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Bij de voorplaat
Toneelvereniging Nut en Genoegen, Anne Gorter, Alletta de Weert, Jorrit de Vries en Herman
Vermeeren in actie tijdens het toneelstuk "Berend is van de koart".
De dames van de commissie teamwerving Samenloop voor Hoop, voor hun Crea Café Boijl. Jacoba
de Vries, Rina Kremer, Lolita smit, Bernarda Pera, Griet slot en Lucie Gorter.
OJP Boijlen de Kerkenraad ontsteken de kerstboom.
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De voorbereidingen voor de samenloop voor Hoop Boijl zijn in volle gang!
Alle commissies zijn achter de schermen druk in de weer om, in het weàkend van 21 & 22
mei 2016,
een fantastisch evenement neer te zetten in het kleine dorpje Boijl.
Daarnaast zryn er al een aantal loopteams razend actief met-inzamelingsacties en wordt
er steeds vaker
een beroep gedaan op de vele vrijwilligers die zich hebben aangemeld.
Kortom, mailboxen staan op springen, telefoons roodgloeienO,-Wnatsapp maakt overuren,
de website
wordt druk bezocht en de Facebookpagina is enorm populairl

Natuurlijk willen wij u echter óÓk graag via de dorpskrant 'Even Bi'jpraoten' op de hoogte
houden van
de laatste ontwikkelingen en daarom hebben wij een tijdelijke rubriók toegevoegd...
onder bovenstaand kopje vindt u de komenoe tilo de belaígrijkste updatàs rarihet hoofdbestuur
en/of
de commissies en plaatsen wij ingezonden kopyvan een ieàei die graag een actie of evenement
onder
de aandacht wil brengen!

EVEN BUURTEN
Bi'j Harmke
Feest in onze buurt! U heeft de ballonnen, de slingers en natuurlijk de ooievaar
vast wel zien staan: op 9 december zijn Wilbert en Anouk Derks de trotse
ouders geworden van een prachtige zoon, genaamd Jonathan. We wensen
Wilbert, Anouk, grote broer Daniel, zus Sarah en natuurlijk opa Hendri en oma
Janny heel veel geluk met het kleine ventje!
Nog meer feest bij de familie Veenstra. Nadat Anne deze zomer Abraham al
had ontmoet, heeft nu ook Els Sara gezien. Van harte gefeliciteerd en we
wensen de vijftigers nog heel veeljaren in goede gezondheid.
Henk de Vries is in de laatste maanden een aantal keren opgenomen in de Tjongerschans. Een mens
zit vernuftig in elkaar, maar als het evenwicht in je lichaam verstoord is, blijft het zoeken naar de juiste
balans. We wensen Henk en Jantje heel veel sterkte!

Ook in onze buurt zijn eind november ongenode gasten in het holst van de nacht op strooptocht
geweest, voornamelijk op zoek naar gereedschap. Vooral boerderijen in Boijl moesten het ontgelden,
in onze buurt bij de families Derks en Van der Geest. De politie wijst er op dat bij een verdachte situatie
onmiddellijk 1 í2 gebeld mag/moet worden!
Onze nieuwe buren stellen zich zelf voor:
Hallo Boijl en omgeving,

Eris ons gevraagd om ons, als nieuwe bewoners, even voorte stellen. Datwillen we besf even doen
natuurlijk. Srnds sepfe mber van dit jaar wonen wij, Remko, Suzanne en onze beesfT'es op de Boijlerweg
nr. 44, tegenover de AHB. Wij komen uit een grachtenpandje in Gouda en zijn allebei van origine
Haagsch.
ln de tijd dat wij in Gouda woonden hebben wij, naast de honden en katten, besloten 1 paard te nemen,
dat werden er na een tijdje 2, toen 3. Tja, je verzamelt ook niet maar 1 postzegel natuurlijk. De paarden
stonden op een manege niet ver van ons vandaan. Maar aan huls is natuurlijk veel leuker en praktischer.
We hebben daarom de knoop doorgehakt om iets te gaan doen wat we al heel lang wilden, landelijk en
rustig wonen. Na een lange zoektocht zijn we uitgekomen in Boijl. Het is natuurlijk heelwat anders dan

midden in de stad wonen maar het bevalt ons heel goed en door de aanloop bij de AHB is er
levendigheid genoeg. Het is ook een heerlijke bosrijke omgeving dus plek genoeg om met de paarden
of de honden lekker te wandelen.
Alhoewel we nog wat verbouwinkjes en aanpassingen voor de paarden moeten realiseren, zijn we al
aardig gesetteld. We hebben al aardig wat mensen leren kennen in de omgeving en gaan ons sfeeds
meer thuis voelen. Mocht iemand toch nog nader kennis willen maken, schroom dan vooral niet om ons
even aan te spreken als we bijvoorbeeld met de honden (4 stuks!, niet te missen) over straat wandelen.
Langs deze weg willen we iedereen een fijne kerst
en een goed en gezond 2016 wensen!
Met een warme groet,
Remko en Suzanne Wetjers
Bij deze laatste wens sluiten wij ons graag aan!
Lucie en Anne-Marie
PltTnGt
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Snelshutte
De vorige editie van de dorpskrant was nog niet eens in de bus gevallen of
Jeannette Kleinhoven zorgde dat er al nieuws was voor de volgende aflevering
(deze dus). Bij het opschonen van het eí liet ze zich vergezellen van de shovel,
waarin ze het onkruid deponeerde. Maar toen ze het apparaat vooruit liet rijden
verzuimde ze tijdig haar rechtervoet achteruit te trekken. De gevolgen waren
dramatisch: een bijna verbrijzeld onderbeen, dat enkele weken in het ziekenhuis werd behàndeld en

verder thuis moest herstellen. En nu, maanden later zien we Jeannette zo nu en dan in haar

scootmobieltje (bedaard van tempo) over de Doldersumsestraat en in het dorp. Nog altijd mag zehaar
been niet belasten, maar de jongste berichten van de deskundigen gaan gelukkig de goedJkant op.
Onder een lange boog van goede wensen wacht ze thuis in de voorkamer op beteró tijden in het nieuwe
laar.
Ook Henk Kruijshaar kwam in de problemen. Op weg naar zijn familie in het westen van het land voelde
hij zich vlak voor Zwolle niet lekker. Hij besloot even een kop koffie te drinken bij het benzinestation,
maar op de oprit verloor hij z'n bewustzijn. Gelukkig liep de volgende botsing nog betrekkelijk goed af,
maar zelf moest Kruijshaar in het ziekenhuis opgenomen worden voor z'n hartpioblemen. lntussen is
hij (met pacemaker en wel) weer thuis.

Tenslotte het goede nieuws: Ynze en Klaasje Punter waren op 10 december vijftig jaar getrouwd. ln het
huis dat grootvader Ynze in 1927 liet bouwen, wonen ze intussen al weer Oe-rtíg laar, nadat ze de
boerderij en het melkrijden achter zich lieten. Ook heeft Ynze intussen een puÀt gezet achter zijn
jagersloopbaan: het geweer is verkocht.
Een fraaie ereboog bij de ingang van het erf herinnerde voorbijgangers aan het gouden jubileum en op
13 december werd het feit in het dorpshuis van Boijl door een breed gezelsChap familie, buren en
kennissen feestelijk herdacht.

BEDANKT
Graog willen wijiedereen bedonken voor debelangsïelling
tijdens mijn verblijf ín het ziekenhuis en deperiode doorno.
Het herstel von mijn voet zol nog wel even duren,
moor olle bloemen, koortjes, telefoontjes, berichtj es en
bezoeken doen mij erg goed.
Bedonkt ollemool.

Jeonnette Kleinhoven

wij

hebben er weer
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buurtbewoners

bij. Douwe en siona hebben op

30

september een broertje voor Joey gekregen. zijn naam is Ferry. Douwe, siona en
Joey van harte gefeliciteerd met dit wondertje!
ook bij Polien Hoogeveen en Erwin de Lang is op 12 december een kleine
geboren, een dochter en haar naam is Michèlle. Wij wensen Polien, Erwin en broer
Yannick heelveel geluk met de kleine meid.
Robin de Vries heeft zijn autorijbewijs gehaald! Heel veel rijplezier in je nieuwe karretje, Robin!

Ook hebben we weer een Sarah op de buurt gekregen. Ditmaal was het Ria Bergsma die de S0 jaren
vol heeft gemaakt. Bij deze willen wij Ria hier van harte mee feliciteren.
Verder willen wij Andries bedanken voor het schoonmaken van de bermen en de sloot. En ook Wim
bedankt voor het mooi houden van de perkjes. Dit wordt zeer gewaardeerd mannen!
Wij wensen namens onze buurt alle dorpsgenoten alvast frjne feestdagen en een goed 2016!!
Groetjes Helga en Polien

Boijl Centrum
Nieuwe en oud-bu urtgenoten,
Na een grote interne verbouwing zijn sinds begin december, Jos de Vries
en Gery de Vries komen wonen op Boijlerweg 58. Wij wensen hen al vast
veel woonplezier.
Een oud buurtgenoot:
Mevrouw de Vrij, bij iedereen bekend als Ymie, heeft lang in onze buurt gewoond.

Zij was het dagelijks gezicht in de Sparwinkel. Samen met haar man Jan de Vrij senior en Jan
de Vrij jr, was dat lang de winkel voor de dagelijkse boodschappen. Maar ook voor veel
andere dingen: breigaren, klompen, vloerbedekking, veevoer, te veel om op te noemen.
Dat was in de tijd dat de boodschappen ook wekelijks thuis werden bezorgd.
Eerst werd er een boekje met de bestellingen opgehaald en de volgende dag werd alles thuisgebracht.
Maar, zoals in zoveel dorpen is dit allemaal verleden tijd.
Dhr. de Vrij is overleden, zoon Jan woont nog boven de winkel en Ymie woont sinds twee en een half
jaar in Diever. Dit tot volle tevredenheid.
Ondanks dat Ymie in juli 95 jaar is geworden volgt ze het nieuws uit de dorpskrant op de voet. Ook de
televisie is een belangrijke nieuwsbron. Zoon Jan en dochter Corrie komen dikwijls op bezoek en ook
de kleinkinderen en achterkleinkinderen komen geregeld langs. Dit tot grote vreugde van Ymie.
ln haar mooie eigen kamer met badkamer is ze niet zoveel te vinden, alleen na het middageten even
voor wat rust. Verder is Ymie het liefst in de gezamenlijke huiskamer, met de andere bewoners.
Als het goed weer is gaat ze graag naar buiten, op het terras of met iemand wandelen die haar
begeleidt in de rolstoel.
Mevrouw de Vrij vindt het leuk een kaartje te ontvangen.
Kamer9
Hezenes
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Nieuwe activiteiten
'
Sinds kort zijn er in de voormalige winkel en showroom van
Anne en Aafie Wever nieuwe activiteiten. De commissie
Teamwerving van Samenloop voor Hoop heeft het initiatief
genomen om samen creatief bezig te zijn. Hun doel is om geld in te zamelen voor de Loop. ln de
showroom zijn meerdere mensen heel creatief bezig. De daar en thuis gemaakte producten worden in
de voormalige winkel verkocht. De eerste verkoopdag was een groot succes. Voor de volgende
verkoopdagen kunt u Facebook en het bord voor de winkel in de gaten houden. Voor meer informatie
over o.a. de Loop zie: www.samenloopvoorhoop.nliBoiil
Aafje Wever
Wijwensen ieder Prettige Kerstdagen en een goed 2016.
Thea Pijlman
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De Bekhof
Beste dorpsgenoten. ons buurtje is weer uitgebreid met een nieuwe
wereldburger. De trotse vader en moeder zijn Arnoud en Marloes en
hun dochtertje heet ress, Berendien.zi) is geboren op 20 oktober. wij
wensen de familie van 't Klooster heel veel geluk met elkaar.
Minder geluk had Henk-Jan, hij verloor het topje van een vinger, gauw naar het ziekenhuis gegaan en
nu is het wachten op genezing. Henk-Jan veel sterkte er mee, wànt het is vreselijk onhandi! ,íanneer.
je iets aan je hand mankeert. Gelukkig kon hij nog wel een wanhopige buurvrolw uit de

[roblemen
helpen met het loskoppelen van een Maxi-Cosi stoeltje in een auto, vóor die hulp, nogmaals hartelijk

dank.

