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Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl
of u kunt uw kopij inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2c.

Bij de voorplaat
De twee samenstelsters van de stratenquiz, Henneke Velzeboer en Alletta de Weeft, met Chiel platje
voor de opdracht "maak een originele foto bij de picknickbank".

De vier bruiden van de Daoken, Jacoba de Vries, Rina Kremer, Saskia Dam en Wendy Boersma
onderweg naar de picknickbank voor, uiteindelijk, de origineelste foto!
Anne Marks, huldiging en tevens afscheid na 60 jaar te hebben gevoetbald.

VAN DE REDACTIE
De afgelopen weken hebben de meesten van u de buurtmedewerker van de krant aan de deur gehad
om een vrijwillige bijdrage te geven voor onze krant Even Bi'jpraoten.

U hebt met gulle hand gegeven. Het bedrag dat we tot nu toe
hebben mogen ontvangen is: € 3343,95

Mocht u, om wat voor reden dan ook, nog geen bijdrage hebben

gedaan. dan zien
NL
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wij graag uw gift gestoft op

RABO 031 0222257

t.

n.v. Dorpskrant Even

rek.nr.

Bi'j praoten.

Graag willen we een ieder bedanken voor de bijdrage.

En bijzonder woord van dank gaat ook uit naar al die
buurtmedewerkers, die zich ook hiervoor hebben ingezet. HEEL VEEL DANK.
Zoals u waarschijnlijk weet, krijgen we ook een jaarlijkse bijdrage van: de Kerk in Boijl; Dorpsbelang;
De Oosterbrink en de Rabobank. Samen met uw giÍten kunnen we financieel weer twee jaar vooruit.

Hee! veel dank voor uw gift
DIGITAAL

Als redactte hebben wij ons al enkele malen aÍgevraagd of we nog moeten doorgaan op

de

'ouderwetse' manier van drukken van de krant. Op basis van de reacties die we krijgen en gezien uw
Íinanciële bijdrage, denken we dat er nog veel belangstelling is om de krant ook daadwerkelijk bij het
lezen in de handen te hebben.
Over enkele maanden zijn wel alle, sinds mei 1980 verschenen dorpskranten (tot en met de één na
laatste) digitaal te lezen op de website van Boijl ( www.boiil.com ). De archieÍcommissie heeft
inmiddels bijna alle kranten gescand. De webmasler zal ze l.z.l. plaatsen op de website. Dus wilt u
nog eens iets uit het verleden teruglezen, dan kan dat vanaf 1 oktober 2015.

VERZOEK
Het komt nogal eens voor dat in de ingeleverde kopij alleen voornamen worden genoemd. Dit zorgt
soms voor verwarring.
Dus qraao bii het inzenden van kopii niet alleen de voor- , maar ook de achternaam vermelden.

WAT DOEN WIJ MET UW KOPIJ?
Uw kopij wordt door ons gelezen en eventuele grammaticale fouten worden zo goed mogelijk door ons
gecorrigeerd. Denk hierbij aan spelfouten en zinsopbouw.

De kopij wordt door ons in het juiste letterlype gezet, de tekst wordt uitgelijnd en we passen indien
nodig de line spacing en kantlijnen aan.
Daarnaast proberen we alle pagina's zo goed mogelijk te benutten, er dus geen halve blanco pagina's
ontstaan. Dit doen wij door bijvoorbeeld een afbeelding iets te vergroten of juist te verkleinen of een
extra spatie toe te voegen.
Uw digitaal aangeleverde kopij ziet er daardoor in sommige gevallen anders uit dan u heeft
aangeleverd, maar aan de inhoud is nieÍs gewijzigd.
Uw kopij is slechts, op een zo proÍessioneel mogelijke wijze, printklaar en prettig leesbaar gemaakt.

EVEN BUURTEN
m
Ja meensken, nou hek nijs en t'is eerlijk waor, Anne Marks stopt met voetballen, nao roem 60 jaor!
Daor moei wel even bi'j stille staon. Dat kuj zo maat niet veurbiJ laoten gaon.
Het moet veur him natuurlijk wel even wennen, dat hij zundags niet meer aachter die balle an hoeft te
rennen.
le zullen him vast nog welvaeke naor het veld zien lopen. Niet om te voetballen maar om zien club an
te moedigen, in de kantine te helpen of kaorties verkopen.
Anne en Elske doen altied veule veur de sport en ik denke niet dat dat nou aanders wordt.
Anne, geniet van je vri'je tied en meak er wat van zolange as 't kan.
Mit "Zo maar feest" is oonze buurt wel aordig goed uut de busse kommen mit de straotequiz stonden
ze op de darde plak en mit de zeskamp waren ze eerste! Knap heur.

Annie

Klokkeweg
Even voorstellen wij zijn Annie en Gerrit Dekker en wij wonen nu 1 jaar in het mooie dorp Boijl en we
weten het nu toch wel zeker we blijven hier wonen, niet meer terug naar de drukke stad. We genieten
nu van de rust en de mooie natuur om ons heen. We zijn hier komen wonen met onze trouwe en lieve
hond Donya, maar die hebben wij helaas korl geleden in moeten laten slapen en het gemis is groot.
ln het dorp zijn wij wel lekker ingeburgerd. Annie zit op koersbal en ik zelf ben al aardig bekend door
mijn hulp bij evenementen als EHBO medewerker. Ook wil ik bij deze even aangeven dat ik de taak
van Wim vid HoeÍ wat betreÍt de info borden die bij binnenkomst van Boijl staan geplaatst heb
overgenomen dus als U gebruik wil maken van de borden even bij mij de tekst opgeven en het wordt
verzorgd .
Voor inÍo Mail gerritl 3@gmail.com
Groeten Annie en Gerrit Dekker

Rijsberkamp

W

Meutevetd

Ab en Roelie hebben twee prachtig kwpn hengst veulens gefokt....één voor de dressuur sport en één
voor de springsport. Ze stammen at van de goedgekeurde hengsten Ferdeaux en Grand Slam.
We hebben een heel gezellig en warm feestje gehad van de 50 jarige Ron Aberson in de Bospub.
Nienke van Zanden is geslaagd voor haar wiskunde....gefelíciteerd...
Luutz en Hennie hebben twee snoezige minishefland veulentjes gefokt...
Catrien en Evert hebben een nieuw geïsoleerd dak op de schuur laten leggen en een prachtige
uitbouw gemaakt waar je lekker onder kunt zitten. . .
De buurtquiz was heel gezellig en goed verzorgd door Hennie en Luutz, er waren lekkere taarten
gebakken en de geweldig knap zingende troubadour kwam langs om de stemming er goed in te
brengen....dat was super leuk..
Wilma Bouwman

De Bekhof
Beste dorpsgenoten,

Wat gaat de tijd toch snel, als de dorpskrant uitkomt is de langste dag alweer voorbij, hebben we weer
een dorps- Zomaar feest gehad, zie je weer vlaggen met rugzakkén hangen, wat betekend dat er
weer wat dorpsgenoten zijn geslaagd en de zomervakantie voor de deur staàt.
Zoals bij Joyce v.d. Helm,
Zij is geslaagd voor de opleiding Juridisch Medewerker.
Op naar de volgende opleiding HRM.
GeÍeliciteerd Joyce, succes met het vervolg!
En er is natuurlijk meer gebeurd sinds de vorige dorpskrant.
Bijvoorbeeld het nieuws van de Íamilie From.
De nieuwe ligboxenstal is klaar. 17 juni is groep 1 en 2 van basisschool de Oosterbrink een kijkje

komen nemen

in de

nieuwe stal. Eind augustus/begin September wordt

er een open

ààg

georganiseerd door de gezamenlijke bedrijven die deel hebben genomen aan de bouw van de stal.
(Exacte datum is nog niet bekend).
Emma is begonnen met kaboutervoetbal bij
ze nog geen training gemist!

W

Trinitas. Sinds de Íeestelijke opening op 12 mei heeÍt

Ook het huis van Carolien begint al aardig te vorderen, er is met man en macht gewerkt, zelÍs Carolien
zagen we in de weer met stoffers en kwasten. Het begint al aardig op het plaatjé van het spandoek te
lijken. we hopen dat je er gauw in kunt gaan wonen en er van kan genieteÀ.
Dorpsfeest... BekhoÍbuurt is zowel met de stratenquiz als de zeskamp beide keren geëindigd op de 4e
plaats. Knap gedaan, al met al was het een gezellig Zomaar Íeest.
Dan een berichtje van Yvonne.
4ls b_uitglgebied bewoonster van Boijl, wil ik even aansluiten op het nieuws over het aanleggen van
GLASVEZEL.
lk juich dit alleen maar toe, want niets is erger dan naar een spannende, romantische film te kijken en
het gaat regenen. Nou dan kan je het wel schudden en een boek gaan lezen, want het beeld o[ de TV
is verdwenen.Wilje een mooi album maken van de vakantie of àndere onderwerpen, duurt het bijna
een dag en een nacht voor alle foto's overgekomen zijn bij het foto bedrijf. En intussen kan je dan
niets op de p.c,

Dat zijn voorbeelden vgn d9 leuke dingen die ik graag doe, maar dan kom je bij telebankieren,
medicijnen bestellen,. boodschappen bestellen, declaraties van de zorgverzek-ering, allemaai
handelingen die steeds meer per p.c. gedaan worden of we nou willen of n-íet, Zeker wanneer we
ouder worden gaat dat meer en meer spelen. En dan zitten wij in het buitengebied van Boijl er goed
naast.

MAAR dit probleem kan opgelost worden door de aanleg van Glasvezel, en laat

tnitratieÍgroep zijn die dat voor ons wil beharligen en proberen het aangelegd te krijgen
DUS ....hoe meer aansluitingen des te lager de aansluitingskosten!
DUS... doe mee en meld u ook aan op www.frieslandopqlas.nl
Dat was het weer voor deze keer, we wensen alle dorpsgenoten een fijne zomer
volgende keer.
Gerrie en Yvonne.
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Hier eens weer een stukje van onze buurt.
Wat de tijd van het jaar betreft zitten we vlak voor de langste dag in juni. Echte mooie zomerdagen
hebben we nog niet gehad. Juli en augustus kunnen dit straks nog ruimschoots goed maken. Laten
we op een mooie zomer hopen, zeker in de schoolvakantie.

Op de kopijdatum van de laatste dorpskrant, 13 april, stapten Rommeft en Anneke in

het

huwelijksbootje. lk heb er toen nog niets over geschreven want stel dat er nou per ongeluk iemand in
de bruidstaart was gevallen. Dat was dan ook een onvergetelijke dag voor die twee geworden maar
dan van andere natuur. lk heb gehoord dalzij een supermooiÍeestje hebben gehad. Dus nu kan ik er
over schrijven. Nog van hafte!

Nog meer heugelijk nieuws: Mariette en Rinus zijn 3 mei oma en opa geworden. Hun dochter
Annemarie is van een gezonde jongen bevallen. Vader, moeder en kind maken het goed. Ook al
wonen zij in Nijmegen, we zijn hartstikke blij voor hen.
Op 27 mei stond er een apafte Abraham bij fam. De Groot in de voortuin. Martin bereikte de 50 en
weet nu ook waar je de mosterd kunt halen. Nog van harte gefeliciteerd!
Katja was met Lin in mei een weekje naar China geweest. Back to the roots, heel veel gezien en
beleefd. Het is hen heel goed bevallen. Hier op de Reeweg hebben Paul, Katja en de twee meiden
weer een Duck Tolling Retriever als familielid erbt1. Ze luistert naar de naam "June" en is volgens Fen
Yi heeeell liieeeeffi! Trouwens, Fen Yi gaat naar de zomervakantie naar het StellingwerÍ College. Wij
wensen haar daar veel succes en plezier.
Bij Íamilie Edema hing er een spandoek in de tuin. ledereen was blij om Stefan weer te zien. Hij zat
vier maanden in Nieuw Zeeland voor zijn stage. Hij deed ervaring op in een appelverwerkingsfabriek.
Volgens mij kan hij nu geen appels meer zien, of was dat ook voor "een appeltje voor de dorst"?
Met de stratenquiz zaten wij bij Thea en Maftin. Het was een gezellige boel en we deden ons uiterste
best. Boijl Oost eindigde in de middenmoot, dus niet verkeerd.

Bij familie Russchen zijn nieuwe dakpannen op het huis gekomen. Als je ons bij stralend weer komt
bezoeken dan krijg je een gratis zonnebril aangeboden, bij het weggaan moet je hem wel weer
inleveren!
Maar we zijn apetrots op ons dakkien met dank aan Roelof.
Meer heb ik niet te berichten.
Fijne zomerdagen en tot aan de herfst( laat hem nog maar even wachten).

Groetjes Liane

De Daoren

F
Ë

Boschoordweg

Wim Verhoef is verhuist naar Appelscha, veel geluk in je nieuwe woning.

Verder waren op 25 mei j.l. Richard en Anita Drent 25 jaar getrouwd, ze hebben een bloemetje
namens de buurt mogen ontvangen. Alsnog van harte geÍeliciteerd
Ook hebben mevrouw Hielkema en Dirk en Maria Jager een bloemetje mogen gewoon, omdat ze al
jaren lid zijn van onze buurt, maar vanwege de leeftijd niet meer kunnen deelnemen aan onze
activiteiten.
lris Mooy heeft haar rijbewijs gehaald en crost al vrolijk rond in de auto. lris, ook jij geÍeliciteerd met je
rijbewijs.

Dan even de ziekenboeg: Silke Rook heeÍt zijn arm in het gips, dit heeft hij opgelopen tijdens de
meivakantie. Ook Lieke Tolman zit in het gips, tijdens het touwtjespringen kwam ze ongelukkig te
','allen. Alle twee en spoedig herstel gewenst
Aàron en Esmee Dam zijn beiden geslaagd voor school, de vlag kan dubbel uit.
Aaron is geslaagd voor SAW en gaat nu de opleiding SPH volgen, Esmee is geslaagd voor kader en
3aat de kappersopleiding doen.
Ep Blaauwbroek is onlangs 70 jaar geworden, hij heeft dit gevierd met familie en vrienden. Ep alsnog
van harle geÍeliciteerd met deze mijlpaal.

Intussen hebben het ZO-MAAR feest
achter de rug, onze complimenten naar de
organisatie!

Helaas is er de vorige keer iets mis gegaan met het voorstellen van de nieuwe bewoners.
Nogmaals welkom in onze buurt!
Hallo buurlbewoners.
Wii zijn Aad en Jennifer, we zijn eind maart in Boi| komen wonen met onze meiden Rebecca (19) en
Meghan (14) op nummer 21.
Wij hopen het hier naar onze zin te hebben en te krijgen.
We weten nog niet veel van het dorp of wat er allemaal te doen is, vooral voor de meiden.
We hopen er snel achter te komen zodat ze zich hier snel thuis zullen voelen.

Met vriendelijke groet, Ard, Jennifer, Rebecca en Meghan.
Al bijna weer een jaar nieuwe bewoners op nr 19, Jorne Dassen en Mary Rodriguez.
Jorne is in Boijl opgegroeid en heeft daarna in Groningen gewoond. Mary komt uit de Filipijnen en
werkt sinds 5 jaar op het Duitse eiland Helgoland. Daar hebben ze elkaar ook ontmoet tijdens één van
Jorne's wrakduik vakanties. Hij gaat in de zomer bijna elk weekend met zijn vrienden van duikteam

Zeester de Noordzee op om

te duiken op de vele scheepswrakken uit de eerste en

tweede

wereldoorlog. Mary werkt in de zomer in de horeca op Helgoland, houdt van koken en winkelen, Jorne
heeÍt een webwinkel www.werkenme{merken n[ waarop hij van alles verkoopt. Neem maar eens een
kijkje om te zien wat.
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Hieronder volgt een verhaalvan Richard Drent, hij heeft meegedaan aan de Roparun.

