EVEN BUURTEN
Bi’j Harmke
Omdat de inleverdatum voor de kopie van de dorpskrant mij de vorige editie is ontgaan, zijn de
geslaagden uit onze buurt nog niet genoemd en dat kan natuurlijk niet:
Julian Gorter is geslaagd voor VMBO techniek aan het Linde College en studeert nu verder aan het
Friesland College in Heerenveen richting Bouwkunde.
Ook bij Ruben de Jonge zagen we de schooltas aan de vlaggenmast bungelen, dus ook daar was het
feest!
Nog een jeugdige geslaagde op een heel ander vlak: Sarah Derks behaalde deze zomer haar
zwemdiploma B en oefent gewoon verder voor het volgende diploma.
Van harte gefeliciteerd allemaal en veel succes met jullie volgende uitdaging!
De club van 50 is uitgebreid met een
aantal nieuwe leden:
Deze charmante Sara op het spandoek is
Lucie Gorter en Abraham werd neergezet
bij de AHB ter gelegenheid van de 50e
verjaardag van Anne Veenstra.
Gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren
toegewenst!

Rebecca Vaughn van nummer 44 heeft onze buurt verlaten en is met haar vriend Jeroen en de paarden
verhuisd naar Gelderland. Toch weer mooi landelijk, maar iets dichterbij Schiphol, van waar zij als piloot
de wereld over vliegt. De nieuwe bewoners hebben inmiddels de koffers uitgepakt en wij zullen hen
vragen zich de volgende keer voor te stellen.

Tijdens de zomerstorm waaiden twee bomen om bij fam. Van der Geest. Gelukkig net niet op de
slaapkamer van Henk en Jantje de Vries, maar het gaf wel een hoop rommel. Buurtgenoot en vakman
Hendrik Visser steeg naar grote hoogte om vanuit een hoogwerker het uilenbord weer netjes te
schilderen, een heel gedoe!
En….Kim van der Geest houdt de traditie in ere: ook Bram en zij kregen op 20 augustus een dochter,
Lisa. Na vier dochters is dit onze vierde kleindochter op rij!
Anne-Marie.
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Boijl Centrum
Afgelopen voorjaar gaf Annie Winters te kennen dat ze opvolger(s) zocht voor
het buurtnieuws van Boijl-Centrum.
Sinds 1991 verzorgde Annie ons buurtnieuws, eerst samen met Jan Boer en later met Jannie v. Olphen.
Dus bijna 25 jaar!
Vele artikelen kwamen van haar hand, soms in het Stellingwerfs, soms op rijm!
Lief en leed passeerden de revue.
Annie, namens de buurtbewoners / lezers: Heel hartelijk dank.
Namens de buurt hebben we haar een bloemetje aangeboden.
Sinds 1994 staat in het centrum van
Boijl bij de Kerk een beeldje:
‘Veenwerker achter de kruiwagen’.
Het beeldje is destijds aangeboden
door
de
Ned.
Bond
van
Plattelandsvrouwen / Vrouwen van
Nu afd. Boijl. Dit ter ere van het 75
jarig jubileum van de Friese Bond.
Onlangs heeft onze buurtgenoot
Roelof
Boelen
het
beeldje
schoongemaakt en opnieuw in de
lijnolie gezet.
Ook het plantvak werd voorzien van
nieuwe bodembedekkers.
Roelof zorgt er al jaren voor dat het
gebied rondom die plantvakken en
de bushalte netjes blijft.
Wim Kleinhoven heeft de beplanting in de plantvakken in de bebouwde kom gesnoeid en onkruidvrij
gemaakt.
Heren, hartelijk dank.
Aan de gevel bij Roelof en Vronie de Nekker zagen we een vlag met een schooltas. Het bleek dat zoon
Davey is afgestudeerd aan de opleiding Bouwkunde van Windesheim te Zwolle.
Afstudeerrichting architectonische vormgeving. In februari 2016 gaat Davey verder studeren aan de TU
te Delft.
Davey, hartelijk gefeliciteerd en veel succes met je vervolgstudie.
Vorig jaar werd onze buurtgenoot Wilmer Terpstra nog kampioen bij de trekkerbehendigheidswedstrijd
in Zorgvlied. Dit jaar eindigde hij op een knappe tweede plaats. Gefeliciteerd.
Bert Diever en Gerrie Terpstra zitten al enige tijd in de ziekenboeg. We wensen hen beide veel sterkte.
Mocht u nieuws hebben voor het volgende buurtnieuws, dan s.v.p. contact opnemen met diegenen die
de pen hebben overgenomen van Annie Winters:
Aafje Wever en Thea Pijlman
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Snelshutte
Het is een rustige nazomer op de Doldersumsestraat. Uitzondering vormen
natuurlijk de werkzaamheden bij Gerard en Gea Vollering, die met de nieuwbouw van garage en
paardenstal het nieuwe gezicht van huis nr. 12 voltooien.
En tweede bericht komt vanuit Wageningen, waar Sigrid Dassen onlangs slaagde voor haar
jagersdiploma. Het blijft bijzonder, het damesgehalte onder de jagers is nog altijd klein. Maar het is
Sigrid gelukt en binnenkort kunnen we haar vermoedelijk met de jachtclub van Boijl door de velden zien
trekken: het wild is gewaarschuwd!
Jeanette Kleinhoven en
Reimer Strikwerda

De Bekhof
Afgelopen vrijdag 11 september, was er groot feest bij de familie From.
Zij hadden ter ere van de nieuwe ligboxenstal een “Open dag” georganiseerd.
Ruim 400 bezoekers, waaronder vrienden, familie, kennissen, buren en bouwers.
Het was een echt spektakel, met een springkussen voor de jeugd en een pracht van een tankwagen.
Iedereen mocht even de prachtige stal doorlopen, de robot bekijken en zien hoe de koeien hun rug
kunnen borstelen. Daarna door naar de grote tent met alle informatie over de bouw en wat er allemaal
bijkomt. Dit alles onder het genot van een bakje koffie.
Ter afsluiting van deze mooie zonnige dag werd er met nog zo’n 100 mensen een feestje gevierd.
Natuurlijk wensen wij vanaf deze plek de familie From veel succes toe met deze nieuwe investering!
Ook feliciteren we Judith v.d. Berg en Johan Koopmans, zij zijn de trotse ouders geworden van hun
dochter Britt, wat betekent dat we weer een opa en oma in ons buurtje er bij hebben gekregen!
Dat brengt mij naar Nynke Gutterswijk, zij heeft het erg naar haar zin op school ( net in groep 1), en
heeft al een mooi schoolreisje gehad en een uitje naar het Koepelbos, waar ze met de klas „beestjes
en paddenstoelen” gingen bekijken. Gewapend met vergrootglas op een potje en een spiegeltje trok het
clubje het bos in. Prachtig was het om te zien hoe ze alles gingen bekijken en mooie dingen vonden
zoals eikels, mooie blaadjes, takken en paddenstoelen.
Verder zit ze op kleutergym, waar ze alle energie kwijt kan en veel plezier heeft. Wytse haar broertje
zou dat ook wel willen, helaas die moet nog even wachten, nog even te jong.
Dat was het dan weer voor deze keer.
Gerrie en Yvonne.

Boekelte
We willen ons graag voorstellen
Time flies when you're having fun.. en inmiddels wonen wij, Nanne en Leonie, alweer 'n jaar in Boijl of
beter gezegd: buiten Boijl. We zijn afkomstig uit Pingjum waar Nanne 60 jaar op zijn ouderlijke plaats
woonde. Hier hadden we een melkveehouderij en als tweede tak de Friezen fokkerij. Op de
Boekelterweg 6 vonden we 'n paardenspul, echt perfect voor de hynders en we genieten volop!
Graag tot ziens,
Nanne en Leonie Osinga
Ps. onze rijhal met binnenbak en buitenbak zijn beschikbaar om te rijden (0622661462)
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Boijl

ost

Officieel begint de herfst op 21 september maar naar het weer te oordelen is die al een tijdje bezig.
Dus ik ga alvast mijn geitenwollen sokken klaar leggen. Zodra de R in de maand is, heb ik het koud.
Maar eerlijk is eerlijk, in juli en augustus hebben we nog een paar mooie dagen gehad, en wie weet,
krijgen we straks een gouden oktober. De bladeren aan de Canadese esdorens beginnen al te
verkleuren.
Bastiaan Russchen heeft nu ook zijn rijbewijs gehaald en met zijn autootje kan die mooi naar zijn werk
in Emmeloord rijden.
Afgelopen zondag 13 september was de jaarlijkse outdoor concours van de Drie Gemeenten op het
terrein van Manege Veenstra. Het event had de weergoden mee en het was behoorlijk druk aan de
Boijlerweg.
Volgend jaar in mei wordt er in het dorp een Samenloop voor Hoop georganiseerd. Je kan je opgeven
met een team en het is de bedoeling dat je in een estafette 24 uur lang loopt (wandelt). Lopen begint
20 mei om 16.00 uur en eindigt 21 mei om 16.00 uur. Er komt nog meer informatie hier over en het lijkt
me leuk om van Boijl Oost met een team mee te doen. Ik hoor wel wie dit ook leuk vindt.
Langs deze weg willen we Hans Wemer een hart onder de riem steken. We wensen hem van harte
beterschap.
Als er de volgende keer van Boijl Oost niets in de krant staat, dan heb ik geen berichten door
gekregen of valt er niets te schrijven.
Groetjes Liane

De Daoken

Boschoordweg

Na een heerlijke zomer en vakantie gaan we nu langzaam over
naar de herfst.
We hebben een aantal jubilea op de buurt:
Roelof Groen is 65 jaar geworden en heeft een mooi feestje
gehad.
Jacoba de Vries, Griet Slot en Theo Kremer zijn samen 150 jaar
geworden, dit hebben ze gevierd met een gezellig feest in de
Tille.
Ook hebben we een aantal buurtbewoners in de ziekenboeg:
Mevrouw Hielkema, zij ligt intussen al enige tijd in Lindestede
en is weer aan de beterende hand.
Pier de Jong is net weer thuis uit het ziekenhuis.
We willen jullie allemaal een spoedig herstel toe wensen en hopen jullie weer snel op de buurt te zien.
Op 21 september is onze buurtbewoner Dirk Jager overleden. We willen Marie en kinderen veel sterkte
toe wensen.
Verder hebben we een nieuwe buurtbewoner: Jacob Veldmeijer, Jacob en familie zijn nog druk aan de
klus om er wat moois van te maken.
Ook is de ooievaar neergestreken bij de familie Donker. Stijn Ruben is geboren op 25 augustus 2015.
Veel geluk met de kleine man.
Sam Slot mag dit seizoen uitkomen voor SC Heerenveen, hij speelt in team D1.
Veel plezier en succes Sam.
Thea & Rina
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Jorny Ouwerkerk is geslaagd voor zijn autorijbewijs. Gefeliciteerd Jorny en veel veilige kilometers
gewenst
Op zondag 6 september hebben wij met de buurt een gezellige buurtbarbecue gehad. Het was weer
een gezellige middag en avond! Douwe en Siona, bedankt voor jullie gastvrijheid!
Groetjes Helga en Polien
Open huis Akeneia was een groot succes.
Zaterdag 5 september was er een open huis bij Akeneia. Er zijn veel
mensen geweest en het was dan ook een gezellige middag met leuke
gesprekken. Ben je het vergeten om even te komen kijken of kon je deze
dag niet komen, dan ben je van harte welkom om nog een keer langs te
komen.
Je kunt dan vrijblijvend bekijken wat er allemaal gebeurt in de praktijk.
Dit liever wel op afspraak zodat ik de tijd voor je heb om alles uit te
leggen.

Verder is er een programma gemaakt met daarop de workshops, lezingen en thema dagen die de
komende tijd plaats gaan vinden in de praktijk.
Natuurlijk kun je ook een afspraak maken voor een Behandeling volgens de Sensi-therapie methode,
Healing of Coachings gesprek.
Wil je hier eerst graag meer over weten dan kun je ook een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.
Je bent dan ook van harte welkom in de praktijk.