Sinds een paar weken heeft Carolien, u weet wel het nieuwe huis op Boijlerweg 35, water, gas en elektra

wat betekend dat zij heerlijk in haar nieuwe huis kan wonen. Het huis is nog-niet helemaàl klaar, maar
het einde is in zicht. Binnenkort hoopt ze te starten met de sloop van het oudé huis. Namens ons
buurtje
wensen wij Carolien heel veelwoonplezier in het nieuwe huis!
En natuurlijk is de,, samenloop voor hoop" niet aan onze buurt voorbij gegaan, een flink aantal mensen
hebben zich opgegeven en we hebben dus een heus team van de gékhoÍouurt! En 15 en i6 dec. gaan
we knieperties bakken, waarvan de opbrengst ook naar de "samenloop" gaat.

Tenslotte nog een wat droevig bericht. Ruim 15 jaar op de Boijlenveg 32 te hebben gewoond en daarna
nog een hele fijne tijd in Stellinghaven in Oostenvolde, is op 29 nov ji. Annie ZendijÈoverteden. yvonne
en Wim willen hierbij iedereen bedanken voor de warme belangstélling die zij kràgen bij het afscheid
van Annie. Dit was het weer voor deze keer.
Gerrie en Yvonne

De

Daok",

floschoordwes

Er zln een paar veranderingen op de Boschoordweg.

Mevrouw Hielkema is verhuisd naar Berkenstede in Wolvega en mevrouw Jager naar de Menning in
wilhelminaoord. Beiden veel woonplezier op jullie nieuwe stértie.

ook is de familie Rook verhuisd naar vledderveen, wij wensen jullie alle goeds.
we hopen de nieuwe bewoners voor te kunnen stelleÀ in de volgende krànt.
Jan Willem de Vries ligt op het moment regelmatig in het ziekenhuis te Groningen voor behandeling.
Namens onze hele buurt willen wij hem, Jacoba en de kinderen veel sterkte wensen in deze moeilijkË
tijd' lntussen staat onze kerstboom alweer mooi te pronken op het veldje, dit is altijd een mooi gezitfrt
als je de straat in rijdt.

wijwillen iedereen gezellige kerstdagen en een heelfijn 2016 toewensen.
Rina & Thea
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Per abuis is het stukje van de Kerkweg vorige keer niet bij de dorpskrant
aangekomen, maar alsnog willen we jullie dit nieuws niet ontnemen.

GETROUWD
Op 15 juli zijn Djoeke Wever en Ryan Greaves Lord
in het huwelijksbootje gestapt.
Namens de bewoners van de Kerkweg
wensen we hen een behouden vaart.

Maëla Benders woont tijdelijk met haar kinderen op nummer 8, we hopen dat zij daar een goeie tijd
hebben.

Op 18 september is Corine Platje oma geworden van een tweede kleindochter.
Dochter Femke beviel die dag van Lizzy.
Gefeliciteerd Corine! We zien je vast wel weer gauw achter de kindenrvagen.
Marc Platje heeft het huis op nummer 28 gekocht. Er is al druk gesloopt door Marc en Josje en een
aantal familie en vrienden. Het gaat wel nog een tijdje duren voor het klaar is zegt Marc. Dat het een
paleisje wordt leidt geen twijfel.
De bouw/verbouw van huis nummer 7 en g vordert gestaag.

/\
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En dan hier het recentere nieuws van de Kerkweg.

Op 17 november werd Froukje Mooi

B0

jaar!
Een mooie leeftijd Froukje en namens de
straat nog van harte gefeliciteerd.

Donderdag 10 december werd Klaas de
Vries opgenomen in Tjongerschans. Net

een jaar geleden werd zijn linkerknie
vervangen door een nieuwe, nu was de
rechter aan de beurt.

Klaas heeft de ingreep goed doorstaan
en kan al weer snel naar huis.
Van hieruit wensen wij Klaas een heel
spoedig herstel.
Rest ons nog u allen fijne feestdagen te
wensen en een goed en vredig 2016
Corry en Rudy

rl

Rijsberkamp Meuleveld
de inleverdatum van de dorpskrant mij de vorige editie is ontgaan, metd ik bij
deze
fu ,p !]11,
nog enkele gebeurtenissen die de afgelopen zomer neooen plaats
Qfl
levonden.
Ao gl Roelie hebben nu na de dassen overlast ook een vervelende steenmarter in
@
en
rond het huis, het beest heeft de kabels van Ab zijn glorieuze Fendt trekker
doorgebeten.
ffi

Het mega tent feest

van Gea Franke..en the Kids was wederom weer oer gezellig men kon zowel
,
binnen als buiten de tent dansen en praten...en ouwehoeren...
met ongeveer 180 gasten was het een zeer succesvol tentfeest ....bij de hamburgertent
was het heerlijk
smikkelen en smullen... enkele aanwezigen klommen nog in de tentmast.
Roepi Roepien Danny pannadero verzorgden tot half 4 de muziek...
Na 10 vaten bier....werd om half zes de ient afgesloten door de 80 jarige Janke
v 2.. en na halÍ zes
gingen nog enkele gasten zich opfrissen in de hottub..voor een spetíere-nde
afsluiting van het mooie
feest..
Ed Wennink is geopereerd aan darmkanker, 75 cm darm is er nu uit en zo
het nu lijkt is allemaalgoed.
Door de zomerstorm zijn op onze buurt enkele dikke takken en een boom
omgewaaid.

Fenny is 70 jaar geworden, Proficiat...ook dit was een druk bezocht feest welke
ze gaf bij Hennie en
Luuts achter in de schuur, gezellig met een drankje en een lopend buffet erbij
frmmmir...
Janny en John Kea zijn op 20 november de trotse ouders geworden van Lieselotte, proficiat.
JamV

{9et volop mee aan de selectie wedstrijden voor de Friese kampioenschappen.
Eva blijkt een groot tennis talent te zijn en wón deze zomer veel wedstriloen,
eioriciàt...

Marcel heeft een heel nieuw gei§oleerd dak op zijn boerderij gebouwen laten plaatsen.
Het heeft iets
Ianger geduurd dan gepland maar het ziet er dan nu ook weliiachtig
strak uit.
Er is een huis in onze buurt verkocht, wie onze nieuwe buren worden horen
we vast in de volgende

buurt krant...

Namens de buurt wens ik iedereen een goede kerst en een voorspoedig 2016....

Wilma Bouwman

Beste buurÍgenoten. haftetijk dank voor de mand met lekkers van bakker
Kok.
We hebben eruan genoten. Vooral het olijvenbrood was een uitkomst omdat
lichaam geen broodproducten meer lustte.

ik

door het verstoorcíe

"' het oliifbrood ging er wet in met ats gevotg dat ik weken tang alleen otrlfbrooc! at! De
darmtumor is venwiiderd en er ziin gelukkig verder gé"n ,iitzaaiingen. uiteraàrd
btijf ik onder controle.
Miin conditie moet ik weer mondiesmaat opbouwàn. Het is nu àrie maanden ge'teden
en ik kan nu
rustig aan een half uurTie topen. Miin HB-waarde is nog te laag waardoor
ik een tekorÍ aan zuurstof
hebt veel iizerhoudende producten eten. tk ben at begónnen àet het bestek en als ik
wat pikapter wil
neem ik een stukje prikkeldraad
E.n zowaar

Nogmaals bedankt lieve mensen.
Ed Wennink, Meulepoile 4.

PROTESTANTSE GEMEENTE
Uit de gemeente,
Het is fijn om te merken hoe gastvrij de gemeente Frieslands End is. lk heb al

veel mensen mogen ontmoeten. En ik ben inmiddels in alle drie

de

kerkgebouwen een keer voorgegaan in een dienst. Het is belangrijk dat u lief
en leed doorgeeft zodat we als kerk mee kunnen leven. Ook als u om andere
redenen het fijn vindt om contact te hebben dan horen we dat graag. Dat kan
via een kerkenraadslid. Maar u mag mij ook altijd persoonlijk benaderen.
Wij staan aan de kribbe, aanschouwen de bron, de oorsprong der schepping,

de rijzende zon: dit leven zal stralen, door God zelf bemind. Wij groeten de
toekomst, gevat in dit kind (NLB 503)
Bovenstaande woorden zijn te vinden in het Nieuwe Liedboek. Met Kerst mogen we de bron
aanschouwen, bron van leven, bron van inspiratie, bron van het Licht dat het wil winnen van het duister,
dat wil troosten. Mooi dat we dat mogen vieren. Met kerstkaarten vol goede wensen, met een bezoekje
hier en daar, in familiekring, in een van de vele kerstdiensten of misschien wel op het werk.
Toch zijn er altijd mensen die juist met Kerst zich niet prettig voelen, omdat ze gemis ervaren van
bijvoorbeeld een geliefde die er niet meer is. Sterkte gewenst aan hen!
Mede namens mijn kinderen wil ik u allen vrede en alle goeds toewensen voor de komende dagen.
Hartelijke groet,
Dieneke Grit
Kymmelswijk 4, 9422 TD Smilde,
Tel. nr.: 0592 414 975
ofvoor dringende zaken: 06 385 521 50
E-mailadres: sa.qrit@hetnet. nl
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Vanuit de Dorpskerk in Boijl
Verjaardagen:
Mevr. C. de Vries-Boelen, 26 december
Mevr. H. Mailly-Vaartjes, 9 januari
Dhr. Y. Punter, 22 januari
Jubileum:
De heer en mevrouw Punter van de Doldersumsestraat waren op í0 december 50 jaar getrouwd.
Allen van harte gefeliciteerd!

Kerstboomontsteking
Zondag 13 december hebben wij met de OJP van Boijl de kerstboom feestelijk ontstoken.

Kerstavond 24 december

Om '19.00 uur begint onze
Kerstavonddienst.

jaarlijkse

Da. E.C. Rooseboom

uit

Drachten is onze voorganger.

Zoals alle jaren is er weer een Kerstmusical.
Onder leiding van Mirjam Cornelisse wordt er al
druk geoefend met dertien kinderen uit Boijl en
omgeving. Het belooft weer een mooie dienst te
worden,

De geheÍe collecte van deze avond is bestemd
voor Samenloop voor Hoop in Boijl.
Na afloop is er chocolademelk.
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Verwachting
Als de dag begint te doven
en de zon mij niet meer ziet,
als de schemering gaat komen
en ik stil word van verdriet,
als de nacht valt en mijn vogel
niet meer opdaagt met een lied
na mijn duisternis Uw licht,
na mijn zwijgen Uw gedicht.
Uit. Jaap Zijlstra, verzamelde gedichten
O

udejaarsavonddienst

op 31 december om 19'30 uur is er een korte bijeenkomst in de kerk. Wij noemen de namen
van

de

overledenen uit Boijl van het afgelopen jaar. Familieleden mogen een kaars
aansteken. Daarna is er
voor iedereen gelegenheid een kaarsje aan te steken voor eenïierbare.
Liane Russchen zal deze dienst voorgaan.

