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EVEN BUURTEN
De Bekhof
Hallo dorpsgenoten,
De scholen zijn weer begonnen, sommige kinderen gaan naar dezelfde school maar hebben een andere
juf of meester. Maar er zijn ook kinderen die naar nieuwe scholen gaan.
Voor iedereen een nieuw avontuur. Zo komt de één thuis met nieuwe woordjes die ze heeft leren
schrijven en de ander gaat maar 1 dag naar school en 32 uur werken, zoals Jarno en Jeffrey. Zij gaan
het Timmermans vak leren.
Beiden zijn in 1x geslaagd voor hun VCA certificaat. De boffers hebben ook al een ” leerbedrijf”.
Mike gaat nu naar Oosterwolde naar school, waar hij het al erg naar zijn zin heeft.
Nog meer leeravonturen, maar dan in het klein.
Want er is bij Henk-jan en Carla een klein mensje
bij gekomen wat nog heeeel veeeel moet leren.
Namelijk hun dochter Lieke Rika, zij is op 9 juli
geboren en woog 3090 gram en was 49 cm lang.
Het gaat goed met moeder, dochter, vader en de
grote stoere broer Björn.
Om dit alles te vieren organiseerde Carla en
Henk-Jan een babyborrel! Dat was een hele
gezellige boel, met veel belangstelling van zowel
groot als klein. Waarbij „klein” getrakteerd werd op
een prachtig springkussen. Volgens Carla en
Henk-Jan een erg geslaagde middag, zij
bedanken hierbij iedereen voor de felicitaties en
cadeaus!
Dan hebben we nog genoten van de buurtBBQ. Het was een leuke opkomst, gezellige
sfeer en lekker eten natuurlijk!!!
Marloes en Arnoud wederom bedankt voor de
gastvrijheid.
De verbouwing bij Jeroen en Geertje gaat heel
voorspoedig, langzaam zie je het huis groeien,
en wordt het een mooi geheel.
Dan hebben we nog de ziekenboeg. Gelukkig
geen ernstige dingen, maar wel onhandig, zoals
Marjan From, die na een middagje
beachvolleybal in de lappenmand kwam. De
Bekhofbuurt wenst haar natuurlijk beterschap!

Tenslotte nog een mooi huisconcert.
Dit huisconcert werd gegeven in het huis van Victoria en Siebe aan de Schoollaan nr. 1
Het was het tweede concert van de In - Huis Koffieconcert Serie.
Onder de titel VIVA ITALIA werd er heerlijk muziek gemaakt.
Marit Broekroelofs met een Barok Cello en een Viola da Gamba, en Anneke Hoekman bespeelde samen
met Victoria verschillende blokfluiten. Zij vormen samen het Trio Tramonto.
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Tussen de muziekstukken door werd er o.a. verteld over de instrumenten en de componisten. B.v. dat
de componist uit de oude tijd geen aanwijzingen gaf bij de muzieknoten. Dat werd duidelijk gemaakt
door het muziekstuk: Sinfonia 7 van Rossi 3x te spelen. Met verschillende fluiten en ritmes. Het ging
van statig naar zeer vrolijk, erg leuk om op deze manier een stukje muziek-kennis mee te nemen.
Verder wees Marit op de verschillen van de cello en de viola da gamba, waarna er een heel mooie
lofzang op Maria ten gehore werd gebracht, ondersteund door de viola da gamba en de blokfluiten.
Tot slot nog een vrolijk danslied. Al met al een zeer geslaagd koffieconcert, met in de pauze koffie/thee
en heerlijke citroencake.
Bedankt Trio Tramonto, tot een volgend concert!?
En met deze muzikale noot besluiten we onze nieuwtjes over de Bekhofbuurt.
Gerrie en Yvonne.