Vriendelijke groeten,
Wemmie Dekker
Akeneia
Praktijk voor Zelf Healing en Persoonlijke groet
Boijlerweg 113
8293 NB Boijl

www.akenai.nl

Ik zou iedereen nog graag even willen bedanken voor de steun en de leuke reacties
omtrent mijn ziekenhuisbezoek van een poosje terug.
Inmiddels ben ik al weer hersteld op een paar kleine dingetjes na.
Ik ben alweer aan het werk en ga weer naar school.
Verder verwacht ik geen aparte ‘overblijfselen’.
Groetjes Kevin
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PROTESTANTSE GEMEENTE
Vanuit de dorpskerk in Boijl

“WE WILLEN IETS VOOR HET DORP DOEN!”
Met die gedachte heeft de kerkenraad van Boijl het café aangekocht.
Vanuit dorpsbelang, dorpshuiscommissie en kerkenraad is er een werkgroep “Dorpscafé” opgericht.
Alle Boijligers worden bij deze ook uitgenodigd om naar de informatieavond op donderdag, 29 oktober
vanaf 20.00 uur in dorpshuis “De Tille” te komen.
De werkgroep zal dan de uitslagen van de enquête bekend maken en er is gelegenheid om hier over
te praten. Wellicht komen er dan nog meer bruikbare ideeën op tafel, waar wij verder mee kunnen.
Uw mening en ideeën zijn voor ons zeer belangrijk.
We hopen U op donderdag, 29 oktober in “De Tille” te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet
Werkgroep “Dorpscafé”
Namens kerkenraad: Sierd Dolstra, Hendry Derks, Liane Russchen, Minnie Diever, Richard Stuiver
Namens dorpsbelang: Geert Pijlman
Namens dorpshuiscommissie: Marein Boekhoudt

Ziekmelding pastor:
Op 11 augustus kregen we de ziekmelding van onze pastoraal medewerkster,
mevr. E. Plomp–den Uijl.
In onderstaande brief verwoord zij de reden van haar ziekmelding.
Lieve kerkenraadsleden, lieve gemeenteleden,
Tijdens ons verblijf in ons Franse huis bleek hoe moe ik was. De laatste twee weken kwamen er
spontaan tranen omdat ik diep van binnen wist dat ik niet meer de kracht/energie in me heb om mijn
werk te doen. Dat maakt me heel verdrietig. Daarnaast heb ik al lange tijd last van pijnlijke handen
die het autorijden gevaarlijk maken en typen niet prettig.
Voor mijn vakantie kon ik omdat ik parttime werk dat oplossen door op een dag met veel pijn niet te
werken en dat uit te stellen tot een dag met minder pijn. Deze week ben ik bij de huisarts geweest
en zijn er onderzoeken geweest. Volgende week hoor ik meer.
Mijn moeheid en mijn snel geïrriteerd zijn bij prikkels wijzen op een burn out. Ik heb Annie gevraagd
een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Daarnaast heb ik gesprekken met de GGZ
praktijkondersteuner om mij te ondersteunen .
In januari tijdens het gesprek met de visitatoren heb ik gezegd dat ik niet weet of ik voldoende
draagkracht had om verder te gaan als voorganger in Frieslands End. Het doet me pijn dat die kracht
er niet is; niet alleen voor mezelf, maar ook voor jullie.
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Gisteren belde Annie en zij stelde namens Richard voor dat ik echt rust zou nemen en zondag niet
voor zou gaan. Inmiddels ben ik ziek gemeld.
Ik was al begonnen met de dienst voor zondag en heb hem ook verder afgemaakt. In het verhaal van
Marcus 7;31-37 gaat over de genezende kracht van lichamelijke taanraking. Wat laat je toe en wat
geef je zelf? Confronterend voor mij…
Ik wilde graag onderstaand lied uit de Evangelisch Liedboek nr. 237 laten zingen. Want zo heb ik het
laatste half jaar ervaren.
Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was. Uw heil neem ik aan, o Heer. Uw liefde overwon, keerde
al mijn boosheid om. Uw heil neem ik aan, o Heer. (3x)
En ondanks dat, is het OP.
Sjalom en sterkte, Erica
Steenwijk, 14 augustus 2015
Vanuit de kerkenraad Boijl wensen wij haar sterkte en beterschap toe!
Tijdelijk pastoraal medewerkster:
Om de diensten en het pastoraat tijdens de ziekte van mevrouw Plomp op te vangen hebben we in
mevrouw Grit uit Smilde een vervanger gevonden.
Onze tijdelijk pastoraal medewerkster stelt zich voor:
Door de kerkenraad van Frieslands End ben ik benaderd met de vraag of ik op korte termijn iets kan
betekenen voor uw streekgemeente omdat uw pastor mw. Erica Plomp door ziekte niet kan werken.
Op zondag 23 augustus ging ik voor in de dienst in Makkinga, dat was voor mij een eerste
kennismaking met Frieslands End. Ik wist zeker wel van het bestaan van deze gemeente maar dan
vooral van horen zeggen.
Inmiddels heb ik ook al kennisgemaakt met de kerkenraad. De komende tijd zijn er nog meer
kerkdiensten waarin ik voor hoop te gaan in de verschillende dorpen van uw gemeente. Daarnaast
heb ik aangegeven dat ik per direct beschikbaar ben voor bijstand in het pastoraat en in voorkomende
gevallen voor rouwdiensten.
Wie ben ik?
Mijn naam is Dieneke Grit, ik ben 46 jaar en woon samen met mijn twee kinderen van 18 en 20 jaar
in Smilde. Mijn werkzame leven begon in de zorg voor mensen met een verstandelijke en visuele
beperking. Na tien fijne jaren in de zorg besloot ik om de opleiding HBO theologie in Zwolle te gaan
volgen. Al in het laatste jaar rolde ik in het godsdienstig vormingsonderwijs op openbare
basisscholen. Dat werk doe ik nog steeds, ik ben net begonnen aan mijn 14 e jaar als docent. Na
enige tijd besloot ik om me te gaan verdiepen in alles wat met rouw te maken heeft. Ik volgde een
training om voor te kunnen gaan in rouwdiensten en ik schreef lessen voor kinderen over rouw en
verdriet. Naast het lesgeven heb ik in drie gemeentes gewerkt als kerkelijk werker. Een van die
gemeentes was de Protestantse gemeente Oosterwolde c.a. waar ik vooral het ouderenpastoraat in
Rikkingahof en Stellinghaven deed. In mijn laatste gemeente, de Nieuwe Kerk in Groningen, hield ik
me vooral bezig met de midden-generatie in de kerk.
Regelmatig ga ik voor in rouwdiensten, zowel kerkelijk als niet kerkelijk.
Boven mijn bureau hangt een schilderij van de Emmaüsgangers. Voor mij is het verhaal van de
Emmaüsgangers een inspiratiebron in mijn werk. Eigenlijk geldt dat voor al mijn werkzaamheden,
maar nog het sterkst is dat zichtbaar in het pastoraat. Even mag je een tijdje met iemand mee lopen.
Soms voelt het alsof daar Iemand bij is, een Derde. Na een tijdje kan de ander weer verder en
verdwijn je als pastor weer naar de achtergrond.
Ik hoop van harte dat u aan mij doorgeeft als er iets te delen valt, verdriet en/of vreugde. Zo kan ik
namens de gemeente met u meeleven. Ik ben flexibel in de dagen waarop ik beschikbaar ben. Een
afspraak maken zal dus zeker lukken.
Natuurlijk kunt u lief en leed ook altijd doorgeven aan een kerkenraadslid zodat zij mij op de hoogte
kunnen stellen.
Mijn telefoonnummer: 0592-414975.
Voor dringende zaken: 06-385 521 50.
Mijn e-mailadres: sa.grit@hetnet.nl
Hartelijke groet, Dieneke Grit
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Kerkdiensten:
Zondag 5 juli
Voorganger was Mw. E. Plomp-den Uijl.
De bloemen gingen naar familie Wemer op de Reeweg.
Zondag 26 juli
Ds. E.J. Struif uit Oosterwolde was onze voorganger.
De bloemen uit deze dienst zijn naar familie Eijbergen gegaan.
Zondag 16 augustus
Op 11 augustus kregen we de ziekmelding van mw. E. Plomp.
Een andere voorganger op zo’n korte termijn zoeken bleek nog niet zo eenvoudig.
We hebben de beslissing genomen om deze door onze eigen kerkenraadsleden in te vullen:
Liane werd onze voorganger en las de door mw. Plomp aangeleverde overdenking. De
schriftlezingen zijn door Richard gelezen.
Annie las bij aanvang van de dienst de brief voor die mw. Plomp had geschreven naar aanleiding van
haar ziekmelding en zij heeft de bloemen uit deze dienst naar haar toegebracht.
Zondag 6 september
In deze dienst ging da. IJ. Riemersma uit Heerenveen voor.
De zang in de dienst had een dubbele muzikale begeleiding; Minnie op het kerkorgel en tegelijkertijd
speelde de heer Riemersma mee op de piano.
De bloemen gingen naar de heer H.J. de Vries van de Alteveersweg.
Verjaardagen
Mevrouw J. Bos-Slot was op 29 augustus jarig, nog van harte gefeliciteerd.
Mevrouw F. Mooij-Bos is op 17 november a.s. jarig. Alvast van harte gefeliciteerd.
Koetshuis

Het koetshuis op de begraafplaats was aan een opknapbeurt toe. Hij is van top tot teen
geschilderd en staat er weer prachtig bij.
IM MEMORIAM
We willen stilstaan bij het overlijden van Nimda Schelhaas die op 18 mei is overleden.
Nim was de echtgenoot van Sanna. Beiden waren jarenlang erg betrokken bij onze kerk.
Ze hebben 17 jaren lang geholpen met de zondagsschool en later de dinsdagmiddagclub.
Menigeen zal zich de mooie donkere stem van Nim herinneren als hij de kinderverhalen tijdens
kerstdiensten voorlas.
Op de rouwkaart stond:
Laat ons Uw genade zien, Heer, onze God
Bevestig het werk van onze handen
het werk van onze handen, bevestig dat. Ps 90: 17
In een dankdienst voor zijn leven hebben we op zaterdag 23 mei afscheid van hem genomen in De
Reestborgh te Meppel.
IM MEMORIAM
Mevrouw Wietske Jonkers-Hoogeveen is op zondag 7 juni in Wolvega overleden. Op 28 juni 1920
werd Wietske in Vinkega geboren maar ze heeft bijna heel haar leven aan de Boijlerweg in Boijl
gewoond.
Heel veel jaren was zij nauw betrokken bij onze kerk.
Op de rouwkaart stond:
Niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is,
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.
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Op 10 juni was de afscheidsdienst in de kerk in Boijl.
Op verzoek van Wietske en haar kinderen Froukje en Jan Evert, leidde Liane Russchen deze dienst.
Het slotlied in deze dienst was één van haar lievelingsliederen:
Wat de toekomst brengen moge,

Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed.
Na afloop hebben we Wietske naast haar echtgenoot Sietse Jonkers begraven.

Burgerlijk huwelijk
Op zaterdag 27 juni was er weer een Burgerlijk Huwelijk in onze kerk.