Nieuwjaarsdienst
3 januari om 10.00 uur houden wij onze feestelijke Nieuwjaarsdienst. De
heer p. van Engen uit
Noordwolde zal hier in voorgaan. Na afloop is er koffió en heffen wij het glas
op een goed nieuw jaar.

op

Stamppotbuffet
Afgelopen 13 november

wa: een zeer geslaagde avond in de kerk van Makkinga. ln deze door

de

streekdiaconie georganiseerde bijeenkomst, verzorgde Annie van der Zijloe
openin-j. Zij heette de circa
30 aanwezigen welkom, en deed terstond de meded'eling dat de wegen van
Frieslands End en mevrouw
Erica Plomp binnenkort in goed overleg gaan scheiden.
Een gegeven, waar sommigen misschieÀ niet al te vreemd meer van hebben
opgekeken. Zekergezien
de gebeurtenissen (o^.q
ziekmeldingen van mevr. Plomp) van de afgelopen màanden. overigens
99
zal
er op 31 januari20l6 in Makkinga een soort van "afscheidsdienst" wórden g"hàrJen.
Mevrouw Erica
Plomp zelf zal voorgaan.
op deze vrijdagavond vezorgde de tijdelijk pastoraal medewerkster mevr. Dieneke
Grit uit Smilde het

openingsgebed. Hierna kon een ieder zich te goed doen, aan een werkelijk
waar uitstekend
stamppotbuffet, verzorgd door Cafe 't Anker uit Elsloo. De boerenkool, zuurkool
en iutspot, met daarbij
o'a' augurken, zilveruitjes,.rookworst en speklapjes vonden zeer gretig aftrek. Tussen
de bedrijven dooi
geanimeerde gesprekken bij de 3 tafels.
Na een dankwoord van Annie v_an der Zijl, werden er nog een aantal ronden
bingo gespeeld, waarbij
leuke prijzen vielen te winnen. ondergetekende vond het-een perfect verzorgde
àroïo welke in 2016
best weer een vervolg mag krijgen.
Jacob Schurer.
Uitnodiging
De streekkerkenraad van Frieslands End nodigt u van harte uit voor de
dienst van mevr. H.M plompden Uijl waarin ztlzelf voor zal gaan. zrl is 14 jaàr voorganger geweest van
onze gemeente. Deze dienst
l?l.op D.V. zondag 31 januari 2016 worden gehoudeÀ orà t oloo uur in de kerk rTan Makkinga.
U bent van harte welkom bij de afscheidsdienst. Wanneer u mevr. H.M. plomp-den
Uijl nog wilt
toespreken is daar na de dienst gelegenheid toe. Wilt u dit doorgeven aan de
scriba.
Na de dienst is er gelegenheid om mevrouw en de heer Plom[ een hand
te geven en persoonlijk te
spreken' En is er gelegenheid voor een kop koffie of thee. lndien u gebruik
wi[ maken van spreektijd,
dit graag voor 15 januari doorgeven aan de scriba:
E- mail: earusschen@scarlet. nl
Namens de streekkerkenraad Friestands End,
Annie van der Zijl, streekvoorzitter
Liane Russchen, scriba
VooÉgang café
lnmiddels is er een aantal keren opgeruimd in het café en binnenkort
kan de schoonmaakploeg erin.
De nieuwe bestuurswerkgroep, beslaande uit: de heer H.J. Derks, mevr. y.
WerdmUller von Elgg, de
heer R. van den Braak en de heer B. Lubberdink, vult het dorpshuisbestuur
aan.
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Woensdag 9 december waren de vrijwilligers uit de enquëte uitgenodigd voor een eerste info- en
meedenkavond. Bewoners van Boijl worden ook op de facebookpagina van Boijl en dorpshuis "de Tille"
over de voortgang rond het café op de hoogte gehouden.

Dorpsklok
Een hele tijd stond de dorpsklok op twee minuten voor twaalf. Hoogste tijd om hier verandering in te
brengen. Enno Russchen en Lammert Diever hebben verscheidene uurtjes besteed om hem weer aan
de gang te krijgen. Uitgerust met nieuwe uunverken, zender en antenne moet de klok nu weer de goede

tijd aangeven.

Kerkdiensten in Frieslands End
20 dec

Boiil

24 dec

17 ian

Boijl
Makkinqa
Elsloo
Makkinga
Elsloo
Boijl
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo

24 ian

Boijl

31

Makkinga
Elsloo

25 dec

27 dec
31 dec
31 dec
03 ian

í0

ian

ian

07 febr
14 Íebr

21Íebr
28 febr
6 maart

Boijl

Makkinga
Elsloo
Boill

D

10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
í 0.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
í 0.00 uur
10.00 uur

Ds. J. v.d. Brink - Ureterp
Da. E.C. Rooseboom - Drachten
Dhr. G. Plomp - Steenwijk
Da. E.C. Rooseboom - Drachten
Mevr. S.A.Grit-Smilde, mmv kinderkoorlie
Da. L.P. Cnossen - Oosteruvolde
Mevr. L. Russchen
Ds. E.J. Struif - Oosterwolde
Dhr. P. van Engen - Noordwolde
Ds. W. Baas - Donkerbroek
Ds. R. van der Woude - Drachten
Dhr. P. van Engen - Noordwolde
Mevr. H.M. Plomp-den Uijl
Mevr. S.A. Grit - Smilde
Da. L.P. Cnossen - Oostenrvolde
Dhr. J. Koops - Oosterwolde
Mw. E.T. Dijkshoorn - Appelscha
Mevr. S.A. Grit - Smilde

o ?-q?.*,ywa"aà, v aru ts or'l/
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4e Adventzondaq
Kerstavonddienst
Kerstavonddienst
Kerstavonddienst
Kerstochtenddienst
Oudiaarsdienst
Oudiaarsdienst
Nieuwiaarsdienst
H.A.

Afscheidsdienst
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De tleer zij onder u
(xlt, u te troosten als u verdrhtig bent.
De Heer zij om u heen
0m u E YerdedigeÍt
ab rnefisen §&§ treen rallen, .De Heer zij boreíl u om u te EegeneÍL
lryoge Cod

zir]§ètuoífursn-,'

?luen altijd.
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INGEZONDEN
HartslagNu
In Nederland krijgt jaarlijks 't op de í.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand
genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200
reanimaties per week. De meeste reanimaties gebeuren thuis.
HartslagNu ís het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bíj reanímatíes.
HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland,

samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter
bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een
acute circulatiestilstand. Onder het motto 'Van elkaar, met elkaar en voor
elkaar' streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in
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elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.
Nederland kenl24 ambulanceregio's. op deze website is een kaartje te vinden

van de verdeling daarvan over Nederland. Hierop kun je zien of je ook in een
regio woont waar HartslagNu actief is. Dit is in totaal 17 van de 24 regio's het
geval. We zijn daarmee een aardig eind op weg naar een landelijke dekking!

We hopen dat dat je op deze website alles kunt vinden wat je nodig hebt als
(aankomend) burgerhulpverlener.
Via de button op de www.hartslaqnu.nl kun je je aanmelden als
burgerhulpverlener en als je al hulpverlener bent, kun je daar inloggen.
Je komt dan in het besloten gedeelte terecht waar je je eigen gegevens kunt inzien en zonodig
aanpassen. Ook kun je daar zien welke oproepen je hebt gehad en is er de mogelijkheid om een
evaluatieformulier met betrekking tot die oproep in te vullen.

&

We staan open voor feedback! Tips en opmerkingen zijn welkom en kunnen ons gemeld worden via
onze contactpagina
Kijk voor meer info op: rr,ww.Hartslaqnu.nl
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2015
Datum trekking: 26 oktober 2015
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 20L5. Loteri,ivergunning verleend door de Raad van Bestuur van
de Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 8727 d_d. 25 november 2014.

PRIJSN R

Le prijs

2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs

LOÏNR
1457446
7411843
o771847
7756647
0803533
0621383
032L679
0026135
1069s58

0749612
o270836
0962350
1459677

P

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IIJSBEDRAG

PRIJSN R

15.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

LOTNR

0322405
0815521
1168830
0370501

093770t
7727555
0184136
0579548

o857442
1009706

07219s6
0418361

P

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IJSBEDRAG

1.000,00
1.000,00
450,00
450,00

4s0,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP TOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *

26e
27e
28e
29e
30e
31e
32e
33e
34e

priis
prijs
prijs
pri.js
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

16440
56683
30102

8774
6559

4378
795
009
436

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
100,00
100,00
50,00
s0,00
50,00
15,00
15,00
15,00

* Voor de prijzen 1t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden
toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers
correct zijn. De p:ijzen 26t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3,4 of 5 eindcijfers correct zijn- Dat betekent
dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.(onder voorbehoud van typefouten) Kansspelbelasting is voor
rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u
het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1,279, SOO4 BG Tilburg
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AMENLoop

Bo[il
2l &22mei2016

VOOR HOOP

Boijl20l6

Voorbereiding Kaarsenceremon ie
Tijdens de Samenloop voor Hoop op 21 en22 mei2016 aan de Kerkweg in Boijlworden witte papieren
zakken omgetoverd tot sfeervolle kaarsenzakken.

Zaterdagavond2l meivanaf 22:00 uur wordt begonnen met het aansteken van de herinneringskaarsen,
die in de zakken rondom het wandelparcours worden geplaatst. De zakken kunnen van te voren versierd
worden met een foto van een dierbare, een gedicht, een groet, een wens, een tekening, wat u maar wilt.
Om 23:00 uur begint de Kaarsenceremonie met speciale aandacht voor alle mensen die zijn overleden
aan kanker, die nu strijden tegen kanker of die juist de strijd hebben gewonnen van deze akelige ziekte.
Een indrukwekkend en vaak emotioneel moment,
ledereen die zich betrokken voelt, wordt hiervoor uitgenodigd en speciaal een ieder die een kaarsenzak
heeft geplaatst.
Dit is de bedoeling:
Een kaarsenzak is te koop voor € 5,-.
U kunt de zak naar eigen wens versieren

.
.
o
.

.
o
.

U kunt de zak inleveren, daar waar u hem gekocht heeft of 21 mei meenemen naar het
evenemententerrein aan de Kerkweg in Boijl.
Eventueel ook eerder in te leveren bij Geert Pijlman op Boijlerweg 86, bij Anne-Marie van der Geest
op Boijlerweg 51 of bij Corine Platje aan de Kerkweg 24
Tijdens de kaarsenceremonie op 21 mei vanaf 22'.00 uur worden de kaarsenzakken met
herinneringslichten rondom de baan geplaatst
Er wordt een zakje zand toegevoegd om de zak te verzvrraren
Om 23:00 uur begint de Kaarsenceremonie
De kaarsen verlichten de hele nacht het wandelparcours

De opbrengst van alles wat rondom de SamenLoop wordt verkocht, komt geheel ten goede aan
wetenschappelijk onderzoek naar kanker

De

kaarsenzakken

zijn vanaf nu tot aan

de

Kaarsenceremonie te koop bij Corine Platje en op diverse

locaties in Boijl en omstreken. Houd de berichtgeving
hierover in de gaten op de website
www.samenloopvoorhoop. nl/boiil, Facebook, dorpskrant etc.
Heeft u vragen en geen computer, dan biedt de telefoon nog
altijd uitkomst:
Geert Pijlman: 06 18256914
Anne-Marie van der Geest: 421290
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Wij lopen voor kanker....loopt u met ons mee?
Heeft u onze grote voet zien staan?
Wij willen deze vullen met voetstappen.
U kunt een voetstapje kopen waarmee
u denkbeeldig met ons meeloopt.

De voetstap wordt voorzien
van uw naam en wordt op de
grote voet geplakt en deze
komt op het evenementen
terrein te staan.

Verdere informatie, zie

1,4

vooraankondigingvrijwilligersinformatiebijeenkomstl4januari
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Op donderdag 14 ianuari 2016 om 20:00 uur in De Tille worden alle vriiwilliqers \
W
uitgenodigd om schriftelijk aan te geven bij welke commissie(s), voor welke taak
en op welk tijdstip(pen) zij zich beschikbaar stellen voorafgaand en tijdens de
SamenLoop voor Hoop. Alle commissies geven eerst kort uitleg wat zij gaan doen en waar jullie hulp
bij nodig is.
Daarnaast is het van belang dat alle vrijwilligers zich deze avond registreren met volledige naam en
adresgegevens i.v.m. de verzekering van ons allemaal via KWF.

Ook nieuwe' vrijwilligers zijn deze avond van harte welkom om zich aan te sluiten bij een alsmaar
groeiende groep betrokken mensen uit Boijl en omstreken. Aanmelden kan altijd via
ceertp lman@hotmail.com of wvanderqeest@hetnet.nl .
Begin januari volgt de definitieve uitnodiging, maar zet hem alvast in je nieuwe agenda!