De Daoken

Boschoordweg

Genietend van onze mooie nazomer schrijven we weer de nieuwtjes die ons ter ore zijn gekomen.
Dikke pech voor Sophie Donker en voor Sven Vermeeren.
Allebei hebben ze hun arm gebroken tijdens de vakantie.
Gelukkig zien we jullie wel weer heerlijk spelend in ons
buurtje.
Aäron Dam heeft zijn propedeuse gehaald voor de opleiding
SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Gefeliciteerd,
super gedaan!
Bernarda Pera is sinds kort weer bekwaam bevoegd om de verpleeghandelingen te kunnen verrichten
in de thuis/verpleeghuis zorg. Jij ook van harte gefeliciteerd!
Sam Slot heeft inmiddels de basisschool achter zich gelaten. Hij gaat nu naar de buitenbaan
Sevenwolden te Heerenveen en zit in de Sport en Live Style klas. Sam, heel veel plezier daar.
Hennie Bron heeft inmiddels de woning verkocht aan Geert van de Boer. Hennie veel woonplezier op
je nieuwe stekkie. Geert is intussen druk aan de klus, veel succes daarmee.
Dan hebben we 2 “Sarah`s “ erbij in ons
buurtje.
Op 2 september is Marian Jager 50 jaar
geworden en Thea Mooy op 14 september,
dames, van harte gefeliciteerd met deze
mijlpaal.
Beiden hebben het gevierd met een gezellig
feest.

Thea en Rina
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Bi’j Harmke

Lieve buurtgenoten,
Dank voor het mooie boeket naar aanleiding van ons 50 jarig huwelijk.
We hebben ervan genoten.
Zo stapten we op 11 augustus 1966 met veel plezier in het huwelijksbootje.
Ons feestje hebben we samen met onze kinderen en kleinkinderen
in een huisje op de Veluwe gevierd.

Rob en Marije

Boekelte
Deze keer droevig nieuws, op 5 juli is op 92 jarige leeftijd onze buurtgenoot Lute Bos overleden.
Lute was de oudste bewoner van onze buurt en is geboren en getogen in Boekelte.
Wij wensen zijn vrouw Jansje, waar hij 63 jaar mee getrouwd is geweest, veel sterkte toe de komende
tijd.
Ook de kinderen, klein en achter kleinkinderen veel sterkte.
Anne en Annie
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Snelshutte
Er is verandering op til aan de Doldersumsestraat. Het is menigeen natuurlijk
opgevallen dat de borden ‘te koop’ bij de nummers 2 en 16 intussen zijn
opgeruimd. Goed nieuws voor de aanbieders, die tijdens de huizencrisis al in de
verkoop zetten.
Hoewel, Marcel van Dijk en Bernice Bronsema (nummer 2) moeten nog een slag om de arm houden,
want hun huis is onder voorbehoud verkocht.
Meer zekerheid is er voor Chris Woudstra en Jannie (Fiona) van Oostrum, die al wel zekerheid rond de
verkoop hebben. Jannie heeft in Pesse op een vakantiepark een woning gekocht, die permanent
bewoond mag worden. Chris is van plan voorlopig zijn wereldreizen voort te zetten. De nieuwe bewoners
worden 1 oktober verwacht.
Pas hingen bij de familie Kleinhoven de slingers weer voor de deur. Ruim een maand geleden waren
Ruben en Martine beide (bij het eerste examen) voor het theorie-examen van het rijbewijs geslaagd.
Pal na hun 17de verjaardag mochten ze voor het praktische deel. Ruben slaagde(weer) direct – vandaar
de slingers - Martine zal op zeer korte termijn haar kunnen tonen. Wel is Martine intussen gestart met
volleyballen bij Dames 1 van Steggerda, ze spelen promotieklasse, een mooie stap vooruit.
In de week van 13 tot en met 16 september werd vanuit Zorgvlied de jaarlijkse Paarden vierdaagse
gehouden. Onder welhaast tropische omstandigheden deze keer. Maar toch had de commissie een
traject uitgezet, waarin de bijna niet te trotseren modderpoelen nog volop aanwezig ware. Dat ervoeren
Anne Dassen en Reimer Strikwerda, die dit jaar opnieuw de routebordjes uitzetten en weer ophaalden.
Bijna een dagtaak, zo bleek opnieuw. Maar kinderwerk natuurlijk, vergeleken bij de inzet van bestuurslid
Wietske Dijkstra, die in de commissie onder andere met strenge hand de financiën beheert en dagelijks
als het waren het startschot loste. Al met al was het weer een geslaagd festijn – zo hoorden we van
diverse deelnemers, waaronder van Pieter ter Veer. Hij was vroeger een bekende koeienboer en
jarenlang landbouwwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. Hij is sinds een jaar of drie eigenaar
van een van de woningen in de Groene Zoom en hij voltooide de vierdaagse op zijn Arabische hengst.
Met dezelfde Anne Dassen reden we pas richting Doldersum. Aan de weg bij nummer 11 (Bart
Berghuizen en Maartje Baan) stond een kraam. ‘Wat is hier te koop?’
‘Boeken’,
aldus Anne. Even dachten we dat Anne iets in het Stellingwerfs te berde bracht. ‘Boeken?’ ‘Ja, van die
dingen die je kunt lezen, jij moet het weten.’
De volgende dag gingen we op onderzoek uit. Inderdaad, boeken, maar intussen veel en veel meer
snuisterijen. De handelsgeest leeft weer aan de Doldersumsestraat.
Jeannette en Reimer