Vorig jaar heb ik meegedaan aan de Homeride (www.homeride.nl). Dit jaar stond de Roparun
(www.roparun.nl) op het programma. De opbrengst (meer dan € 5 miljoen in 2014) van de Roparun
komt ten goede aan mensen met kanker. Het Deltion College deed dit jaar mee met twee teams. Eén
van de teams doet al vijÍ jaar mee met de Roparun en het andere team, waarin ik zat, zou eenmalig
mee doen. Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om vanuit Hamburg en Parijs in estafettevorm
naar Rotterdam te lopen.
Wij vertrokken op vrijda g 22 mei richting Parijs. 's Avonds hebben we met het hele team (24 personen)

gegeten in Parijs. Een team is
geformeerd rond 8 lopers. De
Iopers worden begeleid door 4
Íietsers, voor de veiligheid en om
te navigeren. De rest van het team
bestaat uit mensen die de catering

tijdens de tocht

verzorgen,

en chaufÍeurs en
navigators van de twee
masseurs

personenbusjes en twee campers.
lk was één van de fietsers. Naast

het management behoorden ook
docenten en studenten tot het
team.
Op 23 mei veftrokken we uit Parijs

richting Rotterdam. We liepen in

twee groepen, elke groep
bestaande uit 4 lopers en twee

fietsers. ledere loper wordt om de
2,5 kilometer gewisseld en de
groep om de 60 kilometer. Van
Parijs naar Rotterdam is 520
kilometer, dus als Íietser leg je
ongeveer 260 kilometer aÍ. Omdat
de gemiddelde snelheid van de
loper wordt aangehouden (wij 11
kilometer per uur) doe je 48 uur

over de tocht. Je hebt

dus

ongeveer vijÍ uur rust per toerbeurt, waarin je moeten eten, slapen en worden gemasseerd. Van
slapen komt dan ook weinig terecht. lk heb in 48 uur twee uren geslapen.
Op maandag 25 mei arriveerden wij in Rotterdam bij de Erasmusbrug. Met een gemiddelde van 11.05
kilometer per uur. Na de Erasmusbrug ga je in defilé naar de Coolsingel waar je wordt onthaald door
een grote menigte, Braziliaanse bands en familie en vrienden. Anita, Moniek en Marnix en mijn
schoonmoeder met man stonden mij op te wachten met een bos bloemen. Na het onthaal zijn we
Rotterdam in geweest om iets te drinken. Kan je veftellen dat het eerste koude pilsje heerlijk smaakt
na zo'n tocht. Het was al met al een hele leuke ervaring waarbij doorzettingsvermogen, een goede
teamspirit en kunnen functioneren met weinig slaap belangrijke Íactoren zijn om de eindstreep te
kunnen halen. Misschien iets voor ons buurluitje volgend jaar!
Groetjes Rina & Thea

Hierbij wil ik iedereen bedonken die mij tijdens mijn ziek zijnhebben gesteund,
middels bezoekles, bloemen, telef oontjes f ruitm onden enz...
fk ben inmiddels kloor met de behondeling en kon goon herstellen,
dit heeft zíjn tíjd nodíg, moor meï olle steun von iedereen om míj heen
zol dot zeker lukken.
Groet,
Jon Willem deVries

wij hebben er sinds mei een Sarah bij gekregen. Ditmaal was Helga de Vries

een super geslaagd feest gehad bij hun thuis in de partytent!

de jarige. We hebben

Chantal de Vries en Danny Sijbersma verlaten hun basisschool en gaan naar de middelbare
school.
Chantal gaat naar "de Venen" in Drachten en Danny gaat naàr het "stellingwerf College,, in
oosterwolde. Beiden veel plezier op jullie nieuwe school g-ewenstt
Verder zijn de examenuitslagen bekend en mogen wij weer 4 toppers uit de buurt Íeliciteren
met hun
diploma's. Deamen en Ramon Ouwerkerk zijn beide geslaagd voor VMBO basis BWI en gaan
samen
naar het "Friesland College" in Heerenveen om de bouwópleiding te volgen. Jörny Ouwerkerk
is
geslaagd voor VMBO Kader Grafisch Media en gaat na de zomervakàntie naàr
het "Oeltion College', in
Zwolle om daar de opleiding lnterieur Adviseur tà gaan volgen. Kevin de Vries is geslaagd
voor VMBO
Kader Grafisch Media en gaat naar de "Friese poórt" in Leéuwarden om daar de-opleiding particuliere

Beveiliging

opleidingen!

te gaan volgen. Jongens, we wensen jullie allemaal veel plezier met pttie

vervolg

Groetjes Helga en Polien

Even Voorstellen........
Wii Ruud van den Braak (65 iaar) en Wemmie Dekker (53 jaar) hebben de woning gekocht
aan de
Boiilerweg 113. ons vorige huis stond in Lelystad. Maar we iiln oet<ena met deze oàgéving
omdat we
al meerdere iaren op de camping de Hertenweide staan. Va'nwege de mooie org"íing i1n we
naar
Boiil verhuisd. lnmiddels wonen we in Boijl en zijn bezig om dà woning ,r^, oír" wensen
aan te
passen. Ruud is net met pensioen en hee.ft gewerkt bij-de gemeente Àmsterdam.
Zijn hobby's zijn
voetbal en postzegels verzamelen. Wemmie werkt in haar eigen bedrijf genaamd
AkeÀeia. ueí oearilr
is opgericht in 2008 in Lelystad. Ze hoop in deze omgeving naar oearí1r voort te kunnen zetten.
ze
wgrk alg Sensi-Therapeut, is (Kinder en Puber) Coach, geei Heatingen'en Workshops.
Haar hobby,s
ziin tekenen, creatief bezig ziin en wandelen. De gàrage van het woonhuis is omgebouwd tot
workshop ruimte en achter deze ruimte is de mogeliíkheid om behandelingen te gevei.
Het bedr1f
geeft een open dag op 5 september. Maar wil je eerder kennis met ons màken
dai ben je van hafte
welkom.

Vriendelijke groeten, Ruud en Wemmie.

Andries Wieldraaier heeft een gloednieuwe
knie gekregen. We zagen hem in de rolstoel,
vervolgens achter de rollator en nu al weer een

poosje op de fiets. Andries verwacht dat hij
binnenkorl weer aan het werk kan. Veel
succes!

Wie ook een rollator heeft aangeschaft is
Angelino Serra, voor slechts 5 euro bij de
kringloop.

Niet om achter te lopen, nee daar is Angelino
nog lang niet aan toe. Hij gebruikt het apparaat

als hulpmiddel om zijn buxushaag strak

te

kunnen snoeien. Er zitten zelÍs twee standen
op.

Bovendien hoeft hij nu niet te bukken en spaaft
hij daarmee zijn rug.
Complimenten Angelino, een pracht uitvinding!

Op 13 juni vond de jaarlijkse straat barbecue plaats in de tuin bij de
familie Platje.
Door omstandigheden kon een aantal buurtbewoners niet deelnemen
maar de sfeer was goed al viel het weer wat tegen.
Corrie en Rudy

Alteveer
Hier weer eens een stukje van de Alteveersweg.
Harm-Jan de Vries is in het ziekenhuis geopereerd. De operatie ging verder goed, maar hij moet

helaas nog wel worden na behandeld. Hier is hij ondertussen mee begonnèn. Veel sterkte de

komende tijd.

Siert en Annalies Dolstra hebben mee gedaan met "AIpe d' Huzes' Dit is een fiets en loopevenement
voor de KWF Kankerbestrijding. Door het beklimmen van de Alpe d Hues wordt er geld ingezameld
voor KWF Kankerbestrijding. Ze zijn beide 5 keer de berg op gefietst. Een super preètatie. Met deze
beklimming hebben ze ruim € 8000,-- bijeengebracht voor kanker onderzoek.
Bij de Íamilie Bosma kon de vlag ult. Sietse is geslaagd voor zijn VMBO TL diploma. Hij gaat nu aan
de opleiding VeVa ICT beginnen in Leeuwarden. En Ruurd is geslaagd voor de opleiding podium en
Evenementen techniek aan De Friese Poort in Drachten. Beide van harle geÍeliciteerd.
Juup

ry Brinknieuws ry
Niels Minnearl is geslaagd voor zijn opleiding aan het Linde College leerrichting Tl in Wolvega. Van
harte gefeliciteerd hiermee en veel succes met de vervolgopleiding in Heerenveen.
Remon van der Velde heeft zijn rijbewijs gehaald. proficiat.

Verder wilden we even melden dat dit het laatste stukje voor de buurt is, want er heeÍt zich helaas
niemand gemeld om de pen van ons over te nemen.
Groetjes llse en Abelien

De trouwdag van Anne Jan en Marga,

13 mei zijn wij getrouwd en hebben een hete mooie dag gehad met veel
zonneschijn. 's Morgens werden wij verrast door bakker Kok uit Noordwolde
met een grote ontbijtmand. Heerlijk was hij. Bedankt buuftjes van de Brink.
De hele dag is zo vlug en goed verlopen dat wij terug kijken op een mooi
dag. 's Avonds met de receptie werden we nog verrast met een mooie
plantenbak van de straat. Heel mooi en hij hangt mooi in btoei.
Wijwillen iedereen via deze weg bedanken voor deze mooi cadeaus.
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Sinds 201 1 schilder ik aquarel bij Liduin in het oude schoottje van
Noordwolde. Er zijn al verschillende schilderijen van mijn penseel
gekomen. De leerlingen van Liduin worden in de gelegenheid gesteld om
een paar keer per jaar te exposeren. Deze keer is er een expositie bij
Galerie Hummelvan het keuken- en badkamercentrum in Haulerwijk.
Deze expositie is van 17 juni 2015 tot 24 okïober 2015. Lijkt het u teuk om
de schilderijen te bekijken, dan kan dit tijdens de openingstijden van
Hummel badkamers en keukens.
Marga Kramer.

Snelshutte

I

De vlag en twee schooltassen aan de voorgevel van huize Kleinhoven: Marline en Ruben waren beide
geslaagd voor hun Mavo-opleiding aan het Stellingwerf college in Oosterwolde. En nu op weg naar
het Nordwin College in Leeuwarden, waar Marline LiÍe Sciences gaat studeren en Ruben zich gaat

specialiseren als toekomstig melkveehouder. Ook kon de tas van Leonie de Weerl aan de
vlaggenstok, met haar diploma op zak gaal ze naar het Cios in Heerenveen. We Íeliciteren hen van
harte en wensen hun succes bij de volgende stap.

Een flinke prestatie kwam ook op naam van Odette Ploeg. Samen met haar vaste wandelmaatje eerder liepen ze al het beroemde pelgrimspad naar Santiago in Noord-Spanje - ging ze vol goede
moed vanuit Rome op weg naar Lourdes. 'Een prachtige pelgrimstocht, van klooster naar klooster',
aldus Odette, die daarbij opnieuw ervoer dat wandelen niet alleen genieten van de natuur betekent,
maar ook spirituele verdieping oplevert. Al snel ervoer ze dat een tocht door bergachtig gebied eigen
wetten en beperkingen kent: kilo's lichaamsgewicht vreet, bijvoorbeeld. Al na enkele dagen werd ze
geplaagd doorvele blaren, zodalze in het kloostervan Bolsena het bed moest houden. Na een (haast
wonderbaarlijke) genezing ging de tocht verder: via het prachtige ltaliaanse Toscane, de Via della

Costa en Genua richting Frankrijk, waar het vlakke rivierenland weldadig aandeed voor de
Nederlandse wandelaars. Na 8 weken lopen en 1400 kilometer verder stopten de dames in Toulouse

-

Lourdes werd dus net niet gehaald, maar slaat voor volgend jaar op het programma.

De poedelprijs van de dorpsquiz ging dit jaar naar onze buur1, desalniettemin hadden we een
gezellige avond in de mooie tuin van Henk. Met de zeskamp hebben we ons beste beentje/ of armpje

voor gezet om niet als laatste te eindigen en dat is gelukt. We zijn 2 teams voor gebleven. Met een
aantal drankjes in de Tille en gezellige muziek sloten wij het dorpsÍeest weer af.

Fline vekantie!
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PROTESTANTSE GEMEENTE
ln en rond de kerk...
GOD IS VERHUISD MET PINKSTEREN

Wij

kennen

de

adreswijzigingen

wel, die via de brievenbus bij ons

binnenvallen.

ZelÍ heb ik er heel wat verstuurd dit jaar toen we van Makkinga naar Steenwijk verhuisden. Maar stel
dat God zou verhuizen, wat voor kaarlje zou God dan versturen?

En toch deed God exact dat op de Pinksterdag! Pinksteren is een feest dat je niet los kan en

mag koppelen van de geschiedenis die God met de mensheid

heeft.

Die geschiedenis kent een mooi begin in een prachtige tuin, waar God en mens een eenheid
waren. ledere avond wandelde God met de mens en er was nooit iets tussen hen. Totdat de
mens een eigen weg ging en er een scheiding plaatsvond. Adam en Eva verlieten de
geborgenheid en veiligheid van het paradijs.
De mens vertrok uit de aanwezigheid van God en er kwam een aÍstand die onoverbrugbaar leek.
Toch laat God zich vinden in die tijd na de verdrijving uit het paradijs. Enkelingen vinden God en
wandelen met Hem, zoals Henoch en Noach.
Maar anderen keren zich van God aÍ en zoeken een eigen weg. Toch blijft in mensen de herinnering
aan het paradijs leven. De droom van een wereld zonder geweld en misverstand is nog steeds in de
hafien van de meeste mensen een droom. En het is mooi om te zien hoe mensen ook werken aan die

droom om de aÍstand tussen mensen onderling en tussen mens en God te overbruggen. Het
paradijsverleden is maar het halve verhaal in Genesis. Want God neemt een stap en wekt in
Abram het verlangen naar een betere wereld. De beloÍte aan Abraham is verstrekkend.
Abraham, een belangrijke Íiguur in drie wereldgodsdiensten, heeÍt zo'n goede relatie van
vertrouwen met God dat God hem zijn vriend noemt. Maar ook voor Abraham was God een God
ver weg in de hemel, die hem zo nu en dan een enkele keer bezocht.

Uit Abraham komt in de eerste plaats het Joodse volk voort, maar ook niet Joden kunnen
vrienden van God worden. Dit volk wordt bevrijd uit slavernij en God gebruikt een enorme
windvlaag om een pad door de zee te banen en vervolgens leidt God dit volk door een vuurkolom
en woont hij bij de mensen in een tent en later in een tempel. God is een stap dichterbij. God is
niet langer ver weg, maar is bij de mensen en laat zich vinden in de woorden van leven. Mozes
mocht de woorden ontvangen en doorgeven. Woorden die de grondslag van samenleven
vormen. Tien woorden voor elke vinger één, waar de mensheid zijn handen meer dan vol aan
heeft.

Je houden aan de intentie van die levenswoorden is en blijft een uitdaging. Vaak te moeilijk. ln
veel Bijbelverhalen is wat het volk overkomt toe te schrijven aan het negeren van de wet van
Mozes. Eigenlijk lukt het geen mens die te volbrengen. Dan besluit God zelf onder de mensen te
gaan wonen. ln Jezus wandelt God als het ware op aarde en woont onder de mensen. Jezus
wordt zoon van God en zoon van mensen genoemd omdat hij zich als enige aan de tien
Woorden houdt. God is onder de mensen en is een van hen. Jezus laat zien dat hoe God het
leven van mensen bedoelt heeft. Jezus is medemens en maakt heel wat stuk is. Leert ons wat
vergeving is en lieÍde. Leert ons God opnieuw kennen. Leven vanuit God kent een hoge prijs.
Jezus betaalde met zijn leven. Dat heeÍt een geweldige impact op zijn volgelingen. Pas na zijn
dood ervaren zij ziin ware aard en ontvangen zij een kracht die ze niet voor mogelijk gehouden
hadden.

Jezus staat op in hen en in hun volgelingen. Een proces van opstanding dat niet te stuiten is.
Voor het zo ver kwam, maakte Jezus' leerlingen iets mee wat leek op wat het volk mee maakte
toen ze het slavenland verlieten. Er steekt er een windvlaag op. Wind? Het teken van Gods
bevrijdende kracht, zoals bij Mozes en doortocht bij de Rode Zee. Het wordt sterker en een vuur
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kcmt in hun midden. De volgelingen herkennen het als een teken van Gods aanwezigheid in de
exodus door de woestijn. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders: de vuurbal verdeelt zich over
a ie aanwezigen. Nieman uitgezonderd, Het is of God wil zeggen: lk woon niet meer ver af. lk
',',con ook niet meer in een tabernakel, of bij of onder de mensen.

(

i,oon nu in de mensen. God is verhuisd. God woont in mensen; in u en in jou en in mij.
P -ksteren blijÍt een bijzonder Íeest. Op zondag steken we wel de Paaskaars aan, maar een
P ^ks'lerkaars bestaat niet. Ach dat is ook geen wonder. Die kaars kan alleen in ons branden.
Dan<zrj God en Jezus en de Heilige Geest. Pinksteren beperkt zich niet tot de zondag.
P ^ksteren is het elke dag deze zomer. Vertrouw er maar op dat Gods Geest in mensen woont
e" zrchtbaar wordt.
ons liedboek eindigt lied 695 met deze woorden:
Heer. raak ons aan met uw adem,
Geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
Zegen ons met uw licht.
Ln

Erica Plomp-den Uijl
DURF TE VRAGEN: BIJBELBLOG PTHU
Was Jezus getrouwd? Wat is er mis met godenbeelden? Welke talen sprak Jezus? Vraag het een
bijbelwetenschapper van de PthU! ?De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) stafi met de
interactieve Bijbelblog 'Vraag het een bijbelwetenschapper'. Diverse docenten Bijbelwetenschappen
gaan in op allerleivragen die leven bij een breed publiek.
Veel mensen hebben vragen over de Bijbel, soms naar aanleiding van actuele discussies, soms vanuil
een persoonlijke insteek. Deze vragen kunnen nu worden gesteld aan de bijbelwetenschappers van
de PThU. De interessantste vragen worden beantwoord in de tweewekelijkse blog.