Anne-Marie

Bierdopies graag
verzamelen voor:

Bedankt, Elske Marks

15

Team Samenloop voor Hoop
#ge zel I igh e id ke ntgee
0 verschillende mensen
0 verschillende achtergronden
1 0 verschillende leeftijden
1

1

Hebben een klik op '10 verschillende gebieden:
1. humor
2. uitdaging
3. diepgang
4. sport
5. creativiteil
6. games
7. kaasstengels
8. gezelligheid
9. muziek
'10. respect

En wij noemen onszelf: #gezelligheidkentgeentijd
En wij gaan ons inzetten voor de SamenLoop voor Hoop in Boijl

Teamleden;
Mhairu en Patrick de Jong, Hendrik Marks, Jorrit de Vries,
Jan Henk Bruursema, Miranda Engwerda, Wieke Bouwer,
Robin Dam, Bram en Manou Mulder
16
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Noteer vast in iouw agenda:
23 april 2016 (Pub)Quizavond
Wat is dat? Een gezellige avond met allemaal vragenrondes. Jouw team stelje
zelf samen en mag tussen de 4 tot 6 personen zijn
Waar? Dorpshuis de Tille
Voor wie? Voor iedereen die van kennisvragen, muziek en veel meer houdt.

Meer informatie volgt via de Dorpskrant en/of volg ons via:

f

Gezelligheidkentgeentijd
t7

ARGHIEFGROEP BOIJL

thkT84
De KRAAMINRICHTING

Baby's in Boijl werden ook in het verleden vaak thuis geboren en

daarna verzorgd door baaksters als Trien Wibiër en Froukje
Bovenkamp. Die hebben in het dorp zo tientallen keren moeder,

-l

kind en gezin bijgestaan.

Jonge moeders konden echter ook een tijdlang bevallen in eigen
dorp in een heuse kraaminrichting. Vrouwen die erg afgelegen
woonden vonden het ook wel een veilig idee, mochten zich tijdens
de bevalling complicaties voordoen, goed bereikbaar te zijn.

Trijntje (Trien) Donker

- de Graaf

exploiteerde een kraaminrichting in
hun boerderij op Boijlerweg 5L van
1948 tot in 1951.

Boijlerweg 51

Trien werd geboren

in

191,6 te
Noordwolde. ( Oosterstreek) Na de
lagere school was verder leren er
niet bij want in het gezin de Graaf
werden in 10 jaar tijd 7 kinderen
geboren. ln nog geen anderhalf jaar
tijd ging het gezin van drie naar zeven kinderen door de geboorte van twee tweelingen.

,Wm&,.

Trien was het oudste kind en haar moeder kon haar hulp goed gebruiken, ze bakte ( op een
petroleumstel) heel wat pannenkoeken voor het gezin ! Later ging ze wél naar de avond school
en toen ze 19 jaar oud was begon ze met de opleiding leerling verpleegster in het ziekenhuis
te Heerenveen. Tijdens die opleiding moest haar moeder daar geopereerd worden en gaf haar
de raad: 'Als dit fout gaat en ik kom te overlijden, moet jij je opleiding afmaken want je weet
nooit hoe je leven verloopt'. Een wijze raad zou later blijken!
Trien behaalt haar diploma's in 1939 en vindt werk in rusthuis 'Thabor' in Sneek. Als ze in L942
trouwt met Hendricus Donker eindigt ook haar werk als verpleegster.
Samen betrekken ze de boerderij van vader Donker op de Boijlerweg nr. 51 en in 1948 ontstaat

het idee om thuis een kraaminrichting te beginnen. Trien heeft de ervaring én de benodigde
diploma's. ln het voorhuis worden twee kraamkamers ingericht en het voorziet duidelijk in
een behoefte want in de ruim 3 jaar dat dit draait worden er zeker 50 baby's geboren.
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Met zelf twee kleine kinderen (Jan 1943 en Hendrik L9461is het flink aanpakken!
De jonge moeders blijven 9

of 10 dagen en worden volledig door Trien verzorgd. Bij een

bevallÍng is de regio vroedvrouw mevrouw Klein - du Pont of een arts aanwezig.
Bezoekuren zijn op vaste tijden en wanneer het erg druk is helpt buurvrouw Finie DokterVeurman haar met de huishouding.
Regelmatig komt een inspecteur van
ge'en *ij

u Lennis van de

geboorte

::ï"::::":::dsch'p

volksgezondheid langs en Trien
schrijft in haar levensverhaal: 'Nooit
op- of aanmerkingen gehad'.

K. Veldhuizen.
N. Veldhuizen-Posthumus.

De kraamvrouwen komen uit Boijlen

de omliggende dorpen. Het verst
weg komt een schippersvrouw uit
Groningen, haar ouders wonen in

Boijl I lo
rs Jul; tqrq.

lrn.

Olderberkoop.
Ti;.l. Kraanrinrlclring, Boi;1.

Wanneer Neeltje Veldhuizen in 1949
haar zoon Jan krijgt is het druk in de kraaminrichting met wel drie jonge moeders tegelijk. De
bedjes zijn allen bezet en zoon Jan brengt zijn eerste levensdag door in een kartonnen doos!
Het is soms wel héél erg druk met meerdere kraamvrouwen tegelijk en Hendericus oordeelt
dat hun eigen kinderen niet altijd de nodige aandacht krijgen. Trien is het daar eigenlijk ook
wel mee eens en ondanks dat ze het mooi en dankbaar werk vindt, besluit ze te stoppen met
de
kraa m in richting.
De
vroedvrouw en de artsen vinden

het ook jammer maar de

eigen

,.

H

kinderen gaan toch voor.

De zonen van de buurvrouwen
Harmke Mailly en Minke Boelen

]
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worden na de sluiting nog wél bij
Donker geboren. Als Minke er haar

-
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tweede zoon Harrie krijgt, past
Harmke bij haar thuis op Jan,
Minke's oudste zoon. Zo ging dat in
die jaren.

BoÍí. 20
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Soms komen Jan of Hendrik vragen of ze een poosje bij de kraamvrouw mogen spelen of een
boekje lezen en dat is tijdens de 10 dagen bedrust, een welkome afleiding.

Hendericus beschadigt bij een ongeval in de stal enige rugwervels. Ze hebben geen opvolgers
voor de boerderij en worden boer -af- .
19

ln 1962 vertrekken ze naar Laag Keppel. Trien wordt hoofdverpleegster in revalidatiecentrum
'den Ooiman' in Doetinchem. Hendericus wordt er portier - telefonist en gaat een opleiding
boekhouden volgen.'Een hele stap van werkgever naarwerknemer'schrijftTrien! Haar man

volgt nog diverse opleidingen en werkt als administrateur.

Na enige jaren wordt Trien achtereenvolgens directrice van een aantal middelgrote
bejaardentehuizen en ook na haar pensionering werkt ze nog een tijd als interim-directrice bij
verschillen tehuizen.

Als ze ouder worden keren ze, na een bewogen en welbesteed leven, terug naar hun
geboortegebied. Ze verhuizen naar'de Menning' in Wilhelminaoord waar ze beiden, vrij kort
na elkaar, ook overlijden. Hendericus in 2001 en Trien in 2002.
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Met donk aan Jan Donker die ons het levensverhaol van zijn moeder ter inzage gof.

Namens'Archiefgroep Boij l'
Jellie Menger
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Schoolretinie 2000 op herhaling
Zaterdagmiddag 7 november jl. gaven een vijftigtal belangstellenden gehoor aan de uitnodiging van de
Archiefgroep Boijl in deze dorpskrant, de website www.Boiil.com, regionale kranten en Facebook om
naar De Tille te komen.
Na een woord van welkom door voorzitter Karel Kaptein doofde de verlichting en kon men genieten van
filmbeelden van de reUnie die in 2000 werd georganiseerd in Boijl ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de basisschool in Boijl.
Na afloop van de film droeg Rient Menger het destijds door Kitty Hoogeveen-Lijsten gemaakte gedicht
voor waarin zij haar dank en waardering uitspreekt voor deze reunie.

Vervolgens toverde Jellie Menger een aantal oude schoolfoto's op het doek. Dit gaf aanleiding tot de
nodige discussie waarna er een aantal tot dan onbekende kinderen naast een gezicht nu ook een naam

kregen. Belangrr.lke informatie om het archief verder compleet te

maken!
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Ook voor de in de zaal en kleine zaal uitgestalde schoolfoto's van het begin van deze eeuw tot aan de

millenniumwisseling bestond veel belangstelling. Bezoekers uit Elsloo en Oranjewoud die vooral op
zoek waren naar foto's van hun voorouders kwamen ook volop aan hun trekken.
Onder het genot van een drankje werden er nog tot
laat in de middag herinneringen uitgewisseld.
"De geschiedenis is het heden, gezien door de
toekomst."
(Godfried Bomans)

Namens de Archiefgroep Boijl
Jan Veldhuizen
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Boerderij-lijsten
kranten zijn onder andere de boerderijlijsten Boeketterweg
en Rijsberkamperweg

irr:ïïiXïde

Deze liisten zijn inmiddels na overleg met aanwonenden
en andere belangstellenden aangepast.

wij plaatsen deze lijsten nu nog ee-n keer. wanneer

dan horen wij dit graag.
U kunt dit

À"g *iÈigingen i.,oeten woràen aangebracht

"i

aan G.Prins , telefoon 421743 of mailen
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VERENIGINGSLEVEN
Gemengd Koor Boijl
GESLAAGD CONCERT IN APPELSCHA
Gemengd Koor Boyl een zeergeslaagd concert
in kerketijk centum De
schutse in Appelscha' 9{.het
Éet koor brachià"n g"rrri"erd progra-Àma àat
door het massaar opgekomen
publiek zeer goed werd ontvangen.
De t<eit<.was bijna toi op"oË taatste plaats
bezet. ln verband met de
-aàl '0"."
gebeurtenissen is Parijs werdLr ook
aandacnt gtgevàn
afschuwelijke terreurdaden. Het
Franse volksliedje Je ne l'ose dire werJ opgedàgén
aa,r àà slachtoffers.in Éarijs. Janine santing
trakteerde het gehoor op een mooie gedrageÀ piantsolo
waarin zry een werk van Eric satie vertolkte.
Het koor zong als toegift nog één r,ö Là-ne
i'ose dire, *ààrn" de zaal rret t<oor tiacteerde
op een
staande ovatie' Het koor staat onder leiding
van dirigent nllrrUr," e"rte uit Groningen.

op 15 november 2ol5
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ook mochten we in november 3 nieuwe leden venvelkomen.

we hopen dat ze zich snel thuis zullen
voelen bij het koor' overigens kunnen we nog
steeds nieuwe leden gebruiken. samen zingen
en muziek
maken
is leuk en gezond' Dus volg het stemmetje in
uw hoofd

en kom op maandagavond 20.00 uur
naar de repetitie en kom eryaren hoe leuk
het is om samen gebruik te maken van het
meest kostbare

muziekinstrument: de stembanden' Het is
wel handig a.
noten kunt lezen, maar echt niet
noodzakelijk' Er is plaats voor alle stemmen,
sopranen, arten, maar voorar tenoren en bassen.

È

Kom op mannen.
Neem eens een kijkje op onze geheel vernieuwde
website www.qemenqdkoorbvl.nl en meld je
aan
voor de repetitie. of bel os21-3g306s.
we zullen je een warm welkom bereiden.

Ons volgende concert:

Nieuwjaarsconcert op 24 janua ri 2016
Dorpshuis De Tille, aanvang 11.00 uur.
De toegang is gratis!
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Het Gemengd Koor Boyl zoekt
Fotograaf (vrijwilliger)

Wij zoeken iemand die het op zich wil nemen om tijdens onze concerten te fotograferen, Wij geven
enkele malen per jaar een concert. Wij zouden het leuk vinden als we dan een dorpsgenoot
"hoffotograaf'ter beschikking hebben, zodat we foto's hebben voor publicatie op internet en in de
pers.

Belangstelling: Meld je aan bij Karel Bakx, pr@qemenqdkoorbovl.nl, oí 0561421620

Dorpshuiscommissie
De Dorpshuiscommissie wil iedereen alvast hele Fijne Kerstdagen wensen en een Gelukkig 2016.
De consumptiemunten in de Tille (geel met een ster) gaan eruit!