Wist u dat………….
Bij familie Dam de vlag weer heeft uitgehangen!......omdat Jouk nu ook diploma bedrijfsadministratie
MBO4 heeft behaald.
Dat Robin de Vries sinds kort op zichzelf woont in Leeuwarden.
Dat Dominique Sijbesma Sarah heeft gezien
Dat Hiltje de Vries was geslaagd voor bloemschikken.
Dat Johan en Hiltje een nieuwe keuken hebben geplaatst, maar dat dat niet zonder slag of stoot ging
en dat nu na 5 maanden nog niet alle onderdelen zijn geleverd. Dat nu Deamen Ouwerkerk zelfs extra
vakantie heeft doordat de afzuigkap zo scherp was dat hij de pees door sneed wat zo’n 6 weken in
beslag gaat nemen.
Dat Peter Eibergen spuitlicentie A en B heeft gehaald en ook zijn heftruckrijbewijs heeft gehaald.
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Even voorstellen
Rene Terpstra en Wendy Knol hebben inmiddels hun huis betrokken. Hieronder stellen zij zich even
voor:
Wij zijn René en Wendy en wonen sinds eind juli aan de Kerkweg 3, wat ons erg goed bevalt. René is
een echte Boijliger en is werkzaam als hydrograaf. Wendy komt uit Oosterstreek en is net afgestudeerd
als communicatieadviseur en is momenteel op zoek naar een baan. Ter overbrugging werkt ze in de
Jumbo in Noordwolde. Op zondag speelt René in het eerste van Trinitas en Wendy mag graag een
rondje mountainbiken met vriendinnen. In onze vrije tijd vinden we het gezellig om met vrienden af te
spreken. Daarnaast willen we graag wat van de wereld zien en reizen we graag.