Voor deze gelegenheid had het bruidspaar een heel weekend camping ‘De Bekhofschans’ afgehuurd.
Vanaf deze locatie begon de rit naar de kerk.
Adam en Nienke kwamen samen met hun drie dochters per koets aangereden. De naaste familie
kwam per paardentram en de rest van de genodigden allen per fiets.
De kerk was behoorlijk vol, een 170 personen waren deze middag aanwezig.
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Reisje Streekgemeente Frieslands End en Hervormde vrouwenvereniging Elsloo
Op dinsdag 1 september 2015 vertrokken we met een volle bus (60 deelnemers) voor een dagje
Drenthe. We hadden dezelfde enthousiaste chauffeuse Tineke als vorig jaar, die prachtig kon
vertellen tijdens de rit en langs bijzondere mooie binnenwegen steeds de bestemmingen wist te
vinden.
Via opstapplaatsen Boijl - Elsloo - Makkinga en na het welkomstwoord van mevr. Bos, ging het
richting Smilde, Hooghalen, Amen en Eldersloo naar het dorp van Bartje dus Rolde.
In het Rolder Historisch Informatiecentrum annex streekmuseum kregen we koffie/thee met
bakkersgebak, dit viel er goed in.
Het centrum was leuk ingericht met veel herkenbare dingen van vroeger zoals oud
gebruiksgereedschap, een oudheidkamer en een mooi zandtapijt anno 1920.
Verder prehistorische vondsten van amateurarcheoloog Tjerk Vermaning, oude kappersattributen,
oorijzers en oude strijkijzers.
Op erg humoristische wijze vertelde Anne Baars hoe het boerenleven zich vroeger bij verschillende
gebeurtenissen afspeelde, zoals bij trouwerijen, begrafenissen etc.
Ook was er een schilderij op de achterwand geschilderd hoe vroegere rechtszittingen plaatsvonden
z.g. et stoelzitting. Verder was er nog een schooltje anno 1930 en een plaggenhut, teveel eigenlijk
voor de beschikbare tijd. Daarna gingen we via Grolloo, Schoonloo (beeldentuin) en Schoonoord
(waar Tineke het verhaal van de reuzen Ellert en Brammert vertelde) naar Oud Aalden.
De bestemming hier was het pannenkoekhuis ’t Hoes van Hol-An, ook ingericht als vroeger, waar we
konden kiezen uit naturel, spek of appelpannenkoek met koffie of thee. We lieten ons de gekozen
pannenkoek goed smaken. De pannenkoekboerderij lag aan de fraaie brink met zijn oude eiken en
her en der oude Saksische boerderijen wat de Drentse sfeer goed weer gaf in dit uniek gelegen
brinkdorp Oud Aalden.
Hierna weer in de bus en via Gees waar we mooi vlechtwerk aan de gevels zagen, de heidevelden
van Mantinge en Balinge, Westerbork, Beilen naar Leggeloo.
Hier werden we ontvangen door Jenny Rosink met thee/koffie en een plak cake.
Zij maken geheel naar eigen recept verschillende soorten roomadvocaat.
Eerst heeft ze een boeiende en interessante diavoorstelling gegeven, waar ze uitlegde waarom ze
van Almelo naar Leggeloo verhuisden en het gemengde veeteeltbedrijf via anjerteelt overstapten
naar advocaat en likeur.
Daarna kreeg ieder 5 bekertjes met verschillende advocaat te proeven als naturel, mango, amaretto,
boerenjongens en perzik en ook nog 3 likeuren : Bramenlikeur, Drents steentje en
Rosinks bitter.
De stemming kwam er nu goed in en ook in het winkeltje werden goede zaken gedaan.
Na dit alles op naar hotel Brinkzicht te Vledder voor een smakelijk 3 gangen diner.
Het was een heel leuk en goed verzorgde reis, waarbij we veel gezien hebben en prima gegeten en
gedronken hebben.
Streekdiaconie Frieslands End en Hervormde vrouwenvereniging erg bedankt voor de mooie dag en
prima voorbereiding en op naar volgend jaar.
Deelnemer Joh. Schurer
KERSTMUSICAL “KERST HEEFT DE TOEKOMST”
KOM JE MEE DOEN? KOM JE MEE ZINGEN?
Na de herfstvakantie beginnen we met de repetities voor onze
kerstmusical. De repetities zijn op donderdagmiddag van 14.30 tot
15.15 uur. We repeteren in de kerk van Boijl. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
UITVOERING OP KERSTAVOND
DONDERDAG 24 DECEMBER
OM 19.00 UUR IN DE KERK VAN BOIJL
Je kunt je aanmelden per telefoon 0561-421809/ 06-12303308 Mirjam Cornelisse
of 0561 421636 Minnie Diever
of een mailtje sturen: mirjamcornelisse@live.nl of l.j.diever@hotmail.com
HARTELIJKE GROET MIRJAM EN MINNIE
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Een tweeling
Een tweeling, nog vóór de geboorte in moeders schoot.
Vraagt de eerste: "Geloof jij in het leven na de geboorte?"
"Natuurlijk", zegt de tweede, "er moet iets zijn. Misschien is
ons bestaan hier alleen een voorbereiding op het leven na de
geboorte."
"Flauwekul! Er is geen leven na de geboorte. Hoe moet dat er
dan uitzien?"
"Ik weet het niet precies, maar ik stel mij veel licht voor en wij
zullen lopen met onze eigen voeten en eten met onze eigen
mond."
"Lariekoek: zelf lopen en zelf eten... Voor het lopen is hier
geen plek en voor het eten hebben wij toch de navelstreng?
Er is géén leven na de geboorte!"
"De navelstreng is wel heel kort, dat kan toch niet alles zijn? Ik ben ervan overtuigd dat er na de
geboorte iets heel nieuws begint, iets, wat wij gewoon nog niet kennen."
"Maar, er is nog niemand teruggekeerd na de geboorte! Hier, in deze nauwe, donkere omgeving,
eindigt het leven."
"Nou, ik weet niet helemaal hoe het leven na de geboorte zal zijn, maar in elk geval zullen wij er onze
moeder ontmoeten en die zal voor ons zorgen."
"Moeder? Jij gelooft in een móeder? En waar is - volgens jou - deze moeder dan?"
"Overal om ons heen natuurlijk. Zonder haar zouden wij er niet zijn."
"Ik geloof er niets van. Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus bestaat ze niet!"
"Misschien is ze nu niet te zien, maar af en toe, als we heel stil zijn, kan ik haar horen zingen en voel
ik haar hand over onze wereld strelen.
Weet je, volgens mij begint het léven toch pas na de geboorte!"
Uit een overweging van de Sloveense aartsbisschop Mgr. Alojz Uran (Ljubljana, augustus 2005)
Ik ga slapen, ik ben moe
Uitgebracht op:
Snoezel doezel slaap ceedee
Ik ga slapen ik ben moe
Sluit mijn beide oogjes toe
Heere, houdt ook deze nacht
Over mij getrouw de wacht
't Boze dat ik heb gedaan
Zie dat Heere toch niet aan
Schoon mijn zonde velen zijn
Maak om Jezus wil mij rein
Zorg voor de arme kind’ren Heer
En herstel de zieken weer
Ja voor alle kind’ren saam
Bid ik u in Jezus naam
Sta mijn ouders trouw te zij
Wees mijn vrienden ook nabij
Geef ons allen nieuwe kracht
Door de rust van deze nacht
Doe mij dankbaar en gezond
Opstaan in de morgenstond
Als ik mijn oogjes open doe
Lacht uw zon mij vriend’lijk toe
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Verzoek aan de inwoners van Boijl:
Als u hoort dat iemand in uw omgeving ernstig of langdurig ziek is, wilt u dat aan ons doorgeven?
Dit stellen wij zeer op prijs.

Kerkenraadsleden Boijl:

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

Adres
Boijlerweg 149
Alteveersweg 23
Boijlerweg 42
Alteveersweg 42a
Westermaad 112

Woonplaats
8392NG Boijl
8392MS Boijl
8392NJ Boijl
8392MS Boijl
8431TG Oosterwolde

Telefoon
0561-421750
0561-421512
0561-421596
0561-421636
0516-851194

Als u vragen hebt omtrent het kerkelijk gebeuren, dan kunt u contact opnemen met één van
bovenstaande personen.
Wilt u een gesprek met onze tijdelijke pastor mevrouw Dieneke Grit, dan kunt u haar bereiken op
telefoonnummer: 0592-414 975. Voor dringende zaken haar mobiele telefoonnummer: 06-385 521
50.

Aankomende kerkdiensten in Frieslands End:

04/10
11/10
18/10
25/10
01/11
08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12
20/12

Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl

10.00 u
10.00
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Dhr. H. Harten - Appelscha
Ds. E.J. Struif - Oosterwolde
Da. E.C. Rooseboom - Drachten
Ds. G. Hoekstra - Joure
Dhr. P. van Engen - Noordwolde
Da. L.P. Cnossen - Oosterwolde
Da. G. Martens - Bontebok
Dhr. J. Koops - Oosterwolde
Mw. S.A. Grit - Smilde
Dhr. J. Koops - Oosterwolde
Dhr. J. Koops - Oosterwolde
Ds. J. van den Brink - Ureterp
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Israëlzondag

Dankdag voor gewas en arbeid
HA
Stellingwerverdienst
1e Adventzondag
2e Adventzondag
3e Adventzondag
4e Adventzondag

DORPSNIEUWS
Boijl staat op tegen kanker en…..
gaat samen met u de uitdaging aan!
Want een uitdaging wordt het zeker, de organisatie van
de SamenLoop voor Hoop op 21 en 22 mei 2016 in ons eigen kleine Boijl.
Zoals op het inlegvel voor in deze dorpskrant kunt lezen, is de SamenLoop voor Hoop bedoeld om
te herdenken, te ondersteunen en het leven te vieren. Rode draad bij de 24 uurs estafetteloop is
natuurlijk ook het ophalen van geld voor onderzoek naar kanker.
Op initiatief van Tineke van der Walle is het balletje gaan rollen. Bij haar thuis, maar ook voor veel
mensen in ons dorp, is de ziekte kanker 24 uur per dag een ongewenste gast. Tineke heeft daarom
een aantal mensen benaderd, die met haar een initiatiefgroep zijn gestart om te zien of het haalbaar
is om in Boijl zelf de handen uit de mouwen te steken en iets tastbaars te doen in de strijd tegen
kanker. Dit zijn Geert Pijlman vz, Anne Marks, Gea van Zanden, Rina Kremer en Anne-Marie van der
Geest. Anne Slot heeft zich bij de groep aangesloten en zal als penningmeester zijn bijdrage leveren.
Naast dit bestuur worden verschillende commissies de komende tijd actief en dat gaat u ongetwijfeld
merken!
 Er is een commissie Teamwerving, die gaat proberen zoveel mogelijk teams te verzamelen die
mee gaan wandelen en die ook sponsorgeld zullen gaan binnenbrengen door allerlei activiteiten
te organiseren of oude, lekkere of creatieve dingen te verkopen.
 De commissie Amusement zal haar uiterste best doen een aantrekkelijk programma samen te
stellen gedurende de 24 uur dat er gewandeld wordt….ook ’s nachts. Geweldig dat er al mensen
zich spontaan aanmelden om hun bijdrage gratis en voor niets te leveren.
 De commissie Survivors is een heel belangrijke. Survivors (of VIP ‘s/ Eregasten) zijn mensen die
ooit de diagnose kanker hebben gekregen en zij worden tijdens dit evenement extra in het
zonnetje gezet. Ook kunnen zij hun verhaal kwijt en delen met de aanwezigen, als zij dit willen.
 De commissie Locatie zal zorgen dat op het land van Anne en Elske Marks aan de Kerkweg het
parcours van zo’n 500 meter in orde is, dat parkeren wordt geregeld, er water en elektriciteit
beschikbaar is en nog heel veel meer.
 De commissie Sponsoren heeft een belangrijke taak: we beginnen het hele avontuur namelijk
met een budget van ongeveer € 0,-. Veel zaken die nodig zijn voor de organisatie zullen ‘los
gekletst’ moeten worden bij bedrijven en particulieren, een uitdaging op zich!
 De commissie Marketing en Communicatie zal er voor zorgen dat komend voorjaar niemand in
Boijl en verre omstreken kan zeggen dat zij nog nooit gehoord hebben van de SamenLoop voor
Hoop.
 En dan, niet te vergeten, de commissie die zich met de catering zal bezighouden tijdens het
evenement. Koffie, thee, soep en broodjes, zij gaan zorgen dat het er is!
U zult begrijpen dat we ontzettend blij zijn met de grote groep vrijwilligers die zich inmiddels
heeft aangemeld om een succes van onze SamenLoop te maken.
Want alleen samen brengen we de dag dichterbij dat kanker geen dodelijke ziekte meer is.
En zeg nou eerlijk: wie wil daar zijn steentje niet aan bijdragen?
Dat kan door je aan te melden als vrijwilliger via het aanmeldformulier / mee te doen met een
team of sponsor te worden. Dat laatste kan op vele manieren, u hoort van ons!
Anne-Marie van der Geest, secr.
Informatie en opgave: wvandergeest@hetnet.nl / 421290
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DANSSCHOOL DANSEN BIJ BLAAUW
Vanaf oktober start het nieuwe dansseizoen en beginnen we
weer met een nieuwe beginnerscurcus.
Zondag 27 september vanaf 15u kunt u bij ons binnen lopen in
Dorpshuis de Tille Brink 1 in Boijl.
Tijdens een kop koffie of een drankje krijgt u alle informatie die u
wilt hebben over de nieuwe lessen. U kunt zich die middag
natuurlijk gelijk inschrijven voor de beginners curcus maar ook
voor de gevorderden curcus.
Wilt u zich als groep inschrijven, privelessen of een openingsdans
voor je trouwdag of wedstrijdtraining? Ook dat kan. Kom gewoon
langs en vraag naar de mogelijkheden.
Heeft u nu iets te vragen over het nieuwe dansseizoen.. dan kan
dat via een berichtje op de facebook site Dansen bij Blaauw of
stuur een mailtje naar dansenbijblaauw@gmail.com.

