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Bij de voorplaat
Wampex; Deelnemer Jense Bergsma bij de chocopost van Miranda van der Helm
Zonsopkomst op de hoek Doldersumsestraat/Doldersumsestraat

EVEN BUURTEN
Bi’j Harmke
In de vorige dorpskrant ging het niet helemaal goed, dus hierbij nog een verlaat bericht:
Op 26 september vond onze jaarlijkse buurtbarbecue plaats. Deze keer niet in onze eigen buurt maar
over de provinciegrens zelfs, in Wateren. In de lekker verwarmde schuur van Anne en Els Veenstra
smaakte het geroosterde vlees prima. Anne en Els, nogmaals bedankt voor jullie gastvrijheid!

Hendrik en Caroline doen verslag van hun Wampex avontuur:
Zaterdag 6 februari was het dan weer zover….de junior Wampex Boijl. Hendrik en ik kijken er ieder
jaar weer naar uit. Dit jaar werd het mijn 4e keer en Hendrik zijn 3e keer. Al mogen we mijn 1e en 2e
keer en Hendriks zijn 1e keer niet echt meerekenen. Toen was het meer bellen, om te vragen waar we
zaten en waar we heen moesten. Maar net als vorig jaar hebben we voor die tijd geoefend. Natuurlijk
door veel te lopen, maar ook de opdrachten van voorgaande jaren te doen. We hebben steeds goed
onthouden waar bepaalde routes begonnen en zodoende konden we een smiley route, een doolhofje,
een striproute, en gebruik van kompas nog eens
oefenen. Met daglicht maar ook in het donker.
Best spannend met z’n tweetjes in het donkere
bos!! Afgelopen zaterdag moesten we om 18.30
uur starten. Helaas dacht één van ons dat twee
borden snert van te voren wel een goede basis
zou zijn…..We hebben hem maar achteraan laten
lopen. Het ging super goed, tot het doolhof, toen
we halverwege niet uitkwamen zijn we nog een
keertje opnieuw begonnen en toen ging het
helemaal goed. Onderweg mijn kompas verliezen
was ook niet handig, maar gelukkig hadden we
een reserve meegenomen. (inmiddels dankzij de
goede organisatie mijn kompas weer terug) Vier
leuke opdrachten gedaan, en zelfs over water er
niet in gevallen. Alle opdrachten kunnen doen en
alle letters gevonden. Uiteindelijk op de 9e plaats
geëindigd, in 5,5 uur. Halverwege de “junior”
wampex een verbazingwekkende, maar erg
grappige opmerking van een “junior” “Zeg hoe
oud zijn jullie eigenlijk”!?! Wat ons betreft blijven
deze “oudjes” nog wel een paar jaartjes meedoen. Dikke pluim voor de organisatie, super gedaan!
Groetjes, Hendrik en Caroline.
Verder is er weinig te melden uit onze buurt, dus tot de volgende keer!
Anne-Marie
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Snelshutte
Op een dag vol regen ontwaarden we aan het begin van de Doldersumsestraat een voertuig met
knipperlichten. Het zicht was matig, de nieuwsgierigheid nam toe. Ons vermoeden: na een maand of
vier heeft de gemeente opdracht gegeven de hopen hekkelmateriaal uit de berm te verwijderen. Maar
nee, wat later op de dag zagen we dat er in de berm geulen werden getrokken. Alweer? Anderhalf jaar
geleden was het immers ook al raak?
Ja, zo meldde de leider van de onderneming de volgende dag, in opdracht van KPN werd een
glasvezelleiding getrokken, naar de zendmast van Boschoord. Het werk ging ondanks het slechte
weer in vlot tempo, de werkers waren als maanmannetjes verpakt in gele en rode pakken. Maar ze
werkten prima, de afgewerkte bermstukken werden zelfs direct ingezaaid met graszaad.
Pal daarna verscheen een forse trekker. En wat schetst onze verbazing: die schoof het
hekkelmateriaal op grote hopen, klaar voor definitieve afvoer.
Zo lijkt straks alles weer netjes aan de Doldersumsestraat. Sommige buren concludeerden wat
somberend: ‘Nu liggen er twee leidingen met glasvezel in de berm, maar wanneer zouden we onze
computers kunnen aansluiten?’
En dan nu het echte nieuws.
Aan de Junior Wampex van 6 februari j.l. werd wederom door een aantal buurtgenoten deelgenomen.
Het best heeft Leonie met haar team gelopen ze werden 4e, knap gedaan. Jesse volgde op een 6e
plaats en strak daarachter Sigrid en Jiske met hun team op een 7e plaats. Het team van Ruben liep
zich naar een 13e plaats. De begeleiding van deze groep moest Jolande dit keer overlaten aan
Dennis, ze kreeg helaas kort voor de Wampex een blessure aan haar enkelbanden. Een voorspoedig
herstel gewenst!
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De Bekhof
Daar Wim en Yvonne Gutterswijk op familiebezoek zijn in Nieuw Zeeland (Christchurch) en omdat ze
toch in de buurt zijn steken ze ook nog even aan bij familie/vrienden in Australië. En och het is maar
een afstandje van een kilometer of 7 a 8 duizend!
Vandaar dat Gerrie het deze keer moet doen met de reserve correspondenten Aize en Marrie.
En nu het echte nieuws:
Naast Arnoud en Marloes, zijn de ouders van Arnoud komen wonen.
Anton en Marga van harte welkom in onze buurt en heel veel woonplezier toegewenst.
Tijdens onze nieuwjaarsborrel welke deze keer werd gehouden bij Karin en Kees hebben wij al kennis
met jullie kunnen maken.
Aan de Schoollaan (voorheen fam. de Wolf) zijn inmiddels ook nieuwe bewoners komen wonen.
Misschien kunnen/willen ze zich in de volgende dorpskrant even voorstellen.
Minder leuk nieuws is dat Ad Koller is geopereerd aan een klaplong, Ad is inmiddels weer thuis en wij
wensen hem van harte beterschap.
Carolien heeft haar nieuwe woning klaar en is nu bezig met de afbraak van de oude woning.
Dit is nog een hele klus, veel succes ermee.
Gerrie, Marrie en Aize

Andries Wieldraaijer kreeg een nieuwe knie en wel op 4 februari. Andries heeft het ziekenhuis
inmiddels verlaten. Wij wensen hem heel veel succes met revalideren.
Ook de kleine Floor Veenstra heeft een weekje in het ziekenhuis gelegen. Ze had longontsteking en
een paar besmettelijke virussen die haar erg ziek maakten. Gelukkig is Floor weer helemaal
opgeknapt en kan ze al gauw weer naar school.
Henny en Angelino Serra zijn in januari verhuisd naar de Heerenveenseweg in Wolvega.
Wij hopen dat ze snel wennen aan hun nieuwe stek en wensen hun heel veel geluk in het nieuwe
huis.
Op nummer 3 komen René Terpstra en Wendy Knol binnenkort wonen, meer hierover in de volgende
dorpskrant.
Edwin Veening leert voor automonteur en loopt stage bij van der Sweerde
in Nijensleek.
Tot Edwin’s grote vreugde heeft zijn baas hem een vaste baan
aangeboden en kan hij zijn opleiding gewoon afmaken. Geweldig hoor
Edwin, gefeliciteerd man!

En het moest er een keer van komen; René van Zanden heeft per 1 januari officieel zijn intrek
genomen in zijn mooie woning op nummer 7.
Rectificatie:
In de vorige Bijpraten liet ik weten dat Klaas de Vries een nieuwe knie had gekregen, oei foutje,
degenen die hem goed kennen zagen dat meteen, het moest een nieuwe heup zijn.
Bij deze recht gezet.
Tot de volgende krant!
Corry en Rudy
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Langs deze wil ik een ieder hartelijk bedanken
voor de aangeboden en verrichtte hulp en alle blijken van
belangstelling na mijn crash.
vr. gr. Roelof van de Boer

Boijl

ost

Als jullie deze dorpskrant in de handen hebben dan zijn de eerste twee maanden van het nieuwe jaar
alweer geweest. Wat gaat de tijd toch hard! De dagen vliegen voorbij. Straks staat maart voor de deur
en nog een kleine drie maanden dan staat ons kleine dorpje Boijl in de schijnwerpers voor de
‘Samenloop voor Hoop’. Ik hoorde vanmorgen dat er zo’n 120 vrijwilligers hiervoor druk bezig zijn, dat
zijn op 880 inwoners van Boijl elke 7e tot 8e persoon!! Petje af en chapeau, mensen. Zo hebben zich
ook al 22 loopteams opgegeven om 24 uur te lopen voor dit goede doel. En er mogen nog wel wat
teams bij.
En dat brengt mij tot de vraag aan de bewoners van Boijl Oost.
Kunnen wij van onze buurt ook een team samenstellen? Als je mee wilt doen dan geef je op bij
Mariette van Stee, tel. 421353 of Liane Russchen, tel. 421750
Vorig jaar medio december is de ooievaar aan het eind van de Boijlerweg neer gestreken. Cindy
Gorter en Peter de Vries zijn de trotse ouders van Tygo. Bij deze nog gefeliciteerd van de buurt en dat
Tygo een grote en sterke jongen mag worden.
Camping ‘De Bosfluiter’ van Debora en Wilfred Mesken houdt op 19 maart een
Open Dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen die dat wil kan dan een kijkje
nemen op de Verwersweg. Verdere informatie is op www.bosfluiter.nl te vinden.
Sanne de Groot heeft onlangs haar rijbewijs gehaald. Van harte gefeliciteerd!
De laatste tijd zien we een ‘hondenfluisteraar’ op het fietspad voor de boerderij
van fam. Jorritsma bezig. Jorrit heeft een jong hondje gekregen en nu leert hij
hem netjes aan de riem te lopen. Zet hem op Jorrit en veel plezier met je hond!
Verder heb ik geen nieuws van Boijl Oost. Ik wens iedereen een mooi voorjaar
en tot de volgende keer!
Groetjes Liane
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Boekelte
“Kampeerterrein De Boekelter” bestaat 30 jaar!
Op 1 april 1986 zijn zij begonnen aan het 1e seizoen onder de vlag van
SVR.
Door de begin jaren heen hebben zij aanpassingen en verfraaiingen gedaan aan hun terrein.
Op alle plaatsen is stroom, aan/-en afvoer van water. Het sanitair was destijds eenvoudig met 1
douche, 2 wc's en 2 wastafels.
In 2004 is de boel gesloopt en is er een nieuw sanitair gebouwd. Het is geïsoleerd, verwarmd en
helemaal betegeld. Sindsdien beschikken zij over 2
douches, 4 wc's, 4 wastafels en een wascabine.
Nu in 2016 bestaat het kampeerterrein 30 jaar en varen
onder de vlag van ANWB en VeKaBo.
De kampeergasten ontvangen in dit jubileumjaar een
aardige attentie want de kampeerders hebben dit mogelijk
gemaakt.
Wij wensen hun een succesvolle voortzetting.
De familie Poiesz / Veldhuizen hebben hun huis te koop
staan.
Het huis is gevestigd op Boekelterweg 22 en ze hebben hier met veel plezier gewoond. In een
tijdsbestek van 3 jaar willen zij hun huis verkopen. Ze gaan de buurt verlaten, omdat ze op zoek zijn
naar een nieuwe uitdaging. Ze houden van het klussen en opknappen van een huis en zijn opzoek
naar iets vergelijksbaars, waar ook hun dochter Sandrijn kan blijven paardrijden.
Wij wensen hun veel succes met het verkopen van het huis en het zoeken naar een nieuwe woning.
Vriendelijke groeten
Anne en Annie

Boijl Centrum
In memoriam
Na een langzaam afnemende gezondheid is op 24 december 2015 tijdens een bijeenkomst in
dorpshuis de Tille afscheid genomen van onze buurtgenoot Bert Diever.
Bert, een actieve buurtgenoot.
Vanaf de start van de dorpsfeesten in 1984 was Bert bijna 25 jaar lang voorzitter van Boijl Centrum.
Onder leiding van Bert werd de buurtversiering aangebracht, opgeruimd en vele praalwagens
gebouwd. Mede dankzij zijn technisch inzicht was niets hem te moeilijk.
Met behulp van vele buurtgenoten werden er prachtige wagens gebouwd.
Bovendien legde Bert alles op video vast. Van deze mooie beelden genoten we dan weer op de
volgende buurtvergadering.
Ook wij als buurt zullen Bert missen!
We wensen Lineke, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Tijdens de jaarwisseling heropende de Oudejaarsploeg tijdelijk het café
in Boijl. Vele activiteiten vonden er plaats. Dit bracht weer levendigheid
in onze straat. Ook werd er samen met de Kerkenraad een grote
kerstboom geplaatst. Complimenten OJP!
Inmiddels is ook snackbar De Draaijer enkele dagdelen per week open.