Zo ging de eerste Bijbelblog (22 april2015) van Dineke Houtman over de vraag: "Welke taal sprak
Jezus?" ln een volgende blog gaat Annette Merz in op de vraag: "Was Jezus getrouwd? En zo ja met
wie?" Een vraag die voorlkomt uit de bekende theorie dat Jezus een relatie had met Maria
Magdalena.
De vragen worden op een begrijpelijke en duidelijke manier beantwoord. Er wordt uitleg gegeven over
de historische, culturele en theologische betekenis van teksten. Deze teksten fascineren mensen al
duizenden jaren. Ze zijn nog steeds van invloed, als cultureel effgoed van onze samenleving, of als
basisteksten van het joodse en christelijke geloof
.

De antwoorden van de bijbelwetenschappers beschrijven de grote lijnen en houden rekening met de
stand van het internationale wetenschappelijke Bijbelonderzoek waarin de PThU een grote rol speelt.
>De Bijbelblogs van de PT1IJ-docenten zijn te vinden op www.pthu.nl/biibelbloo. De docenten hopen
op veel interessante vragen!

INTERNETKERK MIJNKERK.NL VERDUBBELT BEZOEKCIJFERS EN VERNIEUWT WEBSITE
lnternetkerk MijnKerk.nl, een initiatieÍ van de Protestantse Kerk, heeÍt in het laatste halfjaar de
bezoekcijÍers zien verdubbelen. De internetkerk met dominees Janneke Nijboer en Fred Omvlee en
hoofdredacteur Adrie Stemmer, zag de bezoekcijÍers stijgen tot 8700 unieke bezoekers per maand.
Omvlee: "Dat is een verdubbeling sinds aÍgelopen najaar. Toen is ook dominee Janneke Nijboer het
team komen versterken, naast een aantal vrijwillige eindredacteuren en bloggers. Het geeÍt aan dat de
internetkerk in een behoefte voorziet."
Mensen kunnen dagelijkse inspirerende berichten en filmpjes zien via de website www.miinkerk.nl
maar ook via de Facebookpagina MijnKerk, de besloten Facebookgroep, het Twitteraccount en het
Youtube-kanaal. Ook kunnen mensen lokale meetups bezoeken, zoals de Top2000kerk meetup, waar
mensen aan de hand van hun favoriete popmuziek nummer met elkaar in gesprek gaan.
>Lees meer op www.miÍnkerk.nl/meetups/top2000kerk-meetup-kick-off-stadstheater-zoetermeer/
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Erica Plomp-den Uijl
pastor Streekgemeente Frieslands End
Tel. 06 2275 95 53

Gebeden hebben kracht
Gedenkt mii in uw gebedenl
Gebeden hebben kracht:
zij komen als stralen gegleden
door onze nachl.
Gebeden zijn gedachten

gedrenkt met innigheid,
gevormd in zuivere zachte
ootmoedigheid.
Hun mild - bewogene vrede
geneest de eenzame pijn;
gedenkt mij in uw gebeden,
opdat ik geheeld moge zijn.
Tekst: Henr. Roland Holst
Uit: Door bloemen geïnspireerd

Terugblik Kerkdiensten

:

Zondag 3 mei
Voorganger deze ochtend was Ds. W.D.H. Pastoor uit Steenwijk.
De bloemen zrln naar de heer J. Mulder gegaan.
Zondag 31 mei
Voorganger was Da. G. Martens uit Bontebok.
De bloemen zijn naar de heer Gerrie Terpstra gebracht.
Zondag 14 juni
De heer J. Koops uit Oosterwolde ging voor in deze dienst.
De bloemen kreeg Sierd Dolstra voor zijn prestatie op d'AIpe d'Huez!
Verjaardagen:
Op 10 juni was de heer L. Bos jarig, nog van harte geÍeliciteerd.
Kinderverhaal: De reus die alleen aan zich zelÍ dacht
(Bewerking van The Selfish GranÍ, geschreven door Oscar Wilde)
ledere middag wanneer ze uit school kwamen, speelden de kinderen in de tuin van de Reus. Het was
een prachtige, grote tuin met mals groen gras. Bloemen stonden verspreid over het gras als sterren

aan de hemel en er stonden twaalf perzikbomen, die in de lente getooid waren met roze en
paarlemoeren bloesem en in de herfst overladen waren met vruchten. Vogels zaten in de bomen en
zongen hun lied zo prachtig, dat de kinderen soms stopten met spelen om ernaar te luisteren. "Wat is
het hier fijn en mooi!" riepen ze dan naar elkaar.
Op een dag kwam de Reus terug. Hij was op bezoek geweest bij een monsterlijke vriend en was daar
zeven jaar gebleven. Na zeven jaar was alles gezegd wat er te zeggen viel, want hij was niet zo
spraakzaam, en besloot hij terug te keren naar zijn eigen kasteel. Toen hij thuis kwam zag hij de
kinderen spelen in de tuin. 'Wat doen jullie hier?" riep hij met zijn rauwe stem en de kinderen renden
weg.

"Mijn tuin is van mij," zei de Reus, "dat snappen ze toch wel en niemand mag erin spelen behalve
ikzelf ." En dus bouwde hij een hoge muur rondom de tuin en hing er een bord op.
VERBODEN TOEGANG _ OVERTREDERS WORDEN GESTRAFT
De Reus dacht alleen maar aan zichzelt: het was een zelÍzuchtige Reus.
De arme kinderen konden nu nergens spelen. Ze probeerden te spelen op de straat, maar die was
hard en stotÍig en ze vonden er niets aan. Na school slenterden de kinderen rondom de muur en
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spraken over de prachtige turn daarbinnen. "Wat hadden we het daar toch leuk," zeiden ze tegen
Toen cegcn de lente en in het hele land zag je bloesem en vogeltjes in de bomen. Alleen in de tuin
+zuchtige Reus was het nog steeds winter. De vogels hadden geen zin om daar te zingen,
.
=- l= Ze
geen kinderen en de bomen vergaten te bloeien. Een enkele keer stak een mooi
,,.2".
=-,,.aren
naar kopje boven de grond, maartoen zij het waarschuwingsbord zag kreeg ze medelijden
: ::-::.e
-:: r: -, -leÍen en dook gauw weer onder de grond om te slapen.
l: :- ::n Cie blrl \varen. waren Sneeuw en Vorst. "De lente is deze tuin vergeten," riepen ze, "dus wij
. --^:- ^ er het hele jaar blijven." Sneeuw bedekte het gras met haar grote witte mantel en Vorst
::- :e'r3 a e oomen zilver,
Daarna nodigden ze Noordenwind uit om hen te vergezellen en hij
kwam erbij. Hij was gehuld in bontvellen en hij loeide de hele dag
door de tuin en blies de schoorstenen om. "Dit is een heerlijke plek,"
zei hij, "we moeten vragen of Hagel op bezoek komt."
En zo kwam ook Hagel. ledere dag ratelde hij wel drie uur op het
dak van het kasteel, totdat de dakpannen braken, en daarna rende
hij door de tuin zo snel als hij kon. Hij was gekleed in grijs en zijn
adem was ijskoud.

"lk snap maar niet waarom de lente zo laat komt," zei de

ZelÍzuchtige Reus, die bij het raam zal en uitkeek over zijn koude,
witte tuin. "Hopelijk slaat het weer gauw om,"
Maar de lente kwam niet, en ook de zomer niet. De herÍst bracht rijp Íruit in alle tuinen, behalve in die
van de Reus. "Die denkt alleen maat aan zichzelf ," zei de herfst. En dus bleef het altijd winter in de
tuin en Noordenwind, Hagel, Vorst en Sneeuw dansten tussen de bomen.
Op een morgen lag de Reus wakker in bed en hoorde hij lieflijke muziek. Het klonk zo zoel in zijn
oren, dat hij dacht dat de muzikanten van de koning voorbij kwamen. ln werkelijkheid was het slechts
een klein vogeltje dat zong bij zijn raam, maar de Reus had zo lang geen vogels horen zingen in zijn
tuin dat het hem de mooiste muziek van de wereld leek.
De hagel stopte toen met dansen en de noordenwind blies niet meer zo hard en een heerlijke geur
bereikte de Reus door het venster. "lk geloof dat het eindelijk lente is geworden," zei de Reus en hij
sprong uit zijn bed en keek naar buiten.
Wat zag hij?
Het zag er prachtig uit. De kinderen waren door een klein gat in de muur gekropen en zaten in de
takken van de bomen. ln elke boom die hij kon zienzal een kind. En de bomen waren zo blij met de
terugkeer van de kinderen, dat ze zichzelÍ getooid hadden met bloesem en hun armen zachtjes boven
de kinderen heen en weer wiegden. De vogels vlogen rond en kwetterden van blijdschap en de
bloemen gluurden door het groene gras en lachten.
Het was een schitterend taÍereel, maar in één hoek was het nog steeds winter. Het was de achterste
hoek van de tuin en daar stond een kleine jongen. Hij was zo klein dat hij niet bij de takken van de
boom kon komen en nu liep hij eromheen en huilde bitter. De arme boom was nog bedekt door ijs en
sneeuw en Noordenwind blies en loeide boven hem. "Klim omhoog, jongen," zei de boom, terwijl hij
zijn takken zover naar beneden boog als hij maar kon. Maar de jongen was te klein.
De Reus zijn hart smolt toen hij naar buiten keek. "lk heb altijd alleen maar aan mezelf gedacht!" zei
hij. "Nu weet ik waarom de lente hier niet wou komen. lk zal dat arme jongetje boven in de boom
zetten, en dan zal ik de muur afbreken, zodat de kinderen in mijn tuin kunnen spelen voor eeuwig en
altijd." Hij had echt heel veel spijt van wat hij had gedaan.
Dus sloop hij naar beneden, deed heel zachtjes de voordeur open en liep de tuin in. Maar toen de
kinderen hem zagen, werden ze zo bang dal ze allemaal wegrenden en het werd weer winter in de
tuin.

Alleen de kleine jongen vluchtte niet: zijn ogen waren zo troebel van de tranen dat hij de Reus niet
dichterbij zag komen. De Reus sloop zachtjes van achteren op hem aÍ, nam hem voorzichtig in zijn
hand en zette hem in de boom.
De boom begon gelijk te bloeien, de vogels streken neer in de boom en zongen en het jongetje strekte
zijn armen uit, omhelsde de Reus zijn nek en gaf hem een zoen.
Toen de andere kinderen zagen dat de Reus niet langer zo boosaardig was, kwamen ze terug gerend
en met hen kwam de lente.
"Het is nu jullie tuin, kindertjes," zei de Reus en hij nam zijn grote bijl en hakte de muur in stukken. En
toen de mensen om twaalf uur naar de markt gingen, zagen ze de Reus spelen met de kinderen in de
allermooiste tuin die ze ooit hadden gezien.
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Zo leefde de Reus nog vele jaren gelukkig in de tuin met de kinderen.
En wanneer het winter werd, vond hij dat niet erg, want hij wist dat de lente altijd zou terugkomen en
dat de bloemen sliepen onder de grond.
Niet thuis voor de Ieeuw (opwekking for kids)
Een boze leeuw loopt om het huis,
kijkt heel brutaal naar binnen.
Nee voor zo'n leeuw
ben ik niet thuis,

wat moet'ie hier beginnen...
Hijwil per se naar binnen toe
en blijft maar rondjes lopen.
Nee ik speel hier geen kiekeboe,
ik doe de deur niet open!
Refrein:
lk zeg: ziezo, voor die leeuw
blijft de deur op slot.
Dit huis, dat is m'n hart,
dat is alleen voor God.

Jezus is bij mijen
Hij is hier de baas.
De leeuw heeft niks te kiezen,
gewoon, hij moet verliezen,
en kijk, hijpakt zijnbiezen,
hij moet vluchten, als een ha-haas!
Hij gromt en gluurt de hele dag,
zoekt vast en zeker eten.
Maar nee, hij krijgt van mij

geen hap,
dat kan 'ie welvergeten...
Al brult'ie overdreven luid,
ik laat de moed niet zakken.
Z'n spelletje is strakjes uit,
hij kan z'n biezen pakken!
Refrein:
lk zeg: ziezo,vooÍ die leeuw
blijÍt de deur op slot.
Dit huis, dat is m'n haft,
dat is alleen voor God.

Reisje van Friesland End en Hervormde vrouwenvereniging Elsloo
Op dinsdag 1 september 2015
Het programma is als volgt:
Dorp van Bartje- Oud Aalden - Rosinkhof
AÍsluiten met eten in Brinkzicht in Vledder.
Om ongeveer 19.30 uur zijn we weer terug in Boijl/Elsloo/Makkinga
De kosten van deze dag zijn €25,- per persoon

Vertrek

uit:

Boijl om 08.45 uur vanaf de kerk.
Elsloo om 09.00 uur vanaf café 't Anker
Makking om 09.10 vanaÍ centrum
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Omschrijving van het reisje:
'Dorp van Bartje Oud Aalden Rosinkhof'
In Rolde komen we aan bij het dorp van Bartje. Hier krijgen we koffie met gebak. Onze gastheer geeÍt

ons een rondleiding in conferencestijl over de historie van Rolde en Drenthe met leuke versleé en
gedichten over het boerenleven van vroeger. Een heel vrolijk geheel. Dan krijgen we de gelegónheid
om het museum te bewonderen met zandtapijten, oude strijkijzers, het schooitje en de prehis[orische
vondsten van amateur-archeoloog Tjerk Vermaning, tevens is er een expositie over de Etstoelzitting
trechtbank) in Drenthe en bezoeken we hetAnne de Vries Museum waarwe een goede indruk krijgeí

v'an deze bekende schrijver.

Hierna verlaten we Rolde om in Oud Aalden een pannenkoekenlunch (keuze uit spek, appel oÍ

naturel) te gebruiken in de Saksische boerderij 't Hoes van Hol-an,.

s N4iddags brengen we een bezoek aan Jan en Jenny Rosink in Leggeloo. Zij maken geheel naar
eigen recept verschillende sooften roomadvocaat o.a. met amaretto, hÉelnooflikeur, boeienjongens,
perzik enz.. We krijgen een boeiende en interessante diavoorstelling met vertelling. En ja, als dit
geweest is komt datgene wat dit uitstapje zo bijzonder maakt... het proeven van de advocaat. We
mogen allen proeven van een aantal 'Rosínk'-producten. Dat zal er vast in gaan als pap.
we sluiten dit reisje af met een etentje in hotel Brinkzicht te Vledder.
Wilt u ook mee?
Dan graag opgeven voor 20 augustus 2015 voor:

Boíjl en Elsloo: bij Mevr. A. van Weperen, tel 0561-421g65 of
Mevr. A. Bos-Hoekstra tet 0561 -42i4gg
Makkinga bij: Mevr. A. Knoppers, tel 0516-44135S
Kerkdiensten in Frieslands End:
05 iuli

Boiil

10.00 uur

Mevr. H.M. Plomp-den Uiit

12 iuli

Makkinqa

10.00 uur

Ds. G. Hoekstra

19 iuti

Elsloo

10.00 uur

Ds. W.D.H. Pastoor

26 iuli

Boijl

10.00 uur

Ds. E.J. Struif

02 auq

Makkinqa

10.00 uur

Da. E.C. Rooseboom - Drachten

09 auq

E[stoo

10.00 uur

Dhr. H. Har\en - Appe\scha

16 auq

Boiil

10.00 uur

Mevr. H.M. Plomp-den Uiil

23 auo

Makkinqa

10.00 uur

Mevr. H.M. Plomp-den Uiil

-

-

Joure

-

Steenwiik

Oosterwolde

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.
BOIJL
Naam

Adres

Woonplaats

Telefoon

Mw. L. Russchen

Boijllerweg 149

8392NG Boijl

0561-421750

Dhr. S. Dolstra

Alteveersweg 23

8392MS Boijl

0561-421512

Dhr. H. Derks

Boijlerweg 42

8392NJ

Boijl

0561 -421 596

Mw. M. Diever

Alteveersweg 42a

8392MS Boijl

0561 -421 636

Dhr. R. Stuiver

Westermaad 112

8431TG Oosterwolde

051 6-851

Mw. E. Plomp-denUijl

De Beugel 23

8332 JV Steenwijk

06-22759553
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INGEZONDEN
Glasvezel in buitengebied Boijl
Voor het onderzoeken van de mogelijkheid om de huizen in het buitengebied van Boijlte
kunnen
voorzien van een glasvezel aansluiting is de "tnitiatiefgroep Boijl op
opgericht. (iBog)

!las,,

De iBog heeft in het buitengebied een brieÍ verspreid met informatie hierover.
De aanloop tot een eventuele aansluiting op het landelijk glasvezelnet is opgesplitst
in een aantal
stappen:

o
o
'

'

Onderzoeken oÍ minimaal 7Oo/" van de huizen/ boerderijen/ bedrijven bezitters belangstelling
heeft voor een eventuele aansluiting. (dit is nog geheel vrijblijvend en je zit nergens
aan vast!)
Zodra deTo'/" bereikt is wordt er een netwerkplan gemaakt en worden de gemiddelde
kosten
per aansluiting berekend voor de gehele aanleg tot en met in huis/
boerderij/ bedrijf. (de
kosten hiervoor worden geheel door de provincie gedragen)
Zodra het plan voor de complete aanleg gereed is en de kosten bekend zijn,
kunnen op dat
moment de belangstellenden een besluit nemen om over te gaan tot een aansluiting.
óe
aansluitkosten kunnen dan in één keer betaald worden, of betaald worden in maanàelijkse
termijnen over een periode van 12-15 jaar. (nader te bepalen) (Door dan mee te
doen
proÍiteer je van de subsidie van de Provincie en, indien gewenst, van
een aantrekkelijke
financiering.) Pas als de aansluiting gerealiseerd is stad de betaling. (in een keer per
oÍ
maand)
Zodra de aansluiting gerealiseerd is kan er voor een provider gekozen worden
voor (snel)
interneVtv/telefoon.