Nieuws van Dorpshuis “deTille”
Instituut Anja organiseert: ENJOY LIFE AND FEEL FIT
Enjoy life and feel fit bestaat uit een 6-tal bijeenkomsten in Dorpshuis “de Tille” aan de Brink in Boijl.
De bijeenkomsten zijn iedere 2 weken op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en starten (zijn
gestart) op 11 september 2015.
De bijeenkomst bestaat uit 1 deel informatief en interactief bezig zijn met een thema, 2e deel bestaat
uit een vorm van lichaamsbeweging aansluitend bij het thema.
Tijdens iedere bijeenkomst is er een andere spreker waarvan de biografie te lezen is of binnenkort
verschijnt op de website van Instituut Anja en op de Facebookpagina van Instituut Anja.
WAAR:
Dorpshuis “de Tille” in Boijl – Boijlerweg 81 (ingang aan de Brink)
WANNEER: Vrijdagmiddag 9 oktober van 13.00 tot 15.00 uur
WIE:
Dr. Boonstra, longarts VUMC Amsterdam. Dr. Boonstra is medisch manager
afdeling longziekten en specialist op gebied van inspannen, kortademigheid en
bewegen.
Samen wandelen en bewegen met aandacht voor de ademhaling.
WANNEER: Vrijdagmiddag 23 oktober van 13.00 tot 15.00 uur
WIE:
Sandra Sanders, coaching, trainer en adviseur. Coaching waardevolle keuzes
leren maken en leren om je doel te bereiken.
Samen wandelen of andere bewegingsactiviteit waarbij de nadruk ligt op het maken
van keuzes.
WANNEER: Vrijdagmiddag 6 november van 13.00 tot 15.00 uur
WIE:
Voedingsdeskundige waarbij we interactief bezig zijn met voeding en het
bereiken er van.
Samen dansen op cocktail/salsa muziek.
WANNEER: Vrijdagmiddag 20 november van 13.00 tot 15.00 uur
WIE:
Sportmasseur / voetreflex / shiatsu demonstratie door Trees Veenstra en Instituut Anja.
Kosten p.p. per bijeenkomst zijn €12,50 (eventuele consumpties in “de Tille” zijn voor eigen rekening)
Inschrijving: Via de mail: anja_wijngaard@hotmail.com of via de Facebookpagina van Instituut Anja
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ALPE D’HUZES 2015
Het is alweer een paar maanden geleden. Zowat een half jaar hebben
wij hier naartoe geleefd en vooral getraind. Een unieke en bijzondere
ervaring. Hier moet je bij zijn geweest om de sfeer en de magie te
kunnen proeven. Toch willen wij jullie een deel van onze ervaringen
meegeven. Wij zijn op vrijdag 29 mei vertrokken naar Frankrijk, om
via een overnachting in Luxemburg op zaterdagavond aan te komen
aan de voet van de Alpe d’HuZes. Daar is hij dan, wat een berg. Deze
gaan wij dus een paar keer omhoog fietsen, dit is waar wij voor
getraind hebben. De eerste beklimming was best pittig, maar gelukkig
deden we deze met de auto. Wij hadden een mooi appartement voor
ons hele team, en nadat iedereen zijn plekje gevonden had was het
tijd voor rust.
De volgende dag stond namelijk al de eerste fietstraining op het
programma. Want hoe goed je jezelf ook probeert voor te bereiden in Nederland, op hoogte, in de
Alpen fietsen, dat is toch andere koek. Onze eerste training was niet, zoals je zou verwachten,
klimmen, maar wij zijn de berg afgedaalt. Ook dit is pittig, want je haalt hier heel gemakkelijk vrij hoge
snelheden. Dit moet je ook even oefenen, want je moet je hoofd er wel goed bij houden. Wat extra
training in afdalen kon dus geen kwaad.
Natuurlijk hebben wij die week ook een aantal mooie beklimmingen getraind, want die waren er
genoeg in de prachtige omgeving. Maar wij hebben natuurlijk niet alleen maar getraind, want Alpe
d’HuZes draait om meer dan alleen fietsen. Zondagavond was de opening van Alpe d’Huzes, waarbij
allemaal handige tips, het weer en de voeding werd doorgenomen. Ook hoor je hier al een heleboel
verhalen, waardoor je beseft dat je hier niet alleen komt om te fietsen.
Dinsdagochtend is er ook een motivatiebijeenkomst
geweest. Deze bijeenkomst was voor iedereen die mee
fietste voor het BIG Challenge team, een team voor agrariërs
waaronder ook ons subteam, Team CRV, viel. Er waren
meer dan 400 mensen aanwezig, waarvan 4 mensen
(waaronder ik, Sierd Dolstra) hun motivatie vertelden. Dit
was een hele bijzondere en emotionele bijeenkomst,
gehouden bovenop een berg wat een adembenemend décor
was voor deze bijeenkomst.
Toen was het alweer woensdag, Alpe d’Huzes dag, waarbij
heel veel mensen de berg gingen oplopen, zo ook onze meegereisde supporters Liesbeth, Gea &
Gert-Jan. Dit was warme, mooie dag, waarbij de supporters al een superprestatie hebben neergezet.
In de avond was er een bezinningsavond waarbij het doel waar we allemaal voor fietsen nog extra
duidelijk werd. Er werden namelijk aangrijpende verhalen verteld door mensen die ziek zijn geweest
en het gevecht hebben gewonnen, nog vechten, maar ook mensen
die al zijn opgegeven. Tijdens zo een avond weet je weer even waar
je het voor doet. Een hele bijzondere belevenis die voor altijd bij je
zal blijven.
Aan het einde van deze bijeenkomst is tijd om je appartement op te
zoeken en je rust te gaan pakken. Dit is gelukt, voor een paar uurtjes.
Het was namelijk 3.00u in de nacht en we stonden klaar met z’n allen
voor de afdaling. Wat een prachtig gezicht, pikdonker buiten, alle
bochten naar beneden waren verlicht met allemaal kaarsjes ter
herdenking aan nabestaanden, alle fietsen hadden verlichting op,
werkelijk prachtig, dit moet je echt met eigen ogen gezien hebben.
Maar dan, inmiddels alweer 4.38u, de start, de eerste beklimming.
Iedereen fietst op zijn eigen tempo, heeft zijn eigen uitdaging dus je
ziet elkaar niet echt tijdens het fietsen. Wij zijn rustig aan begonnen
aan de klim, niet te overhaast en gewoon lekker fietsen. Je voelt je
echt een prof, zo wordt er voor je gejuicht... je naam wordt
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omgeroepen, overal langs de berg staan mensen, prachtig! Na
ongeveer anderhalf uur was de eerste beklimming een feit. Lekker,
nog een paar te gaan! Niet direct natuurlijk, gelukkig had ons team
een oppeppunt. Hier werd je fiets aangenomen, de bidons gevuld
en je zat nog niet of er werd al een kleedje over je heen gedaan.
Echt super geregeld! Er was van alles eten om je weer van nieuwe
energie te voorzien, dus om 6.30u in de ochtend hebben wij
gewoon pannenkoeken en stroopwafels zitten eten en cola
gedronken.
Best even gek! Hier kwamen wij elkaar en andere teamgenoten
gelukkig weer even tegen. Toch even leuk om iedereen te vragen
hoe het gaat. Daarna tijd voor klim 2…..en 3, 4 en zelfs nog klim 5!
Tijdens deze beklimmingen werden we zwaar op de proef gesteld.
Niet alleen conditioneel, maar ook door het weer. We hebben
gefietst in het donker, fel zonlicht met temperaturen van rond de
35 graden, dikke regenbuien, bijna alles hebben wij wel
meegemaakt. Maar de laatste klim, nummer 5, dat was de meest
pittige, maar ook de meest mooie. Alle teams zijn gezamenlijk, in
dezelfde outfit, als een groot team de berg opgefietst. Daar waar
je niet meer kon, kreeg je even een duwtje in de rug, en daar waar
degene voor je niet meer kon, gaf je even een duwtje in de rug.
Echt prachtig om dat als een groot team zo te kunnen doen. En
dan de laatste paar kilometers. Overal stonden mensen rijen dik langs het parcours, klappen, juichen,
aanmoedigen. Het was net alsof je de Tour aan het fietsen was. Bij de finish was het een groot feest
met speakers, keiharde muziek, live commentaar,
werkelijk een magisch moment om zo voor de laatste keer
over de finish te komen…..en dan zit het er op. Het is klaar,
wij hebben het gedaan! Blijdschap, emotie en vooral
vermoeidheid. Je bent op, je kunt niet meer. Onze fietsen
werden door onze supporters meegenomen en met onze
laatste krachten hebben wij de feesttent bereikt, waar een
lekkere maaltijd voor ons klaar stond. In het begin kun je
even niets meer, maar die maaltijd doet wonderen. Even
heerlijk eten, weer rustig aan wat op krachten komen en
maar weer terug naar ons appartement om weer even
lekker die rust te pakken, lekker herstellen. Na inspanning
is het natuurlijk tijd voor ontspanning, en dat stond vrijdag
op het programma. Even lekker van de omgeving, de
heerlijke temperaturen genieten, en rustig aan ons op
maken voor de laatste activiteit: De Feestavond! Met
artiesten als Pater Moeskroen, Maarten Peters en Margriet
Eshuijs. En wat een groot feest was het. Je kon niet meer
zien dat iedereen die dag daarvoor gefietst had, want er
werd aardig op los gefeest. Na het feest was het tijd om voor de voorlopig laatste keer ons bedje op
te zoeken, even goed de rust pakken, want de volgende dag was het zover, de terugreis. Alpe
d’HuZes is voorbij. We hebben het gedaan, wij zijn trots, en blij. Maar wij hebben het natuurlijk niet
alleen gedaan, want heel erg bedankt voor alle gulle donaties, alle vrijwillige hulp bij de activiteiten
om geld in te zamelen, de support, aanmoedigingen en alle positiviteit. Meedoen aan de Alpe
d’Huzes, we hebben net een poging gedaan, maar
eigenlijk is het niet te beschrijven, dit moet je
meemaken. En of het klopt wat ze zeggen, als je er
een keer bent geweest, wil je weer heen? Wie weet…..
Groet Sierd & Annalies Dolstra
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ARCHIEFGROEP BOIJL
“Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel”

Wie zijn wij?
Het bestuur van Dorpsbelang nam eind 2012 het initiatief om onder haar vleugels een officiële
archiefcommissie op te zetten.
Dorpsbelang benaderde hiertoe persoonlijk de leden van de huidige Archiefgroep Boijl.
Op 17 januari 2013 kwam de Archiefgroep Boijl voor het eerst bijeen in De Tille.
De Archiefgroep Boijl heeft de volgende activiteiten georganiseerd en/of is bezig met de uitwerking
hiervan:
- Vertonen dorpsfilm Boijl 1970 met namen ingesproken door fam. Prins op
ledenvergadering Dorpsbelang in 2013.
- Oriëntatie bij het Dorpsarchief in Ter Idzard.
- Bezoek aan Tresoar in Leeuwarden.
- Contacten met regionale historische verenigingen in buurdorpen Elsloo, Noordwolde en
Zorgvlied.
- Verhalen uit de geschiedenis van Boijl onder titel “Blik op Boijl” in dorpskrant.
- Digitaliseren/archiveren alle dorpskranten van Boijl.
- Onderzoek en publicatie in dorpskrant van “boerderijenlijst” met vermelding van alle
bewoners van heden tot verleden.
- Digitaliseren/archiveren krantenknipsels die betrekking hebben op Boijl in de ruimste zin
des woords.
- Ontwerp en publicatie van 2 wandelroutes in Boijl en omgeving.
- Digitaliseren/archiveren archief Nuttert van der Heide Ritten Boijl.
- Digitaliseren/archiveren jaarvergaderingen Dorpsbelang.
- Organisatie filmmiddag film over de rivier De Linde.
- Organiseren filmmiddagen met vertoning dorpsfilms Boijl uit 1950 en 1962.
- Digitaliseren/archiveren ansichtkaarten van Boijl.
- Plaatsen van activiteiten en gedigitaliseerde informatie op website boijl.com, zodat deze
voor een ieder toegankelijk wordt.
“Vooruitgang is niet tegen de houden, maar dat betekent niet dat wij oude gewoontes en gebruiken
moeten of hoeven te vergeten. Het kan juist goed zijn om in herinnering te houden hoe onze
voorouders in ons dorp Boijl hebben gewoond en geleefd.”
Hebt u oude familiegegevens, verenigingsverslagen, foto’s of andere zaken liggen dan horen
wij dat graag van u. We komen graag langs om ze te halen, te kopiëren/scannen/archiveren.
Archiefgroep Boijl:
Jellie Menger, Thea Pijlman, Lineke Diever, Karel Kaptein, Gerard Prins, Pier de Jong, Rient Menger
en
Jan Veldhuizen.