5

Helaas stond onder de dankbetuiging van Annie Winters niet haar naam vermeld. Uit het stukje viel
echter wel op te maken dat het Annie was die de buurt bedankte voor de bloemen.
Inmiddels is Annie op 12 jan. 89 jaar geworden. Nog van harte Annie!
Samenloop voor Hoop
De sponsorcommissie, bestaande uit Corine Platje, Tineke
en Albert Jan Veening, heeft ons gevraagd om bij u langs te
gaan om een “voetje” aan u te verkopen. De voetstappen
worden voorzien van uw naam en woonplaats en deze
komen op een grote voet welke op het evenemententerrein
komt te staan. De kosten bedragen 15 euro en dienen
contant aan de buurtvertegenwoordiger te worden voldaan.
Meer info: sponsoring@samenloopvoorhoopboijl.nl
Aafje Wever
Thea Pijlman

Nieuwe buurtbewoners
Wij, Jos en Gery de Vries, hebben het verzoek gekregen ons even voor te stellen in de Dorpskrant
nadat wij ons begin december op de Boijlerweg hebben gesetteld. Hiervoor hebben wij twee jaren
samengewoond in Zorgvlied. Door de grote voorliefde voor Boijl (met name van Jos) was het al snel
duidelijk wat onze eindbestemming zou worden. Uit nieuwsgierigheid hebben wij een afspraak
gemaakt voor een bezichtiging op nummer 58, maar vrijwel meteen werden wij verliefd op de woning
en was er geen weg meer terug.
Een jaar lang hebben wij naar de verhuizing toegewerkt aangezien wij flink aan het verbouwen zijn
geweest. Halverwege de verbouwing kregen wij het gelukkige bericht dat wij ook een babykamer aan
de verbouwingsplannen konden toevoegen! Met een drukke en strakke planning zijn wij ruim twee
weken voor de geboorte van onze zoon Matt verhuisd van het stormbos in Zorgvlied naar het mooie
Boijl.
Wij, Jos en Gery de Vries, zijn zelf niet geheel onbekend in het dorp. Jos is opgegroeid aan de
Daoken en voetbalt van kinds af aan bij vv Boijl, nu bekend als Trinitas. Gery komt oorspronkelijk uit
Elsloo, maar heeft de weg naar Boijl de laatste jaren goed weten te vinden. Wie benieuwd is naar de
woning of kleine Matt mag altijd even binnen wandelen. Wij hopen nog veel mooie jaren in Boijl te
beleven.
Veel liefs Jos, Gery en Matt.

Ook namens onze kinderen wil ik iedereen hartelijk bedanken
voor de steun en warmte, in welke vorm dan ook, die we mochten
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van Bert.
Dit alles heeft veel voor ons betekend.
Lineke Diever
P.S.
Tijdens de afscheidsbijeenkomst is er € 400,00 gedoneerd
t.b.v. de Stichting ALS.
Hiervoor, ook namens de Stichting: Hartelijk dank.
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Joey is 4 jaar geworden en mag vanaf 8 februari naar de basisschool. Nu is dit
natuurlijk altijd een groot feest, maar in dit geval was het feest nog veel groter.
Joey was namelijk de 100e leerling. Wat heeft hij genoten van deze bijzondere
dag!! Wij wensen Joey nog veel plezier de komende jaren op school.
Helga en Renate zullen binnenkort geen gebruik meer kunnen maken van hun poetsmiepjes. Jacob
en Marcel wisselen hun golf en blauwe bus in voor witte bussen. Na een faillissement van hun vorige
werkgever, kunnen Jacob en Marcel vanaf 1 maart weer aan de slag. Dit zullen zij doen bij het bedrijf
"Baas" in Drachten
Ook Robin kan binnenkort aan het werk. Na het behalen van diverse certificaten en diploma's gaat de
slag voor het bedrijf "gas terug". hij aan
Groetjes Helga en Polien

De Daoken

Boschoordweg

Terwijl we dit schrijven, vliegen de natte sneeuwvlokken buiten in het
rond.
Laat maar gauw het voorjaar komen. We beginnen met een mooi
lustrum.
Op 28 december waren Frans&Thea 25 jaar getrouwd. Op
zondagmiddag zijn we met ons buurtje druk aan het opbouwen geweest.
Groen gehaald door Yntze en Theo, met bloemen van Griet en lichtjes
van Nathalie werd het een prachtige verlichte boog.
Gefeliciteerd nogmaals en op naar het volgende lustrum.....
We hebben er inmiddels een aantal nieuwe buurtbewoners bij. Familie Rook is verhuist naar
Vledderveen, namens de buurt veel woonplezier gewenst daar in Vledderveen. Hun woning is gekocht
door Robin&Wieke. Zij stellen zichzelf even voor. Namens de buurt, jullie ook veel woonplezier
gewenst.
Aan de Boschoordweg is het huis van Mevr. Jager inmiddels bewoont door Stefan&Suzanne. Namens
de buurt, jullie ook veel woonplezier gewenst. Zij stellen zich zelf ook even voor.
In het huis waar Mevr. Hielkema heeft gewoond aan de Boschoordweg wordt nog steeds druk geklust.
Daar komt Marian Jager met haar kinderen te wonen. Jullie ook veel woonplezier gewenst en welkom
terug in ons buurtje.
Jenno heeft op 13 februari zijn Heftruck bewijs weten te behalen bij maatschap Bergsma. Gefeliciteerd
Jenno!
José heeft inmiddels haar stage goed doorlopen in ziekenhuis Nij Smellinge. Ze heeft er zelfs een
baan als oproepkracht (verpleegkundige) aan overgehouden. Gefeliciteerd José!
Nu is Iris net begonnen aan haar stage van een half jaar op het gemeentehuis in Drachten. Succes
Iris.
Wij willen langs deze weg Jan Willem, Jacoba, José&Christiaan, Sander&Femke
veel strekte en kracht toewensen in deze moeilijke tijd.
Thea&Rina
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Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Deze steun heeft mij heel goed gedaan!
Gelukkig ben ik na de operatie goed hersteld en ben ik helemaal gezond verklaard.
Pier de Jong.

Even voorstellen…… de bewoners van De Daoken 5
Sinds kort zijn wij, Robin en Wieke, trotse eigenaar van ons eerste huisje aan de Daoken. Na
een kleine verbouwing met veel hulp van familie en vrienden wonen wij alweer bijna 2
maanden in deze gezellige buurt.
Hoi, ik ben Wieke, 22 jaar en kom uit Oldeberkoop. Op mijn 13e ben ik verhuisd naar
Wolvega en nu inwoonster van Boijl. Na de zomervakantie start ik een nieuwe studie en ben
binnenkort in de kroeg in Noordwolde en Oldeberkoop achter de bar te vinden.
En ik ben Robin, 24 jaar en alweer 13 jaar inwoner van Boijl. Eerst op de Daoken bij mijn
ouders, daarna naar de Klokkeweg. En nu weer terug op de Daoken met Wieke. Ik werk
alweer 4 jaar bij Hoeve Boschoord op de crisis afdeling. Voetbal is iets wat ik graag doe, net
als het organiseren van feesten of zelf naar een feestje gaan.
23 April hebben wij en 8 vrienden, ook wel #Gezelligheidkentgeentijd een quiz
georganiseerd. Vergeet je niet op te geven! De opbrengst van de avond gaat natuurlijk naar
de SamenLoop voor Hoop.

Hallo buurtbewoners en overige inwoners van Boijl.
Wij zijn Stefan en Susanne. Stefan is geboren en getogen in Boijl,
Susanne moest de oversteek maken van Drachten naar Boijl. Sinds
januari wonen we samen op de Boschoordweg 6. Susanne is na haar
studie rechten aan de slag gegaan bij Ikea Groningen als manager.
Stefan werkt naast zijn studie bedrijfskunde als assistent accountant in
Drachten. Beide zijn we betrokken bij Trinitas, Susanne als speelster van
de dames en Stefan als leider van het eerste. Naast voetbal zijn onze
hobby’s hardlopen en mountainbiken.
Groetjes Stefan en Susanne
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Alteveer
Beste Boijligers,
Langs deze weg leek het ons leuk om iets over het werk en
grote passie van Lammert Diever te schrijven.
Verscheidene mensen hebben al geopperd om een keer
hierover iets in de Bi ‘jpraoten te zetten.
Heel veel jaren maakt hij projecten voor…u raad het al…
De Keukenhof.
De ideeën levert de arrangeur van de Keukenhof, de heer Dries
Lecke aan en Lammert zet deze om in artistieke kunstwerken
van stalen frames.
Hier onder zijn een paar voorbeelden van zijn werk.
Eén van de thema’s van het afgelopen jaar
was ‘Huwelijk’ en de foto’s geven een
mooie impressie weer.
Dit hemelbed heeft een afmeting van 4.00
x 8.00 meter.
De vier pilaren bij het bed zijn ook 4 m
hoog.
Wie wil er niet stiekem even in liggen?
De bezoeker loopt vol bewondering rond
het kunstwerk, nietsvermoedend van de
stevige
constructie
waaruit
dit
is
opgebouwd. De bruidstaart is opgebouwd
uit drie lagen, waarvan de onderste laag
een diameter van ongeveer 2,50 m heeft.
Hier is deze versierd met prachtige
orchideeën en bromelia’s. Het bruidspaar
kijkt uit een hoogte van 2,50 m over de
bezoekers heen. Dit is een van de vier
harten, elk 2 m hoog.
Alles is liefde….
Voor 2016 zijn de werkzaamheden voor
De Keukenhof bij ons al bijna klaar.
Bij de foto: Lammert, Enno en Liane

Het thema is nog een verrassing maar dat Dries
Lecke weer iets moois heeft bedacht, dat is zeker.
Als de loods te klein is dan wordt er naar buiten uit
geweken.
Wat moet dit toch gaan voorstellen? Hier werd de
kroonluchter uit 2014 gefabriceerd. Afmeting hiervan
is 5.50 m hoog x 3.00 m breed. De kant en klare
kroonluchter hangt hier in het orchideeën paviljoen
met een gele orchidee, net een prachtig gordijn.
We hopen dat jullie van onze kleine virtuele rondreis
hebben genoten.
Met hartelijke groet, Lammert en Minnie Diever, Alteveersweg 42A
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PROTESTANTSE GEMEENTE
Veertig dagen op weg naar Pasen!
Van het feest van Licht van Kerst zijn we alweer, na de Epifanietijd, op weg naar dat andere feest van
Licht. Een feest dat Licht en lucht geeft: Pasen. We hebben nog een hele tijd te gaan voordat het zo
ver is. Er is weer een prachtig veertigdagentijd-boekje verschenen dat ons helpt om stap voor stap
naar Pasen toe te leven. Veertig dagen om ons te bezinnen op de weg die Jezus is gegaan.
Het gekke is dat de veertigdagentijd langer duurt dan veertig dagen. Hoe dat kan? De zondagen tellen
niet mee. Iedere zondag mogen we immers de Opstanding vieren. En dan ga je niet vasten of sober
leven. De andere dagen zijn wel vastendagen. Dagen van inkeer en bezinning. De veertigdagentijd
begint op Aswoensdag (10 februari). De periode beslaat zes weken. En daar zitten altijd zes
zondagen in. En dan, op zondag 27 maart vieren we, na de Stille week, Pasen. Pasen, het is
vertrouwen hebben in de Opstanding, vertrouwen dat we ons gedragen mogen weten door de Ene.
Op vleugels van vertrouwen
Een vogel vederlicht gevleugeld
een arend, sieraad in de lucht
ver boven aardse zorg verheven
opgaand in een majestueuze vlucht.
Zo wil ik zijn: een vogel
gedragen door de adem van Gods woord
ik weet, als ik hem aanroep
dat tilt Hij op en hoort
mee dwalend op die vlucht zal ik ontdekken
een moeilijk en oneffen pad is toch te gaan
en ook vanuit het diepste dal
ontspringt een spoor om naar de top te gaan.
een weg die lang leek
is in vogelvlucht slechts onbeduidend
en zelfs de bergen lijken klein
als Hij mij sterk maakt en mij draagt
dan zweef ik als een arend door de lucht
raak zonlicht aan
versmelt met alle kleuren van de regenboog
dan vlieg ik vrij, dan vlieg ik hoog
op vleugels van vertrouwen.
(A. Visser)

Dieneke Grit, Kymmelswijk 4, 9422 TD Smilde
Tel. nr.: 0592-414975 of voor dringende zaken: 06-385 521 50, e-mailadres: sa.grit@hetnet.nl
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Geachte heer/mevrouw,
In de eerste plaats willen wij u, dorpsgenoten, heel hartelijk danken voor de bijdragen die wij via
Kerkbalans 2015 van u mochten ontvangen.
Dromen Dromen!
Dromen doen we allemaal. Niet alleen ’s nachts maar ook dagdromen.
Net als die profeten van ooit die zagen dat ‘oude mensen dromen
zullen dromen en jongeren visioenen zullen zien’.
Welke vergezichten heeft u? Over uw leven? Over geloven?
In de dorpskerk delen we die gedachten, ervaren we saamhorigheid en vreugde maar ook troost bij
verdriet.
Ook u bent van harte welkom met ons mee te praten of te luisteren bij ons aan de koffietafel op de
zondagochtend in onze gezellige kerk.
Uw steun is wel nodig: het gaat ook om uw droom.
Scriba: L. Russchen, Boijlerweg 149, 8392 NG Boijl, tel.: 0561- 421750
Rekeningnummer NL74RABO 0310200067 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Boijl
Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?
Bij voorbaat willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage zodat ook het komend jaar onze kerk in
Boijl een vertrouwd herkenningspunt kan zijn in ons dorp.
U kunt bij de kerkenraad ook terecht voor opmerkingen of aanbevelingen of gewoon voor een
gesprek. Hiervoor kunt u natuurlijk telefonisch contact zoeken met een van de kerkenraadsleden.
Namens de kerkenraad van Boijl:
Sierd Dolstra, voorzitter, diaken: 0561-421512
Liane Russchen, scriba, ouderling: 0561-421750
Hendri Derks, kerkrentmeester, ouderling: 0561-421596
Minnie Diever, ouderling: 0561-421636