Tot 1 maan 2016 kun je de munten nog besteden aan consumpties in het Dorpshuis (zie op
www.dorpshuisdetille.nl bij de agenda voor de komende evenementen)
Na 1 maart vervalt de waarde van de huidige gele munten. Munten worden niet terug geruild voor geld
of omgeruild voor nieuwe munten.
De nieuwe munten gaan binnenkort in gebruik (deze munten blijven voorlopig enkele jaren geldig)

Wie komt in de Tille Sjoukje vervangen?
Vanaf 1 januari20l6 stopt Sjoukje als beheerder in de Tille.
Wie komt helpen of wie kent iemand die wil helpen?
Minimaal 1, maar het liefst 2 vervangers voor Sjoukje willen we graag begroeten.
Wilje eerst een idee hebben, wat het werk inhoudt? Neem dan contact op met Sjoukje of Gea, ztl zullen
graag het werk toelichten.
7 december was het de nationale vrijwilligersdag.
Wijwillen alle vrijwilligers bedanken die zich inzetten voor de Tille. Allemaal ontzettend bedankt.
G

roet Dorpshuiscomm issie
COM PUTERON DERSTEUNING

De ouderencommissie heeft tijdens de opmaak van de dorpsvisie in een enquëte gevraagd of er
belangstelling onder de ouderen was voor ondersteuning bij het gebruik van de computer en/of tablet.
Een 11-tal personen heeft toen belangstelling getoond. Het heeft even geduurd, maar in januari willen

we nu die mensen bij elkaar roepen om te inventarisen welke wensen er precies zijn.
Hebt u nu ook nog belangstelling en zich toen niet opgegeven dan kan dat nu nog. Wel graag vóór 5

januari. Wij nodigen daarna een ieder op een ochtend uit in De Tille, waar we de benodigde
ondersteuning gaan bespreken.
Opgave bij:

Gerard Prins (0561-42L743), Karel Kaptein (06-12369520) of Geert Pijlman (06-18256914).
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Toneelvereniging Nut en Genoegen
hebben w'lj onze jaarlijkse toneeluitvoering gespeeld. 's Middags en 's avonds
was de 2aal goed bezet. Opgevoerd werd het stuk Berend is van de koart, geschreven door Bernd
Gombold.

Zaterdag

í2 december

Berend (Herman Vermeeren) en zijn zoon Marco
(Jorrit de Vries) zijn wezen klaverjassen in de kantine
van de voetbalclub en zijn straalbezopen op weg
gegaan naar
huis, maar de
volgende dag
weten ze niet
meer wat ze
allemaal
hebben
gedaan, ook
niet dat ze

voor Stiene (Sjoukje Bergsma) ) een kerstboom zouden kopen.
Als er ineens toch een kerstboom is blijkt die gestolen te zijn bij
de buurman Theo (Mark Goddijn). Dan is er ook nog een ongeluk
gebeurd en is er ingebroken in de juwelierszaak van de broer van
Stiene en het heeft er alle schijn van dat vader en

zoon hierbij betrokken waren. Buurvrouw
Zwiggelaar (Tineke vd Walle) die altijd de hele buurt
in de gaten houdt, weet er wél alles vanaf, alhoewel
dat dénkt ze. Zwager Jannes (Anne Gorter) en zijn
vrouw Alberdina (Alletta de Weert) komen ook de
Kerst vieren in huize Meijer en moeten helpen om
de gans te stoppen, maar dat is niet zo 'n succes.

Vriendin van zoon Marco, Sabine (Esmee Dam)
verteld uiteindelijk hoe de nacht precies is verlopen
want zij was er de hele tijd bij betrokken. Het was een

hilarisch en komisch toneelstuk. De lachsalvo 's
waren niet van de lucht en met een staande ovatie 's
avonds kunnen we terug kijken op een geslaagde
avond. De regie was in handen van Mieke Veldkamp
en Karin Dassen. De schmink werd verzorgd door

Marjan Groen, Silvia Beun en Tamara Slot. Wij
bedanken hierbij de dorpshuiscommissie voor de
mooie bos bloemen. Ook iedereen bedankt voor het kopen van de loten, de helft van deze opbrengst
schenken wij aan de SamenLoop.
Tot slot wensen wij allen Fijne Feestdagen en een Gezond en Gelukkig 2016.
Namens het Bestuur, Alletta de Weert
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Ook dit jaar gaan we op oudejaarsdag weer de boze geesten verjagen.....
Wij, de oudere jongeren van het dorp, zijn
weer in voor een traditioneel knallend
uiteinde van het jaar.
De ghihwein, hapjes en de drankjes staan
weer klaar in de schuiltent.

[-

Ë

Ook doen we een oproep naar de jeugd om
vooral met ons dit evenement tot een
feestje te maken voor jong en oud !

KOryfT
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Hapjes en drankjes zijn in principe gratis.
Maar om de kosten te drukken van dit gezellÍge feest Ís een kleíne donatie altijd welkom.
Ook voor dit jaar hebben we een goed doel waor we oon doneren.
Maor zo'n dure worst goan we echt niet meer kopen.......

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

Wanneer?
Vanaf 1-3:30 uur op oudejaarsdag 31 december 2015

Als er nog mensen zijn die

ook willen knollen met

een eigen carbid bus. Kom gerust wont hoe meer
bussen hoe meer vreugd.
Neem even contact op met één van de OLP-leden. Dan reserveren we een plaatsje voor je.

Tot zaertrrs olg orrdej
l\Ía,rrrens d.e tOIrP;

.Ia.oole de Ilries
ERik EDa,rrrfa,rr Da,rn
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OJP

viert feest!

Het is u vast nog niet opgevallen naast de festiviteiten rondom de kerstboom maar de OJP is alweer druk
in de weer! Naast de voorbereidingen voor de stunt hebben wij het ook druk gehad met andere zaken
betreffende onze vereniging. Onze bijdrage aan de Samenloop voor Hoop, onze bemoeienis en deelname
in de Dorpsvisie en nog vele andere zaken. Zonder al te vee! te verklappen over onze plannen voor het
dorp dit jaar, hopen wij als oudejaarsploeg een ieder weer blij te verassen en enthousiasmeren met onze
stunt, ditjaar in het teken van iets teruggeven aan het dorp.
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Jubileum: 60 iarig bestaan
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Kleine darpen
Boijt ontsteekt kerstboom
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Voor de oplettende kijker thuis is het
geen verassing dat de OJP dit jaar haar
60't' jaargang ingaat. Wij als leden staan
stil bij de gedachte dat 60 jaar geleden
een 8-tal vrijgezelle mannen aan de
basis stonden van de oprichting van de
OJP en dat wij momenteel ons
ledenbestand gevuld hebben met maar
liefst 37 namen. Het is daarmee ook een
mooi gegeven dat wij elk jaar weer
nieuwe leden mogen toevoegen aan ons
reeds imposante gezelschap. Als bestuur
van de OJP hebben wij in samenspraak
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met al onze leden het gehad over de
viering van dit jubileum. Ondanks de
memorabele mijlpaal die wij dit jaar
bereikt hebben, kiezen wij er voor om in
de uitvoering van de stunt hier weinig
aandacht aan te besteden. Wij hebben
er echter voor gekozen om onze 65tt"
jaafgang te gebfUiken Om OnZg feedS
gesmede plannen tot uitvoering te
brengen.

Verhoeins leeftiid alcohol
Zoals velen in ons dorp nlet ontgaan is, is de alcohol grens het afgelopen jaar verhoogd naar 18 jaar. Wij als
oJP zullen tijdens onze vergadering en andere feestelijke activiteíten rondom de jaarwisseling ook naar
deze richtlijnen moeten handelen. De gepaste oplossing voor deze nieuwe wetgeving is om te gaan werken
metgekleurde bandjes die bij de aanschaf van alcoholgetoond dientte worden. Schrikt u er dus nietvan
als u tijdens het binnentreden van onze feestlocatie gevraagd wordt om uw identiteitsbewijs.
Stunt

Voordestuntvan dit jaar, hebbenwijons laten leiden doorde ontwikkelingen en huidigegangvan zaken
die het afgelopen jaar voor een hoop rumoer zorgde in het dorp. De OJP wil zonder al te veel details prijs
te geven dit jaar dan ook iets teruggeven aan het dorp.
ln stu

if

Na de vuurwerkshow en het uitreiken van de cadeaus is er voor iedereen de mogelijkheid om het nieuwe
jaar te vieren in het dorpshuis van Boijl. Dit feest wordt georganiseerd door de OJp. Het is van belang dat u
weet, dat het bedrag dat u tekent op de lijst niet wordt gebruikt om het feest te kunnen bekostigen.
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íeuwiaarsviering
ln de loop van de jaren zijn de activiteiten van de OJP wel wat
veranderd, Het togen wordt al lang niet meer gedaan, maar nog
steeds zorgt de OJP ervoor dat alles rondom de nieuwjaarsviering
soepel verloopt. Hierbij spelen de activiteiten zich de laatste jaren
rondom het dorpshuis af. Rond 00:30 uur wordt begonnen met
een spectaculaire vuurwerkshow. 'de stunt' wat eerst altijd een
toneelstukje op toneel is in de loop van de tijd ook langzaam uit
N

beeld verdwenen. Nu gaat het ook meer op de mensen en
kinderen uit Boijl op de dagen voor Oud & Nieuw te vermaken met
allerlei verschillende activiteiten.
Verenieinesleven
Een ander jaarlijks ritueel zijn de cadeaus voor de verschillende verenigingen in Boijl. Op dit moment zijn er
zo'n 20 verenigingen. Elk jaar mogen alle verenigingen een lijstje inleveren waarin aangegeven wordt welk
cadeau ze graag zouden willen ontvangen. Wanneer alle wensen op een rijtje gezet zijn, wordt er een keuze
gemaakt welke verenigingen in aanmerking komen voor een cadeau. Hierbij staat van te voren vast dat de
OJP geen geldbedragen weggeeft. Geprobeerd wordt om ieder jaar zoveel mogelijk verenigingen tevreden
te stellen. Tot op heden is dit aardig gelukt. Mocht u als vereniging dit jaar nou geen aanvraag voor een
cadeau ontvangen hebben van ons, schuwt u dan niet om contact op te nemen met ons. Wij zijn via het
bovenstaand e-mailadres bereikbaar.
65+-Pakketies
Naast de cadeaus voor de verenigingen wordt ook rekening gehouden met de oudere bewoners in Boijl.

Waar in voorgaande jaren dit gedaan werd in de vorm van een 'overlevingspakketje', willen wij na de
positieve geluiden van vorig jaar graag een nieuwe traditie in het leven blazen. De OJP verzorgt namelijk
ook dit jaar weer een activiteitenmiddag voor alle ouderen in Boijl. Op deze middag hopen wij als leden van
de OJP u een leuke en gezellige dag te bezorgen met de nodige verwennerij. Schuwt u dan ook niet om in
grote getalen deel te nemen aan deze nieuw opgezette traditie.
Liistlopen
Zoals u wel zal weten, kunnen er geen activiteiten worden gedaan zonder financiële steun. En dat is ook
binnen onze vereniging het geval. Het is belangrijk om te weten dat binnen de OJP alles op vrijwillige basis
wordt gedaan.
Voor veel mensen is het daarom niet onbekend dat de OJP tussen Sinterklaas en Kerst langs de deuren gaat
met een intekenlijst. Via deze intekenlijst worden alle acties gefinancierd. De opbrengst van deze lijst wordt
voor de volledige 100% besteed aan cadeaus, 65+-pakketjes en de stunt. ledereen die de OJP een warm
hart toedraagt mag een vrij bedrag tekenen. Hier is geen minimaal en al helemaal geen maximaal bedrag
aan gekoppeld. leder jaar wordt er netjes getekend op deze lijst, hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Wij
hopen dat u dit jaar ook weer uw steentje kunt bijdragen !

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen wanneer we bij u aan de deur komen tussen
Sinterklaas en Kerst. Samen met uw bijdrage hopen wij de start van het nieuwe jaar weer goed te kunnen
laten verlopen en iedereen in het dorp tevreden te kunnen stellen.
Dit jaar kennen wij weer een vol programma in de dagen voor Oud & Nieuw! Voor de jeugd en ouderen is
er weer ene leuke activiteit georganiseerd. Daarnaast zit de OJP de laatste drie dagen van het jaar ook niet
compleet stil, maar daar kunnen we nog niet te veel over zeggen...
Graag zien

wij

u terug bij de nieuwjaarsviering om 00.30 uur buiten, naast het café 'de Tille', voor onze

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

Met vriendelijke groet, OJP't Zwaantje
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SPORT
OLIEBOLLENACT!E

op 29

december

a.s. heeft

sportvereniging Trinitas haar jaarlijkse

oliebollenactie.