Boerderijwegen
In voorgaande dorpskranten heeft u kunnen lezen dat de archiefgroep Boijl bezig is met
het samenstellen van een boerderijenlijst.
Voor een juiste weergave hebben wij jullie hulp wel nodig.
Deze keer een lijst van de Boekelterweg enMeulelveldweg en Bekhofweg.
Voorstellen tot aanvulling van de lijst k kunt u doorgeven aan G. Prins, telefoon 421743 of
mailen naar: jageprins@hetnet.nl
Veel succes er mee en namens de archiefgroep bedankt voor de medewerking.
Gerard Prins
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14
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24

Visser
M Bergsma
Jan Schep
M Hammers
Schep
?
R Hilhorst
Aize Marks
H Koek
J Bommerson
van Dijk
D Peters
J Groen
M Poiesz
J P Veenhouwer

8
10
12

M Verboom
Auke de Vries
M Bokkers

6

Boekelteweg
Lammert Gorter, Bosch, R Bosch
M Asma, Bergsma sr.
Rykele Akkerman, Jeen Akkerman
Willem de Jong
?
Abel Buitenga, H Hilhorst sr.
Haete Marks
Jaap Veenhouwer, Hielke Hoogeveen
G F van Dijk, R Jorritsma, KL Marks, G Hoogeveen
A Scheer
Marten Bos
Gebr. Hielkema
Hielke Veenhouwer
Meuleveldweg
Evert Buitenhuis,, J Jonkman, W Jonkman
Auke de Vries, Jan de Vries, Wolter Wever

Reünie 2000
100 jaar Oosterbrink Boijl
Schrikt u ook niet een beetje als u de kop van dit artikel leest?
Zo van: ”Is dat al weer 15 jaar geleden?”
Ja dus, 15 jaar! Waar blijft de tijd.
Mooi moment om weer eens met u terug te blikken vonden wij als Archiefgroep Boijl.
Wij willen dat graag samen met u doen aan de hand van het volgende programma:
Filmbeelden van de reünie in 2000
Pauze
Selectie foto’s die bij de reünie werden tentoongesteld in de kerk in Boijl op het doek
Gelegenheid tot bezichtigen foto’s die uitgestald liggen in De Tille
Wanneer?
Zaterdagmiddag 7 november vanaf 13.30 uur in De Tille. Vrije toegang.
Graag tot ziens op de 7e november in De Tille!
Namens Archiefgroep Boijl,
Jan Veldhuizen.
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Blik op Boijl
‘DE

RIESEMERKAMPER MIENTE’

Aan de oostkant van ons dorp tegen de grens met Elsloo lag eeuwen lang een groot
gemeenschappelijk weide gebied met deze naam (meent). Het noordelijke deel stond
regelmatig onder water als de Linde buiten haar oevers trad. Aan de oost- en de zuidkant
had het als begrenzing een sloot met een wal er achter ter bescherming van het vee. De
laatste resten van deze eeuwenoude wal, een 130m ten westen van de zuivelfabriek, zijn
verwijderd met de ruilverkaveling van Elsloo.
Eigenlijk is de ‘Riesermerkamper Miente’ een combinatie van drie namen. Hij komt voor in
de Stad en Dorpskroniek 1800 – 1900 van dr. G.A. Wumkes. Wij kennen nu in het
Stellingwerfs: De Riesen, Riesberkaampe en de Miente. Het ontstaan van de naam
Riesemerkamper Miente in deze Dorpskroniek is ons niet bekend en het is de vraag of hij
historische waarde heeft maar ergens zal het een link met elkaar hebben.
Door de aanleg van de huidige Boijlerweg in 1865 ( de doorgaande weg liep via de Kerkweg
naar Elsloo), werd het weide gebied in tweeën gedeeld. In 1880 werd besloten tot verkoop
en herverdeling over te gaan.
De veiling werd aangekondigd in het ‘Nieuw advertentieblad’ van Hepkema.
Op 13 april 1880 vond de eerste verkoop plaats bij weduwe Bolding, kasteleinske te Boijl
(later café de Zwaan)
Het gebied 53.49.50 ha., was verdeeld in 20 percelen en sinds ‘onheuchelijke jaren’
familiebezit van negen eigenaren.
Een aantal oude welbekende namen uit het verleden:
1. Willem Jans (ook Jacobs) van Riezen,
landbouwer in de Riezen voor 32/224e deel
2. Hilbert Jans van Zanden landbouwer te
Riesemerkamp ook voor 32/224e deel
3. Jan Egberts Oosterhof, idem voor 39/224e
deel
4. Evert Martens Akkerman, idem voor 21/224e
deel
5. Wessel Alberts Jager, idem voor 18/224e
deel
6. Thijs Jacobs Veurman, idem voor 18/224e
deel
7. Roelof Hinkes (ook Hinken) Oosterhof, veehouder te Boijl voor 32/224e deel
8. Johannes Koops Mulder, veehouder te Noordwolde voor 32/224e deel
9. Lammert Jans Tiesinga de vierde, landbouwer te Elsloo als gelastigde van Jan Lammert
Tiesinga en Hendrik Jans Tiesinga, renteniers te Oosterwolde.
Alle eigenaren verklaren, over te willen gaan tot scheiding en deling van de
Riesemerkamper Miente. Het gebied bestaat uit weiland, hooiland, heideveld en fenne.
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Wat de verdeling en lasten betreft is het in zoolsteden verdeeld. Iedere zoolstede
vertegenwoordigt een/zevende deel. Echter door erfopvolging zijn drie zoolsteden in
onevenredige delen verdeeld.
De Miente is ook bezwaard met paardenweiden of het recht tot het weiden van 4 paarden
ten behoeve van de twee zuidelijke zathes te Elsloo. Jan Lammert Tiesinga en Hendrik Jans
Tiesinga.
De laatste jaren is de vrediging (hekwerk, stek en afrastering) van de Miente verwaarloosd
als gevolg van de nieuw aangelegde weg, midden door het gebied terwijl de grond
kostbaarder geworden is.
De nieuwe weg echter bemoeilijkt het gemeenschappelijk beweiden van het gebied en de
laatste jaren zijn er plaggen gestoken of gemaaid en gehooid, ieder naar zijn verkiezing.
Besloten wordt: De Tiesinga’s krijgen 7/8 en 1/8 deel van de paardenweide toegewezen
in volle en vrije eigendom ten noorden en aan de oostkant van de straatweg groot 3.67 ha.
Voor de andere acht eigenaren resteert 53.49.50 ha., ieder naar evenredigheid van hun
aandeel.
Er komt een openbare veiling.
Het strijkgeld is 1% en aan de verkoop zijn een aantal voorwaarden verbonden:
*De verkopers staan niet in voor de opgegeven kadastrale groottes (alle cijfers opgeteld
klopt het inderdaad niet!)
*Er moet contant betaald worden in ‘goed klinkende alhier gangbare grof zilveren
muntspeciën’.
*De kopers moeten zelf zorgen voor afrasteringen en greppels.
*Op negen percelen mogen geen woningen worden gebouwd en op de andere elf niet
beneden de waarde van f. 500.— (dit om te voorkomen dat her en der plaggenhutten
verrijzen)
*Een waterdobbe moet in stand blijven voor de bewoners van Riesemerkamp en de dobbe
bij Willem van Riezen eveneens.
*De percelen worden belast met de nodige rechten van weg, reed en voetpad.
Op 13 april wordt totaal f. 4.462.—geboden en 1 mei 1880 vindt de finale toewijzing plaats
in café R Posthumus te Boijl. (later Veurman en Mailly)
De meeste eigenaren bieden mee en kopen ook grond, alleen Wessel Albert Jager en Roelof
Hinkes Oosterhof haken af als eigenaar.
Wat opvalt is dat Jan Egberts Oosterhof, de grootste aandeelhouder met 39/224e deel, wél
mee biedt maar later samen met Everts Martens Akkerman 3,2 ha. koopt.
Willem Jans van Riezen koopt 20 ha voor f. 1.719.— meest hooiland en heideveld.
Johannes Koops Mulder koopt ruim 8.5 ha voor f.1.135.— hooiland en heideveld. Gezien de
oppervlaktes van deze percelen moet er nogal wat kwaliteitsverschil van de grond geweest
zijn.
Hilbert Jans van Zanden wordt eigenaar van krap 4 ha. voor f. 450.—
Aaldert Pieters Bos uit Boijl geen eigenaar, biedt meerder keren maar koopt geen grond.
Er komen ook nieuwe eigenaren zoals Hendrik Baten Krol een grondeigenaar, Bate Hendriks
Krol (vader en zoon?) en Klaas Meinen Eits beiden koopman en allen uit Noordwolde.
Ze kopen gedrieën ruim 5,5 ha. hooiland voor f. 1.040.— In verhouding met de aankopen
van Mulder, van Zanden en van Riezen een flinke prijs????
De veiling brengt in totaal f. 5.756.—op en alle kopers verbinden zich aan de gestelde
voorwaarden.
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Tijdens de ruilverkavelingen van de 60er jaren in de vorige eeuw vond er ook in dit gebied
een herindeling van grond plaats. Inmiddels zijn kleinere bedrijven opgeheven en is de
grond hiervan opgekocht en toegevoegd bij een aantal grotere boeren bedrijven.
Wat wél gebleven is zijn enige namen van kopers van destijds die nu nog steeds in
Rijsberkamp voorkomen.

Oude boerderij in ‘de Riesen’ begin 1900

Foto J Mulders

Met dank aan Herman Deems.
Hij kwam het veiling artikel tegen in Stad en Dorpskroniek 1800 – 1900 door dr. G. A.
Wumkes en zocht verder bij Tresoar in Leeuwarden.
namens Archiefgroep Boijl:
Jellie Menger.
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VERENIGINGSLEVEN
Dames gymclub 55+
We kunnen nieuwe leden gebruiken!!
Elke woensdagmorgen (van september t/m april) gymmen we in ons dorpshuis van 9.00- 10.00 uur.
We hebben een goede en gediplomeerde lerares. Ze heet: Maja Kuit.
We beginnen met lopen op muziek en doen ondertussen allerlei oefeningen.
Vervolgens doen we oefeningen op de grond (op handdoek of matje)
Daarna komen andere spieren aan bod en gaan we materialen gebruiken, zoals zachte ballen, stretch
doeken, pittenzakken, stokken, vangnetjes en nog vele andere.
Ieder doet zoveel zij kan en dat verschilt per persoon.
We voelen ons er goed bij en het is erg gezellig, zodat ook de lachspieren een beurt krijgen.
Dat het ons goed bevalt blijkt wel uit het feit dat we 36 jaar bestaan.
De beste manier om te weten te komen of het iets voor u is, is een keer
meedoen.
U kunt meedoen vanaf 50 jaar en de eerste 2 lessen zijn vrijblijvend en gratis.
Daarna kost het € 15,00 per maand. Bij enkele nieuwe leden gaat de
contributie omlaag!!
U kunt met een van de leden mee komen of zich opgeven bij:
Janny Ouwerkerk
06 30544348
Maartje Bergenhuizen
0561 421816
Mariëtte van Stee
0561 421353

Gemengd Koor Boijl
Zondag 18 oktober om 14.30 uur concerteert het koor in de PKN-kerk, Oldeberkoperweg 1.
Het programma varieert van de korte Missen van Gounod (Frans componist 1818-93) tot
Hallelujah van Leonard Cohen.
Onder leiding van onze bekwame dirigente Marijke Beute uit Groningen en pianobegeleiding
door Jeanine Santing uit Wapse , belooft het een mooi concert te worden.
De toegang is vrij, er is een collecte na afloop.
Toehoorders die enthousiast zijn geworden, kunnen vrijblijvend
vier weken mee repeteren op
maandagavond om 20 uur in Dorpshuis De Tille te Boijl.
Leden komen uit Drachten, Donkerbroek, Oosterwolde,
Appelscha, Noordwolde, Sonnega, Boyl,
Vledder en Doldersum.
U bent welkom!
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met de pr-commissie:
Aukje Hoekstra, Oosterwolde tel. 0516 520401
Karel Bakx, Boyl tel. 0561 421620
Annet de Bruin, Vledder 0521 383065

Info@gemengdkoorboyl.nl
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Toneelvereniging “Nut en Genoegen”
We zijn alweer druk met de repetities bezig voor ons nieuw te spelen toneelstuk.
Dit jaar hebben we gekozen voor het toneelstuk “Berend is van de kaort!” geschreven door Bernd
Gombold. Het is een vrolijk blijspel in 3 bedrijven wat zich afspeelt rond de kerstdagen.
De uitvoeringen zijn op 12 december, ’s middags om 14.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur in
dorpshuis de Tille.
Hierbij nodigen wij u van harte uit, zodat we voor een volle zaal kunnen spelen!!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Alletta de Weert