Hierbij wil ik alle buren van de Kerkweg hartelijk bedanken voor de
heerlijke fruitmand die Sebastian en Mariska mij kwamen brengen.
Op 15 juli ben ik na 4 dagen ziekenhuis thuisgekomen.
Ik heb in Heerenveen een pacemaker gekregen
en hoop er oud mee te worden.
De techniek staat voor niets!
Groetjes Hanneke Kaal, Kerkweg 10
Verder zijn er geen berichten.
Corrie en Rudy
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Boijl Centrum
Wist u dat:
 Ons buurtschap Boijl Centrum loopt van:
Fam. Moes Boijlerweg 78a t/m fam. Marks Boijlerweg 99.
Fam. Van Opzeeland Boijlerweg 54 t/m fam. Pijlman Boijlerweg 86.
 We op Boijlerweg 78 nieuwe bewoners kunnen begroeten. Wij wensen ze veel woonplezier.
Er is ons gevraagd of we ons willen voor te stellen. We wonen in het Boijl centrum.
Wij zijn Fred en Maria van den Belt en wonen sinds 6 juni op de Boijlerweg 78.
We hebben het zeer naar onze zin. We zijn warm verwelkomd in het gezellige dorp en genieten
van de prachtige omgeving. We zijn echte buitenmensen.
Hiervoor hebben we in Santpoort-noord gewoond.
Deze omgeving is ons niet onbekend. Jaren geleden zijn we hier meerdere malen op vakantie
geweest in o.a. Doldersum.
We houden van wandelen en fietsen en dát kan in dit groene, landelijke en bosrijke gebied.
We hebben al vele mooie tochten gemaakt.
Daarnaast zijn we, op dit moment, volop bezig in onze tuin waar we een sier-fruit en moestuin
willen realiseren.
Kortom, we genieten.
Vriendelijke groeten,
Fred en Maria
 Annie Winters inmiddels weer op haar vertrouwde stek is teruggekeerd. We wensen haar een
goed herstel!
Annie is blij dat ze weer in Boijl is. Met hulp van de kinderen, kleinkinderen
en thuiszorg lukt het om thuis te zijn. Maar het is niet altijd gemakkelijk
voor alles hulp nodig te hebben. Toch probeert ze weer dingen te
ondernemen zoals: busreisje van de Zonnebloem en aanwezig zijn bij
Koersbal. Dit geeft afleiding en gezelligheid. Ze vindt het fijn dat ze zoveel
bezoek krijgt.
 Gerrie Terpstra momenteel chemokuren ondergaat in de Tjongerschans en hij zich redelijk goed
voelt. Gerrie: van harte beterschap!
 Hermiene van Vliet een praktijk voor persoonlijke groei en bewustwording heeft geopend. Voor
meer informatie: www.groeienbewustwording.nl Succes Hermiene!
 Vincent Spijkers is geslaagd aan het Stellingwerf College voor het VWO diploma en nu
informatica in Leiden studeert. Nog gefeliciteerd Vincent en veel succes met de studie.
 Frank Spijkers op 17 juli jl. de beeldentuin Hof van de Histotolk weer open had.
Beelden die geen vrienden maken
In de permanent tijdelijke beeldentuin Hof van Histotolk werd op 17 juli de
“eendagsexpositie”: ”Beelden die geen vrienden maken” geopend. Kunstenares
Alie Baron had haar kunstwerken vanuit Drachten naar Buil gebracht ten
einde daar een enthousiast publiek te treffen. Ook de organisatie, die in handen
was van De Histotolk en De Graaf van Medwert, had zich uitgeleefd en enige zeer
belangwekkende kunstwerken geschapen waarvan er een aantal ook van
eigenaar wisselden tijdens de expositie.
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Het programma had ook ten doel de wereld te laten zien dat kunst en poëzie
niet droog, moeilijk en saai hoeft te zijn. Gedichten vol ironische humor, omlijst
door muziek van singer-songwriter Hanz Daniël werden goed ontvangen.
Verder was de beroemde Goeroe Gerard vanuit Hantum gekomen om de
problemen van de bezoekers op vakkundige wijze op te lossen. Tenslotte
presenteerde de Histotolk die middag 10 nieuwe dichtbundels tegelijk, vol met
allerlei al dan niet persoonlijke beslommeringen.
Het toegestroomde publiek heeft zich heerlijk vermaakt met kunst, poëzie, wijn
en zon. Wat is er meer nodig vraag je je dan af.
Kortom: we kunnen spreken van een zeer geslaagde middag en nu maar weer
nadenken over volgend jaar!
groetjes
Frank en Albertina
 Anne en Aafje Wever de Samenloop voor Hoop in Overdinkel hebben bezocht.
Tijdens onze vakantie in Twente waren wij, Anne en Aafje Wever, in de
gelegenheid om een *Samenloop voor Hoop* te bezoeken. Dit was in Overdinkel,
