterbrink over op het continu rooster. Dit betekent dat de meeste kinderen
iedere dag om 14.00 uur vrij zijn. Wij sluiten hier onze opvang uiteraard op aan. Niets is fijner dan dat
dit goed geregeld is. We bieden verschillende pakketten aan zodat we bijna voor iedereen wel een
passende oppasoplossing hebben.
Voor andere vragen en mogelijkheden staan wij altijd open. En als dit binnen onze mogelijkheden past
dan doen wij hier natuurlijk altijd wat mee.
Graag brengen we ook het volgende onder uw aandacht. Voor woensdag 20 mei mogen kinderen van
de basisschool de Oosterbrink zich aanmelden voor een Workshop Zumba dansen. Van '14.00 uur tot
15.00 uur is iedereen welkom om eens een kijkje te nemen op de BSO en om gezellig met vriendjes of
vriendinnetjes los te gaan. Na de workshop Zumba dansen volgt er op een andere woensdagmiddag

een voetbalclinic voor jongens en één voor de jongens tegen de meisjes. Dit is geheel kosteloos en
voor drinken en een versnapering wordt gezorgd. De opgaveformulieren hangen vanaf donderdag 16
april op school.
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AGENDA
25 april 1 3.00-16.00 uur
Plantjesma rkUki ndermarkt

School

uur

De Tille

28
I

april

20.00-22.00

nformatiebijeen komst lasvezel
g

Kerk
15.00 uur
2 mei
Concert zangleerlingen van Mirjam Cornelisse met
begeleiding van Nettie Veening

uur

Kerk
13.30-17.00
Expositie schilderijen en fotowerken van beeldend
kunstenaar Els de Niet en workshop met thema

9 mei

moederdag
18.00 uur

30 mei

De Tille

Autopuzzeltocht
's avonds
De Tille
troubadour
na
afloop
Stratenquiz met
Sipke de Boer
12 juni

13

juni

overdag

sportveld

Zeskamp
's avonds
De Tille
prijsuitreiking stratenquiz en zeskamp met na afloop
optreden band Back to Life

KOPY inleverdatum 19 juni
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Meer weten
van online
bankieren.

§n een
wereid zÍen

open9aan.
Samen bankieren met Rabobank Heerenveen-Zuidoost Fríesland.
ledereen moet kunnen bankieren. Daarom biedt de Rabobank extra hulp bij
bankzaken als het alleen niet lukt, om welke reden dan ook. En mocht het nodig zijn,
dan helpen wij u thuis. Dat noemen we samen bankieren.

Bezoek rabobank.nl/samenbonkieren voor uw moget ijkheden,
Een aandeel

in elkaar

ó
Rabobank

110