Nog een foto uit de oude doos

OPROEP

OPROEP OPROEP

OPROEP OPROEP

OPROEP OPROEP

Bestuursleden Dorpsbelang Boijl
Helaas heeft onze penningmeester Karel Kaptein te kennen gegeven dat hij, wegens
gezondheidsredenen, aan het eind van 2015 moet stoppen met zijn functie als penningmeester
en ook ons bestuur gaat verlaten.
Op korte termijn zal er dus een nieuwe penningmeester moeten opstaan. Karel is bereid om
deze in te werken.
Voor Dorpsbelang betekent dit vertrek dat, mede na de verhuizing van Wim van der Hoef,
het bestuur nog maar uit 4 personen bestaat.
DIT IS NATUURLIJK NIET WENSELIJK EN NIET WERKBAAR.
Dus hierbij een dringende oproep; meld je aan en kom eens een kijkje in “onze keuken”
nemen.
Mocht blijken dat hier vóór 1 december a.s. geen gehoor aan wordt gegeven, dan zullen wij
ons moeten beraden over hoe nu verder…............
Namens Bestuur Dorpsbelang,
Lucie Gorter: tel. 421517, email: lucie.gorter@xs4all.nl

OPROEP

OPROEP OPROEP

OPROEP OPROEP
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SPORT
Volleybalvereniging SDO
EXTRA DAMES TEAM
Dit seizoen
zijn we gestart
met een extra
damesteam.
Dames 2 zal uitkomen in
de 4e klasse. Dames 2
wordt gesponsord door
één van haar eigen
speelsters, namelijk
Sjoukje Talen van
Kapsalon Picobello. De
dames speelden vrijdag
18 september hun eerste
wedstrijd tegen Udiros 3
uit Jubbega. Onze
nieuwe speelsters
begonnen gespannen
aan de wedstrijd, maar
dat was in de setstanden
niet te zien. Er werd met
2-1 gewonnen, 25-14,
25-23 en 15-25.

v.l.n.r. achter: Jeannette Kleinhoven, Anja Wijngaard, Sjoukje Talen, Alie de Vent;
v.l.n.r. voor: Lorian van Pijkeren, Yvonne Grootoonk, Diana Ent
NIEUWE SPONSOR HEREN 1
De heren en B-Jeugd zijn na 11 jaar ook in nieuwe kleren gestoken. Agriton is gedeeltelijk
shirtsponsor geworden van Heren 1. VST Kantoormeubilair blijft de sponsor van de sporttassen.

Trainingstijden
Heb je ook zin om te volleyballen? Dat kan! Iedereen, jong en oud, ervaren
en onervaren is welkom tijdens de training op woensdagavond. Zie voor
meer informatie de website: www.vv-sdo.nl.
CMV-Jeugd
B-Jeugd
Dames2
Dames1
Heren
Recreanten

18:30-19:20 uur
18:30-19:30 uur
19:00-20:00 uur
19:45-21:00 uur
20:00-21:30 uur
20:30-21:30 uur
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Voetbalbalvereniging Trinitas
Afscheid van onze nummer “10”,
leider en sponsor Jaap Ouwerkerk.
De spelers van het 5e elftal van
Trinitas hadden zaterdag 12 september
nog een gezellige avond.
Samen met hun partners maakten ze de
buurt
onveilig
met
een
rondje
klootschieten. Het weer was goed tot de
laatste kilometer van de route. De
ploegen kwamen iets “vochtig” maar wel
“hongerig” de kantine binnen. Gelukkig
had de Chinees goed zijn best gedaan
om daar wat gevulde schalen neer te
zetten.
De reden dat het 5e een happening had,
was dat Jaap Ouwerkerk is gestopt als
leider van het 5e. Hij werd in het zonnetje gezet en verblijd met een mooi cadeau als leider en als
“onze nummer 10”. ”Waag het niet zijn shirt aan te trekken!” Deze kreet zal ons nog lang bij blijven.
Uiteraard heeft Tjitske een grote bos bloemen als bedankje gekregen. Met haar steun kon Jaap al
die jaren met plezier voetballen.

Autobedrijf Ouwerkerk is jarenlang sponsor van onze voetbalvereniging. Het 5e werd opgeheven
maar met het overhandigen van een cadeau en bloemen voor de sponsor willen zij zeggen:
Jaap, Tjitske, Johan en Hiltje: “ Bedankt!”
Namens het 5e en oud spelers, Enno Russchen

25

SCHOOLNIEUWS
Vandaag is het 21 september en dit is alweer het begin van de zesde week in het nieuwe schooljaar.
En het is dit schooljaar anders dan anders, want we zijn begonnen met ons continurooster.
De leerlingen gaan tussen de middag niet naar huis, maar blijven op school eten. Ook hebben ze
minder lang pauze tussen de middag. 30 minuten, vorig jaar was dat 90 minuten.
’s ochtends hebben ze 15 minuten pauze en tussen de middag 30 minuten van 12.00 uur t/m 12.30
uur, in deze pauze wordt gegeten onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen van groep 1/2
krijgen assistentie van leerlingen uit groep7/8.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de leerlingen van groep 1 t/m 8 naar school van
08.30 uur t/m 14.15 uur. Op woensdag is groep 1 vrij en de rest van de leerlingen gaat naar school
van 08.30 uur t/m 12.30 uur.
Het is een hele omschakeling, maar het werkt echt super! Je bent eerder vrij en kunt dan nog genoeg
dingen doen. Je hebt voor je gevoel tijd over en meer aan de dag. Voor de leerlingen was het direct
goed, de volwassenen hadden meer tijd nodig om te wennen aan het nieuwe ritme.
En we zijn dit schooljaar begonnen met de ‘Gouden Weken’ dat zijn de eerste weken in een nieuw
schooljaar. In die zes weken wordt een groep gevormd. De gouden weken worden ingezet in alle
groepen om het “goud” dat we in handen hebben, onze leerlingen, in korte tijd te smeden en te
kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. Kinderen ontwikkelen
zich razend snel. Niet alleen sociaal, maar ook cognitief en fysiek. In een zomervakantie kunnen ze
enorme ontwikkelingssprongen maken.
Door samenwerkingsopdrachten, teambuilding en andere activiteiten proberen we het proces in
goede banen te leiden. Afgelopen weken zijn alle groepen in het kader van deze teambuilding op
schoolreis geweest. Groep 1/2 is naar het Koepelbos in Oldeberkoop geweest, groep 3/4 naar de
Kale Duinen in Appelscha, groep 5/6 naar Kameleondorp in Terherne en groep 7/8 heeft vlotten
gebouwd op het Canadameer in Appelscha. Deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat er een
goede sfeer in de groepen heerste.
Juf Nynke Rijpma van groep 1/2 is nog steeds niet hersteld van haar ziekte en zij wordt vervangen
door juf Geeke Bosma. Juf Nynke Rijpma begint wel op therapeutische basis op de vrijdag en bouwt
dat uit (als ze zich goed voelt) naar de maandag. Dit betekent dat juf Herma op maandag groep 1/2
heeft, op dinsdag is juf Herma voor groep 1, juf Geeke voor groep 2, op woensdag is groep 1 vrij en
heeft juf Geeke alleen groep 2, op donderdag heeft juf Herma groep 1 en juf Geeke groep 2 en op
vrijdag heeft juf Nynke Rijpma groep 1 en juf Geeke groep 2.
Zo hebben we bijna alle dagen de groepen gesplitst en dat is ook wel nodig, we beginnen namelijk
met 18 kleuters in groep 2 en 10 kleuters in groep 1 en dat loopt door tot ongeveer 18 kleuters in
groep 1 (in mei).
In groep 3/4 werkt juf Geesje volledig, hierin zitten 16 leerlingen (8 in groep 3 en 8 in groep 4)
In groep 5/6 werkt juf Janneke op maandag t/m donderdag en juf Jolly op vrijdag. Juf Jolly is nieuw
bij ons op school, zij komt van basisschool de Velden uit Noordwolde Zuid. Groep 5 heeft 13
leerlingen en groep 6 7 leerlingen.
In groep 7/8 werkt juf Nynke van der Heide op maandag t/m woensdag, ik op donderdag en vrijdag
en op dinsdag t/m donderdag hebben we een LIO student van Pabo Meppel. Zijn naam is Kevin de
Jong en hij komt uit Noordwolde. Op dit moment hebben we 15 leerlingen in groep 7 en 15 leerlingen
in groep 8. Op maandag t/m woensdag heb ik directietaken en op maandag heeft juf Marieke IB tijd
(zorg).
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Dit jaar hebben we een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school, in groep 1 zijn dat Milan Draaisma,
Mees Wesselink, Sven van Weert wordt 27 september 4 en Sild Bijleveld op 2 oktober.
In groep 2 is dat Denise Oukes, in groep 3/4 is dat Sarah Derks, in groep 5 zijn dat Lisa Bergsma,
Daniel Derks en Leon Oukes, in groep 6 zijn dat Lieke Schipper en Michal van der Berg, in groep 7
zijn dat Norah-an Bergsma, Jessie Serrarens en Jordy Schokker.
De 100e leerling komt dus dit jaar bij ons op school, wie het is en wanneer hij of zij komt, is nog niet
helemaal zeker. Maar we zullen er zeker een feestelijke dag van maken. U hoort hier meer over!
De kijkavond op woensdag 19 augustus was erg leuk, veel (nieuwe) ouders kwamen een kijkje nemen
bij ons op school en ook andere belangstellenden. Er waren ongeveer 70 mensen! Super!!
We zitten op dit moment midden in ons Kiekes project, dit is een cultuurproject dat 4 jaar duurt en
daarna geïntegreerd moet worden in het jaarschema van onze school. Dit jaar is het thema:
Omgeving. Groep ½ is naar het Koepelbos geweest en heeft daar allemaal proefjes en onderzoekjes
gedaan. Zij gaan dit verwerken in klei. Groep ¾ is naar de Kale duinen geweest en gaat ook werken
met klei, groep 5/6 gaat in het Skoeleboes op onderzoek en verwerkt dit in verhalen en groep 7/8 is
naar de Bekhofschans geweest en verwerkt dit in foto’s tekeningen en video’s. donderdag 1 oktober
is de afsluiting d.m.v. een expositie, iedereen is vanaf 13.30 uur tm 14.15 uur uitgenodigd om het
werk te bekijken.
De leerlingen van groep 7&8 hebben vrijdag 18 september bezoek gehad van de zoutexpress. Dit is
een grote bus waarin de leerlingen een gastles hebben gekregen over zout. Ook doen we mee met
de zoutkristallen wedstrijden. www.zoutkristallen.nl
De informatieavond hadden we dit jaar anders georganiseerd, voorheen deed elke leerkracht dit op
een ander moment voor zijn of haar eigen ouders. Nu hebben we alles op 1 avond georganiseerd.
Aan het begin van de avond vertelden Marieke en ik waar we dit jaar aan gaan werken als school en
daarna waren er 2 rondes van ongeveer een uur. Zo kon iedere ouder bij 2 groepen kijken. Zo kon
iedereen met elkaar spreken, zowel ouders van leerlingen uit groep 8, als ouders van leerlingen in
groep 1. Er hing een prima sfeer en er waren zo’n 80 mensen. Super! Dit doen we volgend jaar weer!
Waar we dit jaar aan gaan werken is de invoering van de Kanjertraining. Wij volgen als team een
cursus van 4 jaar, na het eerste jaar krijgen we als school licentie A, na het tweede jaar licentie B en
na 4 jaar wordt dit een definitieve licentie. Wij doen de cursus samen met scholen uit Makkinga,
Elsloo, Nijeholtpade en Steggerda.
Dit jaar hebben wij als team een 2 daagse cursus en een losse cursusdag.
Ook heeft de Kanjertraining een informatieavond voor ouders, deze vindt plaats op donderdag 29
oktober om 19.30 uur in het MFC in Nijeholtpade.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas
goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als
een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het
basis- en voortgezet onderwijs en streven ze de volgende doelen na.
Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Dit jaar volgen wij een teamcursus om de (nieuwe) Daltonpijler Reflectie uit te diepen. Hier kunnen
wij als school nog veel in groeien. We hebben 3 cursusdagen en hebben op dit moment al eentje
gehad. We hebben het gehad over de verschillen tussen evalueren en reflecteren en
wat de meerwaarde is van reflecteren. De komende periode gaan we in alle groepen
reflectiegesprekken houden.
En juf Nynke van der Heide rondt dit schooljaar haar Dalton coördinator opleiding af, ze schrijft dan
ook het Daltonplan 2016-2019.
Kortom we gaan dit jaar veel leren!
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De komende periode staat er heel wat op het programma, de verkiezingen voor de leerlingenraad,
de kinderpostzegelactie op woensdag 23 september, de Kinderboekenweek van 7 t/m 16 oktober
(Thema Raar maar Waar!), het voorleeskampioenschap in de Kinderboekenweek, de maandsluiting
van groep 7&8 op woensdag 14 oktober, de zakelijke ouderavond op woensdag 14 oktober, het
schaaktoernooi in Oosterwolde op zaterdag 14 november (we krijgen schaaklessen en er is een
klassentoernooi in groep 6 t/m 8), Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, enz. Kortom een leuke tijd komt
er weer aan!
Zaterdag 17 oktober gaat de pleincommissie het oud papier hok opknappen en uitbreiden. Dit
betekent dat we meer ruimte krijgen om oud papier op te slaan. Dus als er mensen zijn die het naar
school willen en kunnen brengen, we hebben er dan ruimte voor.
Wat ik bijna zou vergeten, we krijgen ook nog 3 nieuwe karren/fietsen voor de onderbouw. Op dit
moment hebben we weinig fietsen. Deze fietsen/karren worden betaald met de opbrengst van onze
plantjesmarkt.
Ook zoeken we nog mensen voor onze nieuw op te zetten PR commissie, deze commissie moet
ervoor zorgen dat we nog meer in het nieuws komen, nu is het te afhankelijk van een aantal personen.
Dus wie dat leuk vindt, geef je op!
Wat ik ook nog wilde zeggen is dat we het leuk vinden als er na schooltijd jongeren op ons plein
hangen. Daarvoor staat de tafeltennistafel er ook, net zoals de picknickbanken. Maar het plein, onze
ramen en muren zijn niet gemaakt om tegen te voetballen. Dit kan op het veld van Trinitas. Ook willen
wij niet elke maandag peuken ruimen en andere rommel opruimen. Wij vinden dit vervelend en hopen
dat iedereen zich aan de afspraken houdt, je mag best op het plein zijn, maar gedraag je daar. Want
samen met elkaar maken we een goede en leuke school!
Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u altijd welkom. Mijn deur staan altijd open.
En neemt u eens een kijkje op onze website: www.deoosterbrink.nl
Groeten namens het team van de Oosterbrink,
Rik van Galen.