Deze jarenlange traditie draait op vrijwilligers die de sport een warm hart
toedragen.

Ook u kunt ons helpen de sport draaiende te houden door oliebollen te kopen
van onze venters, of rechtstreeks te af te halen in de sportkantine in Boijl.
Vanaf í3.00 uur ook te koop bij AHB in Boijl.
De eerste venters starten 's morgens om 11,00 uur en zullen de volgende buurten bezoeken:
Boekelte, Rijsberkamp, Bekhofweg, richting Zandhuizen, Doldersumsestraat, Boijlerstraat,
Alteveersweg, Schoollaan, Oostvierdeparten, richting Vledderveen, Boijlerweg, Reeweg en
Verwersweg.
's Middags zullen de volgende buurten bezocht worden door onze venters:
De Daoken, Groene zoom, Boschoordweg, Boijlerweg, Brink, Klokkeweg en Kerkweg.
Ook kunt u vooraf oliebollen bestellen, mocht u denken deze mis te lopen, deze zijn dan af te halen
in de sportkantine.

Bestellen kan bij:
Lammie Jongbloed tot 28 december, tel.421408
Dus mogelijkheden genoeg om aan onze heerlijke oliebollen te komen en zo smullend het oude
jaar uit te luiden.
Vrijwilligers sportvereniging Trinitas
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Volleybal
SDO VLECHTERSTOERNOOI 201 6

Het wordt ondertussen een heuse traditie, elk voorjaar organiseren we het
Vlechterstoernooi in sporthal De Duker. Nu alweer voor de tiende keer! Het
Vlechterstoernooi is voor iedereen toegankelijk, niet alleen bedrijven maar ook de
inwoners van Noordwolde, Boijl en omstreken en onze eigen volleyballeden worden
uitgenodigd om deelte nemen om een avond gezellig en recreatief te volleyballen.

Wat? Een gezellig en recreatief

volleybaltoernooi
tegen 6
19.00 tot 23.00 uur

Voorwie? Voor iedereen! Teams van 6
Wanneer? Woensdag 24 februari van
Waar? Sporthal 'De Duker' in
Opgeven? Graag voor 6 februari 2016
Bij wie? vlechterstoernooi@vv-sdo.nl

Noordwolde
of 06 12 68 92 99

Meer informatie? www-vv-sdo. nl

Kijk ook op onze
Facebookpagina 'SDO
Vlechterstoernooi'
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Dalton

SCHOOLN!EUWS
Vandaag is het 7 december en we hebben nu net Sinterklaas achter de rug en we gaan direct op naar
Kerstmis. Dit lijkt erg snel, maar nog 2 weken en dan hebben de leerlingen vakantie.
Het feest van Sinterklaas is in ons dorp Boijl altijd een spektakel, ik ken geen dorp waar om half B
's ochtends de 'discopieten' iedereen wakker maken. Wat een feest!l Ook de intocht was spectaculair,
de Sint kwam in een boot op een aanhangwagen achter een trekker bij ons aan. we zagen het eerst
niet, want er was plaatselijk zeer veel mist!! En de leerlingen hebben goed geholpen om de stukken van
de kaart van Sinterklaas terug te vinden, zodat de Sint de weg naar huis weer kon vinden. En het
uitdelen van de cadeaus was ook erg leuk, de peuterspeelzaal en kinderopvang zaten gezellig in het
speellokaal met Sinterklaas en de kinderen van groep 'Í tm 4 kregen van Sint de cadeaus in hun eigen
lokaal. Groep 5 tm 8 had surprises gemaakt en die zagen er super uit! Kortom een prachtig feest voor
alle kinderen! De Sint commissie heeft het erg druk gehad, maar het resultaat mocht er zijnll
ledereen die verder heeft meegewerkt, ontzettend bedankt!
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We hebben in oktober de Kinderboekenweek gehad, dit jaar was het thema 'Raar maar Waar'. Tijdens
de Kinderboekenweek hebben we van alles geknutseld en veel gelezen, want dat is het doel van deze
week, dat kinderen meer gaan lezen. Elke klas had voor € 50 aan nieuwe boeken gekocht.
De klassenbibliotheek boven tussen de lokalen van groep 5/6 en 7/8 is voor dat doel ook opgeknapt.
Bram Mulder heeft skin behang geplakt en meester Kevin en een aantal leerlingen van groep 7&B
hebben alles in mooie kleuren geschilderd. De oude bank van juf Janneke is erin gezet en het resultaat
is dat het nu een gezellig leeskamertje is geworden.
En we hebben tijdens de Kinderboekenweek het voorleeskampioenschap georganiseerd. ln elke groep
is er voorgelezen en de beste leerling per groep mocht op de vrijdag voor de herfstvakantie dooinaar
de schoolfinale.
De finalisten waren; groep 3 Jeffrey Betten, groep 4 Sven Bjorn Vermeeren, groep 5 Eva Aberson, groep
-Geke
6 Tessa Mulder, groep 7 Madelief de Vries en groep B Talitha Blum. De jury bestond uit (oud) juf
de Wit, (oud) juf Anneke Kromhout en Jamy Verboom (oud schoolwinnaar). Er werd prachtig gelezen,
maar uiteindelijk bleek Talitha Blum uit groep 8 de beste te zijn. Zry gaat onze school in àe regio
vertegenwoordigen. ledereen heeft ontzettend goed gelezen en er zit veel talent bij ons op school.
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Groep 7&8 heeft tijdens de Kinderboekenweek een creatieve voorstelling georganiseerd voor alle
leerlingen en hun eigen ouders/verzorgers. Het thema was natuurlijk Raar maar Waar. Ook dit was erg
leuk om te zien. Super gedaan jongens en meiden!
Dit jaar is Sint Maarten weer geweest en wat nu opvalt, is dat er veel leerlingen die in de buitendorpen
wonen, ook daar Sint Maarten lopen. dit vinden wij heel logisch maar dit betekent wel dat we met
ongeveer 30 leerlingen (grotendeels groep 0 tm 4) langs de deuren zijn geweest. Toch vinden we het
een erg leuke activiteit.
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ln de maand oktober hebben we een zestal schaaklessen gehad o.l.v. meester Wim en na die lessen
hebben we een toernooigehouden in groep 7&8. Erwerd goed geschaakt en de 10 winnaars mochten

naar het Remco Heite Schaaktoernooi op het Stellingwerf College in Oosterwolde. Hier deden 28
scholen (32 teams) aan mee. Oosterbrink '1 (Jordy Schokker, Jesse Sjoerd van der Wijk, Lotte
Kamphorst, Jasper Barelds & Julus Veenstra) wefi 12e en Oosterbrink 2 (Damian de Vries, Brent Groen,
Nine Keizer, Roos Kamphorst & Chris Dumoulin) werd zelfs 5e. Dit betekent dat Oosterbrink 2 een beker
kreeg en € 25. NormaaÍ gesproken mogen de beste 5 teams naar het Fries Schaak kampioenschap,
maar nu niet omdat de beste 5 teams uit WeststellingwerÍ kwamen en de beste school uit
Ooststellingwerf mag ook naar het Fries Kampioenschap, dit was de Riemsloot uit Appelscha en die
waren 7e geworden. Zij mochten dus in de plaats van ons, jammer maar regels zijn regels! Toch zijn we
supertrots op dit fantastische resultaat.

Met de zoutkristallenwedstrijd (www.zoutkristallen.nl) ging er een team van onze school naar de
noordelijke finale. Jamy Verboom, Chris Dumoulin, Jesse Sjoerd van der Wijk en Lotte Kamphorst
hadden een zoutige Eiffeltoren ontworpen en de ontwikkelingen goed bijgehouden in hun logboek. Dit
mochten zij presenteren op de universiteit van Groningen. Helaas vielen we niet in de prijzen, maar het
was een erg leuke ervaring!

Groep 1&2 heeft in november o.l.v. juf Victoria een creatieve muzikale voorstelling verzorgd voor alle
leerlingen en hun ouders/verzorgers. Ze vonden het erg leuk om te doen en we vinden het belangrijk
dat leerlingen zo vroeg mogelijk met muziek en cultuur in aanraking komen. Daarom zijn een aantal
leerlingen van groep 5 tm 8 (die het vak godsdienst volgen) naar de synagoge in Zwolle geweest. Hier
hebben ze uitleg gekregen en hebben ze veel vragen kunnen stellen over de synagoge en het
Jodendom. Wat wel naar voren kwam is dat we moeten kijken naar de overeenkomsten tussen
godsdiensten en niet de verschillen!
Wij vinden het als school ook erg belangrijk dat ouders en school veelvuldig met elkaar in gesprek gaan
over de ontwikkelingen van hun kind. Vandaar dat we in oktober een extra contact moment aanbieden
aan de ouders/verzorgers. Vaak nodigen we tijdens dit eerste moment de nieuwe ouders uit, maar ook
andere ouders mogen zich intekenen voor dit moment.
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Tijdens de contactmomenten in november (voor de leerlingen van groep 1 tlm 7) hebben we met de
ouders/verzorgers gesproken over de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Dit volgen wij met ons programma ZIEN, maar dit jaar zryn we begonnen met de Kanjertraining
(www.kaniertraininq.nl) en daar hoort het volgprogramma Kanvas bij.
Voor de groepen 3 tm 8 hebben we een sociogram laten invullen. Elke leerling heeft vragen ingevuld
over vriendschap en samenwerking. Als alles is ingevuld, kunnen wij zien hoe de relaties in de klassen
zijn. Sommige leerlingen denken dat ze weinig vrienden hebben en het blijkt dan dat dat helemaal niet
zo is. Ook zien we welke kinderen 'hulp' nodig hebben. Dit kan met samenwerken of met vriendschap
te maken hebben. Wij hebben dit sociogram als erg duidelijk en helder ervaren en ouders ook.

ln december hebben we gesprekken gehad met ouder/verzorgers en leerlingen van groep B over de

sociale ontwikkeling en over het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 6 zetten we de CITO resultaten van

Begrijpend Lezen, Rekenen, Technisch Lezen en Spelling in de Friese Plaatsingswtlzer.Deze wijzer
geeft het niveau aan van de leerling en hier spreken we over vanaf begin groep 7. Zo weet iedereen
wat het niveau is, eventueel kan zijn en waar we aan willen werken. Daarom is het belangrijk dat de
leerlingen er ook bij aanwezig zijn.

Verder hebben de ouders voorlichting gekregen over de inrichting van het voortgezet onderwijs en
hebben de verschillende voortgezet onderwijs scholen uit de regio uitleg gegeven over hoe zij hun
ondenvijs vormgeven. dit organiseert onze school altijd samen met de Vensterschool uit Noordwolde,
Mathijsje uit Oosterstreek en de Velden uit Noordwolde Zuid. Zo krijgen de ouders een goed beeld van
het voortgezet onderwijs in de regio.
En de scholen organiseren veel open dagen waar ouders voor zijn uitgenodigd. En als school worden
we altijd uitgenodigd voor de doemiddagen van het Terra Wolvega en Linde College Wolvega. Zo
kunnen leerlingen en ouders een goede keuze maken voor het vervolgonderwijs.
Op de zakelijke ouderavond hebben we afscheid genomen van een aantal mensen uit de OV en MR.
Dominique Sijbesma, Jelly Oosterveld, Griet Slot en Dirk
Peters namen afscheid!
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Mensen bedankt voor jullie
(arenlange) inzet op onze
school, zonder jullie hulp

(en

natuurlijk

die

van

anderen)zouden we niet de
dingen kunnen doen die we
willen.

Het tweede gedeelte van
deze avond hebben we het
over reflectie gehad en wat
daar de voordelen van zijn.