!!!GEMEENTEAVOND FRIESLANDS END!!!
Op 19 april is de gemeenteavond in het karkehûs in Elsloo.
Om 19.30 uur staat de koffie klaar en is er gelegenheid om de jaarrekeningen van alle drie de dorpen
in te kijken. Om 20.00 uur zal streekvoorzitter Annie van der Zijl de avond openen en geeft daarna het
woord aan Dieneke Grit.
Wat het thema van deze avond is blijft nog een verrassing maar het belooft een leuke avond te
worden. Komt allen voor een gezellige avond en voor een hapje en een drankje!
KERKDIENSTEN:
Zondag 20 december
In deze dienst was Ds. J. van den Brink uit Ureterp onze voorganger.
Kerstavonddienst 24 december
Da. E.C. Rooseboom uit Drachten was onze voorganger.
We hebben genoten van de kerstmusical ‘Kerst heeft de Toekomst’, de musical stond onder leiding
van Mirjam Cornelisse. De kinderen kregen voor hun prestatie een mooie Kerst DVD aangeboden van
de kerkenraad. Het was een prachtige dienst.
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Oudejaarsavond 31 december
Voorganger was mw. L. Russchen. In deze dienst werden de namen genoemd van de mensen uit Boijl
die dit jaar zijn overleden:
Mevrouw Hil Kruijshaar-Tuitjer op 26 januari
Mevrouw Wietske Jonkers-Hoogeveen op 7 juni
De heer Dirk Jager op 21 september
De heer Bert Diever op 21 december
Nieuwjaarsdienst 3 januari
Deze ochtend was dhr. P. van Engen uit Noordwolde onze voorganger.
Na afloop was er koffie en konden we een toost uitbrengen op het nieuwe
jaar. De Streekdiaconie verraste ons allen met het leuke dagboek:
‘Kruimkens van ’s Heeren Tafel 2016’
Zondag 24 januari
Deze ochtend was onze voorganger dhr. P. van Engen uit Noordwolde.
De bloemen uit deze dienst zijn naar mevr. Marks gegaan.
Verjaardagen:
Hij gaf je hoop,
Hij gaf je liefde,
Hij gaf je zorg,
Hij gaf je leven,
Hij gaf je vrede,
Hij gaf je warmte,
voor jou zal Hij er altijd zijn.
Dat je Zijn aanwezigheid altijd zal voelen
niet alleen vandaag maar iedere dag.
Een fijne verjaardag!

Mevr. J. de Vries-Kromkamp, 25 februari
Dhr. De Vries, 26 februari
Dhr. G. Prins, 28 februari
Mevr. M.J.F. Roelofs-Stolp, 10 maart
Dhr. C. Goettsch, 29 maart
Mevr. K. Punter-Hofstee, 31 maart
Dhr. H. Roelofs, 5 april
Mevr. T. Nijholt-Brak, 15 april
Dhr. P. de Jong, 22 april

PAASMUSICAL: Jezus leeft
Hallo allemaal,
Pasen valt 'vroeg' dit jaar, op 27 maart!! dus we gaan snel aan de slag met een nieuwe musical.
Minnie en ik hebben een leuke musical uitgezocht, de titel is "JEZUS LEEFT!"
Het verhaal van Pasen wordt hier zingend en dansend verteld door 12 kinderen die in het stadje
Bethannië wonen, er wordt veel in gezongen en gedanst!
We hopen natuurlijk dat er weer veel kinderen mee gaan doen, dus meld je aan of kom gewoon naar
de eerste repetitie, neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee, tot snel....

REPETITIES:
DINSDAG 23 februari van 15.45 tot 16.30 uur
DINSDAG 1 maart ?( i.v.m. vakantie), 8 ,15 en 22 maart 15.45 tot 16.30 uur.
De repetities zijn zoals jullie zien op dinsdag i.v.m. werkzaamheden van Mirjam, we hopen natuurlijk
dat iedereen kan op dinsdag en horen graag wie er mee kunnen en komen doen.
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De generale wordt waarschijnlijk goede vrijdag 25 maart en proberen wij in ‘De Herbergier’ te
Oldeberkoop te houden.
Uitvoering zondag 27 maart om 10.00 in de kerk van Boijl met aansluitend een paasontbijt voor alle
aanwezigen!
Hartelijke groet Mirjam en Minnie
FILMHUIS – OPEN AVOND
‘La famille Bélier’ is een Franse filmkomedie uit 2014 onder regie van Éric Lartigau.
Woensdagavond 2 maart om 19.30 uur in de kerk van Boijl.
Koffie/thee à € 0,60 staat klaar om 19.15 uur.
Toegang is gratis.
In de film La famille Bélier is iedereen in het gezin doof behalve de oudste
dochter Paula.
Zij is de onmisbare tolk in het dagelijks leven van haar ouders, waar zij met
name een belangrijke rol speelt in het managen van de familieboerderij.
Op een dag besluit Paula met de steun van haar muziekleraar – die ontdekt
heeft dat ze geweldig kan zingen – mee te doen aan een zangwedstrijd.
Een keuze die haar bij haar familie zal weghalen maar haar leven voorgoed zal
veranderen.
Iedereen is van harte welkom om deze film in de kerk te komen bekijken.

PALMPASEN MET CONCORDIA
Hallo kinderen uit Elsloo, Makkinga, Boijl en omgeving.
Op 20 maart a.s. is het alweer Palmpasen!
Je bent dan weer welkom in het Karkehûs, achter de Kerk in Elsloo om een
Palmpaasstok te maken.
Hieronder de informatie:
•
kale houten stok meenemen met een uitstekende spijker bovenop voor het haantje
•
tijd van 10.00 uur tot 10.45 uur
•
vanaf 10.45 uur lopen we door Elsloo onder muzikale begeleiding van Concordia
•
ouders mogen gezellig blijven en helpen met versieren
•
koffie staat klaar!
•
deelname is gratis, snoep en versiering is aanwezig
VOORTGANG ‘T ZWAANTJE’
Zoals jullie al gemerkt hebben heeft Colinda Wieldraaijer de snackbar bij ’t Zwaantje’ gehuurd. We
wensen haar veel succes en goede zaken! Snackbar ‘De Draaijer’ is drie keer in de week open.
Geopend op woensdag, vrijdag en zondag van 16.00 tot 20.00 uur.
In ’t Zwaantje is het halletje achter de keuken volledig opgeknapt. Bertus van Veen heeft het nodige
schilderwerk voor zijn rekening genomen. Samen met het nieuwe laminaat is het een mooie ruimte
geworden. We zijn blij met de hulp van vrijwilligers en langs deze weg is een bedankje zeker op zijn
plaats. Inmiddels zijn de vrijwilligers en “meedenkers” weer om tafel geweest, een aantal ideeën
krijgen vorm en gestalte. Zo is er een groepje enthousiastelingen die op de vrijdag tussen 10.00 uur
en 14.00 uur de deur van ’t Zwaantje’ open wil houden. Iedereen is welkom voor een praatje of
spelletje, of kan met een kop koffie of thee aan de leestafel zitten. Ook voor Boijligers die graag willen
komen maar die de afstand bezwaarlijk vinden, hebben we een oplossing bedacht.

13

Het groepje van de vrijdagochtend bestaat momenteel uit Siona, Rob, Marije, Enno en Liane. Als je
denkt, hier wil ik ook meehelpen, neem dan rustig contact met een van hen op.
Marga Kramer van De Brink gaat ook op de vrijdagochtend een “Haal een boek of Breng een boek”
plek begeleiden. Ze schrijft elders in de ‘Bi’jpraoten’ een stukje hier over.
Zo zijn er ook plannen om op de vrijdag van 19.00 uur tot 23.00 uur voor de jeugd van 12 tot 18 jaar
een eigen ontmoetingsplek op te starten. Hier is Jennifer Rubinstein mee bezig en zij wil dan ook
graag met de jeugd van Boijl in gesprek. Jennifer heeft ook de mensen benaderd uit de enquête die
zich opgegeven hadden voor bardiensten te draaien. Helaas zijn er velen afgehaakt!
Bij deze doen we nogmaals een beroep op jullie hiervoor. Heb je een keer in de maand op de
vrijdagavond of de zondagavond ongeveer 4 uurtjes over om te helpen met bardiensten? Neem dan
contact op met Jennifer Rubinstein, tel. 06-16361133.
Natuurlijk willen alle Boijligers weten wanneer de opening van ’t Zwaantje is. Nog even geduld. De
gemeente heeft nog een aantal eisen waaraan we moeten voldoen. Hier wordt hard aan gewerkt.
We houden jullie op de hoogte!
Kerkdiensten in Frieslands End
28/02
06/03
13/03
20/03
24/03
25/03
27/03
03/04
10/04
17/04
24/04
01/05
08/05
15/05
22/05
29/05

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

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
19.30 u
19.30 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
10.00 u

Mw. E.T. Dijkshoorn - Appelscha
Mw. S.A. Grit - Smilde
Ds. A. Verbeek - Assen , Biddag voor gewas en arbeid
Ds. G. Snip - Zuidhorn
Da. L.P. Cnossen – Oosterwolde, HA witte donderdag
Liane Russchen – Boijl, Goede vrijdag
Liane Russchen – Boijl, Pasen
Ds. A. Zweers - Zwolle
Da. L.P. Cnossen - Oosterwolde
Ds. E.J. Struif - Oosterwolde
Dhr. J. Koops - Oosterwolde
Mw. S.A. Grit - Smilde
Dhr. P. van Engen - Noordwolde
Mw. S.A. Grit – Smilde, Pinksteren
Kerkenraad Elsloo, Poëziedienst
Da. Y. Riemersma - Heerenveen
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DORPSNIEUWS

Zoals u bij het Kerknieuws heeft kunnen lezen zijn de voorbereidingen om het oude dorpscafé in een
nieuwe vorm weer open te stellen, in volle gang!!
Eén van de leuke initiatieven is “de Boekenkast van Boijl”.

De Boekenkast van Boijl
Wij gaan een eigen boekenkast krijgen in Boijl en wel in ’t Zwaantje.
Op vrijdagmorgen tijdens de inloopochtend, ben ik, Marga Kramer,
ook aanwezig.
U kunt dan onder het genot van een kop koffie of thee een boek
uitzoeken. Het systeem is, u komt een boek halen en ruilt een eigen
boek in. Of u komt een boek halen en heeft u hem uit, dan ruilt u
hem om voor een nieuw boek.
Zo blijft het altijd een fris aanbod van boeken!
Er zijn ongeveer 200 boeken waar jong en oud uit kunnen kiezen.
In kast staan detectives, oorlogsromans, streekverhalen, romans, knutselboeken en andere lectuur.
Ik wil proberen om ook aan kinderboeken te komen vanaf voorlees leeftijd. Deze zijn er helaas nog
niet. Verder liggen er maandbladen en wat al niet meer aangeboden gaat worden. Zodra ’t Zwaantje
open is krijgt u een bericht dat er boeken geruild, gehaald en gelezen kunnen worden.
Tot ziens in ’t Zwaantje,
Marga Kramer

Heeft u nog boeken,
cd’s, dvd’s,
maandbladen,
kinderboeken,
kookboeken of
hobbyboeken liggen?

U kunt ze brengen bij
Marga Kramer,
Brink 17 of bellen
naar 0561 476606
voor een afspraak,
dan kom ik ze halen!
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Boijl loopt en doet mee!
Toen we in de zomer de eerste gesprekken voerden met een aantal mensen om te zien of de
organisatie van een SamenLoop voor Hoop in Boijl haalbaar zou zijn, konden we niet vermoeden hoe
enthousiast heel veel Boijligers de schouders onder dit initiatief zouden zetten, in één woord geweldig!
Hoewel er op dit moment al meer dan 20 wandelteams zijn ingeschreven, kunnen we nog niet
achterover leunen want we streven naar 40 teams! Spannend of dat gaat lukken, maar we gaan
ervoor met z’n allen!