gemeente Losser. Losser heeft 22410 inwoners, waarvan er 4200 in Overdinkel
wonen. Het evenement van het KWF werd gehouden op 25 en 26 juni in het
Gerardus Majella park.
Er waren grote verschillen met de in mei gehouden loop in Boijl
Er werd in een park gelopen met beschikbare paden.
Er werd gewoon in het dorp geparkeerd.
Er was een vaste muziekkoepel voor alle activiteiten. (met stroom, verlichting
en water).
Er waren alleen dixie wc’s.
In het park was overal bestaande verlichting.
Het loop parcour en de activiteiten waren gescheiden.
Door deze opzet waren er veel minder vrijwilligers bij betrokken. Het was een
groot park met bomen en struiken, daardoor was er geen of minder contact met
de lopers. Alleen de kinderloop vertrok bij de muziekkoepel en kwam daar na 24
minuten ook weer terug.
Verder was de sfeer gezellig met veel publiek rond de muziekkoepel. (ook geen
tent aanwezig).
Er waren verschillende tentjes met eten, ijs, hobbywaren enz.
We hadden het idee dat er in de voorbereiding wat minder acties zijn geweest.
Het bedrag voor het KWF was 50.852 euro.
Er deden 40 teams mee, ongeveer 1000 lopers. Bij de kinderloop waren 250
kinderen.
Dat bevestigt nogmaals het geweldige bedrag, opgehaald in BOIJL en
omstreken.
.
 Snackbar de Draaijer helaas de deur weer heeft moeten sluiten.
 Na een opzomersessie in het voorjaar door een aantal bewoners van de Boijlerweg zagen de
bloembakken er weer netjes uit. De bakken zijn deze zomer verder verzorgd door Roelof Boelen
en Wim Kleinhoven. Bedankt allemaal!
Aafje Wever
Thea Pijlman
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HERVORMDE KERK BOIJL
ANDERS KIJKEN
Anders kijken naar Middeleeuwse topkunst was het thema
van een tentoonstelling van Herman Pleij in het Catharijne
convent in Utrecht. Voor het museum voor christelijke kunst
had Pleij een bijzondere keuze gemaakt van kunstwerken.
Variërend van beeldende kunst tot schilderijen. Het mooie
was dat hij de bezoekers anders liet kijken. Hij daagde de
mensen uit om de traditionele manier van zien los te laten.
Het was zeer inspirerend en zeer verrassend om dan
nieuwe invalshoeken te ontdekken van aloude verhalen uit de bijbel.
Misschien kunnen wij ook anders kijken, anders kijken naar onze gemeente.
Er is veel gebeurd vanaf het begin van de Streekgemeente, zo is te lezen in de oude kerkbladen.
Waar staan we nu? In ieder geval voor een gemeenschap die ervoor gaat. Die er wil zijn voor elkaar
maar zeker ook voor de inwoners van de dorpen.
Laten we anders kijken naar elkaar, waar we de vooroordelen loslaten en tijd maken om die ander
oprecht te leren kennen. Dan gaan we vast ontdekken dat we ons allemaal vanuit ons eigen perspectief
oprecht inzetten voor de Streekgemeente Frieslands End.
Zo’n ontdekking kan ons leren dat we elkaar nodig hebben en elkaar ook wat te vertellen hebben. Anders
kijken is een uitdaging om elkaars talenten te zien in plaats van elkaars tekortkomingen.
Het volgende bericht is per abuis niet in het boekje vermeld van Vorming en Toerusting 2017-2017.
Daarom opgave graag rechtstreeks bij Dieneke Grit. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
voor 1 november.
THEATER – DE VLUCHT VAN EEN GRANAATAPPEL
Begeleiding:
Dieneke Grit
Wanneer:
donderdag 2 maart 2017
Aanvang:
20.30 uur (verzamelen in hal tussen 20.00-20.15 uur)
Locatie:
RaboZaal van Theater de Nieuwe Kolk in Assen
Kosten:
€ 16,Theater RAST speelt de voorstelling: ‘De Vlucht
van een Granaatappel’. De Koerdische Celil, de
Joodse Eran, de Syrische George en de Hollandse
Imke maken het publiek deelgenoot van hun nooit
vertelde verhalen en nimmer gestelde vragen.
‘De Vlucht van een Granaatappel’ is het
persoonlijke en humorvolle relaas van vier
vrienden,
twee
vluchtelingen
en
één
generatiekloof.
Deze tragikomische voorstelling, die zich afspeelt
tussen de wens te willen weten en het verlangen te
willen verzwijgen, neemt ons mee in het leven van
vier vrienden.
Over persoonlijke vluchtgeschiedenissen van twee generaties. Beiden met de noodzaak meer over
elkaar te weten. Beiden met de angst de ander te belasten met onuitgesproken leed.