Op onze school voeren wij dagelijks reflectiegesprekken en wij hebben ouders verteld hoe we dit
aanpakken. Ook hebben de ouders een informatieavond over de Kanjertraining bijgewoond. Hierin werd

uitgelegd wat

de Kanjertraining

inhoudt

en hoe we kunnen samenwerken als school

ouders/verzorgers. Want door samenwerken kunnen
meegeven.

we het kind een zo goed mogelijke

en

basis

Op personeel gebied is het erg rustig, juf Nynke Rijpma van groep 1/2 is op de weg terug en werkt nu
op maandag (hele dag) en vrijdag (3 uurtjes) op therapeutische basis. Juf Geeke Bósma is haar

vervangster en werkt op dinsdag tm vrijdag voor groep %, )ut Herma Jorritsma werkt op maandag,
dinsdag en donderdag voor groep 112. zo kunnen we bijna alle dagen (behalve een halve viilOag; groe-p
1 en 2 splitsen.

Het aantal leerlingen is stijgende, op teldatum 2014zaten we op 90 leerlingen en teldatum 20iS op 95
leerlingen. En er zijn 2 nieuwe leerlingen in groep 7 gekomen (Jordy Schokker en Noor van der Viiet),
in groep 5 is Henry Morgan erbij gekomen, in groep 3 Emily en lsabella Morgan en in groep 1 Floor
Veenstra en Lenert Algra.
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Beau Peters (groep 6) en Cas Peters (groep 2) hebben onze schoolverlaten. Wij wensen alle leerlingen

veel plezier op hun nieuwe school!
Op dit moment zitten er 98 leerlingen bij ons op school en februari verwachten we nummer 100!!! Dit
vinden wij super en we maken daar een groot feest van, u hoort hier nog meer over.
Waar u ook al veel over heeft gehoord is de Samenloop voor Hoop. Wij doen hier ook aan mee als
Kindcentrum. Wijwillen graag 3 teams laten lopen.
1 team van groep 7&8 (24 uurs loop, groep 7 zaterdag van 16.00 uur tm 22.00 uur en zondag van 10.00
uur tm 16.00 uur, groep 8 van 22.00 uur tm 10.00 uur). Onder begeleiding van de school.
En groep 1 Um 6, samen met de peuterspeelzaal en kinderopvang willen we de eerste 24 minuten laten

lopen en de laatste 24 minuten.

En we willen als ouders/teamleden/medewerkers en andere enthousiastelingen een team oprichten,
opgave kan ook via Rik.

Als commissie hebben we als doel gesteld dat we € 1800 op willen halen voor dit goede doel. (120
leerlingen keer€ 15 inleggeld). De eerste €275 ztln al binnen (€ 250 van Boersma beveiliging en € 25
van groep 7&8 (prijs van het Remco Heite Schaaktoernooi)).
Zeer binnenkort komt er een rolcontainer in het oud papier hok en daarin gaan we lege flessen
verzamelen. U mag hier ook zelf lege flessen naar toe brengen.
Tijdens de kerstviering op donderdag 17 december worden er zelfgemaakte Kerstspullen verkocht en
komt er een collectebus.

Verder gaat elke groep vanaf januari een activiteit organiseren om geld binnen te halen. Deze ideeën
kr'rjgt u direct in het nieuwe jaar te horen.
Als er mensen zijn met ideeën neem dan contact op met iemand van de commissie.
Wil er iemand ons Kilqeg{lqrnspgfisoren? Dat kan: u kunt uw donatie overmaken op:
De commissie bestaat uit; Claudia Bambacht, Jolande Punter, Wendy Boersma, Marieke Koehoorn,
Klasien Smitstra, Lisette Lodew'rjk en Rik van Galen
Wat staat er verder nog op het programma? Kerstmis, uur Cultuur, NL doe dag, de open dag van ons
Kindcentrum, verschillende feesten, excursies & cursussen. Kortom, nog heelwat!
Maar zonder hulp van ouders/ verzorgers, betrokken, buurtbewoners kunnen we dit allemaal niet
organiseren, dus iedereen bedankt voor de hulp.
Als er nog mensen uit het dorp zijn die wat voor de school willen en/of kunnen betekenen, dan kan men
een ouderhulplijst invullen. Die kunt bij mij ophalen, of downloaden via onze website
(Uaalry-deqaste&ruk nl). Hierin kunt u aangeven wat u voor de school/kindcentrum zou kunnen

u

betekenen.
Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u altijd welkom. Mijn deur staat altijd open.
Groeten namens het team van de Oosterbrink, Rik van Galen.

SamenLoop
voor Hoop
Lry

KWF 4

BEsrffiBliï[§lZ
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Maandsluitin vangroepl&2

Groep 1 laat als eerste horen hoe goed ze al mtziek kunnen maken. Groep 2laathoren dat ze
al heel goed hard en zacht muziek kunnen maken. Wat kunnen de kinderen al goed spelen op
al die verschillende instrumenten.
Tijdens de voorstelling beelden de kinderen met muziek het verhaal "Wij gaan op Berenjacht"
uit. Juf Victoria begeleidde het geheel.

E

De kinderen gaan op berenjacht. Ze gaan een hele grote beer vangen. En ze zljnnietbang. Ze
moeten door de modder, door lang, wuivend gras, door een diepe, koude rivier, door een
donker woud, dwars door een sneeuwstorm en dan komen ze bij een got...

... een nauwe, donkere grot. Ze sluipen naar binnen. Maar wat zien ze daar? Een glimmende
natte neus, twee grote harige oren, twee rollende ogen! Een beer!
Vlug rennen ze terugnaar huis en verstoppen zich diep onder de dekens. Nooit gaan ze meer
op berenjacht.

t&2

Sinterklaasvierin

Sinterklaas en 2 pieten kwamen bij groep I & 2 op bezoek. Eerst gaven de kinderen hun
tekeningen aan Sinterklaas. De hulpjes hadden geluk, die mochten naast Sinterklaas zitten.
Gelukkig waren er ook Pieten waar een aantal kinderen naast mochten zitten.

De kinderen mochten allemaal even bij Sinterklaas komen. De Pieten deden kunstjes met de
kinderen. Sommigen gingen vliegen, anderen gingen zlvemmen, de Pieten maakÍen een
draaimolen, Morres mocht rijden op een kar en er werd gevoetbald met pepernoten.
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En natuurlijk waren er cadeautjes!
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Wat gaan de kinderen van groep

I & 2 doen met de kerst?

Laura M.: als we vrij zijn goan we een kerstboom maken. En don gaan mem en ikke dot samen doen
en dan goon we popd verrossen.

Veerle: bii mii thuis goan we een kerstboom moken en dan goon we nog nodr de kermis en daar zijn
heel veel poppen. En dan go ik eentje kopen van mijn eigen geld.
Denise; met momo een kerstdiner moken op haor werk.
Jurre; we hebben olles ol in de kerstboom. Dus we hoeven niks meer te doen.
llse: we goon noar een restourant. En we gaon nog op de strand. En momo weet nog niet of we noar
Amelond goon.
Bente.' don ziin we in het nieuwe huis. Over 2 nachtjes goon we verhuizen. Bijna hebben we daor een
kerstboom.
llan: dan goan we oordappelkoekjes moken. En de kerstboom er inzetten. Don gaan de koekjes erom
heen en de kerstboom er middenin.
Marit: op miin komer spelen. De kerstboom hebben we allong stoon. tk weet niet meer wdt we goon
eten met de kerst.
Tara: de kerstboom is al af.
Odin: weet ik niet. lk weet het gewoon niet. De kerstboom doe ik nu nog niet. lk doe hem morgen.
lsa: bii popo iets doen. En bij mamo. En nog iets bij opo en oma. We gaan nog kerstfeest vieren en
nog ollemoal kerstdingetjes doen. En sinterkloosdingetjes opruimen.
Jarno: moma heeft het nog niet vertelt. lk wil graag hier op school eten. En ik go met momd buiten
altijd en don ga ik vuurwerk knollen.
Emma: we moeten nog een kerstboom holen. En dan moeten we er nog heelveeldingetjes in doen.
En ik go mdmo helpen met alle kerstballen er in doen.
Ronja: spelen. Met de ploymobile en de lego. De kerstboom hebben we ol gemaokt.
Jorrit; we hebben ol een boom in huis en bollen er in.
Dean; kodootjes oon iedereen geven. Zingen. En meer weet ik nog niet.
Sophie: wos ziek @ Florian: wos ziek
Morres: lk wil graog een sneeuwpop maken. En ik ga met pdpo een sneeuwgevecht houden.
Lars Finn: Papa goat met de oonsteker een sterretje aansteken.
Geovanny: Bii ons komt de kerstmon en die brengt allemaal codeoutjes. En ik go ook lekker eten.
Sven: /k ga lekker toart eten en ik eet alles op. En we hebben een buitenkerstboom en een binnen
kerstboom.
Lenert: lk go lekker stokbrood met kruidenboter eten.
Jayden: lk wil groog kerst-gymmen. Dan worden we oilemoar rendieren@
Nynke: lk go lekker kroketjes eten. Wont momo en ik kunnen heet goed kroketjes moken.
Laura: lk wil ook groog kroketjes eten.
Milan: lk go met mijn robot spelen.
Mees: lk ga figuurtjes uit de ponnenkoek drukken en ze dan lekker opeten.
Floor: /k ga abrikozen eten, die vind ik tekker.
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Sinterklaas bij de groepen 3 en 4
We hebben een gezellige ochtend gehad met Sinterklaas en zijn beide Pieten.
Aan de kinderen de vraag: Wat vond je het leukste cadeautje dat je van

Sinterklaas hebt gekregen?

Amber Bambacht: een (speelgoed) hondje
Jeffrey

Betten:

Blum:
lsa Blum:
Demi

Laura

Boersma:

een disco auto
een pillow pet (krokodil)
een pillow pet (eenhoorn)
een furby

Derks: strijkkralen
Jisse Groen:
knutselspullen
Emily Morgan: nerf rebelle
Sarah

lsabella

Morgan: knuffel

papier

Jarno Oostra: overtrekpen en papier
Bowie Peters: een gereedschapskist
Silke Rook: afstand bestuurbare auto
Julia

Slot: een nagellakset

Sem
Jesse van

Spijker: een auto

Starkenburg: een speelgoedpistool

Micha van Starkenburg: bokshandschoenen
Sven Bjorn

Vermeeren: een kuilsnijder

Dorian Westerlaan: afstand bestuurbare auto
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Voor

dorpskrant hebben de kinderen van groep 516 elfjes, liedjes en
verhalen voor jullie gemaakt. Dit in het teken van de maand december. De
kinderen van de godsdienst groep zijn naar de Synagoge in Zwolle geweest
en gaan jullie daar wat over vertellen, veel lees plezier!
deze

Nieuw jaar
vieren

Feest

en
wordt
vast

Oud

20t6

nieuw
leuk

Vuunverk!!!
Groetjes Juan, Fennick, Henry
Dieren

Dieren
Dieren
zijn
Dieren Sinterklaas en

Sinterklaas
aardig
Kerstmis

Einde

Van Michal en Noëlla

Kerstmis.

Kerst

Jezus
Kerstboom

is
staat

begonnen.
geboren.

Warm
Van Kim en llse.
Liedje van: Eline,Sasja en Tessa
Christmas Christmas
Happy Christmas day
Christrnas with snorv
Christmas with Christmas tree
Christmas Christmas
And a huppy new year

Kerst engelen (liedje)
Er waren eens drie kinderen,
Ze waren knap en lief,
Ze keken naar de hemel,
Ze zagen engelen,
Ze keken naar de engelen,
De engelen keken terug,
Enze waren heel erg gelukkig!
En een gelukkig nieuwjaar.
Eva, Lieke en Julia
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in

huis.

De Synagoge
\il/oensdag 2 december.