HET PARCOURS
Er zijn inmiddels al heel veel
afspraken vastgelegd voor de
inrichting van het weiland van
Anne en Elske aan de Kerkweg.
In de aanloop naar 21 en 22 mei
zal
dit
tot
een
heus
evenementen-terrein met een
wandelparcours van 400 meter
moeten worden getransformeerd.
Aan alles wordt gedacht: water,
elektriciteit,
podia
hekken,
kramen, kassahokjes, parkeren,
toiletten, beveiliging, EHBO en ga
zo maar door. De opbouw begint
vanaf 18 mei en daar zijn veel
sterke mannen voor nodig
dus…aanmelden kan nog steeds
bij Anne Marks, Renee van
Zanden of één van de andere
logistiek mannen.
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TEAMS EN SPONSORING
De leden van elk team betalen ieder € 15,- inschrijfgeld (soms betaalt de baas dit zelfs, klasse).
Daarvoor krijgen zij een paars SamenLoop T-shirt. Heel veel teams organiseren acties waarmee zij
extra geld binnen halen, denk aan het crea café, muziekavond, pubquiz, hartjes, bandjes, statiegeld,
kniepertjes etc. De komende tijd worden een aantal teamavonden georganiseerd waar uitleg wordt
gegeven over hoe de SamenLoop er uit zal gaan zien. Tegelijkertijd kunnen teams tips en ervaringen
uitwisselen.
Daarnaast heeft de commissie sponsoring honderden bedrijven in de regio aangeschreven met de
vraag of zij een bijdrage willen leveren aan de SamenLoop in welke vorm dan ook. In natura, een
geldelijke bijdrage, teamsponsoring, verkoop van kaarsenzakken en zo meer. Al deze brieven zijn
rondgebracht door onze vrijwillige, gelegenheidspostbezorgers, waarvoor dank!
KAARSENZAKKEN EN VOETJES TE KOOP
Iedereen kan meehelpen om zoveel mogelijk geld
op te halen voor het wetenschappelijke onderzoek
naar kanker. Kunt u niet meelopen, koop dan
bijvoorbeeld een symbolische voetstap voor € 15,-.
Dan bent u er toch een beetje bij. U hoort hier
binnenkort vast meer van.
De nacht van de SamenLoop wordt ingeluid met de
kaarsenceremonie. De wandelroute is verlicht door
middel van vele honderden wenszakken met
kaarsen, die voorzien zijn van een persoonlijke
boodschap. Dit maakt de ceremonie tot een
bijzonder
en
gedenkwaardig
moment
om
(ex)kankerpatiënten (Kanjers) een hart onder de
riem te steken en stil te staan bij alle mensen die aan kanker zijn overleden. Ook u kunt zo’n wenszak
kopen voor € 5,-. En wanneer u vrienden en familie vraagt, willen zij er vast ook wel één of meer
aanschaffen.
CATERING EN AMUSEMENT
Tijdens de Samenloop zijn er 24 uur lang mensen aanwezig, die op zijn tijd wel wat lusten. We zorgen
daarom dat er genoeg koffie, thee en drankjes te koop zijn voor iedereen, maar natuurlijk ook voor
broodjes, hamburgers en nog veel meer lekkers.
De wandelaars en de bezoekers worden bijna 24 uur lang vermaakt met activiteiten en muziek. Ook
de kinderen van de Oosterbrink lopen mee en voor hen organiseert de school leuke activiteiten op het
terrein.
WEBSITE EN FACEBOOK
Als u echt niets wilt missen van het laatste nieuws over de SamenLoop kijk dan vooral regelmatig op
onze website: www.samenloopvoorhoop.nl/boijl of facebook: www.facebook.com/samenloopboijl.
Daar kunt u ook terecht voor vragen of inschrijving van een team.
VRIJWILLIGER WORDEN?
Wilt u ook meehelpen om alles in goede banen te leiden en u aansluiten bij onze club van bijna 100
vrijwilligers, meldt u dan aan bij:
Geert Pijlman: geertpijlman@hotmail.com of 06 18256914
Anne-Marie van der Geest: secretariaat@samenloopvoorhoopboijl.nl of 421290
Tot slot wens ik alle commissieleden, vrijwilligers en wandelaars heel veel succes met alle
voorbereidingen en op naar 21/22 mei!
Hartelijke groet,
Anne-Marie van der Geest.
Secr. SamenLoop voor Hoop Boijl
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WILT U ONZE EREGAST ZIJN?
Mensen die kanker hebben (gehad) noemen we Kanjers. Kanjers lopen mee
in de Openingsceremonie van de SamenLoop voor Hoop op zaterdag 21 mei
en worden de hele dag in de watten gelegd!
Onder warme aanmoediging van vrienden, familie en andere belangstellenden lopen mensen die
kanker hebben gehad de eerste ronde over het parcours. Als Kanjer kun je iemand vragen om
mee te wandelen als begeleider. Met deze Openingsronde laten we zien dat er hoop is en dat we
er voor elkaar zijn.

SPECIAAL PROGRAMMA
De organisatie van de SamenLoop in Boijl vindt het een eer als je als Kanjer deelneemt aan de
Openingsronde. Daarom worden Kanjers ontvangen als eregast. We organiseren een speciaal
programma zodat het de Kanjers aan niets ontbreekt tijdens het evenement.

KANJERSYMBOOL
Wandel je mee als Kanjer? Dan krijg je het Kanjersymbool aangeboden: de Paarse Anemoon!
De Anemoon staat voor gezondheid en bescherming. De kleur paars staat voor hoop!!





HOE GAAT HET IN ZIJN WERK
We kennen veel Kanjers in Boijl en omstreken, maar willen niemand vergeten om uit te
nodigen. Meldt u dus gerust zelf bij ons aan!
We houden binnenkort een informatie avond voor alle Kanjers en hun begeleiders in de Tille.
We leggen u uit wat precies de bedoeling is en u kunt zich inschrijven voor deelname.
Wilt u meedoen, maar bent u verhinderd of niet in staat om naar de Tille te komen, meldt het
ons en wij komen bij u langs.

VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Gea van Zanden, tel. 421203, e-mail gvanzanden@hotmail.com
Tineke van der Walle, tel: 421818, e-mail tinusalwayshome@hotmail.com

18

Wij lopen voor kanker .... loopt u met ons mee?
In aansluiting op de eerste aankondiging in de vorige
dorpskrant hoe u door middel van een voetje kunt
meelopen met de SamenLoop voor Hoop Boijl.

Binnenkort komt er iemand
uit de buurt bij u langs of u
een voetje wilt kopen.
Deze komen op de grote
voet die op het
evenemententerrein komt te
staan.
De kosten voor een voetje
bedraagt 15 euro en dient
gelijk aan de
buurtvertegenwoordiger te
worden voldaan.
De voetstap wordt voorzien
van uw naam en woonplaats
en wordt op de grote voet
geplakt.
Meer info:
sponsoring@samenloopvoor
hoopboijl.nl
Namens de
sponsorcommissie
Corine, Tineke, Albert-Jan
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INGEZONDEN NIEUWS SAMENLOOP VOOR HOOP
Een super leuke en vooral ook overheerlijke actie van

Hotel-Restaurant Villa Nova in Zorgvlied

Samenloop voor Hoop-diner
De hele maand maart serveren wij voor €25,00
een heerlijk 3-gangen keuze menu
Van elk diner doneren wij €5,00 aan Samenloop voor
Hoop
Reserveren is gewenst
Fam. Krans | Dorpsstraat 38 | 8437 PB Zorgvlied | info@villa-nova.nl
www.villa-nova.nl | 0521-387212

Commissie Marketing & Communicatie heeft leuke siliconen armbandjes laten bedrukken.
De tekst luidt:

SamenLoop voor Hoop Boijl 2016
De armbandjes worden verkocht tijdens verschillende evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen!
Voor slechts € 1,50 kunt u de SamenLoop steunen met dit leuke herinneringsbandje!
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Commissie Logistiek is op zoek naar Verkeersregelaars voor het weekend van 21 & 22 mei!!
Ben je 18 jaar of ouder, dame of heer, en lijkt je het leuk om afwisselend te helpen bij het in goede
banen leiden van het verkeer naar het evenemententerrein en het netjes in- en uitparkeren?
Meld je dan aan bij commissie Logistiek, want zij kunnen je hulp GOED gebruiken!!

Meld je aan bij commissie Logistiek
boijl@samenloopvoorhoop.nl

#Gezelligheidkentgeentijd
De feestavond op 30 januari, georganiseerd door vriendengroep / loopteam #gezelligheidkentgeentijd
is een succes geworden. Ondanks dat de band The Tues had afgezegd wegens ziekte, was de avond,
toch super geslaagd. Met medewerking van Dorpshuis de Tille, Anne van der Helm, Bos tapservice,
Omroep Westra systemen, Scheffer Media, Snackbar de Draaijer en uiteraard troubadour Sipke de
Boer hebben wij voor het KWF nu al 2.150,- euro weten op te halen!

De volgende gezellige avond die wij hebben ingepland om geld in te zamelen voor de Samenloop
voor Hoop is op 23 april. Wij zijn druk bezig met het voorbereiden van een Pubquiz, de quiz zal
bestaan uit 10 rondes met elk tien vragen. De rondes kunnen over alles gaan, van muziek tot sport en
geschiedenis tot actueel.
Voor de pubquiz kan men zich opgeven met een eigen team bestaande uit minimaal 4 en maximaal 6
personen (minimale leeftijd 16 jaar). Om de deelnemers uit te dagen om tot het maximale te gaan, zijn
er voor de nummers 1, 2 en 3 geldprijzen te winnen. De inleg is € 5,- p.p.. In de pauzes en na de quiz
willen wij er een gezellige avond van maken, dus ook voor de “niet-quizers” is het een gezellige avond.
Opgeven kan bij ons persoonlijk, per mail en telefonisch (zie poster).
Met deze pubquiz hopen wij samen met de quizers en niet-quizers op een gezellig verloop van de
avond. Hiermee willen wij, net als de overige loopteams, onze bijdrage aan de samenloop voor hoop
verhogen.
Tot 23 april!
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Ook de niet Quizer is van harte welkom!

Vragen over Sport, Geschiedenis, Muziek en Algemene kennis
staan deze avond centraal.
De Quiz wordt gespeeld in teamverband, een team bestaat uit
min 4 / max 6 personen (min. leeftijd 16 jaar).
Per persoon is een inleg van € 5,-. De opbrengst van deze avond
komt geheel ten goede van de
KWF Samenloop voor Hoop in Boijl.
Opgave: mail: kquizted@gmail.com of tel: 06-18287212
Of bij ons persoonlijk
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Blik op Boijl

IJsclub ‘DE VOLHARDING’ BOIJL
Onze ijsclub is de oudste vereniging van het dorp. In december 1887 werd de oprichtingsvergadering
gehouden. Aanwezig: 43 toekomstige leden. We kunnen het niet precies nazien want het eerste
notulenboek is zoek. Wél hebben we in oude krantenartikelen gevonden dat de oprichters waren: G
Schieving, Fr. Russchen, J. de Boer, J Bijlsma, S Jonkers, H Bosma en H Onrust. De laatste was ook
de naamgever van de club.
In de vereniging werden (worden)
tal van functies
uitgeoefend.
Naast
het
bestuur:
keurmeesters,
baancommissarissen, aanzegger ledenrijderij, inner van
contributie. Voor deze laatste 2 functies werd op de
jaarvergadering ingeschreven en de laagste inschrijver
mocht op pad.
De jaarvergaderingen werden bij toerbeurt gehouden in de
drie plaatselijke café ’s. Tijdens deze vergaderingen werd
er steevast een verloting gehouden met als prijzen,
rookwaren en wilde konijnen.
In het begin werden er alleen rijderijen voor kinderen
georganiseerd. Dit gebeurde aan de ‘Builiger Diek
(Kerkweg) Echter toen er allerlei waterlossingen kwamen
verhuisde de ijsbaan naar ‘Hilberts Duinen’ ‘de duunegies’
achter de boerderij van (nu) Boijlerweg 124. Bij zo’n
ijsfeest ging het in optocht van en naar de baan. Gerrit
Beun ging dan al spelend met zijn harmonica voorop.
Nadien verzorgde hij ook de dansmuziek.
Bij de aanleg van de spoorbaan voor de tram in 1913 werd
zand gewonnen uit ‘de Duinen’ en er ontstond een meertje
wat in de winter dienst deed als ijsbaan. Omdat deze
nieuwe locatie in een zanderig gebied lag (bij wind veel
zand op het ijs) nam men in 1938 in overweging om samen
te gaan met ijsclub Boschoord die hun ijsbaan op het Blauwe Gat had.
Dit voorstel haalde de meerderheid niet. In 1954 bestond ijsclub Boschoord 50 jaar.
Het zandprobleem bleef en men vond in 1945 dat de baan té zanderig en ook te klein was. De plas in
het Kerkenveld leek geschikt maar de meerderheid van de leden zag hem liever bij het sportveld en dit
werd in 1946 gerealiseerd. Om de kosten te dekken werd o.a. een bazaar gehouden en aan de
dorpsgenoten werd gevraagd hiervoor goederen in te brengen.
In 1955 toen het sportveld gerenoveerd werd, werd ook de ijsbaan zuidwaarts verlengd. Tijdens de
jaarvergadering werd het aantal te houden wedstrijden vastgesteld. Voor elke wedstrijd werd
ingeschreven om de koek - en zopie tent te runnen. De tent was eigendom van de club en werd
zomers tegen betaling (inschrijving) bij een lid opgeborgen. Dit verviel in 1957 want toen kreeg de
voetbalvereniging een clubgebouw en kon ook de ijsclub hier gebruik van maken.
Tijdens de oorlogsjaren 1942 stopten de activiteiten omdat er schaarste was op allerlei gebied.
Militairen hoefden tijdens de mobilisatie geen contributie te betalen.
De opkomst van ledenbijeenkomst was variabel. Er werd ooit melding gemaakt van 53 leden maar in
1971 was alleen het bestuur aanwezig en kwamen er 0 leden opdagen. In 1981 werd Klaas de Vries
met algemene stemmen (de 2 aanwezige leden) herkozen in het bestuur.
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In 1949 sloot onze club zich aan bij de KNSB.
Men kreeg dan wedstrijden toegewezen met een
vastgesteld prijzengeld. Een topjaar was wel 1956
met 16 rijderijen en 226 leden.
In 1967 zag het toenmalige bestuur de
samenwerking met de KNSB niet meer zitten
want er werd verlangd dat de baan aangepast
moest worden voor langebaanwedstrijden.
IJsclub bestuur 1937.
Staande: M. van Dam, J. Veurman, I. de Nekker,
J.E. Jonkers.
Zittend: Sj. v.d. Berg, S. Jonkers en J. Blok.

Jubilea:
Uiteraard
werden
deze
gevierd.
25 jaar in 1912. Meester Mulders
schreef een lied en het werd verder
gevierd met een maskerade rijderij
50 jaar in 1937. Een avondfeest.
60 jaar in 1947. Een feestelijke avond
waar ook burgemeester Huisman van
Weststellingwerf aanwezig was. Het
lied van meester Mulders van 1912
werd opgepoetst en ten gehore
gebracht.
Vertoond werd een 11 stedenfilm
‘Wintersport in Friesland’.
100 jaar in 1987. Een feestavond.
Bestuur 1947:
Links: Jaap Harmsma, Arend Punter, Bart Venema.
Rechts: Hendrik ter Haar, IJbele de Nekker, Jan Blauwbroek.