‘Hoe verhoud je je tot de ander als de levens zo verschillen? Of specifieker, kun je elkaars leed begrijpen
of verzachten, en mag je lijden als het leed van de ander vele malen groter is?’
Voor deze voostelling zijn voor Vorming en Toerusting 20 kaarten gereserveerd.
Dieneke Grit
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KERKDIENSTEN IN BOIJL
Zondag 10 juli
De heer Paul van Engen was deze ochtend onze voorganger. Paul van Engen heeft onlangs een boek
uitgegeven: ’49 hoopgevende woorden’, na afloop van de dienst was dit boek te koop.
De bloemen uit de dienst heeft Paul gekregen.
Zondag 31 juli
Mevrouw Lies Dijkshoorn was onze voorganger.
De bloemen kregen na afloop een goede bestemming.
Zondag 21 augustus Kerkdienst in Boijl met de streekkerkenraad
Thema: Kerk, huis van ontmoeting
Hier volgt een uitgebreide weergave van deze kerkdienst zodat mensen die niet in de gelegenheid zijn
om een kerkdienst bij te wonen toch deze na kunnen lezen.
Samen met Liane en Dieneke hebben leden van de streekkerkenraad deze dienst voorbereid.
Kerk, huis van ontmoeting… wat wilt u dat wij met elkaar doen in een kerkdienst?
Wat is voor u in de kerkdienst belangrijk? Voor de één is het bidden belangrijk,
voor de ander het zingen van liederen en weer voor een ander het horen van
teksten uit de bijbel of de preek van de voorganger.
We beginnen deze dienst met het zingen van NLB 975
Jezus roept hier mensen samen die in woord gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen; geen belofte gaat teniet. (gedeelte vers 1)
Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,
Ras of huidskleur, rangen, standen – Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein,
Ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn. (vers 3)
Liane vertelt over trefwoorden die passen bij de gedachte: Leven in de zin van Christus.
Meestal is onze eerste gang ‘s ochtends naar de badkamer. Ja, en wie komen we daar tegen? Ons zelf!
Tenminste als we wakker zijn en eens goed in de spiegel kijken. Het haar zit nog in de war, er staat
alweer een baard. We zijn druk bezig om ons toonbaar te maken voor de dag die begint. Ons hoofd is
al druk met van alles en nog wat. Dit moet ik doen en dat moet gebeuren. Of misschien is het een of
andere hoofd nog met niets druk, daar is rust. Nemen we de tijd om eens goed in de spiegel te kijken?
En wie van ons denkt dan: Vandaag ga ik leven in de geest van Christus?
Dit heb ik zo nog nooit tegen mij op de ochtend in de spiegel gezegd. Onbewust ben ik er wel mee
bezig. Maar het is het uitproberen wel waard. Ik zal een papiertje naast de spiegel plakken:
Vandaag ga ik leven in de geest van Christus. Want wat zegt Jezus Christus:
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
Mattheüs 7: 12.
We zingen de zes coupletten van lied 402 uit de evangelische liedbundel:
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,
Naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?
Tussendoor leest Anneke Bos een gedicht, geschreven door Jan Mul
Ik zal u zeggen wie mijn naaste is:
die arme die nooit nieuwe kleren koopt,
die als een schooier door de straten loopt
en die ik nooit heb aangesproken,
ik zal u zeggen wie mijn naaste is:
die oude man die niet kan gaan en staan
en iedereen zijn deur voorbij ziet gaan
en die ook mij heeft zien passeren,
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ik zal u zeggen wie mijn naaste is:
of niet; heb ik in dromen hem ontmoet,
de medemens: mijn eigen vlees en bloed
naar wie ik niet heb omgekeken?
Wie zegt mij wie mijn echte naaste is?
Dat geeft mij God, de Vader, te verstaan,
Hij wijst mij in het Woord de naaste aan,
terwijl ik dacht dat ik hem kende.
Schrijf in mijn hart Heer wie mijn naaste is
en laat mij niet verdrinken in mijn dromen,
laten mijn woorden ook tot daden komen,
dan straalt uw liefde van mijn leven af.
Liane vertelt over de blijde boodschap, en vrolijke liederen. De kerkelijke feestdagen zijn allen een rode
draad die ons leiden naar de blijde boodschap die we uit de bijbel horen. Jezus is het fundament van
het geloof.