Het gehele proces wordt begeleid door de Coöperatieve Vereniging Friesland
Ring. (ook betaald door
de Provincie)

ook te bedenken dat een aansluiting op het glasvezelnet later mede waarde bepalend zal
zlnvoor de
opstal.
lnstappen na de realisalie zal dan vele malen duurder zijn, door het ontbreken
van de subsidie en
gunstige Íinanciering.
Wij hopen op een grote belangstelling hieruoor, zodat een eventuele aansluiting
zo snel mogelijk
gerealiseerd kan worden.
VanaÍ nu, zal de iBog ook de voortgang en wetenswaardigheden van het project publiceren
op de
webpage van Boijl. (www.boiil.com)

Voor verdere informatie kunt U terecht bijde iBog:

Wim Gutterswijk:

w,gutterswiik

Remco Gutterswijk:

rq

Harry Kaal:

harrv. kaal

Kees Thijs:

kees.marian

utterswii

@

k@
@

xs4all. nl

qmail.com

outlook.com
@

telfort. nl
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DORPSNIEUWS
Namens de dorpshuiscommissie willen wij iedereen bedanken die het ZOMAAR Íeest mogelijk
hebben gemaakt.
Als dorpshuiscommissie vonden wij het een geslaagd weekend.

De vrijdagavond met de Stratenquiz en de Troubadour Sipke de Boer en op zaterdagmiddag de
Zeskamp en 's avonds de prijsuitreiking en daarna de band Back to Live en DJ Roepie.
De foto's zijn te vinden op www.dorpshuisdetille.nl
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ZOIïIAAR een feest
met
dé Stratenquiz
eonlaar

een feest ligt alweer even achter ons, maar met de antwoorden blikken we nog even terug!
Wij hebben er weer van genoten u zo druk heen & weer te zien vliegen!!
De quiz was overall goed gemaakt en uit uw reacties bleek dat u er weer lol in heeft gehad. Mooi om
te horen en mooi ook om iedereen altijd zo prettig fanatiek bezig te zien!!

Winnaar is geworden De Wissel
2d" plaats
Bi'j Harmke
3o"
4o"
6o"
7o"
8o"
9o"
10o"
11o"

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

Boijl Centrum
Klokkeweg / BekhoÍ
Rijsberkamp/Meuleveld
Kerkweg
Daoken/Boschoordweg
Boijl Oost
de Brink
Snels Hutte

Graag tot over twee jaar!l
Alletta en Henneke

í.

U weet...wij hebben altijd zin in een lekker hapje!
Vanavond zijn dat wraps mjam mjam.

Wij laten het geheel aan uw eigen fantasie over én
laten ons gróóg verrassen!!
Uw kookkunst wordt beoordeelt op;

smaak, oriqinaliteit, de wiize van serveren én hoe snel u ons komt verrassen met lekkers!
Bij de snelheid houden wij rekening met de aÍstand van de buiten-buurschappen.
Over smaak valt niet te twisten, dus elke buurl ontving sowieso één punt voor de overheerlijke wrapsl
Een extra punt voor de snelheid ontving "De Wissel".
De origineelste wrap werd gemaakt door "De Brink", die daarvoor ook een extra punt ontvingen.
Voor de wijze van serveren werd "De Daoken" beloond met een extra punt.
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De Troubadour
Bevraar deze pagina goed en geef hem ai zodra hierom gevraagd wordt !!

1.

Shocking Blue met "Venus"

2,

Boudewijn de Groot met "Jimmy"
De Kast met

"ln Nije Dei" (tekst)

Vader Abraham met "Kleine café" (melodie)

Vragen over Boijl
1.

Heimwee? Wij ook...

\'Vie zwaaiden de kroegdeuren open & tapte een lekker biertje?

Noem zoveel mogelijk kroegbazen van ons gezellig dorpscafé!

Benthem en Harder
Harder en A. van Riessen
Henk en lda van Riesen
Henk en Jantje de Vries
Henk en Tineke
Joop en Rick
Tineke en Ramona vd Walle
Kees en Baukje
Matt en Corine
Henry en Dorien

\Éi".,i4,i'
*

2.

Wat verzorgl de Tekenjuf?
Tekencursussen, workshops, themacu rsussen

3.

Wie woonVwonen op de plek van de rode stip?
Henneke, Jacob en Josje

4.

Wie zijn de initiators van het kaboutervoetbal? Manou Mulder en Miranda Enwírda
Volgens de Stellingwerver waren dit echter Robin Dam en Renee van Zanden, dus ook
dit hebben wij goed gerekent.

5.

Wie verzorgen bed & breakfast voor "vrienden op de fiets"? Meint en Wilma

6.

Welke vlaggen wapperden op het huis in aanbouw aan de Boijlerweg 35, toen de top werd
bereikt? Nederlandse en Roemeense vlag
19

7.

Maak af; "Hallo voetballers" Hallo Jumbo

8.

Wie wordt sinds kort (met een knipoog) door veel vrouwlijke voetbalsuppoders 'Mr. Grey'

genoemd? Johan Ouwerkerk

9.

De studiekeuze is reuze!!

Welke (oud) Boijligers hebben in de aÍgelopen 6 jaar een
studiereis gemaakt c.q. werkend stage gelopen, en waarheen
ging de reis?
Dit waren er velen, teveel om hier op te noemen ;)

10.

V
1.

Wie is deze "vliegende keep" van het 5" elÍtal?
Anne Marks

Rondje Boijl

3.

neem uw opgeladen mobiel mee

Waar struint deze kat de dakgoot af? Geef straat en huisnummer!

Klokkeweweg
2.

à

21

Wat klopt er niet aan deze foto?
900 m moet zijn 600 m

a:

Waar "grazen" wij? Geef straat en huisnummer?

Boschoordweg 24

4.

Maak een oriqinele foto gelegen in t zand
Naast het hard werkende mannetje!
De oriqineelste foto kwam van De Brink
en zij verdienden hiervoor een exfra punt

20

ffi

3.

'.',

e v egen" rvij? Tinus

en Grietie Veldmeijer

Waar kun je dit lichije zien schijnen als je in je tentje duikt?

A

Bekhofschans

\'/at ontbreekt er op deze Íoto?
Twee hoefijzers
Maak een zo oriqineelmogelijke foto op dit bankje...

L

De oriqineelste foto kwam van Snels Hutte
en zij verdienden hiervoor een exfra punt

9a.

9b.

10.

Op welk gekleurd park staat dit beeldje? Groene Zoom
Wat klopt er niet aan deze foto?
Drie Iieve heersbeestjes ontbreken en een ander plantenbakie

F

diertje?

B,1g;.,$ilï]ff:13;"ïmouÍreerde
-é{'.

11.

Waar vind u dit bloempje aÍgebeeld? Te Hooi en Te Gras

a. Waar staat dit bordje? Geef straaVweg. Boiilerweg
b. Wat is hier de maximale snelheid? 5 km per uur

12.
ffiïí::=;,,:"47''

wtrc

"'=

vrurers§

MAX SNELI{EID

.
13.

KI\,T,

PER UUR.

ln welke cel zitten wij?

Helaas, de kippen waren van de leg en zijn op stok gegaan
bii Tineke vd Walle

2t

Twee kunslwerkjes naast elkaar...
Wat zijn de kleuren van het in zwarVwit aÍgebeelde werk?
Oranje, geel en blauw

14.

15.

16.

Waar hang ik nog steeds, maar ben ik niet meer te koop?
Fam. de Vrij

Hoeveel van deze afbeeldingen hangen er op het spoftterrein?
Van exact deze maar ééntje

17.

Noteer het getal wat ontbreekt op de plaats van het
3000

18.

Ga naar de rode stip op deze hele oude kaart
Maak een oriqinele Íoto bij de picknicktafel

?

De oriqineelste foto kwam van De Daoken
en zij verdienden hiervoor een e!@ punt

q?r** - Í :-

ï
Reke
nsom
w}.,
Lees qoed en doe exact wat wordt aevraaad

!!!
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1.

Met z'n hoevele lig "ik" op t schoolplein?

2.

Tel hierbij het aantal zonnepanelen aan de voorkant van "Landgoed de Jong-Blom" bij op!

f
Zonnepanelen 18

)18+3=21
22

3.

Tel het aantal berken op het veldje van Daoken 1, deel dit getal door 2 en tel er 1 bij op!

Teldit getalop bij uw antwoord bij vraag2 een deel dit getaldoor het aantalfietsenstandaards
bij het bushokje.

Berken4 )4:2=2
>2+1=3 )21 +3=24
8 >24: 8=3 )3+1=4

Fietsenstandaards
4.

Tel de v;itte dennenappels op het hek van de oude pastorie!
Tel dit op bij het antwoord dat u genoteerd hebt bij vraag 3!

Dennenappels 35

5,

)

4 +35 = 39

Tel ce afgebeelde blokken op Daoken 2.
T:e< deze af van uw genoteerde antwoord bij vraag 4.

Blokken 14 à 39 - 14 =25
6,

Hoeveel handjes liggen er op het schoolplein?
Tel uw antwoord op bij uw antwoord genoteerd bij vraag 5.

Handjesll=.25+11=36
7.

Tei de iichtmasten op de ijsbaan en trek dit af van uw antwoord bij vraag 6l

Lichtmasten 12

L

)

36 - 12 = 24

Hoeveel knikkerpotjes zijn er op het schoolplein?
Tel dit op bij uw antwoord bij vraag 7.

Knikkerpotjes 12 ) 24 + 12 = 36
9.

Tel alle telefoonnummers op de reclameborden aan de oostzijde van het hoofdveld
wTrinitas bij elkaar op!
Voorbeeld 0561 421 448, 0622977304 = 0+5+6+1 +4+2+1 +4+4+8+0+6+2 etc.
Trek van dit getal het antwoord van vraag 8 af.

Telefoonnummers
0561 691 122,0653227014, 051'1 445980, 0516 514941 = 136
10.

)

136

-

36 = '100

Deel uw antwoord van vraag I door 2.
Steldat dít getaleen bedrag in euro's is en u zit in de voetbalkantine...
U bestelt drie biertjes à € 1,75 en één cola à € 1 ,25
Hoeveel rondjes kunt u geven en met hoeveel euro gaat u huiswaarts?
100 : 2 = 50

àf

rondjes à € 6,50 = € 45,50

)

met € 4.50 (en hoofdpijn) huiswaarts

Een Bi'jpraoten

S

De antwoorden zijn terug te vinden in de dorpskranten van dit jaar!

Dussss...een kwestie van doorbladeren en goed lezen.
1,

Welke leuke peer heeft o.a. een carrière als machinist op zee gehad?
Peer Schuitemaker

z,

Wie gaf op

3.

Wie tekende deze gevaarlijke draak?

I

mei een expositie en workshop? Els de Niet

Morres (Bruursema)

.-o

qZ
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4.

Zijwerd 40 en hij 50! Wie zijn zij? Karin en Kees Elzinga

5.

Welke dame stond er onverwachts op de foto met de OJP leden? Alletta de Weert

6.

Als wie stonden llse en Sem Spijker afgebeeld?
Miss Montreal en Gers Pardoel

5.

Van wie is dit de favoriete plek op school en waarom?

Rens, Tiemo & Jellis.
"Je kan lekker je behoefte doen en tot ontspanning komen
en even je rust pakken"

rc

Welke twee dansparen van Dansschool Dansen bij Blaauw, stonden ingeschreven als
debutanten 4 in de Ballroom en Latin?

6.

Frank & Albertina Sijkers en Roelof & Vronie de Nekker
7.

Met respect voor vader en dochter die de Alpe d'Huez op 4
juni beklommen...wat was (is) het motto?
Opgeven is geen optie

8.

Feest in het dorp, geen dorpsÍeest, maar ZOMAAR een feest !!
Door wie is dit feest op poten gezet? De Dorpshuiscommissie

Songteksten

.Q
r._ t

Wii hebben het begin van een tweetalsongteksten vertaald vanuit Engels naar Nederlands.
Geef de naam van de buitenlandse artiesUband en de titelvan het nummer!
1.

Elvis Presley

- Wooden Heart

Kan je niet zien

Ik hou van jou
Alsjeblieft breek mijn hart niet in twee
Dat is niet moeilijk om te doen

Want ik heb geen houten hart
En als je zegt vaarwel
Dan weet ik dat ik zal huilen
Misschien zalsterven

Want ik heb geen houten hart

2.

Fleetwood Mac

- You can go your own way

Van jou houden
ls niet het juiste ding om te doen
Hoe kan ik ooit dingen veranderen
Die ik voel

Als ik kon
Misschien zou ikje mijn wereld geven
Hoe kan ik
Als je het niet aanneemt van mij
24

I

Onderstaande tekstregels zijn van bekende Nederlandse nummers.
Geef de naam van artiesUband en titelsong.

3.

Guus Meeuwis

-

Het is een nacht

Je vraagt oÍ ik zin heb in een sigaret
't is 2 uur's nachts we liggen in bed
ln een hotel in een stad
Waar niemand ons hoort
Waar niemand ons kent
En niemand ons stoort
Op de vloer ligt een lege fles wijn
En kledingstukken die van jou of mij kunnen ziin

4.

Leen Jongewaard en André van den Heuvel

-

Op een mooie Pinksterdag

Vader was een mooie held, vader was de baas
Vader was een duidelijke mengeling van onze Lieve Heer en Sinterklaas
Ben je bang voor 't hondje, hondje bijt niet
Papa zegt dat hij niet bijt
Op een mooie Pinksterdag, met de kleine meid

Rebus

ë

trË

'Q., ,l
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n
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e=s

l=9

De zin luidt; de stratenquiz altijd lastig
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Uit de oude
1a.

doos...

e

Wie staan op deze Íoto afgebeeld?

Ben van Opzeeland, Andries de Nekker,
Harmke Mailly, Gerard Prins,
Lammert Diever, Wiep Ouwerkerk,
Reinder & Liesbeth Bottema,
Anne Wever, Rik den Dolder,
Els Schimmel, Jacob Meiier
1b.

Wat hadden zijgemeen?

Middenstanders van Boijl
1c.

Wat was hun doel? (reden van de Íoto)
De jaarmarkt nieuw leven inblazen

1d.

ln welk jaar werd deze foto genomen? 1987/1988

2.

Waarom kwam deze woning in Boijl destijds in het nieuws?
Verboden wapens & munitie gevonden en 2500k9 hasj

3.

4.

5.

Welke straaVweg is

dit? Kerkweg

Wat was dit voor een plaats?
Los- en laadplaats van de tramstation

Hoe heette dit muziekkorps van Boijl?
O.B.K. (Oefening Baart Kunst)

26
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6.

Wat was de naam van dit bedrijÍ?

Smederij/ café Otter

7.

Welke straaVweg is dit?

Rijsberkamperweg

8.

Wat was de naam van dit houten gebouwtje? Het Veurspel
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Woordritsen

g

Noteer een woord waardoor de eerste twee woorden én de laatste twee woorden samen weer
een woord vormen.
Tussenhaakjes staat aangeven uit hoeveel letters het gezochte woord bestaat.

Voorbeeld:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

o
10.
11.

12.
13.

14.
15.

toilet

Iood

à

pot

pinda kaas plank (4)
markt kraam zorg (5)
hooÍd kussen sloop (6)
dak kapel aan (5)
ham lap zwans (3)
regen boog schutter (4)
wind molen aar (5)
punt hoofd pijn (5)
water piip tabak (3)
rook gordijn rail (6)
vuur doop vont (4)
boter ham ster (3)
drop lul koek(3)
borst beeld schoon (5)
liefdes drank kaart (5)

Voetballogo's
U ziet gedeeltes van

voetballogo's.