Heden ten dage bestaat de ijsclub nog uit een nijver volkje. IJs of geen ijs, de baan moet onder water,
de verlichting moet up to date zijn en de baan mag niet lekken. Is er wel ijs dan zijn er veel activiteiten.
Korte baan, estafette rijden, marathon, priksleeën, noem maar op. Toen de ijsclub in 2006 niet actief
kon zijn en de baan toch nog onder water stond, werd er een wedstrijd georganiseerd met
waterfietsen.

Het huidige bestuur:
v.l.n.r. Jan IJspeert, Herman Vermeeren, Ep Blauwbroek, Martin Bokkers en Gerrie Terpstra.

Wij als Boijligers zijn blij met deze club want bij winterse omstandigheden staat “De Volharding” voor
ons klaar.
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Het jubileumlied van 1912 en 1937:
Tekst E Mulders.

Namens ‘Archiefgroep Boijl’,
Rient Menger
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Huisnr.
1
2
9
12

Bewoner
A. v. 't Klooster
R. S. Groenewoud
F. Versteeg en
Monkelbaan

vroegere bewoners
Bekhofweg
M. H. Marks, F. van Dijk, P. Oosterveld,
J. Prakken sr. J. Prakken jr.
G. Buitenga, B. Buitenga, Seegers
E. Buitenga, J. Holtrop, de Wit
Boschoordweg
G. de Boer, A. Slot, H. de Jong
M. de Boer, S. Bijkerk, P. de Jong, S. Stienstra
A. Zoer. A. Slot, R. de Vries, B. Diever, J. Karel, K. Dikstaal
N. Zandstra, Kl. Zandstra
J. Veenstra, J. Veldhuizen
J. Auguststijn
J. Reinbergen, H. P. Huisman, P. Lever, P. Huisman
H. Wielinck, P. v.d. Helm
Y. de Vries, A. de Vries
P. Lever, E. Hekman
de Haan, B. Stuiver, H. Stuiver

3
12
14
18
20
20a
22
22a
24
26
28

P. de Jong
R. Groen
E. Breure
N. Zandstra
B. Kunst
J. Ouwerkerk

71
84

B. Noordhuis
J. Nieuwenburg

Dwarsvaartweg
R. Riemersma, W. v. d. Ploeg, R. Marks
H. Vogelzang, D. Nieuwenburg

R. Aberson
B. Veninga

Kerkweg
A. Buis, J. Bootsma, H. Stoffels
H. Jongbloed, J. Klimp, Roosdorp

R. de Wolff
A. Koller

Schoollaan
W. Benthem, A. Benthem, J. van Grieken
L. Lankman, R. Alberts, K. de Jonge

P. Melchior
R. van de Berg
H. Huisman

Veurmansweg
A. Veldhuizen
A. Korf
J. en H. Oosterkamp, Trommel

13
15

1
2

1
2
4

F. J. Keymer
J. van Kesteren
R. Borger

Archief boerderijen;
In de dorpskrant nr. 5 van 2014 hebt u kunnen lezen dat de archiefgroep graag wil weten wie in de
boerderijen in Boijl en omgeving hebben gewoond.
Hierbij een lijst van de boerderijen aan de Bekhofweg, Boschoordweg, Dwarsvaartweg, Kerkweg,
Schoollaan en Veurmansweg.
Omdat de lijst niet compleet is willen wij graag weten wie er vroeger hebben gewoond.
U kunt hierover mailen naar G. Prins, e-mail adres jageprins@hetnet.nl of contact opnemen per
telefoon 0561 421743.
Namens de archiefgroep, Gerard Prins
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VERENIGINGSLEVEN
Verslag extra ledenvergadering Dorpsbelang Boijl
op dinsdag 19 januari
Aanleiding:
In december 2015 zijn alle inwoners van Boijl, d.m.v. een inlegvel in de Dorpskrant, op de hoogte
gebracht van het besluit van het bestuur om een extra ledenvergadering te beleggen. De aanleiding
daarvoor is gelegen in het voornemen van de huidige bestuursleden om collectief af te treden als er
zich op korte termijn geen nieuwe bestuursleden aanmelden. Sinds jaar en dag wordt er geprobeerd
om bij het aftreden van bestuursleden nieuwe bestuursleden te betrekken bij het bestuur. De laatste
jaren heeft dit geen resultaat opgeleverd.
Het huidige bestuur bestaat op dit moment uit Lucie Gorter (voorzitter), Ben Lubberdink (secretaris),
Geert Pijlman en Jelly Oosterveld. De functie van penningmeester is op dit moment vacant maar Karel
Kaptein heeft zich bereid verklaard om de lopende zaken voorlopig nog te willen waarnemen. Tijdens
de vergadering in december hebben de overige leden van het bestuur om moverende redenen te
kennen gegeven in 2016 te willen stoppen als bestuurder van de vereniging. Zij hebben zich allen
bereid verklaard voor een fatsoenlijke overdracht te zorgen maar leggen hun functie neer tijdens de
volgende ledenvergadering in april 2016.
De bijeenkomst:
Er zijn 23 leden naar de extra vergadering gekomen. Alle aanwezigen hebben een bijdrage geleverd
aan de discussie.
Er is in 4 groepen gediscussieerd over twee vragen:
 Moet er een Dorpsbelang bestuur blijven?
 En zo ja, hoe moet dat bestuur er dan uit gaan zien?
Conclusies:
 Alle aanwezigen vinden het noodzakelijk dat er een bestuur voor de vereniging Dorpsbelang
blijft.
 Het bestuur heeft vier taken:
1. Het vertegenwoordigen van de belangen van het Dorp naar gemeente (en andere
instanties);
2. Het verbinden van alle sleutelgroepen (sport, ondernemers, kerk, dorpshuis, school,
agrariërs, jongeren, ouderen, etc.) in het dorp,
3. Het bevorderen en ondersteunen van kortlopende projecten en
4. Het uitvoeren van de Dorpsvisie.
 Het toekomstig bestuur zou kunnen bestaan uit vertegenwoordigers van de sleutelgroepen,
die elk een bestuurslid voordragen (max. 7/8 personen) voor in principe een periode van drie
jaar (met eventueel een verlenging van max. 3 jaar) en met een van tevoren opgesteld rooster
van aftreden, zodat de leverende sleutelgroep op tijd kan starten met het zoeken van een
nieuwe afgevaardigde in het bestuur.
 Het toekomstig bestuur maakt bij de uitvoering van plannen gebruik van werkgroepen met
een duidelijke in tijd en omvang afgebakende taak (een project).
 Er moet ook een duidelijke verbinding komen naar de VKD (Vereniging Kleine Dorpen
Weststellingwerf). Zodat Boijl ook weer in het bestuur van de VKD is vertegenwoordigd.
De suggestie is gedaan om een groep “wijze mannen/vrouwen” de opdracht te geven om nieuwe
bestuursleden te “werven”. (15 personen hebben zich hiervoor aangemeld)
Aan het eind van de bijeenkomst heeft de voorzitter aan alle aanwezigen de vraag gesteld wie in
februari met het bestuur wil meedenken over een vernieuwing van het bestuur van de vereniging en
wie er nu al belangstelling heeft om in het bestuur plaats te nemen, resp. inwoners kent die bestuurslid
zouden kunnen worden.
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Het vervolg:
Het huidige bestuur nodigt voor haar eerstvolgende vergadering op 9 februari een drietal leden uit om
gezamenlijk de ingebrachte voorstellen nader uit te werken en om een besluit te nemen over:
 de samenstelling
 taken
 zittingsperiode
 werving van nieuwe bestuursleden
Vervolgens worden deze voorstellen voorgelegd aan de leden tijdens de ledenvergadering in april. Het
huidige bestuur treedt dan af en zal tot aan de zomervakantie samen met nieuwe bestuursleden voor
een soepele overdracht van taken zorgen.
Kort verslag bestuursvergadering Dorpsbelang dinsdag 9 februari 2016
Op 19 januari is tijdens de ingelaste ledenvergadering van Dorpsbelang Boijl een oproep gedaan voor
mensen die mee willen denken voor Dorpsbelang "nieuwe stijl".
Een groot aantal personen heeft zich deze avond beschikbaar gesteld, waarvoor onze dank.
Het huidige bestuur heeft dinsdag 9 februari jl. om tafel gezeten met een tweetal van deze mensen en
zijn begonnen met de eerste aanzet voor een Dorpsbelang “nieuwe stijl” en het plannen van een
constructief overleg.
Er is ondertussen een groep mensen benaderd voor een brainstormsessie over Dorpsbelang Boijl
“nieuwe stijl”. Deze mensen komen in maart bij elkaar en starten dit overleg met deze groep, zonder
het huidige bestuur. Vanaf 20.30uur zal het huidige bestuur aanschuiven om eventuele vragen te
beantwoorden en verder input te geven aan de brainstormsessie.
Het bestuur.

Vogelwacht Boijl
Vogelwacht hoopt op nieuwe lente
Het gaat met de kieviten en de grutto’s rond Boijl zeker niet beter dan met
hun lotgenoten elders in de provincie Friesland. Zoals bekend: er mogen
dit voorjaar geen eieren meer geraapt worden. Dat houdt natuurlijk niet in
dat er geen nazorg voor de haast sporadisch gelegde eitjes wordt
gepleegd. Daarvoor is ook dit jaar een ledenpas van de Friese bond van
Vogelbescherming nodig.
De afdeling Boijl en omstreken houdt de laatste jaren de vinger aan de
pols, meer zit er op dit gebied nauwelijks in. Hoewel, vorig jaar zijn hier en
daar toch nog nesten gevonden, waarin ook werkelijk jonge kieviten zijn
geboren.
Maar toch, de activiteiten krijgen een ander karakter. Zo zijn vorig jaar de mogelijkheden onderzocht
om in de buurt van Boijl een ooievaarsnest op te richten en in het dorp een zwaluwentil (met
nestgelegenheid voor huiszwaluwen) te plaatsen. Beide initiatieven zijn om diverse redenen niet
levensvatbaar gebleken.
Tot een blijvend werkgebied hoort de controle van nestkasten in het schoolbos en bij diverse leden
thuis. Elk jaar wordt gecontroleerd of en door welke vogels in de kasten is gebroed. Om deze activiteit
te ondersteunen zijn voor de leden van de Vogelwacht bij bestuurslid Klaas de Vries tegen
gereduceerde prijs nestkastjes verkrijgbaar.
De afdeling Boijl heeft een flink en constant ledenbestand, dat elk jaar trouw de contributie (van
slechts 5 euro) betaalt. Wat minder florissant is het gesteld met de opkomst tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering. Het bestuur roept vooral ook nieuwe leden op mee te denken aan nieuwe
mogelijkheden, die op het terrein van een brede vogelbescherming door de Vogelwacht kunnen
worden ontplooid.
Het zou mooi zijn wanneer die op de komende voorjaarsvergadering aan de orde worden gesteld. Die
vergadering wordt gehouden op dinsdag 5 april, ’s avonds in dorpshuis De Tille.
Om 8 uur hoopt voorzitter Roelof van de Boer vele vogelliefhebbers met verse ideeën te treffen.
Reimer Strikwerda.
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Afgelopen zondag (24 januari) vond het traditionele Nieuwjaarsconcert van het Gemengd Koor Boyl
plaats. Met medewerking van sopraan Mirjam Cornelisse werd er een heel gevarieerd programma
gebracht dat door het gehoor met enthousiasme werd ontvangen. Het koor startte met What a
wonderful World, het beroemde nummer van Louis Armstrong. Heel toepasselijk werd daar de
nieuwjaarswens in verpakt. Mirjam Cornelisse bracht een paar prachtige solo’s ten gehore met als
hoogtepunt het Ave Maria van Bach/Gounod. Het is duidelijk te zien en te horen dat het koor in
kwaliteit groeit onder de nieuwe dirigent Marijke Beute, die nu een jaar voor het koor staat. Het publiek
was dan ook zichtbaar en hoorbaar enthousiast, in een vol Dorpshuis De Tille in Boijl. Bij de vertolking
van de Dutch Blues kreeg het koor zelfs de lachers op zijn hand. Het koor werd beloond met een
staande ovatie en bracht als toegift nog een keer, op originele wijze, het grappige Franse volksliedje
Je ne l’ose dire.
Nadat voorzitter Betty Heming dirigent Marijke Beute en pianiste Janine Santing een bloemenhulde
had gebracht en het publiek en de Nieuwjaarsconcert door Gemengd Koor Boyl de vrijwilligers van de
Tille had bedankt ging iedereen weer opgewekt en tevreden huiswaarts.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karel Bakx, PR commissaris, 0561-421620,
pr@gemengdkoorboyl.nl.