Zijn woorden vertellen dat God de Vader nog steeds van ons houdt
Zijn boodschap was een boodschap van herstel, genezing, bevrijding en verzoening
Hij deed wat hij preekte, Hij genas zieken, gaf hopelozen hoop, bevrijdde mensen die gebonden
waren en schonk vergeving aan schuldigen.
Hij gaf zijn leven als middel om tot verzoening met God te komen
Hij ging het graf in, maar de derde dag stond hij op uit de dood, de dood was niet sterker dan
de liefde (God is liefde)
Hij belooft dat iedereen die zijn boodschap gelooft, vergeving krijgt, met God verzoend is en
eeuwig leven krijgt.

Als je ook verzoening wilt met God, als je ook eeuwig leven wil, een volmaakt eeuwig leven, vraag dit
dan aan Jezus en Hij belooft dat je het krijgt.
Liane leest trefwoorden voor die met bidden en danken te maken hebben, we kunnen het niet vaak
genoeg doen, en het mooie is, we kunnen dit doen op elke moment van de dag, en zelfs in de nacht als
we de slaap niet kunnen vatten.
Dieneke leest: En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en
op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al
ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die
in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden
moeten jullie niet eindeloos voort prevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed
aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben,
nog voor jullie het hem vragen.
Als gemeente antwoorden wij hierop door te zingen uit de ELB 218
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Annie spreekt het dankgebed uit:
God, ik dank je - veel te weinig –
voor deze dag die ik weer mocht beleven,
voor de benen en de voeten
die mij nog steeds dragen naar waar ik wil,
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voor tanden die geen pijn doen,
voor kleren op mijn lijf,
voor een dak zonder gaten boven mijn hoofd,
voor de lucht om te ademen
en voor de wijn en voor het brood,
voor hen die met mij aan tafel zitten,
die van mij houden
en die het volhouden met mij.
Ik dank je - veel te weinig –
voor de liefde en het verlangen,
voor het lachen van mijn kind,
en voor het weten en vertrouwen en vermoeden
dat Jij er bent.
Dank U wel.
Amen.
Liane vervolgt met vertellen over traditie en geloven…….
Minnie leest een gedicht van Beatrix Willemsen
In bed blijven of naar de kerk.
Het is half negen en de wekker schiet aan,
zal ik in bed blijven of toch naar de kerk gaan?
Ik dommel nog vijf minuten en besluit dan toch maar te gaan,
snel was ik me en trek wat nette kleren aan.
Nog even een rolletje snoep en wat collecte geld gepakt
voordat ik gehaast in mijn auto stap.
Eenmaal in de kerk gezeten is er geen tijd om me te bezinnen.
De gemeente zet al in om de eerste psalm te gaan zingen.
Driftig blader ik in mijn psalmboek
tot ik de psalm vind die ik zoek.
Bij de preek aangekomen kom ik wat tot rust
en bedenk ik me dat ik wel een pepermuntje lust.
Al sabbelend ga ik in een luisterhouding zitten,
mezelf ernstig toesprekend, dat ik nu echt niet mag gaan pitten.
Ineens klinkt daar: ‘Je kunt niet geloven, wat je niet kent
dat is de reden waarom God je naar de kerk toe zendt.’
Betrapt kijk ik eens naar de dominee en dan opzij:
heeft hij het nou tegen mij?
En verder gaat het, ‘Waarom ben jij vandaag in de kerk?
Ben jij hongerig en dorstig naar Zijn werk?’
Ondertussen heb ik het schaamrood op mijn kaken staan
want tja, waarom ben ik eigenlijk gegaan?
Eigenlijk doe ik dat al van kleins af aan
en heb ik er verder nooit zo stil bij gestaan.
Maar vandaag hoorde ik Gods stem
in Zijn eigen huis, ja, daar vind ik Hem.