Oud papier schema 2015-2016

Datum
06-10-15
03-11-15
01-12-15
05-01-16
02-02-16
01-03-16
05-04-16
03-05-16
07-06-16
05-07-15
02-08-15
06-09-15

één van de ouders of verzorgers van
Jesse Swildens/Jessie Serrarens
Julia van der Wijk/ Daniel Derks
Emma From/ Cas Peters
Jildou Veenhouwer/ Silke Rook
Sven Bjorn Vermeeren/Ellart Jongedijk
Annemiek Jager/Jorrit Jorritsma
Mees Wesselink/ Sophie Donker
Lieke Schipper/ Damian de Vries
Leon Oukes/ Niels Boersma
Geovanny van Lingen/ Juan Huisman
Nynke Gutterswijk/ Noëlla Meurs
Milan Draaisma/ Julia slot

Let op !!!

Reserve
Thomas Zuil
Madelief de Vries
Sam Slot
Lieke Tolman
Tessa Mulder
Laura van Sluis
Talitha Blum
Brent Groen
Jasper Barelds
Michal van den Berg
Norah-an Bergsma
Eva Aberson

Starttijd
18.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur

De maand oktober 2015 wordt uw oud papier om 18.00 uur
opgehaald
en vanaf november 2015 t/m maart 2016 om 13.00 uur
Zet het dus op tijd aan de route.
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Donderdag
Woensdag

01-10-15
07-10-15

Donderdag

08-10-15

Woensdag

14-10-15

Woensdag

14-10-15
17/10-25/10
11-11-15
14-11-15

Woensdag
Zaterdag
Maandag

16-11-15

Woensdag

18-11-15

Dinsdag

24-11-15

Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag

04-12-14
12-12-15
17-12-15
18-12-15

Afsluiting KIEKESPROJECT
Start Kinderboekenweek
“Raar maar Waar”
Contactavond vrije keus
(nieuwe ouders)
Afsluiting Kinderboekenweek
“Raar maar Waar”
Maandsluiting groep 7&8
11.00 – 11.30 voor leerlingen
12.00 – 12.30 voor ouders
Zakelijke ouderavond
HERFSTVAKANTIE
Sint maarten optocht 18.00 uur
Remco Heite Schaaktoernooi
Oosterwolde
Vorderingsgesprekken groepen 1 tm 8
Sociaal emotioneel
Maandsluiting groep 1&2
11.00 – 11.30 voor leerlingen
12.00 – 12.30 voor ouders
Voorlichting ouders groep 8 over het VO in
Vlechtwerk Noordwolde
Sinterklaas
Kerstknutsel groepen 1 tm 8
Kerstmis
Alle leerlingen ’s middags vrij

VERJAARDAGEN
OKTOBER
2 Lieke Schipper
10 Gidion Verboom
12 Julia van der Wijk
13 Demi Blum
13 Isa Blum
14 Niels Boersma
24 Micha van Starkenburg
26 Noëlla Meurs
29 Jarno Oostra

NOVEMBER
1 Michal v.d. Berg

BATTERIJEN
Spaart u nog steeds uw lege batterijen voor ons?
De ton staat in de hal van school.
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DECEMBER
7 Marit Goettsch
7 Bente Rook
10 Talitha Blum
13 Julus Veenstra
21 Jesse van Starkenburg
30 Jayden Betten

Groep 1 & 2 is naar het Koepelbos geweest!
De kinderen vertellen wat ze daar het allerleukst vonden.
Dean: “In de hoge toren spelen.”
Cas: “De trein.”
Denise: “Alles. IJsco eten.”
Jarno: “De waterpomp en beestjes zoeken.”
Sophie: “Van de glijbaan.”
Tara: “De dingetjes verzamelen.”

Ronja: “Paddenstoelen zoeken.”
Laura: “De schommel.”
Bente: “De glijbaan. Dan kan ik glijden.”
Jurre: “De trein.”
Odin: “Het zoeken van pissebedden.”
Ilse: “De stoeltjes van de trein.”
Isa: “De paddenstoelen.”
Ilan: “De trein.”
Jorrit: “Door de plassen lopen. En rennen.”
Veerle: “De geitjes en de speeltuin.”
Marit: “IJsco en patat eten en het spelen.”
Emma was ziek .
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Geovanny : het zoeken naar paddenstoelen en
Eikeltjes was erg leuk. Bramen snoepen was lekker.
Jayden : alles was erg leuk!
Florian : ik vond alles leuk en lekker!
Laura : het beestjes zoeken was het leukste! Maar ook de
beesten van het Koepelbos waren lief.
Morres : alle dingen waren leuk, alleen de wespen waren
vervelend. Morres werd gestoken bij de prullenbak.
Nynke : het patatje eten en het spelen met de kinderen was erg leuk.

Lars Finn : Hij heeft erg goed gezocht naar beestjes en paddenstoelen. De patat was lekker, maar
de wespen waren erg vervelend.
De juffen vonden het een zeer geslaagde dag! Er was geen enkele keer ruzie! Natuurlijk was het
geweldig mooi weer!
Namens de juffen en de kinderen willen we de moeders en de oma heel erg bedanken voor het
vervoer en de goede begeleiding.
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De belevenissen van groep 3 en 4 in de Kale Duinen.
Dinsdag 8 september hadden de kinderen van groep 3 en 4 in het kader van de Gouden
Weken een uitje naar de Kale Duinen. ’s Morgens gingen de kinderen in groepjes
zandkastelen bouwen. Deze groepjes stonden onder leiding van Claudia Bambacht, Anouk
Derks, Carmen Oostra en Marty Peters. ‘s Middags heeft de boswachter de kinderen allerlei
wetenswaardigheden over het bos verteld.
Een verslag van de 4 groepjes:
Wij begonnen met een
bouwtekening en we hebben
takjes gebruikt voor de brug
over de gracht. We hebben
torens gemaakt en ook een
lange muur. Bowie’s mama
heeft ons ook geholpen bij het
spitten. Bij het kasteel hadden
we een moestuin. In deze
moestuin zetten we een boom
en we hebben eikels geplant.
Ons kasteel heet: Het grootste
kasteel van de hele wereld. We
hadden een geheim eilandje bij
het kasteel en een geheime grot
met diamanten . We hebben er wel lang aan gewerkt. We gingen ook het bos nog in en we
hebben met de boswachter gesproken. We zagen schapen, die kleine boompjes aten. Dit is
het verhaal van: Bowie, Jisse, Micha en Sem.

Wij zijn ook met een
bouwtekening
begonnen. Toen hebben
we een bult gemaakt en
daarna hebben we het
kasteel gebouwd. Het
werd een rond kasteel
met een gracht erom
heen. We hebben een
brug van zand gemaakt
en we hebben
dennenappels gebruikt
om het kasteel te
verstevigen. De mama van Amber gaf ons goede tips. Ons kasteel heet de
Anna Lisa groep 3 en 4 het zwemparadijs. We hadden er ook nog een
zwembad en een glijbaan bij gemaakt. In het zwembad zwommen nephaaien.
En er was ook nog een telefoonpaal. Wij speelden dat wij ook in het
nephaaienzwembad zwommen! Op het kasteel hebben we onze namen gezet:
Amber, Isa, Jisse en Silke
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Wij hebben ook
een kasteel
gebouwd en dat
was leuk. Eerst
hebben we er
een grote gracht
omheen
gemaakt en een
tussengracht.
We hebben ook
een brug
gemaakt met
een tunnel
eronder door.
De ophaalbrug was van takken gemaakt. De torens stonden in vijf hoeken. We
wilden een draak maken, maar dat is niet gelukt. De mama van Sarah heeft
ons geholpen om de gracht breder te maken en dat lukte wel. We hebben
dennenappels gebruikt voor op de torens en voor versteviging. We hebben ons
kasteel Bad Bentheim genoemd. Sven Bjorn was in de vakantie bij een kasteel
met die naam. Dit is het verhaal van: Demi, Jeffrey, Sarah en Sven Bjorn.
Wij hebben een
zandkasteel in
de Kale Duinen
gemaakt. Eerst
hebben we
lijnen gezet. Op
die lijnen
hebben we het
kasteel
gebouwd en we
hebben een
gracht om het kasteel gegraven. De mama van Jarno heeft ons ook geholpen
met het spitten. We hebben ook torens in het midden van het kasteel gemaakt.
Jarno en Laura hebben met grote letters hun naam in het zand gezet. Toen we
gingen eten begon het te regenen en gingen we onder een grote boom
schuilen. Het was wel gezellig om met z’n allen onder een grote boom te eten.
Na het eten kwam de boswachter en hij heeft ons veel over het bos verteld.
Dorian heeft nog een veer van een Vlaamse gaai gevonden. Wij zagen ook
nog veel schapen bij de Kale Duinen lopen. Dit is het verhaal van: Dorian,
Jarno, Julia en Laura
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Het schoolreisje Kameleondorp groep 5/6
We zijn met de boot naar de boer geweest
om melk te halen.
Daarna gingen we boter, kaas, brood en
vuur maken.

En over lelie bladen geweest over het
water.
Dat was het en tot de volgende keer.
doei doei
Ilse, Lieke, Beau, Niels
Kameleoneiland
We gingen eerst naar de boer om melk te
halen.
En toen vertelde ze een verhaal over Grŭte
pier die was erg sterk.
En toen dreven we weg in de bosjes.
Op het eiland gingen we lekkere dingen
maken en spelletjes doen.

Toen gingen we een broodje knakworst
eten.
Daarna gingen we spelletjes doen.
We gingen ook een leuke karren rees doen
en we hebben gewonnen.
Toen deden we sterioplons dan moet je
zorgen dat ze tegelijk in het water plonzen.
We hebben geroeit en juf Janneke was de
kapitein en zat op de wc.
En toen zijn we in het moeras geweest en
het was super leuk.
We zijn ook nog op de waterlelies geweest.
Groetjes: Julia, Kim, Mirre en Sasja

We gingen eerst naar het boomstammen
pad.
en toen gingen we naar het blote voetepad.
Toen deden we de kruiwagen race.
En stereoplons.
En toen gingen we het moeras pad doen.

Schoolreisje. Kameleondorp.
We zijn met de boot naar het eiland
geweest.
En we hebben kaas van room gemaakt en
boter en brood.
En we zijn in het moeras geweest en we
hebben een kruiwagen race gedaan.

Eline Michal Noëlla lisa
Het kameleon team
We zaten op een grote zwarte boot
We zagen een eiland
En daar gingen we heen
En dat was leuk
We gingen door
Het moeras
Er was modder, als je er in viel was er een
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Stappen plan
1 uitlachen
2 feliciteren
3 foto maken
4 er uithalen
Het einde Léon, Juan, Wouter

Het kameleondorp.
We gingen met de boot.
We gingen melk halen bij de boer.
En we gingen bij de kalfjes kijken.
En we gingen het moeras in.
Fennick en Daniël

Schoolreisje
Hoi wij zijn Tessa , Lieke S .en Eva .
Wij zijn op het kameleonsdorp geweest.
Het was supper leuk!
We hebben kaas, boter, brood en vuur
gemaakt.
We hebben kalfjes en koeien geaait .
We moesten door het moeras lopen.
Kruiwagen race gedaan.
We gingen op de groepsfoto.
Toen gingen we peddelen en juf zat op de
pot..