Noteer van welke clubs deze Iogo's zijn!

1.

2.

3.

KI

ADO Den Haag

ru

FC Volendam

@

Heracles Almelo (nieuw logo, gepresenteerd op 29-S)

RKC Waalwijk

4.

ffi
5.

6.

NIffi

ffi

vvTrinitas

Vitesse Arnhem

28

Zoek de 7 verschillen

*-,,

Het origineel staat op deze pagina afgebeeld,
Omcirkel op de volgende pagina (pagina 20) de gevonden verschillen!
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De laatste vraag in de

Tille j
t

De mystery guest was niet Jan Dam, zoals ALLE buurten dachten, móór Edwin Kraakman!

ARCHIEFGROEP BOIJL

nnt? 84

'V ter

V. V .V . 'Vooruit' te Boijl

ln het oudste archief stukken van Dorpsbelang kwamen we een kasboek van 1922 tegen met
deze naam. Al deze V's staan voor: Vereniging ter Vermeerdering Van het Varkensras
Vooruit te Boijl.
Een vereniging, opgericht door een tiental boeren met een gemengd bedrijf, die ook varkens
hielden.

Heine de Boer is voorzitter. Die 'boerkte' op de boerderij aan de
Boschoordweg, nu de Doaken van Roelof Groen.
Ze lenen als begin kapitaal f . L25.-- van de Boerenleenbank.
Uit het kasboek blijkt dat een paar leden varkensberen hielden die 'ter
dekking' stonden en daarvoor een kostgeld ontvingen van f. 3.-- per
week.
De tien leden betaalden f . t.- voor een dekking en voor niet leden was
dat f. 2.- Ze hebben meerdere beren want er zijn posten 'kostgeld voor
de tweede en derde beer'.
Het boek begint juli L922 met de aankoop van een beer voor f. 94.50.
ln januari kopen ze er een tweede bij voor f. 100.10. Ook doen ze aan
P.R want er komt een rekening van drukkerij Taconis van f. 3.30 voor
advertentie kosten. 5 juni 1922 kost een advertentie in
Heine de Boer
het Fries landbouwblad f. 1.55
Kennelijk gaan de beren ook 'op stap' want
'vracht van de beer en terugzending kist' kost
,n
./^
q,,c-.1^,1-./
maart 1923 f .3.57
v.
o. C'.,'l?fuz'
Enten door de veearts kost f. 1..*é
Het eerste jaar sluiten ze af met een klein batig
-":
/
/t//
saldo van f. 16.39. H. de Boer en J. Hofstee
fulàt -"1 ./i.4/c.
tekenen voor'accoord'
Z, .1L,t,
ln het tweede jaar verkopen ze de beer Heine
j a--Yzrt
voor f. 181.16. Nu is de naam van de voorzitter
ook Heine (toeval?)
-4
.*l
"
ln dat jaar storten ze de geleende f . 1,25.- terug
aan de Boerenleenbank en sluiten ook dit
.+":É
boekjaar af met een klein batig saldo.
v,í.,
ln L924 is er een nieuwe penningmeester met
Í
een keurig handschrift. Hij noteert zorgvuldig
ft"o.
data en namen van de klanten. K. Hartsuiker, J.
Russen, E. Akkerman, A. Dorprigter A. Marks,
A.W van Riesen, S. Nolles, H. Holtrop, R. Dassen,
A. Bos, B. v.d. Boer, H. Brinksma, namen uit een
ver verleden. Het gaat niet goed met de zaken, de kosten stijgen en de inkomsten dalen.
Kostgeld voor het voer van de beer gaat met 50 cent omhoog naar f. 3.50 per week en voor
een dekking betalen de 'niet leden'geen f. 2.-maar f. 1.50.

.;U, (.
*lt /';.,7o^."

/

, i;

-i -/rr,, k.;4" li

31

Hetaantaldekkingenwordterniethogerdoorenboekjaarlg::ilï:ï;eafmeteen
op naar f .7t.et
Een jaar later in 1e26 toopt dat
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ifi;Ë;;;;
d se we st n o r
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wer mór
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van Boiil
tijd dat dit in de agrarische wereld
????
.,.n do \/ ter V.V.V.V
vvv
het teroor saan van de V
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100 iaar verder in de
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zullen daar zeker meer van weten'
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Kenners op dit
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De eindcijfers van L927
De vereniging is

e

{-

'

boek heeft hierna nog
toen ongetwijfeld opgeheven' Het

slechts blanco bladzijden'
van de dekberen (hopelijk) wel uit
Als baten zullen ,. ,", de tegenwaarde
de onkosten gekomen zijn'
zuster en haar gezin op de boerderij
Luitzen Posma woonde met zijn
,"g.nou"r de kerk en was één van de berenhouders'

Al of niet een

vereniging V ter
V.V.V.V., boeren
bleven tóch wel
varkens fokken
met 10 jaar later
in 1937 voor boer
J K Roeles (toen
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namens ArchiefgroeP Boijl
Jellie Menger'
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VERENIGINGSLEVEN
Gemengd Koor Boijl
SUCCES VOOR HET GEMENGD KOOR BOIJL OP ZANGCONVOURS TE JOURE

Het Gemengd koor Boijl, met leden uit alle windstreken, behaalde o.l.v.
Marijke Beute uit Groningen de 2" prijs op het concours van de Bond van
Zangkoren in Friesland. Het concours werd gehouden in "De Oerdracht" te
Joure.

Twee liederen werden door een deskundige jury beoordeeld op zuiverheid,
ritme, uitspraak, klankgehalte, nuancering, samenzang en opvatting
teksVmuziek.
De twee liederen waren: Drömmerna van Jean Síbelius en On the street where you live van Frederick
Loewe.
De piano begeleiding was van Jeanine Santing uit Wapse.

Wie ook wil meezingen in zo 'n succesvol koor kan ingelicht worden door de P.R. Commissie:
Annet de Bruin (Vledder) tel. 0521-383065
Karel Bax (Boijl)

tel. 056'1-421620

Aukje Hoekstra (Oosterwolde) tel. 0516-520401
Of mail naar info@qemenqdkoorbovl.nl

Koersbalveren ig i ng Boij

I

KOEBSBALTOERNOOI WESTERVELD 201 5

Ook dit jaar hebben we als koersbalvereniging Boijl deelgenomen aan het voor de 14" keer
georganiseerde koersbaltoernooi van de gemeente Westerveld in Drenthe.
Het toernooi vond dit jaar plaats op dinsdag 14 april, in het Dorpshuis "Oens Huus" in Wapse waar het
dit jaar ook weer goed toeven was.
Jammer genoeg waren er ditmaal minder deelnemers dan in het jaar hiervoor, namelijk 56. Aan dit
gehouden toernooi namen koersbal spelers deel uit, Zorgvlied, Wapse, Vledder, UÍfelte, Dwingeloo,
Diever en Boijl.

We deden voor de 4" keer mee, vanuit Boijl waren we dit jaar als groep de grootste met

14

deelnemers, aan dit toernooi.

Het opgezette toernooi was wederom vooftreffelijk georganiseerd en er hing een

plezierige,

ongedwongen gezellige sfeer.
Na een dag koersbal spelen, met totaal per speler 12 ronden, en het bekend maken van de uitslag,
viel ook dit jaar Boijl weer in de prijzen. Ook dit jaar wonnen we de 2" prijs.
Deze werd gewonnen door Wim van de HoeÍ, die 28 punten, wist te scoren samen met zijn partner
mevrouw Marijke Becx uit Diever.
Het toernooi werd gewonnen door mevrouw Jantje van Kampen uit Wapse en de heer Ruud Becx uit
Diever (inderdaad de man van Marijke) met een totaal van 29 punten.
Tot slot, kijken we met z'n allen terug op een gezellige dag koersbal spelen in Wapse, we bedanken
de organisatie, en houden u zoals gewoonlijk weer op de hoogte voor volgend jaar.
Namens Koersbal Boijl,
Wim van de HoeÍ
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ljartverenigi ng't Zwaantje

In oktober 2014 werd de 2" helÍt van het 2014 seizoen ingezet. Half januari werd de einduitslag
berekend en de nieuwe gemiddelden. Deze werden op de jaarlijkse biljartdag, dit jaar weer gehouden
in de kantine van camping Zonnekamp, bekend gemaakt.
Einduitslaq van de competitie

1. Jaap Ouwerkerk
2. Albert-Jan Veening
3. Klaas Bruursema
4. AdrieWijntjes
5. Kees Elsinga
6. RoeloÍ Groen
7. Enno Russchen
8. Ep Blaauwbroek

L

Vries
Jongbloed

Klaas de

'10. Annius

319,3 pt.
309,0 pt.
299,5 pt.
295,1 pt.
290,7 pt.

280,5 pt.
274,0 pl.
266,0 pt.
186,7 pt.*
85,0 pt.*

*speelde maar een halve competitie
Jaap mocht wederom de wisselbeker mee naar huis nemen.
Op 24 januari was dus de jaarlijkse biljartdag waarbij gestreden werd om de zaterdagtrofee. Vanaf
8.30 uur werd er op het groene laken gestreden, onderbrokén door een heerlijke lunch en een
fantastisch lopend buffet en uiteraard met de gebruikelijke sapjes.
Uiteindelijk troefde Kees Elsinga in de Íinale Ep Blaauwbroek af, waardoor Kees met de troÍee naar
huis ging samen met een mooie vleesprijs. Ook voor de nrs. 2 en 3 waren er vleesprijzen.
De uitslag was: '1. Kees Elsinga
2. Ep Blaauwbroek
3. Jaap Ouwerkerk
4. RoeloÍ Groen
Na de prijsuitreikingen had Janny nog een leuke quiz gemaakt met allerlei vragen, muziekfragmenten
en puzzeltjes. Het was een zeer geslaagde dag, zeer goed verzorgd door Janny en Cornelis.
Half april werd het biljartseizoen 2015 van'tZwaantje besloten met een gezellige biljartavond voor de
zomerstop. Dit onder het genot van een hapje en een drankje in de showroom van garage Ouwerkerk.
Ons onderkomen heeft dit seizoen een "make-ove/' ondergaan met een grotere overkapping en een
heerlijke pelletkachel. We zitten er dus warmpjes bij.

Lopende het seizoen heeft Klaas de Vries, na jarenlang bij de club te hebben gespeeld, besloten om
te stoppen maar heeft Annius Jongbloed de gelederen weer versterkt.
Nieuwe leden kunnen zich nog steeds melden, we spelen donderdagavond vanaÍ 20,00 uur in de

showroom van garage Ouwerkerk. We hebben nu nog g leden maar kunnen groeien tot maximaal 16.

Motorclub in oprichti ng??
Graag zou ik vernemen of er belangstelling
is voor een motorclub in het dorp.
Heb je interesse mail dan naar
iacobdevríes @telfort.nl
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Dorpsbelang Boijl
BEN JIJ AMBITIEUS, SPRANKELEND en heb je zin in een uitdaging (of ken je zo iemand):
Meld je dan aan om ons bestuur te komen versterken. Dit kan bij Lucie Goder, Boijlenrueg 55.
Natuurlijk is het ook mogelijk om eerst een proeÍperiode mee te draaien.

ZONNEPANELEN
Mede dank zij subsidieverstrekkers en in overleg met de Dorpshuiscommissie, kregen we de
mogelijkheid om zonnepanelen op het dak van ons Dorpshuis De Tille te laten aanbrengen. lnmlddels
liggen er 48 panelen. We denken zo voldoende te hebben om de hoogte van de stroomrekening met
en fors bedrag terug te brengen. Door een bijdrage van het Coöperatiefonds van de RABObank van
€ 3000,= ; een bijdrage van € 4800,= van het Fonds Bank Bercoop; een bijdrage voor de display van

€

300,= van het Landbouwschoolfonds te
Oldeberkoop en een renteloze lening van de

Stichting Harten 10 (een overkoepelende
organisatie voor dorpshuizen in de gemeente
Weststellingwerf) is het gelukt om de financiering
rond te krijgen.

Op de display in het dorpshuis is voor ieder
zichtbaar hoeveel de panelen dagelijks aan
stroom opwekken.
OPZOMEREN

ln een overeenkomst die we in goed overleg ruim 20 jaar geleden zijn aangegaan met de gemeente
Weststellingwerf, hebben we afgesproken om het openbaar groen binnen de bebouwde kom als

bewoners zelÍ

Íe gaan onderhouden.

Dorpsbelang ontvangt daarvoor de vergoeding van de

gemeente die zij zou besteden als zij het onderhoud zouden doen. Van de bewoners in de 5 buurten
wordt dan wel verwacht dat gezamenlijk het onderhoud aan eigen stoep, straatgoot enz. wordt
uitgevoerd. Een deel van het onderhoud wordt uitbesteed aan Caparis. Dit betreft voornamelijk het
maaien van gras, onderhoud boomspiegels, het aÍsteken van graskanten en snoeiwerk. ln het

voorjaar, tijdens de opzomerweek (eind april) worden er door de gemeente extra zaken zoals
onderhoud straatwerk, rechtzetten paaltjes en andere door de aanwonenden aangeleverde zaken

uitgevoerd. Elk jaar blijft er zo een bedrag van

t € 1900,= over. Dat mogen we besteden aan

algemene zaken binnen het dorp. Hoewel we merken dat de animo onder de bewoners hier en daar
wat terugloopt, denken we een en ander, tenzij er uit meerdere hoeken andere geluiden komen,
voorlopig nog te moeten volhouden.

Eén oÍ twee keer per iaar een oezamenliike onderhoudsbeud van de eiqen omqevinq kan de

saamhorioheid in de buurt ook bevorderen.

Het schrijven met de door bewoners aangeleverde opzomeracties voor de gemeente staat op de
website ( www.boiil.com ).
Helaas heeft men dit jaar nog steeds, ondanks aandringen onzerzijds, lang niet alles uitgevoerd.
Zo wordt er b.v. niets gedaan met: * de dennenboom aan de Boschoordweg 100; * het rechtzetten

van alle scheve paaltjes langs de Boijlerweg;

* het bushokje vrijmaken van alle opschriften; *

herstellen van bestrating rond de plantvakken langs de Boijlerweg; * herstellen van de beschadigingen
aan de glijbaan op het speelterrein van De Brink; " ook het herstel van de zitbankjes op dat
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speelterrein is (nog) niet uitgevoerd; * verder zal het verzoek om verplaatsing van de lantaarnpaal
tussen De Brink en de Klokkeweg wordt niet uitgevoerd. (te duur); * aan de bocht in Klokkeweg
worden geen maatregelen getrofÍen waardoor het verkeer niet meer door de grasstrook zou kunnen
rijden. .
Over een aantal andere zaken uit dat schrijven zijn we nog in onderhandeling met de gemeente.
Dat veel zaken niet worden uitgevoerd heeft, volgens een gemeenteambtenaar, te maken met het feit
dat het buitengbied (alles buiten Wolvega en Noordwolde) aangemerkt is voor onderhoud 'Laag'.

VERNIELING

Het zal u zijn opgevallen dat in de nacht van zondag 24 op maandag 25 mei
twee borden van het infopaneel aan de westkant van Boijl zijn stuk getrapt.
SCHANDALIG EN BELACH ELIJK

Dorpsbelang heeÍt hiervan melding gemaakt bij de politie. Ook zullen
camerabeelden worden bekeken om de daders te achterhalen.

ENOUETES
Eén van de uitkomsten van onze Dorpsvisie 2015-2020 was, dat er een uitgebreide enquète onder de
inwoners zou moeten komen over: WoningbehoeÍte en sportvoorzieningen.
Begin april is er door de bestuursleden van dorpsbelang bij ieder adres in Boijl een vragenlijst in de
bus gedaan. Dat betekent dat er zo'n 400 zijn verspreid. Ook waren de vragenlijsten in te vullen via de
website van Boijl (www.boiil.com ). Tot onze spijt zijn er (te) weinig reacties teruggekomen.
Op de vragenliist voor de woningbouw zijn in totaal 29 reacties gekomen, waarvan 3 door jongeren
ingevuld. Op de vragenlijst voor sportzaken zijn in totaal 34 reacties gekomen.
Enkele uitslaqen uit de enquète Woninqbehoefte:

.

Van de 26 reacties gaven 24 aan geen verhuisplannen te hebben. Van de twee die wel
verhuisplannen hebben: 1 binnen 5-10 jaar en de ander een vraagteken.
De drie nog thuiswonende jongeren gaven aan: Alle 3 in Boijl te willen blijven wonen; alle 3
een tweepersoonswoning met tuin wensen en t het lieÍst binnen twee jaar te willen verhuizen
en de andere twee binnen 2 tot 5 jaar.