Fotograaf: Rob Schwier
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Dorpsgemeenschap
De spel en quiz avond was ook dit jaar weer een succes. Alle
deelnemers werden weer verdeeld over groepen van 5 a 6
personen en gingen zo 8 quiz onderdelen en 4 spellen bij langs.
Het team wat uit eindelijk de meeste punten had behaald ging
hoogstwaarschijnlijk met een banketstaaf naar huis.
Op 6 februari stond de “junior” Wampex weer op het programma.
Ook dit jaar waren er weer 20 enthousiaste teams die aan de tocht
van
16,6
km
zijn
begonnen.
Op 1 team na wisten alle deelnemers de finish te bereiken. Het
winnende team, #GKGT, wist de tocht te volbrengen met een totaal
tijd van 3:29 uur. Ze hadden hiermee een voorsprong van 38 minuten op de nummer twee. Dit was
voor #GKGT het tweede jaar op rij dat ze de Wampex wisten te winnen.
Via deze weg willen we nogmaals al onze sponsoren en vrijwilligers bedanken.
Alle foto’s van de Wampex staan op onze facebook pagina. Kinderwerk/Dorpsgemeenschap Boijl

#GKGT
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SPORT
Tennisvereniging Boijl
Eind oktober en begin november hebben
Roelie Urff en Geert Pijlman, in goede
samenwerking met buurtsportcoach Freek
Molenkamp een tweetal tennislessen
verzorgd aan de leerlingen van de groepen 3
t/m 8 van basisschool De Oosterbrink.
Doel van deze beide sessies was: De
kinderen kennis te laten maken met tennis.
Een en ander heeft erin geresulteerd dat 11
kinderen zich hebben opgegeven voor een
vervolg.
Mede door sponsoring van Sport Friesland
kunnen we als tennisvereniging deze
kinderen in het komend voorjaar (start eerste
week van april) een 8-tal lessen, onder
leiding van een professionele tennisleraar,
aanbieden.
Leerlingen groep 3/4 krijgen eerste uitleg van Freek.

Tennis is daarvoor ideaal!
Geschikt voor iedere leeftijd.
Eerst meer inlichtingen? Onderstaande bestuursleden zijn graag bereid die te verstrekken.
Een keer proberen? Wij hebben wel een racket te leen.
Hester Jippes,
Gerard Prins,
Geert Pijlman

Boijlerweg 72, 0561-475435, mail: heston@kpnplanet.nl
Boijlerweg 71, 0561-421743, mail: jageprins@hetnet.nl
Boijlerweg 86, 0561-421729, mail: geertpijlman@hotmail.com

INGEZONDEN STUKJE SPORT:
Afdeling korfbal SV ODIS viert 75- jarig jubileum.

Opgericht: 28 mei 1941

Afdeling korfbal van SV ODIS te Elsloo viert haar 75 jarig jubileum op
zaterdag, 4 juni 2016.
Dit heuglijke feit vieren we ’s middags op het sportterrein van SV ODIS.
Hier staat de feesttent, waar we een reünie organiseren.
In het gymnastieklokaal bij de school wordt een fototentoonstelling ingericht
met het thema: drie kwart eeuw ODIS korfbal.

Momenteel is de commissie nog druk bezig met een nadere invulling van het programma.
Nadere informatie volgt te zijner tijd. Zie ook de site jubileum.svodiselsloo.nl
Voor de reünie kunt u zich alvast opgeven via de mail jubileum@svodiselsloo.nl of telefonisch bij
R. van Burgsteden (0561-421791) of bij J. Brouwer (0561-421135)
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Voetbalvereniging Trinitas
Onlangs was de geslaagde Nieuwjaarsborrel bij v.v. Trinitas.
De avond was gevuld met de uitreiking van de verlotingsprijzen een toespraak en een
fotopresentatie van het afgelopen seizoen. Naast de nodige hapjes en drankjes was er
een stukje entertainment door middel van een interactieve quiz. Na wat
opstartproblemen is deze quiz goed verlopen en zeker voor herhaling vatbaar.
Ook is er aandacht besteed aan het afscheid van Elske Marks. Zij heeft 13 jaar lang met lief en leed
de kantinevoorraad beheerd. Met een bloemetje en cadeaubon en 3 zoenen van het bestuur hebben
we Elske bedankt voor haar jarenlange inzet.
Voor de liefhebber, zijn de foto’s terug te zien op de site.
Zowel de D1 als de MC1 hebben succes geboekt in de zaalvoetbaltoernooien.
Trinitas D1 heeft zaterdag 6 februari een mooi succes geboekt op het zaalvoetbal toernooi voor de
Stellingwerven in Wolvega, Olderberkoop en Noordwolde. Vanuit de poulefase gingen zij door naar de
Europa League waar zij uiteindelijk de eerste plaats hebben behaald! Gefeliciteerd mannen!
Waar Trinitas B1 in de zaalcompetitie bij Racket and Health in Wolvega niet in slaagde is het de MC1
afgelopen zaterdag 6 februari wel gelukt om een prijs in beslag te nemen. Na twee pouledagen
waarbij totaal 10 wedstrijden werden gespeeld kwam de MC1 als 3e uit de strijd! Een fantastisch mooi
resultaat en hier zijn de dames dan ook zeer enthousiast over.
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SCHOOLNIEUWS
Vandaag is het 10 februari en het regent pijpenstelen, dit is toch niet wat we van de winter hadden
verwacht. We hopen natuurlijk nog wel dat het gaat vriezen, want wat is er leuker dan op natuurijs te
schaatsen. zeker met de ijsbaan achter de school is dat super leuk, maar de kans op vorst is wel erg
klein. Maar we blijven hopen.
We hebben afgelopen maandag net een feestje gehad, want de 100 e leerling mochten wij op onze
school verwelkomen. Want de afgelopen periode is Sjouke Leistra bij ons in groep 7 gekomen en dat
was nummer 99. De 100e leerling is Joey de Jong uit Boijl, zijn moeder Siona heeft ook bij ons op
school gezeten en dat maakt het natuurlijk extra speciaal. De laatste keer dat onze school de 100 e
leerling mocht begroeten was in 1997, toen was het Nienke van Zanden.
Alle kinderen van de school stonden in een erehaag en bliezen met hun bellenblaas. Alle ouders,
buurtgenoten, plaatselijk belang, de algemeen directeur van Comperio en de wethouder waren
uitgenodigd. Daarna werden ze verwelkomt door mij en kreeg Joey een rugzak met logo en inhoud.
Ook wethouder Frans Kloosterman (oud OV lid van de school) kreeg het woord en sprak vol trots over
onze school. Na het binnenhalen gingen alle kinderen hun eigen feestje in de klas vieren en gingen de
genodigden de school binnen om onder het genot van een bakje koffie en gebakje gezellig bij te
praten en de school te bekijken. En er waren best veel mensen, ongeveer 50!
Maandag 15 februari komt Celine Veenstra uit Boijl bij ons in groep 1 en na de voorjaarsvakantie komt
Storm Bakker bij ons in groep 1. Waarschijnlijk groeien we tot het eind van dit schooljaar door naar
104 leerlingen.
Ik ben trots op onze leerlingen, onze ouders, mijn team en het dorp. Want met elkaar hebben we dit
succes bereikt! We hebben er met zijn allen de schouders onder gezet en door positiviteit kun je een
hele boel bereiken! Dus iedereen bedankt!!!
Het kerstfeest was wederom een leuk feest, alle ouders en kinderen hadden eten klaargemaakt om
tijdens het diner op te eten. Je krijgt soms gerechten te eten die je nog nooit eerder hebt gehad. En
het optreden van de godsdienstgroep was erg leuk, ze hadden het zelf bedacht en het was goed te
verstaan door onze nieuwe geluidsinstallatie (met draadloze microfoon).
Volgend jaar zijn we wat spectaculairs van plan met Kerst, maar dat blijft nog een verrassing!
Het jaar begon wat vreemd in januari, omdat het zo glad was. Op dinsdag was de school dicht,
woensdag open (had achteraf gezien beter dicht kunnen zijn) en op donderdag dicht (achteraf gezien
had hij toen wel open kunnen zijn). Maar we konden nu wel onze belbomen testen, niet iedereen wist
in het begin wat de bedoeling was, maar het werkt nu prima.
De tweede week van januari was ook een driedaagse week, omdat we op woensdag een teamcursus
hadden van Dalton (reflectiegesprekken) en op donderdag een teamcursus (Kanjertraining). Maar die
week hebben we een hulpdienstenweek georganiseerd.
Op maandag kwam de ambulance op school en ik elke groep vertelde de broeder wat over zijn werk.
Ook mocht iedereen een kijkje nemen in de ambulance. Op dinsdag kwam de buurtagent met een
collega op school, zij vertelden in alle groepen over hun werk en iedereen mocht in de politieauto
zitten. Ook werd er door de bovenbouw gelaserd op de Boijlerweg. En op vrijdag kwam de brandweer
met Marieke van der Wijk om te vertellen over hun werk, de leerlingen mochten de brandweerauto in
en ze mochten blussen met de brandslang. Daarnaast mocht de bovenbouw o.l.v. Hofstee
Brandbeveiliging Wolvega echte brandjes blussen.
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Ook lieten zij zien wat een vlam in de pan is! Super
spectaculair. Deze week was ontzettend leerzaam,
omdat alle leerlingen nu weten wat de hulpdiensten
zijn en wat ze doen. We hebben de week
afgesloten
op
maandag
met
een
ontruimingsoefening (met rook), dit ging erg rustig
en goed.
Groep 7&8 hebben op vrijdag 15 januari een
klassenfeest georganiseerd en Dj Syber (Danny
Sijbesma) kwam draaien met de disco. Het was erg
gezellig en de film was ook erg leuk. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen zelf activiteiten ontplooien
en elkaar zien na schooltijd. Dit is goed voor de
groepsbinding.
Als school hebben we met de Kanjertraining nu
Licentie A behaald. Over 2 jaar gaan we op voor
Licentie B en over 4 jaar hebben we de definitieve
licentie. We mogen ons dan een Kanjerschool
noemen. De kinderopvang en de peuterspeelzaal
worden in april getraind om Kanjertraining te
geven. Zo hebben we een doorgaande lijn van 0 tm
12. De kinderopvang
en peuterspeelzaal
medewerksters gaan komend schooljaar ook
Dalton training volgend, zodat we ook hierin een
doorgaande lijn krijgen.
We zijn druk met elkaar in overleg om alles op
elkaar af te stemmen, teambuilding, agenda’s,
feesten, enz. Want we willen in de toekomst een Integraal Kindcentrum worden. Dat betekent in het
kort dat alles op elkaar afgestemd moet worden van kleine details tot de grote lijnen.
De laatste week voor de voorjaarsvakantie zijn onze rapportgesprekken. Wij bespreken tijdens deze
gesprekken het 1e rapport en de CITO uitslagen, daarnaast natuurlijk ook het welbevinden van de
leerlingen. En met de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 gaan we het advies voor
voortgezet onderwijs bespreken, want voor 1 maart moeten ze aangemeld zijn bij het VO. Een
spannende tijd voor onze leerlingen uit groep 8.
En in deze periode hebben we altijd onze groepsbesprekingen, daarin bespreken we de
groepsresultaten, de groepsplannen, enz. met onze interne begeleider. Wat gaat goed, wat kan beter,
enz.
Want per groep (vanaf groep 3) maken we plannen voor (technisch en/of begrijpend) lezen, rekenen
en spelling. Bij de kleuters maken we plannen voor taal en rekenen.
In deze plannen beschrijven we hoe we alle leerlingen in die groep in dat vakgebied, de zorg willen
bieden die ze nodig zijn. Ook stellen we per kind doelen die we willen behalen. Deze plannen hebben
een looptijd van een half schooljaar, worden dan geëvalueerd, aangepast en vernieuwd. Gesprekken
met ouders en leerlingen worden ook in deze plannen meegenomen. Want met elkaar kunnen we de
kinderen de basis bieden die het kind nodig heeft.
Groep 8 maakt dit schooljaar geen CITO eindtoets meer, wij hebben dit jaar gekozen voor een
adaptieve toets op de computer. Adaptief betekent dat de toets de vragen aanpast aan de leerling,
heb je een antwoord fout? Dan krijg je een andere vraag op jouw niveau. Dit is volgens ons een
eerlijker en een kortere toets dan de CITO eindtoets. Deze toets (Route 8 van A-vision) wordt
individueel afgenomen. De uitslagen van deze toets zijn niet leidend, maar de inspectie neemt ze wel
mee in de beoordeling.
Op personeel gebied komen er wat veranderingen, juf Nynke Rijpma van groep ½ werkt op dit
moment op maandag, woensdag en vrijdag op therapeutische basis en dat gaat goed. We hopen dat
het herstel zich doorzet.
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Juf Nynke van der Heide is zwanger van haar derde kindje en gaat op vrijdag 3 juni met
zwangerschapsverlof, na de herfstvakantie komt zij weer terug in groep 7&8. Dat betekent dat we een
invaller moeten hebben van 6 juni tm de herfstvakantie in groep 7&8. Wie dat gaat worden, is op dit
moment nog niet bekend. We zijn er druk mee bezig. Mijn vrouw is ook zwanger van onze derde en de
uitgerekende datum is 4 mei, ik zal dan een paar dagen afwezig zijn.
Volgende week (maandag 15 februari) gaan de leerlingen van groep 1&2 naar de voorstelling “Nest”
in Noordwolde .
Groep 3&4 gaat op woensdag 24 februari naar de voorstelling “Eendagsvlieg” in Noordwolde.
En de leerlingen van groep 3&4 organiseren een creatieve voorstelling op woensdag 23 maart voor
alle ouders, kinderen en andere belangstellenden. Voorstelling 1 is van 11.00 uur tm 11.30 voor
leerlingen, voorstelling 2 is van 12.00 uur tm 12.30 uur.
Deze voorstelling is tijdens de open dag van ons Kindcentrum. Vanaf 08.30 uur tm 12.30 uur is
iedereen welkom om een kijkje te nemen. We hopen dat er veel (nieuwe) ouders en andere
belangstellenden komen!!!
Groep 5&6 heeft eerst zelf een creatieve voorstelling voor ouders en kinderen georganiseerd, dit zal
plaatsvinden in de school op donderdag 25 februari en daarna gaan ze naar de voorstelling ‘De tour
van Fien” op maandag 14 maart in Wolvega.
Groep 7&8 gaat op vrijdag 19 februari naar de opnames van de BZT
show, omdat Thijs Tolman uit groep 7 een wens had ingestuurd.
Helaas werd zijn wens niet uitgevoerd, maar hij mag wel met zijn klas
naar de opnames!! Maandag 5 april gaan ze naar de voorstelling “De
zaak Vlaskamp” in Wolvega. En zij hebben op vrijdag 3 juni een
afscheidsmusical in de Tille.
Zo komen al onze leerlingen in contact met cultuur en dat vinden wij
belangrijk. Juf Janneke volgt ook een cursus om toneelspel en drama
te integreren in ons lesprogramma, zodat het niet alleen maar losse
voorstellingen zijn.
In de voorjaarsvakantie wordt ons grasveld (tussen ons en familie Pijlman) afgegraven, want er zit
heel veel puin in de grond. Ze gaan de struiken tegen de schutting verwijderen, nieuwe grond erin en
graszaad zaaien. En het pad wordt opnieuw bestraat.
Als dat gedaan is, gaan we op NL doet (zaterdag 12 maart) het hek verplaatsen (zodat de groep 1 tm
4 meer plein krijgen), een klimdoel plaatsen en een groentetuin voor groep 1 tm 6 maken. Ook hopen
we 2 korfbalpalen in de grond te plaatsen, zodat de leerlingen elke pauze kunnen korfballen op het
plein. We hebben nog hulp nodig, want we willen ook in de school veel schoonmaken. Dus als je wilt,
kun je je opgeven bij Rik (directie@deoosterbrink.nl).
Op zaterdag 23 april van 13.00 tm 16.00 ur organiseren wij een Lentefeest, tijdens dit feest zullen wij
een plantjesmarkt organiseren (net als vorig jaar) en een rommelmarkt voor de kinderen. We zullen
ook spullen per opbod verkopen, er kunnen mensen geknipt worden door professionele kapsters
(Jeanet Fabriek en Ingeborg van de Boer), ouders zullen workshops geven (yoga, voetreflextherapie,
enz) en nog veel meer. Een deel van de opbrengst komt ten goede van de Samenloop voor Hoop.
Op 22 april organiseren we een sponsorloop voor alle kinderen van ons Kindcentrum. Ouders mogen
sponsoren per rondje of voor een vast bedrag. De opbrengst komt ten goede van de Samenloop voor
Hoop. En natuurlijk staat er van alles op het programma, het schoolvoetbaltoernooi, een
waterpracticum voor groep 7&8, een excursie voor de groep 5&6, doek dragen op 1 mei door groep
7&8 (bedankt Helen Gorter!), de verjaardagen van de leerkrachten, enz.
Maar zonder ieders hulp kunnen we niks beginnen, dat zien we al bij de organisatie van de
Samenloop voor Hoop. Wat een vrijwilligers die zich willen inzetten voor het goede doel! Super!!
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.