De gouden weken.
Hoi wij zijn Ilse , Lieke , Beau , Niels.
Wij zijn aan het samen werken in de klas.
Op de computer aan het typen.
We doen elke dag een spelletje het
lekkerste spel is het m&m spel.
En bij elke kleur was een vraag .

Hahahahahahhahahahahahiiihihheheh.
En we gingen op de waterlelies.
En op het laast gingen we in het water
springen . Plons
Het was zo leuk dat we niet weg wouden
gaan.
Einde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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GROEP 7 & 8

We hebben een hele leuke opdracht
over de zoutkristallen en gekregen,
dan moeten we een creatie maken.
De zoutexpres komt nog die dag en
dan krijgen we info over de
zoutkristallen. Ik zit in het groepje
bij Damian, Julus en Jesse Swildens
. Het wordt vast gezellig
groetjes Sam

Kiekes project
Wij zijn dinsdag 15-9 naar het bos
gegaan. Toen heb ik naar een
dassenburcht gezocht, Maar er
hebben ook mensen naar een
vossenhol gezocht. En naar een
roofvogelnest. We hebben alles
gevonden. We moesten van de
dassenburcht, het vossenhol en het
roofvogelnest een tekening, filmpje
en foto’s maken. Elke

Nieuw op school
Ik ben hier nieuw op school.
In het begin vond ik het best
spannend, maar nu niet meer. Het is
wel anders dan op O.B.S De
Heidehoek. Op het laatst zaten er
maar 11 kinderen op. Toen ging de
school sluiten. Nu zit ik hier in
groep 7. Dus nog 2 jaar te gaan.
Groetjes Jessie

Zoutkristallen expres
Wij hebben 18 sep. Met de zout
expres meegedaan. Wat hebben we
gedaan? Dat kan ik helaas niet
zeggen, want wat het wordt is
geheim. Maar ik kan wel vertellen
dat het mooi en leuk wordt en
speciaal.
Hoe maak je het? Je neemt een
doorzichtige bak en 200 gram zout.
En een ijzerdraadje, je maakt een
vormpje en doet dat in de
doorzichtige bak, hij moet blijven
hangen. In de bak moet natuurlijk
warmwater en zout. Pas volgende
maand kan je resultaat zien doei
groetjes roos

Ik zit in groep 7, het is heel gezellig
Met mijn nieuwe klas en mijn
vrienden. Maar soms ook een beetje
druk (29 kinderen) we hebben ook
gouden weken gehad ook heel leuk 
  GROETJES NINE  !!!!
Zoutkristallen
Wij doen mee aan het zoutkristallen
project
Wij gaan namelijk een zoutkristal
maken in groepjes. En we doen
daarbij ook mee aan een wedstrijd
met andere scholen. Wie de mooiste
zoutkristallen heeft en wie het beste
logboek heeft bijgehouden.
Ik heb er wel zin in!  Jamy

We hebben op 15 sep meegedaan aan
het kiekesproject . We zijn naar de
linde geweest om daar dingen te
tekenen , foto’s te maken en een
filmpje.
We zijn ook naar het Canadameer
geweest om daar vlotten te bouwen.
Met mijn groepje Lotte, Elke, Amber,
Bas , Thomas, Yaslin, en ik. En ik
verwacht van dit schooljaar dat we
het leuk gaan hebben en gezellig
Groetjes Adrian
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Hallo allemaal!
Ik vind groep zeven erg spannen d
omdat ik niet iedereen goed ken,
maar ik vind het ook wel weer leuk
Ik vind het ook leuk om in een
andere klas te zitten
Gr Britt ………………….

Wij zijn gisteren vlot gaan bouwen.
We deden dat bij de canadameer.
We kregen eerst uitleg hoe je dat
moest doen, hij deed het super goed
Je mocht touw, vatten en palen
gebruiken. Onze was super slecht de
vaten zaten niet goed vast maar
genoeg geklets tot de volgende keer.
Dit was mijn verhaal. Groetjes Lotte

Hoi deze dinsdag hebben we het
kiekesproject gehad . Sommige
gingen naar het kerkebos met
meester Rik, andere naar de sluis bij
de Bekhofweg met meester Kevin en
weer anderen naar de Bekhofschans
met juf Nynke. O ja meester Kevin
is nieuw die is aan het stage lopen
bij ons en dit is zijn laatste jaar van
zijn school.
Groetjes Damian

Hoii 
Ik kijk heel erg uit naar het
schoolreisje. Heel gezellig allemaal.
Ik zit nu ook in groep 8 dus volgend
school jaar zit ik hier niet meer op
school dat vind ik wel jammer. We
hebben ook alweer een aantal
projecten zoals zoutexpres heb er
zin in 
Groetjes Talitha !!!

We gingenvlot bouwen en dat was
heel leuk en we waren in een groepje
met Jesse, Jesse, jamy en Annemiek
en dat was heel leuk we hadden het
naar ons zin en we hadden ons vlot
als eerst in het water en hij was heel
stevig en toen waren we klaar. We
gingen varen, erg ver van de kant
af want hij bleef drijven. We waren
als eerste klaar. Gr.jasper

Wij hebben gister vlot gebouwen.
We moesten met tonnen en palen
werken. Toen we klaar waren
gingen we varen. Het was iedereen
gelukt. Toen we klaar waren gingen
we terug
Van Thijs 
Vlot bouwen
Wij zijn gisteren vlot wezen bouwen
bij het canada meer.
En in het begin kregen we tonnen en
balken, die mesten we eerst pakken.
Daarna moesten we allemaal
knopen maken met touw.
En toen mochten we het water op.
Groetjes Gidion.
Hallo ik ga het over het vlot
bouwen. Wij hebben gisteren vlotten
gebouwd.
We waren er al een keer geweest
maar toen bleek het afgelast te
zijn. Het was een
samenwerking opdracht. Bij ons
ging het best goed, maar er schoot
een ton weg. En toen was meester
Kevin nat. Groetjes Julus
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Hoi allemaal deze week hebben
we vlot gebouwd dat was
harstikke leuk ik ben met mijn
groepje omgevallen en we zijn
naar de Bekhofschans geweest
voor het kiekesproject en dat was
ook leuk
Groetjes Bas

Vlotbouwen met de klas. We zijn
naar Apelscha geweest. We
kregen fietsbanden en houten
palen, tonnen en touwen. Daar
moesten we samen een vlot mee
bouwen. Met ons groepje bleef die
drijven. De anderen die gingen
op het einde zinken. Maar het
was wel leuk
Groetjes max   

Hallo Ik ben Jesse En ik ga wat
vertellen over de dingen die we
gedaan hebben tijdens dat de
krant gebracht wordt.
We hebben allemaal leuke dingen
gedaan waaronder Provincie
project. Waar ik niks kan
vertellen omdat het strikt geheim
is 
Maar ik kan 1 ding zeggen
daarover, ik en Thijs hadden
Utrecht (provincie).
We hadden 15 september vlot
gebouwd waar je heel veel denk
ik over kunt lezen.
We Hebben ook de gouden weken
waar dit onder viel.
Maar we gaan nog iets leuks
doen namelijk Wubble Voetbal.
We hadden we nog een project
namelijk kiekens project.
Daar was ik Cameraman want
ik moest de hele route filmen.
Dit was mijn verhaal.
Groeten Jesse Swildens

Hoi ik ga het hebben over de zout
kristalen. we gaan aan een
zoutkristalen wedstrijd mee
doen. ik zit in een groepje met
Brent Talitha en ik.
GROETJES MADELIEF
HOI WIJ HEBBEN DINSDAG
VLOT GEBOUWDHET WAS
HEEEL LEUK WE ZIJN OOK IN
HET WATER GEGAAN DOEI
NYNKE. GROEP 7
Hoi ik ben Brent.
Er is weer een nieuw schooljaar.
Maar ik zit in groep 7 dus er zijn
ook nieuwe dingen. Ik heb er zin
in, groetjes Brent.
Ik was nieuw hier op school ik
vind het heel leuk hier op school.
Eerst vond in het een beetje
spannend maar nu niet meer. Ik
vind het nu al leuk hier op school.
Van Norah-An-

Wij hebben een nieuw project
van Nederland iedereen heeft
Een kaartje getrokken met een
naam van een plaats uit
Drenthe, Noord-Holland, enz.
we moesten op internet op
zoeken uit welke provincie onze
plaats kwam. Nu
moeten we een prezi maken en
dan presenteren met je maatje
Groetjes  Amber 

Hoi ik ga het hebben over
vlotbouwen. We gingen in
groepjes een vlot bouwen. In mijn
groepje zat Jesse Sjoerd, Ellart
Jamy Madelief en ik. Alle vlotten
bleven drijven.
Groetjes Annemiek.
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Hoi ik ben Yaslin en we zijn op
excursie geweest we hebben vlot
gebouwd. Het was heel leuk we zijn
bijna gezonken maar het was heel
leuk en we hebben een heel eind
gefietst dit wast het dan gr.yaslin

Hallo ik ben chris.
We hebben kiekesproject en
vlotgebouwd dat was leuk en we
hebben nog leerlingenraad doei
En ik heb heelveel overloop gespeeld
Hallo ik ben Jesse Sjoerd.
We hebben vandaag (maandag 21
september) leerlingenraad
verkiezingen dat wordt heel
spannend. We hebben ook (dinsdag
15 september) vlot gebouwen op het
canadameer het was heel leuk.
Groetjes Jesse Sjoerd

Hallo ik ben ellart. en ik ga het
hebben over het zoutkristal project.
Er is een hele leuke bus langs
geweest. Hij heet de zout bus.
En daar gingen we allemaal
leuke proefjes doen. Er waren 4
proefjes.
En dat was het alweer doei
Van ellart.

Beste Lezers,
Zoals u wellicht heeft gelezen of gehoord, volgend jaar op 21 en 22 mei gaat het gebeuren in Boijl:
De Samenloop Voor Hoop!
Nu zijn wij met het loopteam ‘De LadieSSS’ aan het brainstormen om geld in te zamelen voor
deze loop!
Daarvoor zijn wij u hulp nodig.
Wat vragen wij van u?
Hebt u nog dekens in grijs, roze, blauw, ecru of groen liggen waar u niets meer mee doet, wij
zouden ze graag bij u ophalen. Ook zoeken wij brei- en haakgaren, kussen vulling, oude grote
vazen, macramétouw, touw, muurvuller, deco verf, vilt, kant, kerstdecoratie, glazen jampotten,
sausflessen en wit glazen flessen, restanten steigerhout, jeans.
Hebt u iets voor ons of kunt u iets voor ons verzamelen dan horen wij dat graag, u kunt dan
contact opnemen met Griet Slot-de Jong op nr. 0651510029 of mailen alwaysat@home.nl
Alvast bedankt voor u medewerking.
Crea Café
Tevens zoeken wij belangstellenden om deel te nemen aan ons Crea Café.
Heeft u creatieve ideeën en lijkt het u gezellig om samen mooie spullen te maken voor de verkoop,
die ten goede komt aan de samenloop voor hoop te Boijl namens het team De LadieSSS, meldt u
dan aan bij Griet Slot-de Jong 0651510029 of Lucie Gorter-Nolles 0655141529.
Lijkt het u ook leuk om met een team mee te lopen? Hou Facebook, de krant en andere social
media in de gaten...
Zodra er groen licht is gaan wij bezig met de werkgroep ‘team werving’ om zoveel mogelijk teams
te werven Voor de Samenloop Voor Hoop in Boijl.
Griet Slot de -Jong namens de Samen loop voor hoop
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AGENDA
6-10

18.00 uur

oud papier

8-10

20.00 uur

algemene ledenvergadering
Trinitas in ’t Anker te Elsloo

29-10 20.00 uur

informatie-avond “Dorpscafé”
in de Tille

3-11

13.00 uur

oud papier

7-11

13.30 uur

filmmiddag
reunie 100 jaar Oosterbrink
van Archiefgroep Boijl

11-11 18.00 uur

St. Maartenoptocht

1-12

13.00 uur

oud papier

4-12

7.30 uur

Sinterklaas op bezoek

12-12 14.00 uur
20.00 uur

toneeluitvoering in de Tille
toneeluitvoering in de Tille

24-12 19.00 uur

kerstmusical in de kerk

21 en 22 mei 2016

Samenloop voor Hoop

Kopij inleveren
11 december
2015
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