Door dit te magere resultaat kan Dorpsbelang geen vuist maken om bij gemeente, woningstichting of
eventueel andere bouwers aan te dringen op woningbouw. Deze instanties werken alleen mee als er
een duidelij ke woni ngbehoefte wordt aangetoond.
Jammer, want wij willen ons graag inzetten voor nieuwbouw in ons dorp.
Enkele uitslaoen uit de enquëte sportvoorzieninqen:
. Van de 34 zeiden 28 aan sport te doen.
. 13 mensen zijn lid van een vereniging / sportschool buiten Boijl.
. Er wordt aan '15 verschillende sportactiviteiten deelgenomen.
. Op de vraag of men vaker zou willen sporten zeggen 8 ja en 21 nee.
De vragen over vernieuwend sportaanbod, straattoernooien e.d. leveren wel zaken op die nadere
inventarisatie wensen. Dorpsbelang gaat onderzoeken oÍ er mogelijkheden zijn om het sportaanbod in
Boijl uit te breiden. ln de eerstvolgende krant na de zomervakantie komen we hierop terug.

De volledige uitslagen van de beide vragenlijsten zijn te vinden op de website: www.boiil.com

36

.

LEDENVERGADERING DORPSBELANG 21 APRIL 2015
Voorzitter Lucie Gorter opent de vergadering en kan ongeveer 50 personen verwelkomen waaronder
wethouder Frans Kloosterman en de twee ereleden Gerard Prins en Pier de Jong.

Kort kijkt Lucie terug op het aÍgelopen jaar, er is een dorpshuiscommissie geïnstalleerd en heel
belangrijk met veel mensen uit het dorp is er een dorpsvisie gerealiseerd. Met de inbreng van vele
mensen is er een mooie dorpsvisie tot stand gekomen die de komende jaren via een tijdspad zal
worden uitgevoerd.
Ook duurzaamheid is een hot item tegenwoordig en ook Boijl is niet achtergebleven, pas zijn er
zonnepanelen geplaatst op ons dorpshuis om de energiekosten te drukken. Lucie benadrukt ook
nogmaals het belang van de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de zaken in en om het dorpshuis goed
verlopen.

Hierna geeÍt ze het woord aan Karel Kaptein die een financieel verslag doet van de rekeningen van

Dorpsbelang

en

daarna aan Alberl Sijbesma die dat doet van

Dorpshuiscommissie.

de rekeningen van de

Geert Pijlman en Karel Kaptein zijn beiden aftredend en herkiesbaar, zij worden weer voor een termijn
benoemd.

Hierna krijgt Klaas Tolman als voorzitter van de Dorpshuiscommissie het woord. Veel zaken rondom
De Tille zijn al geregeld maar ze zijn nog steeds druk bezig om alles te optimaliseren. Op dit moment
ziin er drie beheerders, Sjoukje Bergsma, Gea van Zanden en Albert Jager. Ook heeft men een
website gemaakt www.dorpshulsdetille.nl waarop men kan zien wat voor activiteiten De Tille te bieden
heeft.

Aize Marks was tijdens het ontwikkelen van de Dorpsvisie de sleutelÍiguur voor de ouderen, hij doet
verslag over de oplossingen die men bedacht heeft bij een bijeenkomst over de mantelzorg. ln Boijl
bestaat er al mantelzorg, alleen wordt het hier burenhulp genoemd. Het is de bedoeling dàt iedere
buurt een contactpersoon heefVkrijgt die de hulp gaat coördineren. Bij sommige buuften is dit al goed
geregeld. Hierna wordt er koft verslag gegeven over verschillende commissies.

Na de pauze houden de heren Gemeraad en Tissink een inleiding over de Energie Coöperatie

Weststellingwerf u.a. (ECW). Deze coöperatie heeÍt tot doel om samen met andóre noordelijke
coöperaties een energiebedriit te exploiteren waardoor de winsten bii de coöperaties en dus de
gebruikers blilven. Door dit geld te steken in duurzame projecten in de regio kan de energieprijs lager
worden. De ECW kan iedereen helpen met subsidie-informatie, aankoop, technologie-en neutrale

kennis. Lidmaatschap hiervan

is

gratis. Meer informatie

www.enerqiecooperatieweststell inqwed.

n

is te

vinden

op de

website

I

Tot slot bedankt Lucie een ieder voor zijnlhaar aanwezigheid en wenst iedereen welthuis.

PUBLICATIEBORDEN
De publicatieborden vallen vanaf nu onder de verantwoordelijkheid van Gerrit
Dekker. Hij neemt deze taak over van Wim v.d. Hoef die ons dorp helaas verlaten
heeft.
Gerrit stelt zich zelf in het kort ook even voor onder de rubriek Even Buuften,
buurt Klokkeweg. wilje gebruik maken van een bord, geeft dan de tekst en de
overige wetenswaardigheden door aan Gerrit. Je kunt hem mailen op

qerritl3@qmail.com.

37

KORT VERSLAG VOORZITTERSOVERLEG d.d. 19 MEI2O15

De aanleiding van dit overleg is de wens vanuit de Dorpsvisie om met
alle verenigingen koft om tafel te zitten om zo met elkaar zaken te
kunnen delen.
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van: Gemengd Koor,
Dorpsgemeenschap, Toneel, Dorpshuiscommissie, Tuinclub,
Vogelwacht, Voetbal, Kerk, Gym, Koersbal, Sportcentrum, Toneel en
Volleybal
AÍwezig met kennisgeving: Basisschool De Oosterbrink

t

Dorpsaqenda
Sinds kotl bestaan er twee websites, 1 van Dorpsbelang en 1 van Dorpshuis De Tille (initiatief
van Dorpshuiscom missie)
Als de agenda goed gevuld wordt, kunnen we zien of er andere activiteiten in het dorp zijn op
bepaalde data. Hierdoor kunnen we voorkomen dat er meerdere activiteiten op 1 dag plaats
vinden.
De aanwezigen zijn van mening dat een centrale agenda meerwaarde heeÍt. We hebben het
volgende aÍgesproken:
o Alle verenigingen (vertegenwoordigers) leveren zelf de benodigde tekst aan voor de
website (van Dorpsbelang) - karel@ kaptein.pro
o Tevens wordt er bij deze tekst een contactpersoon vermeld & eventueel een link naar
betreÍfende vereniging
o We gebruiken geen inlogcode
o De agenda moet voor het hele jaar zichtbaar ziln

+ Bestuursleden
Nieuwe bestuursleden zijn lastig te vinden, wellicht heeft Doarpswurk tips e.d. voor ons.
Dorpsbelang zal dit verder uit zoeken.
Actie: Dorpsbelang
Daarnaast is het werven via Bureau Vrijwilligerswerk oÍ de Vacaturebank wellicht een optie.

I

Verounninoen
Voor een aantal activiteiten is een vergunning van de Gemeente nodig. Deze zijn erg
kostbaar. We gaan informeren bij de Gemeente of het mogelijk is om een
combinatievergunning (voor meerdere activiteiten) aan te vragen en zo de kosten te drukken.

Actie: Dorpsbelang
Note: De nota van de Gemeente voor een vergunning bleek van de Wampex te zijn en niet
van de Autopuzzeltocht!

T Hoqe kosten (Rabo)bank voor bezit van rekening(en). Wellicht is het een idee om te shoppen
bij andere banken. Het schijnt dat banken nogal verschillen in het berekenen van koslen voor
rekeningen, handelingen e.d.
*-

t

De koersbal-vrouwen hebben moeite om de zwarc matten op zijn plaats te krijgen. Mw.
Ouwerkerk gaat uitzoeken of het mogelijk is om hier bakken voor te laten maken. De rekening
kan naar Dorpsbelang. We hebben als waardering voor onze Dorpsvisie van de Gemeente
een geldbedrag gekregen, welke we kunnen gebruiken (voor activiteiten) voor ouderen. Dit is
een mooie invulling!
Dit overleq 1 x per jaar herhalen
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ANSICHTKAARTEN
De ontwikkeling van de ansichtkaart
begint in de loop van de 19" eeuw.
Als men op vakantie was (ook toen
al) wilde men graag een souvenir uit

een andere wereld naar

de

thuisblijvers sturen om te laten zien

hoe mooi het op het vakantieadres
was. Bovendien was de verzending
redelijk goedkoop. Toen eenmaal de
gang erin zat werd de kaaft in vele
variaties uiïgegeven. Tegenwoordrg
zijn er meer mogelijkheden om

"kiekjes" naar het thuisfront te
sturen. Gemakkelijk, snel en van

goede kwaliteit, Denk aan Íace-book,
whats-app enz.
We weten dat er van Boijl ook ansichtkaarlen bestaan. Ze werden verkocht bij Hendrik Oosterkamp,
Jan de Vrij en waarschijnlijk in de plaatselijke cafó's. Meestalwaren het dorpsgezichten.
Wij willen graag in het bezit komen van deze kaarten. U hoeft ze niet aan ons af te staan. We scannen
ze en slaan ze op in onze bestanden. Dus kijk nog even in de oude doos en vindt u nog wat, neem
dan contact met ons op.
Namens Archiefgroep Boijl
Rient Menger

39

SPORT
Voetbal
KABOUTERTEAM VV TRINITAS
Afgelopen woensdag 2 juni heeft Schilderbedrijf Van Lingen uit Vledderveen
(www.vanlingenschilderwerken.nl) de kabouters van vv Trinitas voorzien van
15 nieuwe Derbystar ballen en minihesjes. De ballen zijn van kleinerformaat en

een stukje lichter dan de ballen waarmee normaal de wedstrijden vanaf 6 jaar
gespeeld worden. De jonge sterspelers van Trinitas waren dolblij. Namens de
spelers en de vereniging willen we via deze weg nogmaals Henry en Karin van Lingen voor dit
geweldige initiatief bedanken!
!

Alvast bedanktl

Spofiieve groet,
Het kaboutefteam van VV Trinitas
Miranda Engwerda

AFSCHEIDSWEDSTRIJD ANNE MARKS
Afscheid van een voetballer met 60 jaar
ervaring

Op 31 mei jl. speelde Anne Marks zijn
laatste wedstrijd tegen Heerenveen 5.

Na jarenlang een hechte verdediging te
hebben gevormd met Henk Boertje en
Jan Dam heeÍt hij zijn carrière afgesloten
als keeper. Deze positie had hij in deze
60 jaar nog niet ingevuld. Het ging hem

goed af, zelfs totdat er

door
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scheidsrechter Lammert Gorter geÍloten werd voor
een grove overtreding binnen de 16.
De ingeschoten penalty werd vakkundig door Anne
gestopt.

Na 75 minuten kreeg Anne een

publiekswissel

waarna hij door een erehaag van spelers van Trinitas
en Heerenveen het veld verliet.
Daar werd hij opgewacht door leider Jaap Ouwerkerk
en mocht hij een bos bloemen in ontvangst nemen.
Na de wedstrijd was er een woordje van de voorzitter
die alle mijlpalen in Anne z'n carrière in het voetlicht
bracht.

Tijdens de 3" helft werd Anne in het zonnetje gezet

met allerlei kado's

waaronder

een

ingelijst

wedstrijdshirl. Elske kreeg een grote bos bloemen als
dank dat ze Anne wou missen tijdens alle wedstrijden
en voetbaluitjes. Hierbij werden ook de hoogtepunten
genoemd zoals de Slokkie Boys, 3" helft in de kroeg
en de gezelligheid.

De middag werd aÍgesloten met drankjes en een BBQ, muzikaal ondersteund door de muziek van
Anne v/d Helm.

Motorsport
49e NUTTERT VAN DER HEIDE RlT
Zondag 6 september a.s. zullen er in Boijl weer talloze motorfietsen uit het begin van de vorige eeuw
op het Sportpark en op de Brink bij de Tille te bewonderen zijn. Op deze datum wordt namelijk alweer
voor de 49e maalde Nuttert van de Heide rit verreden.
Voor de deelnemende motoren geldt dat zij gebouwd moeten zijn voor 1941. Ondanks de hoge leeftijd
blijken in de praktijk de meeste motoren toch prima in staat de rit van ongeveer 80 km probleèmloos àÍ
te leggen. Mocht dit niet lukken dan is er natuurlijk altijd nog de bezemwagen.
Het programma voor de Nuttert van der Heide rit ziet er als volgt uit:

'/
./
'/
{
'/

Zondagmorgen arriveren de deelnemers vanaf ongeveer 9.00 uur op het sportpark. Wilt u
vooraf gaand aan de start een kijkje nemen en in alle rust de motoren bekijken en met de
eigenaren informatie uitwisselen dan is daartoe alle gelegenheid
Om 10.45 uur starten de bromfietsen

Vanaf 11.00 uur vertrekken vervolgens de eerste drie deelnemers, die een minuut later
gevolgd worden door de volgende drie, enz., enz.
Om ongeveeil|5.00 uur komen na verwachting de eerste motoren weer aan bij Dorpshuis
De Tille waar de finish is
Om 16.00 uur zal in Dorpshuis De Tille de prijsuitreiking plaats vinden

Meer informatie over deze jubileumrit leest u ongetwijfeld eind augustus in de regionale kranten.

Voor meer informatie vooraf kan er ook contact opgenomen worden met
Peet Veldhuizen tel. 421895
en/oÍ de bestuursleden van de Stichting Sporlcentrum Boijl
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Dalton

SCHOOLNIEUWS
Het schooljaar is voorbij gevlogen en het is nu al 8 juni, nog 4 weken en dan is schooljaar 2014-2015
alweer voorbij. Groep 8 gaat van school af en is klaar voor de volgende stap in hun schoolcarrière.
Rens Aberson gaat naar het OSG Sevenwolden in Heerenveen en probeert zijn schoolte combineren
met ijshockey en voetbal. Velthe Veenstra gaat naar het Piter Jelles in Leeuwarden, Sumeyra Yalci en
Jellis Groen gaan naar het Linde College in Wolvega, Ryan Tummers gaat naar het Terra in Wolvega
en Loes Slot, lsil de Vries, Lieneke Meyer, Fen Yi Klaassen, Tiemo Oosterveld, Jonas Russel, Danny

Sijbesma, Jildou Veenhouwer en Dominique Bijsterbosch gaan naar het Stellingwerf College in

Oosterwolde.
Lieke Jager en Armando Yalci gaan ook onze school verlaten en vervolgen hun schoolloopbaan op de
St. Franciscusschool in Wolvega. We wensen iedereen heel veel succes op hun nieuwe school!!

Maar er komen ook nieuwe leerlingen bij, sinds de vorige dorpskrant tot aan nu zijn Lars Finn
Vermeeren & Florian van Doornik bij ons in groep 1 gekomen. En Jasper Barelds in groep 7. En dat

vinden we erg fijn! Aan het begin van het nieuwe schooljaar komen Mees Wesselink en Milan
Draaisma bij ons in groep 1, Sarah Derks in groep 3, Daniel Derks in groep 5, Michael van de Berg,
Lieke Schipper en Lisa Bergsma in groep 6 & Jesse Serrarens en Nora Ann Bergsma in groep 7.
Dus we blijven stabiel en we hopen op de teldatum van 1 oktober een beetje te groeien t.o.v. van de
teldatum van vorig jaar, toen hadden we 90 leerlingen.

Voor het eerst hebben we de CITO eindtoets aÍgenomen in april voor de leerlingen van groep 8 en ze
hebben het goed gedaan. De gemiddelde score was 539,1 en het landelijk gemiddelde ligt op 534,8.
We zitten boven de bovengrens en dat is geweldig. Er waren zelfs 3 leerlingen met een maximale
score van 550!

ln april hebben we het Tweede Wereld Oorlog project afgesloten met een excursie van groep 8 naar
voormalig kamp Westerbork, dit was heel indrukwekkend en leerzaam. Dezelfde dag ging groep 7 op
de fiets naar Doldersum om daar in huifkarren naar het onderduikershol in Diever te gaan. Dit werd
mogelijk gemaakt door de familie van Amber (www.oldeschippershuus.nl) . Dit was ook erg leerzaam
en interessant.

En dan natuurlijk het schoolvoetbaltoernooi, we deden dit jaar voor het eerst mee in ons nieuwe
schooltenue en dat heeÍt iedereen geweten.De2 meisjes zeventallen vielen net niet in de prijzen, het

jongens zevental heeft goed samengespeeld, maar kwam nog te kort tegen de andere teams. Dit
waren ook allemaal jongens uit groep 7&8 en wij deden mee met jongens uit groep 5 tm 8.
Maar het jongens elftal won alle
wedstrijden, de halve finale en de

Íinale zonder ook maar een
doelpunt tegen te krijgen en dat
betekent dat het jongens elftal

KAMPIOEN

VAN

WESTSTELLINGWERF

is

geworden. Een super prestatie
waar wij met zijn allen supeftrots
op zijn!!!

ln de regiofinale die op 20 mei
werd gespeeld in Jubbega ging
het wederom fantastisch. Het elÍtal
werd weer poulewinnaar, won de
halve Íinale en kwam uiteindelijk in
de finale. De tegenstander was

rrï§ïffï

sterker, maar
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er werd

niet

gescoord, dus penalty's. Helaas misten wij de zevende penalty en dat betekende dat de tegenstander
had gewonnen, maar toch knap tweedel Helaas ging alleen de nummer 1 door naar de volgende
ronde! Maar ook nu zijn we geweldig trots op de jongens!!