35

Groep 1 heeft op 14 februari ----

al 14 kinderen. Floor Veenstra, Joey de Jong ,
Celine Veenstra zijn 4 jaar geworden. Zij zitten dan ook in groep 1.
Joey was de gelukkige om de 100ste leerling van de school te zijn. Hij kreeg een heel mooi
welkom door de hele school. Er waren zelfs fotograven en hij kreeg een hele mooie tas van de
school. In de klas hebben we spelletjes gedaan en zijn de kinderen op cup cake en limonade
getrakteerd.

I januari en februari hebben de kinderen hard gewerkt aan de Cito boekjes.
De eerste weken van januari hebben we ijsvrij gehad. Er is zelfs sneeuw gevallen. Na de
sneeuw hebben de kinderen over de winter gewerkt. ijs, sneeuw, winterspelen,
gezelschapsspelletjes, dieren in de winter, enz.
Aan de kinderen hebben we gevraagd wat ze leuk hebben gevonden. Floor was ziek en lag in
het ziekenhuis. We hopen dat ze snel weer beter is.
Lars Finn: vond sneeuwballen gooien, fietsen in de sneeuw en op de slee getrokken worden
erg leuk.
Morres: Met de klas een sneeuwpop maken en het bellen blazen bij het feest van Joey.
Jayden: vond het feestje van Joey erg leuk. Hij heeft zelfs op de straat geschaatst tijdens de
ijzel.
Laura: samen met Nynke een sneeuwpop maken.
Nynke: het verwelkomen van Joey met het bellen blazen + de cup cake traktatie.
Joey: vond het feestje leuk, maar het bellen blazen was het leukste. De volgende schooldag
mistte hij wel het bellen blazen.
Lenert: het bellenblazen leuk.
Sven: Joey’s feestje en het blaasspelletje met het watje.
Geovanny: feestje van Joey en het bellen blazen.
Milan: het bellen blazen.
Florian: het spelen in de sneeuw. Hij heeft fijn met de slee
gespeeld.
Mees: het schaatsen op het ijs vond hij het leukste.
Celine: Haar pony Sjors heeft haar slee met haar getrokken.
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WINTER

Ilan: ik heb een sneeuwpop gemaakt. En een sneeuwballengevecht. En toen deed Noëlla mee. Ik heb
ook geschaatst bij oma. En overal was het heel glad.
Jurre: we waren op de hei geweest. Iets leuks doen. Iets met de sneeuw gedaan. Ik had me ook heel
warm aangekleed. De snowboots schoonmaken, omdat we hele vieze snowboots hadden. Want we
hadden heel veel in de sneeuw gelopen.
Ronja: alleen binnen gebleven. We mochten niet naar buiten. We hebben spelletjes gedaan met
mama. Toen was Jarno ziek.
Jarno: we hebben geschaatst. Dat vond ik mooi. En ik ben naar mijn neefje en nichtje geweest. Daar
heb ik spelletjes gespeeld met konijntjes.
Sophie: ik heb sneeuwpoppen gemaakt. Op school heb ik sneeuwpoppen gemaakt. Maar thuis kon ik
dat niet. Thuis heb ik sleetje gereden.
Isa: bij papa hebben we sneeuwballengevecht gedaan. En we gingen rolschaatsen hier naar school.
En toen binnen rolgeschaatst. Bij mama gingen we sneeuwpop maken. En toen hadden we ook nog
een vierkant sneeuwbal gemaakt. En we gingen ook nog sneeuwballengevecht doen.
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Dean: met de sneeuw en het ijs was ik wel bij de knutselclub geweest. En ik ben met Cas bij het blote
voeten pad geweest. Toen gingen we gewoon even met schoenen. Het was leuk, omdat daar een brug
zit.
Bente: ik heb geschaatst op de straat. Het was leuk, maar ik kon nog niet zo goed schaatsen. Ik moet
met een stoeltje. Ik heb ook een sneeuwpop gemaakt. En ik heb ook gesleed.
Veerle: ik heb geschaatst met mijn vader, mijn moeder en mijn broer. En mijn poesje viel. En met papa
en mama gingen we patatjes eten en we gingen naar het bos.
Tara: ik heb sneeuwpoppen gemaakt. Thuis heb ik een sneeuwpop gemaakt. Gewoon een bolletje
maken en dan steeds rollen. Wij hadden plaksneeuw. En ik heb een sneeuwbal tegen de kont van
mama gegooid. Maar wel per ongeluk. Maar daar moest ik ook om lachen.
Laura: mijn verjaardag. Het was glad, maar niet op
mijn verjaardag. Met de sneeuw met papa sleeën
en sneeuwballengevecht. En we gingen ook nog
proberen een sneeuwpop te maken, maar de
sneeuw plakte niet.
Ilse: we hebben alleen geschaatst met Arjan en
Marit.
Odin: een soepje van zacht ijs gemaakt. Dan doe je
sneeuw in water en dan kan je het zien. En ik heb er
gras er bij ingedaan.
Jorrit: nou de hele tijd uitglijden. Door de hond
omdat die de hele tijd trekt. Die trekt zo de deur
open en trekt mij zo over het ijs heen.
Emma: ik heb een sneeuwpop gemaakt. En een
sneeuwbal. Die heb ik weggegooid. Dat heb ik thuis
gedaan. En ik heb ook nieuwe schaatsen gekregen
van oma. Ik heb er niet mee op straat geschaatst,
want ik heb ze nog maar net gekregen.
Denise: Leon ging met de slee lopen en ik zat op de
slee. We gingen niet andersom, want ik kan Leon niet trekken.
Marit: we hebben buiten geschaatst. Op het echte ijs. Wat ik alleen maar leuk vond. En ik had ook
mijn eigen sneeuwpop gemaakt. En ik heb met mijn beertjes buiten gespeeld. Toen heb ik de hele tijd
rondjes om het hofje schaatsen op de weg. Ik was toen helemaal nat. Ik ging toen lekker bij de
houtkachel liggen, samen met Isa.
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Groep 3 en 4

HOND, KAT OF KONIJN
De leerlingen van groep 3 en 4 hebben een verhaal over een lievelingsdier geschreven:
een hond, een kat of een konijn!

Truus

Snoepje

Truus is mijn hond en ze is heel aardig.

Snoepje houdt van wortels.

Ze ligt nu in haar mand te slapen.

Ik speel graag met haar, het is een leuk dier.

En morgen gaat ze naar de dierenarts.

Na het spelen gaat ze slapen.

En ik ga mee voor de prik en dat gaat goed.

Als ze wakker wordt, geef ik haar een wortel.

We gaan weer naar huis en ik geef haar brokjes.

Daarna gaan we weer samen spelen.

Isa Blum

Laura Boersma

Harry

Kanjer

Harry is een heel lief konijn.

Kanjer is mijn stoer konijn.

En hij is dol op spelen.

Ik speel vaak met Kanjer.

Hij vindt het niet zo leuk bij de dierenarts.

Dan wordt hij best wel moe.

Wortels vindt hij het lekkerst.

Dus gaat hij in zijn hok.

Harry zit vaak op het gras.

Lekker slapen en tot morgen!

Bowie Peters

Sven Bjorn Vermeeren

Mailo

Snuf

Mailo is in het park en hij vindt dat leuk.

Snuf is een lieve hond en hij bijt op een bot .

Hij bijt in een tak en speelt met takken.

Hij speelt graag buiten en gaat ook naar het bos.

Hij laat de tak los en gaat weer naar huis.

Daarna gaat hij in de mand slapen.

Micha van Starkenburg

Silke Rook

Buster

Roos

Buster speelt met de bal en hij is heel lief.

Dit is Roos en zij houdt hel veel van spelen.

Buster vindt het leuk om met een bal te spelen.

Zij speelt heel graag met een bal.

Soms speel ik met Buster en dat is ook leuk.

Ik speel natuurlijk met haar mee.

Sem Spijker

Jesse van Starkenburg
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Simba

Happy

Er was eens een kat en die heette Simba.

Happy is een heel lief en blij.

Hij lag lekker te slapen in zijn doos.

En als je komt is zij ook heel blij.

Toen ging hij spelen en op avontuur uit.

Zij speelt met Binkie, de Binkie hond!

Hij kwam weer terug en ik gaf hem brokjes.

Happy ligt vaak op de bank, maar mama tilt haar

Daarna ging hij weer lekker slapen in zijn doos.

eraf en dan moet ze in de mand.

Dorian Westerlaan

Amber Bambacht

Roetie

Nana

Roetie ligt heel lekker in haar mandje.

Poesje Nana ligt in haar mand te spinnen.

En Roetie wil dan naar het park en gaat in de zon liggen.

Soms vangt ze buiten wel twee muizen.

Dat is fijn voor haar, ze spint en geniet van de zon!

Ik geef haar ook wel eens een bakje met brokjes.

Jisse Groen

Sarah Derks

Laika

Christel

Laika is de beste hond en ze zegt: ik ben de beste hond!

Christel is een heel fit bruin konijn.

Ze ligt heel vaak in de mand en ze houdt veel van brokjes.

Ze houdt erg van wortels en die geef ik haar.

En ik ……..ik hou heel veel van haar!

Christel slaapt in haar hok.

Isabella Morgan

Julia Slot

Doerak

Samson

Doerak ligt in de mand, want ze is ziek en de dierenarts komt.

Samson is altijd lief en ze ligt in de mand.

Doerak krijgt een spuitje en is gelukkig gauw weer beter.

Ze is dol op snoepjes en die geef ik haar vaak.

Ik ga dan weer met Doerak wandelen en spelen.

We wandelen samen ook vaak en dat is leuk.

Jarno Oostra

Emily Morgan

Louwie

Snoepie

Louwie rent graag maar ligt ook veel in de mand.

Snoepie is een konijn en ze eet graag biks.

Ik speel met de bal met hem en soms gaat hij op jacht.

En na het eten gaat ze naar haar hok.

Op jacht naar muizen en dan komt hij weer terug naar huis.

Tot morgen Snoepie!

Hij is een heel leuk en grappig beest.

Demi Blum

Jeffrey Betten
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100ste leerling

Botten en lichaam

Maandag 8 februari was de 100ste
leerling op onze school gekomen.
Joey heet hij en hij komt in groep 1.
En we mochten met bellenblazen
spelen.
We mochten in een poort staan.
Alle groepen gingen bellenblazen
toen Joey door de poort ging.
En we gingen tot 10 uur spelletjes
doen.
Einde
Van Eva,Mirre, Sasja en Lieke

Van lekker fit
Skelet je hebt een schedel , ribben ,
ruggenwervel , kaken , tanden ,
gewrichten , spieren , hart , longen ,
pupillen , stuitje en tandvlees .
En we hebben in het bos een
parcour gemaakt.
Wij hebben geruilt van parcour.
En we hebben fruit en groenten
geproeft.
Gemaakt door Noella , Fennick ,
Henry en Eline

Voetbaltoernooi.
Wij zijn Niels Daniel Leon en Juan .
Wij hebben vrijdag met Noordwolde
een voetbaltoernooi gedaan.
Er waren 5 teams .
En meester rik meester kevin
deden ook mee.
En het was leuk.
Groetjes
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En dan nu nog wat spectaculaire
beelden van de projectweek over
hulpdiensten.