Het was een hele zoek tocht.
Maar we vonden het wel gelukkig het was wel
spannend.
We hebben een ark gezien.
De jongens moesten een keppeltje op het was leuk
tn die zaal.
We gingen naar boven en liepen over de rode
loper.
Boven zagje heel veel van vroeger van dejoden.
Het was boven leerzaam.
Het was en leuke dag.
En toen gingen we weer naar school.
Het groepje Lieke S, Mirre en Wouter

Hoi wij zijn Niels Daniel en Leon .
Wij zijn woensdag naar de synagoge in
Zwolle geweest.
We moesten eerst even zoeken na een tijdje
vonden de synagoge.
We gingen eerst in een klein zaaltje. en toen
ging en mevrouw ons en verhaal vertellen
over vroeger van de synagoge.
Daama gingen we naar een grote zaal . en
we zagerr heel veel zilver dingen.
En het was leuk.
Groeten Niels Leon en Daniel
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lÍtr q" groey z/B

Íoyonlernemers
Wíj hebben íets níeutvs oy schoof
namefrjÉ. toyonlernemers. Je 6ent
íngeíeefíín een groeyje van affe
É.fassen yan groey S t\m I . je moet met
íat groeyje oyer een oníertuery Naar
je níet zo yeefyant tveet, een
yresentatíe oyer maÉ.en. Daar fi.eb je
tuee É.eer yer weeF. de tij{voor. D'e
thema's zíjn e[É.e É.eer anlers . íeze
É.eer h.e66en 1ve het oyer AfríÉ"a. íiet ís
een aníere maníer yan werÉ.en. fulaar
ífr. yíní het wefyeef [euÉ.er.
Jamy

íoyonlernemers

^Wíj

ftaí{en een oylracht yoor scíioof
en wíj Éregen een É.aart en íaar
moeten wíj het oyer íoen.'Wíj loen het
oyer sfayerníj en wíj (Ju[us, Wouter en
tsrítt) maÉ.en een {ag 6oek en een
yrezí. ^Wtj zíjn nu É.faar met
toyon{ernemers
Qroetjes

Toortgezet Oníerwíjs
IF. ga vo[geníjaAr rLa_Ar het voortgezet
oníerwíjs. IÉ. ga naar fr"et steffíng werf
coffege IÉ. heb er zín.^WaarschíjntíjÉ.ga íÉ. rLaar ywo+ g Dec. ga íÉ. {aar

SchaÉ.en

É.íjÉ.en. QR-

^We

waren t4 november oy fr_et
schaaÉtoernooí \)e NarerL 5o? vanl íe sz
^We

scíiofen.

6rítt

lutus

íaÉ.e ít easy
3{affo víj zíjn Ntíne en íafr.tha en wíj
tyyen een stuÉ.je oyer onze T.ngefs
fessen. Wíj zetf zítten ín {e **i ster ítzt
ftou{t ín íat wíj Tngefs níet moeífíiÉ.
vinden . De ks yan 24 november
íeden we twíster, we moesten ín
ttveetaffen een hyíster syef be{enÉ.en
íat was íieef erg grayyíg. In de xxx ster
É.ríjgenwÍj fes van juf Sfynke íat ís
[euÉ)'We zítten tnet Jrfíne ,Tffart, Jarny,
Jufus, Sam, Jesse Swíffens, Jesse Sjoerí,
Iloos en Íafítfr.a ín le groey.
Qroetjes \fíne en íafrtlia @

É.regen een 6eÉ.er en

íeíereen een melaíffe. )tofgeníjaar ís
íiet weer maar lan aníere men-serL
3{et was oy le Ste[fíngwerf en íe íag
lyas zo t,oorbíj
Qr chrísss
Yoo rt g e z e t on de r"rv rj s
'Wij gaan
bínnenÉort .rveer mídlefbare
sch.ofen É.íjÉ.en. De eerste waar we naar
gaatl É.íjÉ.en ís fi,et terra coffege . íÉ. heb
er best zín ín en g íec. ga íÉ. ooÉ. naar
het S t e ffíngw erf c o [[eg e É.ti É.en.

-xxx- íafítha

SchaaÉtoernooí
3{a[[o íÉ. 6en Jordy. IÉ. tyy een stuÉje
over het schaaÉ.tiernooí. Wil moesíen
scfioofschaÉ.en {aarvan zijn er to
feerfíngenan íoorgegaan naar het
scfr"aaÉ.toernooí. Dat ís van míjn team
Juhts, Jasyer, fotte, jesse sjoerí. en

tszt show
^We
gaan naar íe 6zt show oy tríjíag
fi februarí. IÉ. íieb een tvens gestuurí.
Tn ík sta oJe íe reseryettjst. IÉ. heb een
heetje yoorrang om ín {e zaaf te
F.omen. En nu froef íÉ. affen nog te
wacfrten@
Qroetjes íliíjs

jot{ry.Qroetjes Joríy

sínterÉ.faas ís oy scfr.oof op < íecem6er.
Suyer [euÉ. vant ían mogen we
suryríses oyenmaÉ.en en íÉ. víní íat
h.eef feuÉ. etl y)e gaan ooÉ. nog syeffetjes
{oen suyer feuk. gr.yasfín

5fíeuw oy schoof
Ik net níeuw oy sclioof íÉ. víní h_et heef
erg [euÉ., íÉ. heb het ooÉ. rLaaT.me zín. IÉ.
fr.eb ooÉ. af fr.efe goede cjfers. Tn fi_eb ooÉ.
veefyríeníen. Dat vínlíÉ. echt [euÉ_
Qroetjes 5foor
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5[a de yauze Éunstzínníge vormíng
'wat te mafr.ett hnnft met teí.enen en nog
wat aníere {íngen. íot sfot gíngen ue
rLaar fr"et groen fyceum en fr-aí{en we
5feíerfanfs. Dít was onze {ag.
Q roet en Je s s e 9v í[íens.

Qeachte merLserl.

'We

zíjn gíster rlaar terra geweest.
IÉ. voefle me een heetje oy me gemaÉ.,
n4aar níet hefemaa[. Dus íÉ. íenÉ. nee
iÉ. naar SteenwíjÉ. ga
(De Lijsterbesstraat), íÉ. íieb laar
yosítíeve dingen over gefr.oorl en íÉ. wíf
er ooÉ. fr"een. 54et yríeníeftjÉ.e groet!
Lotte!

3{affo mensen íte ítt gaan fezen
We zíjtt begonnen met le fr.anjer
traíníng. 3{at ís goeívoor je, je [eert
ííngen watje nog níet wíst. Je É.an je
É.[euryet feren, le É.feuren zíjn zwart
íat ís íe baas syefen en wít íat je goeí
geconcerltreerl bent en a"an je werÉ.
É.an gaan en le É.feur rooí ís {e [o[
6roek uít íiangen en {e É.feur gít lat je
6ang bent yoor íeman[íÉ" víní h.et een
goeíe ett feerzaam methoíe. Qroeten
Jasyer

3{erst

i{oí

6en Damían.
tsínnenÉ.ort ís er weer een É.erstlíner
oy onze schoof. Ik" heb er ín íeder get,af
Neer zín ín íus ja. Ieíereen yan íe
qroey moet íets smaÉ.efíjÉ.s mee nemen.
Qroetjes Damían
ÍÉ.

íÉ.

zít 6íj Qoísííenst, tvíj gaan een

toneefstuÉ. oyyoeren.
IÉ heb er af suyer vee[ zín ín.
n4eer ga íÉ. níet verkfayyen
Qroetjes T[É.e

ga liet hebben oyer
kanjer training ís. een traíníng Naar
je rnensen ítetyt en níet íe baas syeeft,
níernan{ uítfaclit en íat je níet zíefig
bent. groeten tíiomas
3{a[[o affemaaf

3{af[o affemaaf {íe íít fezen.
juttíe yerteffen oyer le íoemíllag oy íiet terra^Wofvega.
We liaííen's ocíitendnog uef fes matr
om t2 uur gíngen we ueg met le auto
's. ?'oní t LLur waren er en toen vas er
eerst een funch íaarna gingen we nnar
É.as buíten. itta die fes gíngen we nAar

íÉ.

IÉ. ga

gym

w

at íaar [íchame

fíj É.e oyt,

oe

Oy ftet Terra \Vofvega gingen ve
werÉ.en en teZ.enen en ík ga er
waarscfiíjnfijÉ. oofr. ííeen, want het ís
een É.feíne scíioofen {at ís íets voor mtj.

Tr zítten ín totaaf zgo feerfíngen
In yerge[íjÉ.íng met het tíníe Coffege ís
íat best É.fetu groetje Aírían

frng

fi-eet.

Tervofgens
gíngen we

fi.affo affemaaf
íÉ. víní fi.et nu af suyer [euÉ. oy schoof.
\ta {e zonteryakantíe Éwam ík fi.íer
yas ellnu ís lTet suyer.
Qroetjes Jessíe

naar íe

j{eeyyy affemaaf
^lVe zíjn
oz/tz/zot5 rLaar le synagoge
getveest. In Zwoffe het'was suyer [euÉ.
ve F.regen een ronlfeílíng loor heef {e
synago7e íe ronffeííster was ooÉ.
suyer ftef we mochten afferfeí yragen
steffen maar ze wíst 2 yragen níet te
íeantwooríen. n4aar Ííet was suyer
[euÉ.! Eroetjes Iloos

frerhouleríj en É.onlen heefwat ffieren
haílen w e ycluze.

zíen- ío en
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Ouderavond Kinderkei

f,6[*

Beste ouders en verzorgers,
De Kinderkei organiseert een ouderavond voor alle ouders en aanstaande ouders van Kindcentrum
Boijl. Deze ouderavond vindt plaats op maandag 4 januari 2016, om 19.30 uur, locatie de

Oosterbrink. Wij starten dit jaar positief en dit heeft alles te maken met de Kinderkei en de lezing
van Sandra Huizenga. Sandra houdt een interactieve lezing over positief opvoeden. Er wordt vanuit
de Kinderkei verteld over welke positieve groei wij voortzetten in het jaar 2016. En de ouder
commissie stelt zich op deze avond graag aan u voor en wil een aantal punten toelichten.
We hopen op uw komst.
Hanelijke groeten,
Team Kinderkei

26-12-14
13-0'1-16

14-01-16

I 5-02-1 6

KERSTVAKANTIE
Daltoncursus KPZ Wenke in Zwolle
Leerlinqen vrii
Cursusdag 3
Kanjertraining
Alle leerlinoen vrii
Uur Cultuur groep lr "Nest"
Vensterschool Noordwolde

10.45-11.45uur
24-02-16

24-02-16

Maandsluiting groep 5&6
11.00 - I 1.30 voor leerlingen
12.00 - 12.30 voor ouders
Uur Cultuur groep 3/4 "Eendagsvlieg"
Vensterschool Noordwolde

10.30-11.30uur
27102-06t03

VOORJAARSVAKANTIE

WRJAARDAGEN
JANUARI
8 Jesse van der Wijk
9 Nynke Veenhouwer
11 Jamy Verboom
12 Brent Groen
1B Ellart Jongedijk
20 Sam Slot
26 Sem Spijker

FEBRUARI
2 Laura Mulder
5 Geovanny van Lingen
5 Mirre Mulder
16 Thijs Tolman
23 Elke Schelhaas
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MAART
6 Morres Bruursema
B Ronja Oostra
9 llse Spijker
10 Sven Vermeeren
12 Nynke Gutterswijk
13 Denise Oukes
13 Max van der Walle
15 Annemiek Jager
18 Chris Dumoulin
25 Bowie Peters
30 Laura van Sluis

AGENDA
24-12

ftpataau.ddisut

29-12

aliclotlensctie

31-t2

ut.

caftlidócfrieÍmiddag

fteríh

1930

ei,j

do-r,pofrai,t

ftPnh

dierut

30-t

qc,ztiliqo

t3-2

o.pen

24-2

U lecfrfua

23-4

(9"1r) Aui,znannd.

2l

Samen.eug wor.

en 22-S

q.aond. mef, Uae muzicfr,

'epeÍitie

qsncnfl ltwt. Sjoiil

fílle
dozpofruia De íille

turtnoti

wllrqlal

doryofruia De
Dufr.ttL

wn

ïill"e

wn

lL00 run
20.00 wat.
11.00

wx

Àrau&aol^de 19.00 wn

dnrpoftuia De

Shq

0.00

10.00

cfrnrttít qsn ngd gtoofl, $oiil. dsAofruia De

24-t

wn

etencmentcntu:uin 13.30 w.tt

OI9

3-t

19.00 run

5 dni.taa

dierut

Stunt

ftPr&

ïílle

20:30 wn

eurummfenfPrífleh. I 6.00 rux.
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Meer weten
van online
bankieren.

ln een

{fr

wereld zien

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

Bezoek rabobank nllsamenbankieren voor

Een aandeel

uw mogelijkheden.

in elkaar

&

Rabobank

ïb