Het schoolkot'fbaltoernooi viel helaas samen de regioÍinale van het schoolvoetbaltoernooi en dus
konden de jongens niet meedoen. Dat betekende dat we als school 2 teams minder konden opgeven
voor groep 7&8 dan we wilden. We deden nu mee met 2 teams uit groep 3/4, 3 teams uit groep 5/6 en
1 team uit groep 7/8.
De weken voor het toernooi hadden de kinderen met de juffen, vrijwilligers en fanatieke ouders
geoeÍend tijdens de gymlessen met geleende palen van Leonidas. Toch wilden we als school zelÍ 2
koffbalpalen (in hoogte verstelbaar) aanschaÍÍen, zodat je door het jaar heen eens wat meer kunt
oeÍenen en dit is geregeld! we hebben nu 2 nieuwe palen staan. Erg handig!!
Als je oefent en je best doet, dan heb je succes, want er waren maar liefst 3 teams die 1" werden in
hun poule, 1 team van groep 314 en 2 teams van groep 5/6. 1 team van groep 5/6 werd gedeeld 1",
maar kreeg geen beker en 1 team van groep Tlswerd ook gedeelde 1" zonder beker!l Echt geweldig
en we zijn erg trots op al onze kampioenen.
Tijdens de avondvierdaagse deden maar liefst 61 leerlingen
van de school mee, een heel mooie opgave. De eerste drie
avonden werden gelopen onder prachtige omstandigheden,

maar de laatste avond viel in het water. Het was echt

verschrikkelijk weer. De kinderen liepen prachtig achter onze
nieuwe banner, maar iedereen was wel natgeregend! Maar
daar kun je niks tegen doen. Goed gedaan toppersl

De Koningspelen hebben we ook gevierd met de

hele

school, kinderopvang en de peuterspeelzaal en de leerlingen
werden in groepen ingedeeld van jong tot oud. De leerlingen
van groep 8 waren verantwoordelijk voor de jongere
kinderen. Zo leren ze al vroeg verantwoording nemen en dat
is Daltononderwijs.

Helaas was onze geluidsinstallatie niet zo goed te horen en

vandaar
geluidsinstallatie mogen aanschaffen, bedankt!

dat we namens de TSO een

nieuwe

De groepen 5 tm 8 zijn
22 mei naar Den Haag

geweest, naar
Binnenhof

en

,

het

Ridderzaal
het

gemeentemuseum en
het was een erg leuke
en leerzame dag! Dat
zijn de krenten in de

t.'t-
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pap.

§

l,

Groep 5/6 is vrijdag 29

mei naar het Fryske
Gea geweest (bij
Steggerda) voor een
ochtend veldonderzoek
en groep 7&8 is op
dezelÍde dag naar de

Ë
e;
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Rottige Meenthe (Nijetrijne) geweest om te leren over de otter. Je leert het best de natuur kennen door
te onderzoeken en dus zijn deze excursies erg leerzaam.

Gloep 5/6 heeft meegedaan aan een internetwedstrijd meegedaan van het project leeskoorls, dit zijn
allemaal opdrachten over gelezen boeken en op vrijdag 5 juni deden ze mee aan een quiz.
En........--.....2e hebben beide wedstrijden gewonnen, de prijzen waren een boek naar keuze en een
abonnement op een tijdschriÍtl GeÍeliciteerd jongens en meiden van groep 5&6!
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Groep 7&8 hebben allemaal het theoretisch en praktisch verkeersexamen behaald en dat is altijd
goed, Over 2 jaar doe we weer mee. Ook aan de bankbattle (opdrachten van de Rabobank) hebben
we meegedaan, maar helaas niet gewonnen. Volgende keer beter jongens en meisjes.

We hebben het project van de Fryske Blaasakademy afgelopen donderdagavond ( juni) afgesloten
met een pleinconceft voor alle belangstellenden. Het project duurde het hele schooljaar (en het
schooljaar ervoor) en tijdens dit project leerden de leerlingen van groep 5 tm 8 spelen op de trompet,
trombone oÍ de saxofoon. Deze lessen waren elke donderdag o.l.v. 3 muziekdocenten.
Tijdens het pleinconceft deed een aÍvaardiging van de Woudklank uit Noordwolde mee evenals het
jeugdorkest van de Woudklank (de notenkrakers). En het was geweldig, de kinderen speelden
prachtig en het weer was ook schitterend. We hebben veel talent bij ons op school. Woensdag 10 juni
gaat een aantal leerlingen van groep 5 tm 8 die zich op hebben gegeven met nog 200 andere
leerlingen van andere scholen naar de jaarbeurs in Utrecht. Daar spelen ze in een megagroot orkest
voor Koningin Maxima! Geweldig!!
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En dan hebben we natuurlijk de schoolreizen, groep 1 &2 zijn dit jaar naar de Drentse Koe in
Ruinerwold geweest en hebben het hier fantastisch naar hun zin gehad. Groep 3&4 zijn naar het
SprookjeshoÍ in Zuidlaren geweest en hebben het ook prima naar hun zin gehad. Ze gaan zelÍs een
maandsluiting (op woensdag 17 juni) organiseren over cowboys en indianen! Groep 5&6 gaan morgen
naar de dierentuin in Emmen en naar speelparadijs Yucatan en dat wordt ook erg leuk. En groep 7&8

sluiten de rij, zij gaan maandag 22 juni tm woensdag 24 juni naar kampeerboerderij Molenwiek op
Ameland en daar hebben ze super zin in.
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Afgelopen donderdag was de musical 'De Trein" van groep 7&8, er was van tevoren druk geoefend en
dat kon iedereen zien. De kinderen speelden hun rol geweldig, het decor zager goed uit en het licht
en geluid was ook peÍect. Ook de Íilmpjes waren erg grappig om te zien. Juf Nynke en de leerlingen
hebben een geweldige voorstelling neergezet, waar iedereen erg enthousiast over was. Als school zijn
wij erg trots op de creatieve vaardigheden van onze leerlingen! Super!!! We willen hierbij iedereen
bedanken die mee heeft geholpen aan deze musical. Meer foto's staan op onze site.
De afgelopen periode hebben we als team ook ons DaltoncertiÍicaat behaald. Juf Herma en juf Geesje

kregen hun Dalton plus certificaat (als een van de eerste mensen uit heel Nederland) omdat ze al
eerder hun Dalton certificaat hadden behaald. Juf Nynke Rijpma, juf Janneke, juÍ Marieke, juf Nynke
van der Heide en ik hebben hun gewone Daltoncertificaat behaald (samen met Klazien Hoogeveen en

Bertha Gevers van kinderopvang

de

Kinderkei). Afgelopen vrijdag heb

ik ook het Dalton

leidinggevende certificaat behaald en juf Nynke van der Heide rondt volgend schooljaar haar Dalton
coördinator traject af en schrijft dan het Daltonplan voor de komende 3 jaar.

We hebben dit jaar vooral ingezet op alle tijd is Daltontijd (kortere instructies op niveau) en het
plannen van de taken op de weektaak (groep 5&6) oÍ agenda (groep 7&8). En het komende jaar gaan
we inzetten op reflectie, kind gesprekken voeren en het maken van een portfolio (groep 1 tm 8).
Ook gaan we komend schooljaar de Kanjertraining invoeren bij ons op school, dit is een methode om
de sÍeer in de groepen goed te houden en /of te verbeteren. Dit is een training van 5 jaar. En we gaan
een nieuwe methode voor wereldoriëntatie invoeren (aardrijkskunde, topograÍie, geschiedenis,
biologie, techniek en wetenschap).
En natuurlijk voeren we ons continurooster in. Hoe ziet dat eruit?

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

- 14.15
- 14.15
- 12.30
- 14.15
- 14.1 5

(groep 1 de hele woensdag vrij)

Op de ochtend hebben de leerlingen net zoals nu een kwaftier pauze en tussen de middag een halÍ
uut, ze eten dan onder begeleiding van de leerkracht en gaan dan lekker naar buiten. Dit betekent dat
we niet meer gebruik maken van de TSO en daarom wordt de TSO ontbonden. We hebben aÍgelopen
vrijdag een afscheid van de TSO georganiseerd. Eerst bowlen en daarna uit eten. lk wil iedereen van
de TSO bedanken voor hun inzet, zonder jullie hulp was het niet zo'n succes geworden.

Wat staat er de komende vier weken nog op de planning?
Afscheid groep 8, laatste schooldag, de Íormatie (waar tot nu toe niks over bekend is), CITO aÍnames
voor de groepen 1tm7, rapportgesprekken groepen 1 tm 7, overdracht van leerlingen, enz.
Dus nog even bikkelen voor de leerkrachten en leerlingen de komende vier weken en dan kan
iedereen genieten van een welverdiende zomervakantie!!
AIs we niet de hulp van ouders hebben, dan kunnen een heleboel van bovengenoemde activiteiten
niet doorgaan. Dus we willen iedereen die dit schooljaar wat dan ook heeÍt gedaan heel hartelijk
bedanken!!!! Want een goede school, maak je met zijn allen!!!!

Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u altijd welkom. Mijn deur staat open. En
neemt u eens een kijkje op onze website: www.deoosterbrink.nl
Groeten en een plezierige vakantie toegewenst namens het team van de Oosterbrink,
Rik van Galen.
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Er was van alles

te beleven!

30 april

L--.a.

Schoolreisje groep

1en
Drentse Koe

Het was een hele leuke dag!
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Schoolreisje groep 3 en 4
Noëlla

Ikvond het heelerg leuk dat ik metJulia in het kabouter-klauter-kasteelgingspelen. Daarging ikvan
de hoge glijbaan. En ik ging van de steile glijbaan bij de vulkaan.
llse
lk vond het erg leuk om in de zweefmolen te zitten. lk ging ook vaak duwen of trekken, zodat het

meer ging schommelen. lk zat met Julia, Noëlla en Eva en nog wat andere kinderen erin.
lsa

lk vond het buiten en binnen spelen het leukst om te doen. Het kasteelvan Doornroosje was ook erg
leuk en ik vond het leuk om in het vliegtuigje te spelen. Daar moest je in trappen.

Wouter
Wat ik het leukste vond waren de speelplaatsen. Daar kon je binnen van een glijbaan en op een klimvulkaan en je kon daar ook in dingen waar je op moest klauteren. En buiten waren helikopters en
binnen waren ook nog eendjes, waarbij je moest trappen en dan gingen ze vooruit. En er was nog
een ballenbak, een springkussen en er waren buiten ook nog allemaal sprookjes.
Mirre
We hebbeen een soort speurtochtgedaan en toen moesten we sprookjes zoeken. Toen gingen we
spelen en toen gingen we ook nog naar het kabouter-kasteel. We hebben een ijsje en patatgegeten.
lk was nog achterover gevallen van de vulkaan. We zijn in het spookhuis geweest. Toen was de tijd
voorbij.
Niels

lk vond de hele hoge glijbaan erg leuk, omdat hij steeds met boogjes ging. ln het spookhuis was het
leuk, omdat mijn karretje heel snel naar voren ging. lk vond het erg leuk om de vulkaan te

beklimmen. En in de grote paddenstoelzat een springkussen. ln de ballenbak kon je met de ballen
gooien en dan kwam hij er automatisch weer uit. lik ben ook nog met Sven op de trekker geweest.
Fennick
De helikopters en de zweefmolen vond ik erg leuk. lk ging ook erg hoog in de zweefmolen. Het

springkussen en de glijbaan met het matje waren ook erg leuk. lk ging daar met Lieke, Juan en Noëlla
van af.
Bowie
lk vond het het leukst om op de skelters te fietsen. En ik vond het ook leuk om met de ballen te
schieten. Die kon je in een flesje doen en dan schoot hijals een kanon.
Lieke

lk vond het erg leuk om langs de sprookjes te gaan in een groepje met kinderen en om dan allemaal
vragen te beantwoorden.
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Silke
lk vond de helikopters het leukste. Binnen was het ook heel leuk, want daar ging ik de hele tijd van

de hoge glijbaan af. Het luchtkussen daar kon ik ook heel leuk op springen, want daar was niemand
op.

Micha
Het spookhuis was heel erg grappíg. Laura was heelerg geschrokken, want Wouter had lichtjes aan
zijn trui en dat zag je op de muren.
Julia

lk vond de binnenspeeltuin het leukst. Wat ik het allerleukst vond was de snelle glijbaan. lk ging met
de hele klas spelen in de binnenspeeltuin.
Dorian
lk vond de glijbaan wel heel leuk en ik vond het klimrek ook wel leuk. En vooral de skelters waren
leuk. lk ging met Bowie, Silke en Fennick op de skelters.
Kim

lk vond het wel leuk op schoolreisje, omdat er een hele leuke glijbaan was en er was een

binnenspeeltuin. En we hebben ook noggespeeld in het kabouter-klauter-kasteel. We hebben een
ijsje gegeten. We hebben ook nog buiten gespeeld. We hebben ook nog het sprookje bekeken. We
moesten best een stukje in de auto zitten. En dan vond ik allemaal leuk.
Juan
lk vond alles eigenlijk wel leuk. Micha en Niels zaten steeds binnen achter me aan en dat vond ik

leuk. lk zweette heelerg daarna, omdat ik heel erg onder dingen door moesten klimmen en door
dingen heen moest rennen.
Sven

lk vond de trekker het leukst. Dat was een heel ouderwetse. Daar kon je op zitten en zelf schakelen.
En

je kon een beetje sturen. lk ging met Silke van de gele glijbaan binnen, dat was ook heel leuk,

Laura
lk vond het leuk om in het spookhuis te zijn, want daar was een soort kabelbaantje. lk vond het leuk

om bij de geitjes te kijken en daar was ook een trekker. Daar was ik samen met Sven.
Eva

lkvond het binnen in het kabouter-klauter-kasteel het leukst. Buiten in de jungle van Tarzan vond ik
ook erg mooi. En ik vond het leuk om de sprookjes te bekijken.
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Schoolreis g15/6 dierentuin Emmen

Groep 5/6 en Tlszijn met de bus naar Den
Haag geweest.

Gr 5/6 zijn dinsdag gjuni op schoolreis
geweest.

En daar hebben we de ridder zaal bekeken en

Er was eerst een voorstelling.

Het ging over de verdwenen prairie

het was daar groot.
En we zijn in het gemeente museum geweest
en dat was een beetje interessant.

.

toen deden we in groepjes van 5 toen
deden we een speurtocht, door de dieren
tuin.
We kregen een boekje daar stonden allemaal
vragen in, over de dieren.
Daarna gingen we naar de Yucatan ,naast het
dieren park de Yucatan is een hele grote
speeltuin.
En dat was heeeel leuk
En

van Thijs en

vax

Ellart was een minister van het geld

.

Hij had een portemonnee en daar ging klein

geld in als punten.
En op het eind mochten we kiezen in welk
huisje het we geld deden.

Dat was het weer tot gauw.

O

De schoolreis

We zijn in de dierentuin Emmen geweest.
Het was er heel leuk.
En daarna zijn we in de Yucatan speeltuin

geweest.
En we hebben en luiaard gezien.
En ook en haai gezien en citroenhaai,

Groeten Brent
Schoolreis

We zijn met 5 en 6 naar de dierentuin geweest
Daar hebben we een speurtocht gedaan.

DE DIERENTUIN

We waren naar de dierentuin geweest

We zijn ook naar een optreden geweest.
Dat ging over de prairie

dat was heel leuk we kregen ook een
voorstelling over het wilde westen.

.

De haaivond ik het leukste.
Daarna gingen we naar Yucatan

Je mocht opgezette dieren aaien
.

zoals de buffel, preriehond, en een uil.

Dat is super leuk er was water en je kon er

We gingen ook langs leeuwen en zebra's,

heelveel klimmen.
doei Beau

ik zag ook nog een stekelvarken.

We kregen ook nog een hele grote
sluchpuppy (dat was lekker) we gingen nog

lk ga het hebben over schoolreis.

naar

Het was heel leuk op schoolreis,

de haaien en een coolglow in de dark doolhof.
Dat was ook heel leuk daarna gingen we nog

ik heb een baby geit geaaid.

We hebben gespeeld

daar de

en ik heb een baviaan gezien.
groetjes Eline

Yucatan dat was ook heel leuk nog de groetjes
van

Den Haag

......NINE KEIZER

Gemaakt door Ellart en Annemiek.
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Schoolreisje

Slot concert Utrecht.

We zijn naar de dierentuin geweest.