Lichaam, botten
Hoi wij zijn.Kim en Ilse
En wij gaan het hebben over je
botten en je spieren.
Oke,je schedel je schedel is een
ronde bal daarin zitten je hersenen
De schedel beschermt je hoofd.
Je kaken in je kaken zitten je tanden,
kiezen en je tong en die zorgen
ervoor dat je goed kan praten.
En als je tanden en kiezen scheef
staan dan moet je een beugel.
Je ribben. Ze beschermen ervoor
dat je kan lopen en adem halen
anders was je een lege zak.
Einde

De 100ste leerling
Hoi wij zijn Wouter, Michal, Lieke en
Tesse
Maandag 8 februari kwam de 100ste
leerling.
Hij hete Joey. Hij komt in groep 1.
Iedereen hat en beleblaas.
Joey kwam door een poort.
In de klas deed iedereen
spelletjes.
Toen gingen we weer werken.
Gr. Michal, Lieke, Wouter en Tessa
Einde.
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GROEP 7 & 8

Hoi ik ben Annemiek ik ga het hebben over de
cito. We hebben speling, rekenen,
woordenschat, dmt ( tempo woordjes lezen )
en begrijpend lezen.
Ik heb al mijn doelen behaald behalve
rekenen, dat vind ik jammer. Ik mocht op de
computer, ik mocht spelling, rekenen en
woordenschat en de rest niet.
Dit was het. Groetjes Annemiek jager xxxx

Hallo ik ga het hebben over mijn niveau.
Ik zat op het niveau van VWO+.
Voor VWO+ moest je een test doen die was op
het StellingWerf.
De test was lastig, maar ik heb hem wel
gehaald.Daar was ik erg blij mee.
Mijn voorkeur is dus ook VWO+
De CITO toetsen zij dus ook al bijna achter de
rug. Gr. Julus

De vakantie
Ik heb heel veel zin in de vakantie. Niet omdat
school niet leuk is want ik Vind school
heeeeeeeeeeeeeeel leuk! Maar omdat ik naar
Thailand ga. Ik heb er zo’n zin in. Ik ga ook
mijn vader weer zien en we gaan naar een
waterpark van cartoon network
(tv zender). Iik ga ook veel vloggen daar ik kan
niet op wachten GROETJES…………NINE!!!!

Hallo,
We hebben afgelopen weken cito gehad en ik
zit mooi op niveau.
Mijn niveau zit op Havo/VWO ik ben er zelf
heel blij mee.
De cito ging heel goed ik heb een A op
rekenen en de rest weet ik nog niet.
In ieder geval het ging heel goed.
Gr. Jesse Sjoerd

CITO
Deze week hebben we de cito afgerond met
de begrijpend lezen toets. We hebben er 3
weken over gedaan om alle cito’s te doen.
Maar dat de cito’s klaar zijn betekent ook dat
het bijna vakantie is!!! De weken voor de
vakantie gaan we nog heel veel leuke dingen
doen bijv. naar de bzt show.
dit was het wel weer! Jamy

Heey wij gaan naar de bzt show daar hebben
we natuurlijk heel veel zin.
Dat hebben we te danken aan thijs. Hopelijk
word het super leuk vast wel.
We hebben op dit mommend ook cito dus cito
stres. Ik heb op de cito’s wel
Goed gescoord gelukkig maar.
Groetjes Talitha

Wij gaan vrijdag naar de Bzt Show dankzij
thijs. Zijn wens komt niet uit, jammer maar
het wordt super leuk. We gaan met de klas
nog andere leuke dingen doen
SAM

Heeyy we gaan 1 mei doek dragen van sc
Heerenveen en dat doe ik voor de 2e keer
samen met groep8 doen we de 2e keer .Ik
vind dat super leuk het is de laatste wedstrijd
van het seizoen. Ze moeten tegen mijn 2
favoriete teams. FC Groningen – Sc
Heerenveen en dat belooft spannend te
worden .
-xxx- groetjes
roos –xxx-

Wij gaan allemaal leuke dingen doen eerst
gaan we vrijdag 19 februari naar de BZT show
En die avond moet groep 8 een stuk spelen,
als je dat wil weten moet je kijken. En de
musical natuurlijk en schoolreis, maar cito
moet ook, dat is minder. Kom je ook bij de
musical kijken? Doei GR CHRIS 

De bzt show
Wij gaan vrijdag 19 januari naar de bzt show.
Wij mogen door thijs naar de bzt show. Thijs
had zich opgegeven voor de bzt show. Wij
mogen geen saaie kleren aan, maar vrolijke
kleren. Ik heb er heel veel zin in, maar ik ben
ook blij dat mama mee gaat, maar het was
ook leuk zonder mama geweest .
Groetjes Britt xxx

Hoi allemaal ik ben Yaslin. Jullie weten vast
wanneer de playbackshow is, want ik ga ook mee
doen . Ik ga het liedje playbacken: cowgirls don,t
cry. Een heel mooi liedje is dat. Andere kinderen
gaan ook meedoen aan de playbackshow. Super
leuk wordt het! Dus komen jullie ook kijken? Ik heb
er zin in !! GROTE GROET YASLIN!!!!
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Hallo wij gaan met groep 7/8 naar de bzt
show. En die avond hebben we playback show
en zaterdag heb ik een volleybalwedstrijd,
maar ik heb er super veel zin in, want ik kan
best wel goed volleyballen
Met vriendelijke groet adrian

BZT show
Yes we gaan vrijdag al naar de BZT show.
Voor het eerst in een show.
Spannend!!!!! Groetjes Elke
We gaan vrijdag naar de bzt show. En de
musical komt ook, daar moeten we voor
oefenen. En ook voor de playbackshow, die is
ook vrijdag kom kijken plz doei jasper


BZT show
Heey wij gaan vrijdag naar de BZT show.
Daar gaan we met de hele klas naar toe.
Dat komt door thijs en dankzij hem gaan we
daar naartoe.
Groetjes Gidion.

DE bzt show
Vrijdag om 10:00 gaan we naar Hilversum
voor de bzt show we zijn om ongeveer 17:30
terug.
We zijn nog op tijd voor de playbackshow
Groetjes Thijs pz goed geregeld of niet 

De BZT show
Hallo wij gaan deze week al naar de BZT show.
Ik heb er echt heel veel zin.
Dankzij Thijs gaan we er heen, heel erg
bedankt Thijs! Grietjes Noor

Wij gaan na de voorjaars vakantie alvast
oefenen voor de musical ik heb er erg zin in en
ik hoop dat ik een grote rol krijg groetjes
madelief

Doek dragen
We hadden gehoord van meester dat we
mogen doek dragen. Ik ga voor de tweede
keer. Ik heb er super veel zin in.. Vorige keer
was het heel leuk toen mocht ik voor op. Ik
was super zenuwachtig want als je struikelt of
zo, is dat niet leuk, maar het ging heel goed
Doei  !!!!!!!!!!! groeten AMBER

Op 1 mei gaan we naar Heerenveen tegen
groningen en dan mogen wij de vlag dragen
en daarna mogen we de wedstrijd kijken
gr jordy

19 februari gaan we met de klas naar de BZT
show. Ik heb er heel veel zin in
Groetjes Jessie
100ste leerling
Op 8-02-2016 verwelkomden we de 100ste
leerling met zijn ouders.
De nieuwe leerling heet Joey en zijn moeder
zat jaren geleden op onze school.
Eerst gingen we naar buiten en we hadden
een grote poort gemaakt van kinderen,
Iedereen kreeg een bellenblaas . Daarna
gingen we naar binnen en kregen we drinken
en een cakéje en spelletjes doen.
Groetjes DamianDoei!!!!!!!!

BZT SHOW
Ik heb heel veel zin om naar de BZT SHOW te
gaan want ik kijk ook heel vaak op tv de BZT
SHOW.
Ik vind het ook best wel spannend om er heen
te gaan en misschien ook wel op tv te komen.
GEOETJES VAN NORAH-AN ( ; ( ; ( ;
Bzt show
Mijn vriend thijs was gekozen voor de bzt
show. En vrijdag 18-02-2016 10:00 gaan we er
heen. Groeten brent

Musical
In Juni gaat groep 7/8 de Musical optreden
Dit jaar gaat het over bijzonder onderwerp.
Ik mag helaas niet zeggen wat.
Groetjes Jesse

Wij gaan vrijdag 18-02-2016 naar de opnames
van de BZT show in Hilversum. Ik vind het leuk
om hier naar toe te gaan. Groeten Thomas
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Woensdag

24-02-16

Donderdag

25-02-16

Zaterdag
Maandag

27/02-06/03
12-03-16
14-03-16

Open dag!

23-03-16

Vrijdag
Maandag
Dinsdag

25-03-16
28-03-16
05-04-16

Woensdag

13-04-16

Uur Cultuur groep 3/4 “Eendagsvlieg”
Vensterschool Noordwolde
10.30 – 11.30 uur
Maandsluiting groep 5&6
12.45 – 13.15 voor leerlingen
13.45 – 14.15 voor ouders
VOORJAARSVAKANTIE
NL Doet
Uur Cultuur groep 5/6 “De tour van Fien”
St. Franciscusschool Wolvega
10.45 – 11.45 uur
Maandsluiting groep 3&4
11.00 – 11.30 voor leerlingen
12.00 – 12.30 voor ouders
Goede vrijdag iedereen vrij
2e paasdag iedereen vrij
Uur Cultuur groep 7/8 “De zaak Vlaskamp”
MFC De Rank Wolvega
10.45 – 11.45 uur
Schoolvoetbaltoernooi

Hallo allemaal,
Op de Bosmuizen en Bosuilen zijn we druk met het thema Winter. Een paar weken
geleden kregen we dan ook echt te maken met winter en gingen de kinderen, papa’s
en mama’s glibberend over straat. Wat een leuk begin van ons thema.
Op de groep maken we knutselwerkjes zoals Wolken met sneeuw en warme truien
en mutsen met stukjes wol. Een warme trui komt met het koude weer goed van pas.
Over een paar weken is het alweer voorjaarsvakantie. Het thema van de vakantie is
Ridders en Jonkvrouwen. Samen met de BSO uit Steggerda en Makkinga gaan we
tijdens de spelletjesmiddag opzoek naar de verloren sleutel.
Naast dat we druk zijn met thema Winter en de voorbereidingen voor de vakantie
wordt er ook geknutseld voor de Samenloop voor Hoop. Met Kerst hebben we
lichtjes verkocht en straks met thema kunst gaan we echte kunstwerken maken voor
het goede doel.
De BSO heeft een meter gemaakt hierop is te zien hoeveel geld we hebben
opgehaald. Op dit moment staat de teller op €500,-! Dat is al een mooi begin Als
Kindcentrum is ons doel €1800,Zaterdag 23 april organiseren we als Kindcentrum het Lentefeest. Op deze dag
hebben we naast de plantjesmarkt ook andere activiteiten waar onder een
rommelmarkt, verkoop van de onze zelfgemaakte knutselwerken, een veiling en
diverse workshops. Op ons plein worden er spelletjes georganiseerd. Op deze dag
wordt er aandacht gevraagd voor de Samenloop voor Hoop.
Graag zien we jullie zaterdag 23 april.
Groetjes de Bosmuizen en Bosuilen.
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VERJAARDAGEN
MAART
6 Morres Bruursema
8 Ronja Oostra
9 Ilse 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

APRIL
4 Jasper Barelds
10 Norah-an Bergsma
14 Thomas Zuil
22 Silke Rook
22 Dorian Westerlaan
25 Eline Swildens
28 Laura Boersma

Plantjesmarkt Boijl
Ook dit jaar organiseert de Oudervereniging van de Oosterbrink op 23 april as. van 13.00 tot
16.00 uur een plantjesmarkt en een kindermarkt.
Om uw tuinen mooi te maken geven wij u de gelegenheid om plantjes te bestellen. Denk
hierbij aan Petunia’s, Lobelia’s, Vlijtige Liesjes, Geraniums enz.
Huis aan huis zullen in de week van 23 maart as. folders in de brievenbussen worden
gedaan. Daarop kunt u uw bestelling van plantjes noteren. In de week van 4 april as. zullen
wij de lijsten en geld ophalen. Op 23 april as. kunt u uw bestelling ophalen. Deze zal dan op
het schoolplein voor u klaarliggen.
Op deze dag hebben we naast de jaarlijkse plantjesmarkt tal van andere activiteiten, zoals
een kinderrommelmarkt, verkoop van knutselwerkjes, een veiling, (kinder-) knipsalon en
diverse workshops.
Let op!
Alle opbrengsten van de plantjesmarkt komen ten goede van de kinderen op de
Oosterbrink
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MAART
2 - Filmhuis open avond - Kerk Boijl - 19.30 uur
20 - Palmpasen - Karkehus Elsloo - 10.00 uur
27 - Paasmusical - Kerk Boijl - 10.00 uur
APRIL
5 - Ledenverg. Vogelwacht Boijl - 20.00 uur
24 - Pubquiz - de Tille Boijl - 20.00 uur
#gezelligheidkentgeentijd

KOPY INLEVERDATUM
22 APRIL
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Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.
Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het
financieel haalbaar is. Gelukkig kun je morgen al in gesprek met onze
hypotheekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar rabobank.nl/hypotheken.
Een aandeel in elkaar