Hoi allemaal we zijn met een paar kinderen

Het was super leuk.

naar het slot concert geweest in Utrecht. Ze

We hebben leuke diertjes (dieren)gezien.

zijn niet allemaal mee geweest omdat je

We hebben Giraffen gezien, Olifanten

mocht kiezen en ik heb er voor gekozen net

enzovoort.

als een paar andere kinderen. En de

En we hebben een leuk toneelstuk gezien.

KONIGING was er dat was echt vet cool! En we

We zijn naar de Yucatan geweest.
We hebben patat gegeten.

hebben trompet,saxofoon en trombone
gespeeld. Er waren wel meer den 2 duizend

Goetjes: Julia en Nynke.

kinderen en dus ook heel veel bussen.

Doei!!!!!!!l!!!!!

Gr.Lieke Jager. Baai!

De dierentuin.

Utrecht

We zijn met groep 5/6 naar de dierentuin
gegaan. Toen z'rjn we eerst naar een

Geschreven door Britt en madelief

.

Wij zijn met een aantal kinderen naar Utrecht

toneelstuk geweest. En daarna mochten we
door de dieren tuin lopen. En ons groepje was

geweest.

Tessa Madelief Thomas en Gidion.

kinderen.

Daarna gingen we zeggen dat Madelief een

Wij mochten daar voor de koningin optreden

baviaan was. Tessa was een varken en Thomas

Dat was gaaf.

een stinkboken Gidion een neushoorn.

Wij moesten eerst 2 keer oefenen want het
moest hele maalgoed zijn.
Voor de koningin

en Britt en madelief zijn twee van die

En we gingen lekker eten patat en kipnuggets
En naar Yucatan en een jongen ging iedereen

nat maken.

En

toen gingen we weer weg.

En het was leuk schoolreisje.

Het concert in Utrecht.

Groetjes Gidion en Thomas.

Op

10

juni

was de koningin in Utrecht.

Want in Utrecht was een concert.
ln de dierentuin
Hoi ik ben Yaslin we

Wij waren erbij.

zijn naar de dierentuin

Heelveel intstrumenten werden gebruikt.

geweest in Emmen.

Weet je wie er allemaal waren?

Het was echt heel leuk . lk heb een citroen -

Jesse R

haai gezien . lk heb ook nog een giraf geaaid.
We zijn ook naar een heel groot speel paradijs
ge weest, hij of zij hete yucatan.

Groetjes Tessa en Sasja

voorstelvoor jullie allemaal
als je een keer zin heb dan kan je dit jaar nog
naar de dierentuin Emmen .
En ik heb nog een

Gr.Yaslin Logt

Wij gingen met de hele klas naar Emmen.
We haden heel veel dieren gezien zoals
zebra's, leeuwen, tijgers, nij lpaarden,

neushoorns, haaien, enzovoort.
We waren ook nog naar Yucatan geweest

.

Armando.
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Pepein

en

Koningin Maxima.
!

.

GROEP 7/8

Maar tot ziens groetjes en een dikke
knuffel roos kamphorst O

Wij hadden het kodbal toernooi en dat
ging super goed,want we hadden de
eerste twee gewonnen.
De derde hadden we niet afgemaakt
vanwege Roos haar blessure.
Verder zijn we nog naar Den Haag
geweest en dat was ook super leuk.
nou dat was het wel, doei !!
Jamy

Hoi wij gingen naar de Ridderzaal en
het gemeentemuseum
We mochten niet naar binnen maar er
was wel een tribune
We hebben ook de troon gezien
ln het Gemeentemuseum was veel
kunst. Verder was er ook nog
miniatuurmuseum met allemaal kleine
kunst werkjes en filmpjes. Tiemo

Maandag 25-05-2015 2e pinksterdag
Gingen mijn 2 broers, Roos en ikzelf
en mijn vader en moeder naar het
pannenkoekenhuis, daar is lekker eten.
Toen gingen we naar huis (terugweg),
en kregen we een ongeluk, we kregen
niet voorrang. Dus toen botsten we
tegen elkaar aan. De bus is nu kapot.
Gelukkig krijgen we een nieuwe. We
hebben allemaal spierpijn maar de rest
gaat.Tot de volgende keer Gr. Lotte

Heyyy!!!!
Schoolreisje komt er aan ik heb er heel
veel zin!!! O waar ik ook zin in heb is
de musical waar het over gaat vertel ik
niet hihi dat blijÍt dus geheim. We zijn
afgelopen vrijdag ook naar den haag
geweest we zijn daar in de ridder zaal
geweest cool toch? Ook liepen we
langs de 2d" kamer. O
Doeiiii!!!! Groetjes Talitha OOO

Wij hebben juffen meester dag, gehad.
Ze hadden veel cadeautjes gehad.
Groep 7 mocht de dag organiseren wij
zijn wezen voetballen en hebben
blikspuit gedaan. Dat was alleen de
dag ging een beetjes snel voorbij
Gr. Julus

Hoi

wij hebben bijna zomer vakantie maar
eerst gaan we nog op schoolkamp, wij
gaan met de klas naar Ameland we
hebben een hele leuke boerderij met
een voetbalveld. We gaan ook in het
donker levens strateego doen leuk !!
DOEI groetjes amber eOO

Wij gingen afgelopen vrijdag 22 mei
naar de ridderzaal en de gemeente dat
was een den Haagse museum. We
kregen een hele mooi rondleiding
maar helaas mocht ik niet mee binnen
in de ridderzaal vanwege mijn knie
(tijdens schoolkorfbal gevallen) maar,
via foto's was het wel erg prachtig om
te zien. je mocht de vloer niet
aanraken dus moesten ze boven
staan. Later gingen we naar het
gemeente museum ook in den haag
het was wel mooi. We gingen in de
wonderkamers kijken en dat was in de
kelder het was wel mooi om te zien. we
kregen allerlei leuke opdrachten en
toen we weg gingen kregen we een
goodie bag.

Gegroet,
lk heb meegedaan aan het
korÍbaltoernooi. Het ging erg goed. De
eerste wedstrijd wonnen we van de
Vensterschool met 1-0. De tweede
idem dito, ook met 2-0. De laatste
wedstrijd kwamen we in de eerste helÍt
achter, 0-1. Op het eind van de eerste
helft viel Roos verkeerd. Ze moest
afgevoerd worden door een
ambulance. Gelukkig viel het mee.
Jammer genoeg hebben we die
wedstrijd dus verloren. Maar het was
zeker leukl Jonas
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We hebben bijna zomervakantie en na
de zomervakantie ga ik naar de
middelbare. lk heb er wel zin in maar ik
vind het ook wel spannend. lk ga naar
de havo-vwo. En in de zomervakantie
ga ik ook nog op vakantie naar
Makkum. Dus heb veel zin in de
zomervakantie maar ik denk dat ik dan
mijn vrienden uit groep 7 wel ga
missen. Groetjes lieneke.

Hallo
lk heb echt super veel zin in om naar
Ameland te gaan op schoolreisje . En
ik heb ook heel erg zin in de musical.
lk speel een bodyguard met danny. lk
ga al bijna naar het Stellingwerf
collegeO Daar heb ik wel zin in
lsil

Hoi mensen die dit lezen,
Het schooljaar zit er voor mij en mijn
klasgenoten op.Maar we hebben nog
wat leuke dingen te doen zoals
schoolreis, Musical en afscheid groep
B O. We hebben er zin in maar het
minder leuke is de cito. @
Groeten Jesse Swildens

lk en 4 anderen zijn gisteren naar
Utrecht geweest en we hebben de
Koningin gezien en Pepijn van de bzt
schow en yes-r gezien en het ging
Super goed het was gezellig bas

We hebben bijna de musical die wordt
echt heel leuk en we gaan ook bijna op
schoolreisje. Daar heb ik heel veel zin
in. Maar de zomervakantie is ook heel
leuk. gr Ryan.

Hallo
Wij hebben de schoolvoetbal gehad we
hadden in Weststellingwerf gewonnen
En gingen we door maar in de finale
werden we verslagen dat was jammer
maar nu is de musical dat is ook leuk
en de schoolreis, Later Chris

Hoi,
Ik heb heel erg zin in kamp we gaan
naar Ameland en ik heb ook heel erg
zin in de musical. En volgend
schooljaar ga ik naar het Stellingwerf
college, daar heb ik ook zin in maar ik
ga het hier wel missen.
X Fen Yi

Hallo
lk ga volgend schooljaar naar het
Stellingwerf College in Oosterwolde,
en ik heb er heel veel zin in. Dan ga ik
elke dag lekker fietsen met Isil en
Jonas en Tiemo. Wij hebben dit jaar
ook nog een hele leuke musical, en ik
speel een bodyguard samen met lsil.
Gr. Danny Sijbesma

Hoi

Donderdag 18 juni hebben wij de
musical. lk speel Ragna 1 van de
drieling de andere 2 zijn talitha en roos
. het word een hele leuke musical. De
musical heet'de trein'.
Jildou

Hoi,

lk ga volgend jaar naar het OSG
Sevenwolden de Buitenbaan, gisteren
was ik naar een kennismaking dag
geweest. Ik krijg een super leuke klas
en heb er heel veel zin in. Maar we
gaan ook nog op schoolreis en hebben
nog de musical en nog aÍscheid groep
B.Rens

Hoi,
lk heb heel veel zin in de musical! lk
speel lena en velthe speelt demi. Mijn
man in het stuk. Het word een
spannende musical! Met grappige
stukjes maar ook spannende! Ik heb er
nu al zin in!
Dominique
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Hoi

Hallo
De musical is er al bijna we oeÍenen er
veel voor.
lk hoop dat jullie ook komen het is van

Wij hebben 18 juni de musical
superleuk
Een daarna hebben we ook nog de
schoolreisje naar Ameland
lk heb net een cito toets gedaan super
stom een ook een beetje moeilijk maar
ik ben er door heen .
Een ik had een week geleden een
studievaardigheid toets ook wel lastig
maar ik ben er mee klaar.
Groetjes Adrian

7&8.
Het word heel leuk.
Groetjes elke
Volgend jaar ga ik naar de middelbare
school.
lk ga naar het linde college, niveau
vwo en technasium
lk ken nog bijna niemand daar, maar ik
denk dat ik wel snel vrienden maak.
Groetjes Jellis

Na de zomer vakantie ga ik naar de
middel bare school. lk ga naar het
StellingwerÍ (Oosterwolde). lk heb er
heel veel zin in, maar ik ga het hier
natuurlijk missen. Over 2 weken gaan
we naar school reis daar heb ík ook
heel veel zin in . en 18 juni gaan we de
musical doen.
-xx- loes

Wij zijn heel erg goed aan het oefenen
met onze musical.
7& 8 zijn druk bezig, kom zeker een
kijkje nemen het wordt erg Gezellig.
Het is op 18 juni 2015 19:30 aanwezig
en hij begint om 20:00.
Dus waag maar een kijkje
Een fantastisch toneel stuk voor jong &
oud. Groetjes Damian

Hoi
lk ben jasper barends en ik ben 11 jaar
en ik ben net nieuw op deze school
want op mijn andere school was het
niet meer leuk meer en daarom ben ik
naar deze school gegaan het is de
beste school waar ik op heb gezeten
En naar deze school ga ik met plezier
heen. Deze school is ook hartstikke
leuk dus ik heb deze school goed
gekozen. Gr. jasper
Ik ben afgelopen woensdag (10 juni)
naar de jaarbeurs geweest voor een
muziek orkest met 4 anderen uit groep
718 en een aantal uit 5/6 we zagen
Yes-R, Pepijn van de BZT Show en de
koningin het was er ook. Het was de
moeite wel waard om te oefenen met
muziek.
Groetjes Jesse Sjoerd
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WRJAARDAqTN
JULI
6 Amber Bambacht

6 Madelief de Vries
8 Lotte Kamphorst
8 Roos Kamphorst
14 Nine Keizer
15 Tessa Mulder
'18 Adrian
Pajok
'18
Juan Huisman

AUGUSTUS
11 Lieneke Meijer
19 Bas van Nieuwenhoven
23 Jisse Groen
25 Tara Peeters
28 Sophie Donker

19llse Goettsch
22 Jorril Jorritsma

Vrijdag 24 april hebben we samen met schoor de koningssperen
gevierd.
Lekker samen bezig zijn op het sportveld.

En op zijn tijd natuurlijk iets lekkers.

DE LENTE OP SCHOOL.
ln het project Lente hebben we bij groep 5/6 in de ktas
gekeken naar kippeneieren.
De eieren lagen in een broedmachine en toen de eerste
kuikens uitkwamen mochten wij ook even kijken.
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SEPTEMBER
12 Amber Fabriek
12 Britt Fabriek
12 Damian de Vries
1 3 Dominique Bijsterbosch
14 Jarno van Daatselaar
16 Jeffrey Betten
19 Emma From
21 Jesse Swildens
23 Odin Groen
29 Wouter Zuil

We hebben het druk gehad , want we zijn ook nog bij
Mees op visite geweest.
Mees had een lammetje dat was verstoten door zijn
mama en samen met zijn papa en mama brengen ze
Sam , want zo heet het lammetje, nu met de fles
groot.

3 JUNI OPA EN OMADAG!

Woensdag 3 juni mochten opa en oma komen
knutselen met de kleinkinderen. Gezellig geverfd
onder het genot van een kopje koffie. En tenslotte
nog lekker even samen in de zandbak!

De laatste \,veken voor de vakantie hebben we

o
o
o

nly

e

en paar bijzondere dagen op

de kalender.

Woensdag 17 juni gaan we op schoolreis.
Woensdag24 juni gn we bewegen op muziek.
Woensdag l juni is onze laatste dag.

Die laatste dag voor de vakantie staat in het teken van het afscheid van Wendy. Wendy
vaste vrijwilligster geweest bij ons op de groep. Helaas gaat ze ons verlaten.
Ze wil graag een beetje meer tijd voor de kinderen vrijmaken.

is

jarenlang

Natuurlijk begrijpen we dit helemaal, maar wij vinden het erg jammer.
Wendy , ook namens " onze" peuters, willen we je hartelijk dank zeggen voor de vele gezellige
ochtenden.
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Met de zomeruakantie in het vooruitzicht zijn we alÍlink bezig de groep in zomerse sÍeren om te
toveren. De kinderen zijn aan het knutselen en lekkere hapjes aan het maken. De bloemen zijn flink
buiten gezet want op het plein staan vier prachtige plantenbakken. De kinderen helpen Ílink mee met
het geven van water aan de planten. Af en toe hebben ze zelÍ natuurlijk ook water nodig met dit mooie
weer. Ze vinden het heerlijk om te spelen met water. Het programma van de zomervakantie komt op
de site van de Kinderkeite staan. Hierbij ontbreken de leuke uitjes en de zomerse activiteiten
natuurlijk niet.
We hebben aÍgelopen weken veel extra gezellige speciale activiteiten gehad. Het weer hielp hier aan
mee. Naast de uitjes en activiteiten die je van de Kinderkei gewend bent is er een Zumba Workshop
georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool. Ook hebben we veel kinderen blij kunnen
maken met de voetbalclinics. De animo voor deze activiteiten is groot. Gezellig samen met je vriendjes
en vriendinnetjes dansen en sporten.

Dinsdagmiddag 30 juni dan is aansluitend aan school de laatste Zumba workshop van dit
schooljaar. ln de school hangen t.z.t. de opgaveformulieren. Geef je op en kom gezellig meedansen
op de muziek. Afhankelijk van het weer dansen we buiten! Natuurlijk wordt er voor drinken en een
lekkere versnapering gezorgd.
Jaarlijks viert de Kinderkei met alle groepen het lentefeest. Het thema dit jaar op de Kinderkei in Boijl
is boerderij. Alle opa's en oma's en ouders van de kinderen van de Kinderkei genieten dan van alles
wat te maken heeft met de boerderij. Een eigen zakdoek maken, dieren aaien, een trekker-race, op de
foto met opa en oma op de rug van een paard, er is van alles te doen. Op 19 junivan 14.00 uurtot
17.00 uur is iedereen welkom. We maken er een gezellige boel van!
We wensen iedereen een Íijne zomervakantie toe.

Vriendelijke groet,
Team de Kinderkei

Fij ne
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zomervakantie

AGENDA:
7 Juli

4 Augustus
6 September

Oud papier
Oud papier
Nuttert van der Heide rit

Kopij inleverdotum: 18 september
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Meer weten
von online
bankieren.

En een

wereld zíen
opengaan.

Somen bankieren met Raboba nk Heere nveen-Zui doost F riesl and.
ledereen moet kunnen bankieren. Daarom biedt de Rabobank extra hulp bij
bankzaken als het alteen niet lukt, om welke reden dan ook, En mocht het nodig zUn,
dan helpen wij u thuis. Dat noemen we samen bankieren.

Bezoe k rabo bank nl/samenbankieren voor uw mogelijkheden.
Een oandeel
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