Zondag 11 september
Da. Y. Riemersma-Beintema uit Heerenveen was onze voorganger en haar man bespeelde het orgel.
De bloemen uit deze dienst gingen naar de heer en mevrouw Roelofs.

11

VERJAARDAGEN
Mevr. B. Mooi, 20 oktober
Mevr. F. Mooi-Bos, 17 november
Soms gaat de tijd zo snel
Je mag het weer beleven
Een jaar werd er nu weer
Toegevoegd aan je leven
Zijn zegen wens ik jou
Nog vele mooie jaren
God is en blijft getrouw
Moge zijn hand je steeds bewaren
Gedicht van Ina van der Welle
Fijne verjaardag!
VOORTGANG ’T ZWAANTJE
Hier weer een korte informatie over de
ontwikkelingen rond ’t Zwaantje.
De schildersclub van Boijl is het nieuwe seizoen in de tussenzaal begonnen. De verlichting is aangepast
zodat er in een goed licht met plezier geschilderd kan worden. Veel succes wensen wij hen.
Langs de voorzijde zijn nieuwe lantaarntjes geplaatst. Als binnenkort de lichtbak met de naam boven
de ingang is vervangen, dan is het aanzicht ook weer een stuk mooier.
De deur van de snackbar wordt opnieuw geverfd.
We wachten nog steeds op de vergunning die samen met de vergunning van De Tille is aangevraagd.
Als het goed is dan zijn de vrijwilligers ten tijde van de druk van deze ‘Even Bi’j praoten’ bij elkaar
geweest. Er zijn verscheidene vrijwilligers die zich opgegeven hebben voor de informatieavond over
verantwoord alcohol schenken die door de gemeente aangeboden wordt. Alleen de gemeente heeft nog
geen datum bekend gemaakt ten tijde van dit schrijven.
Ja jullie denken: … en het duurt maar en het duurt maar. Ja, zo denken wij ook. Maar hoe heet het ook?
Geduld is een schone zaak.
We hopen toch binnenkort op echt positieve berichten voor de Boijligers wat de opening en invulling
van het ’t Zwaantje betreft.
Vriendelijke groet, namens het kerkbestuur
Liane Russchen

REISJE FRIESLANDS END EN HERVORMDE VROUWENVERENIGING ELSLOO
Dinsdag 6 september
gingen ook verscheidene mensen uit Boijl
met dit reisje mee.
De eerste stop was
Expo
Madrid
in
Dalfsen. Hier zaten
we heerlijk buiten in
het zonnetje te genieten van koffie met
gebak.
Binnen
liet
de
tentoonstelling
een
getrouwe kopie van
de
“Nachtwacht”,
geschilderd door Jan
ter Horst zien met de oorspronkelijke grootte van 3.90 x 4.80 mtr. Heel indrukwekkend.
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Daarna ging het naar Manderveen voor een uitleg over het bedrijf “De Manderveense Aardbei”, uiteraard
met een goed verzorgde lunch.
De afsluiting werd in hotel Brinkzicht met een diner gehouden. Al met al was het een zeer geslaagd
reisje.
Kerkelijk werker:
mevr. S.A. Grit
Kymmelswijk 4
9422 TD Smilde
tel. 0592 414975/06 385 521 50
email: sa.grit@hetnet.nl

KERKENRAADSLEDEN BOIJL
Naam
Adres
mw. L. Russchen
Boijllerweg 149
dhr. S. Dolstra
Alteveersweg 23
dhr. H. Derks
Boijlerweg 42
mevr. M. Diever
Alteveersweg 42a
vacant

Woonplaats
8392NG Boijl
8392MS Boijl
8392NJ Boijl
8392MS Boijl

KERKDIENSTEN IN FRIESLANDS END
10.00
2-okt
Boijl
uur
Ds. T. Huttenga - Burgum
10.00
9-okt
Makkinga uur
Mw. S.A. Grit - Smilde
10.00
16-okt Elsloo
uur
De heer H.Harten - Appelscha
10.00
23-okt Boijl
uur
De heer J. Koops - Oosterwolde
10.00
30-okt Makkinga uur
Da. L.P. Cnossen - Oosterwolde
10.00
6-nov Elsloo
uur
Dhr. P. van Engen - Noordwolde
10.00
13-nov Boijl
uur
Ds. J. van den Brink - Ureterp
10.00
20-nov Makkinga uur
Mw. S.A. Grit - Smilde
10.00
27-nov Elsloo
uur
Dhr. P. van Engen - Noordwolde
10.00
4-dec Boijl
uur
Mw. S.A. Grit - Smilde
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Telefoon
0561-421750
0561-421512
0561-421596
0561-421636

Dankdag gewas en arbeid
HA

1e Adventzondag
2e Adventzondag

VERENIGINGSLEVEN
Dorpshuis “de Tille”

Wordt Boijl het Slimste Dorp van Friesland?

Zaterdag 22 oktober om 20.00 in de Tille, wordt er gestreden welk team het Slimst van Boijl is.
Je kunt je aanmelden met een groep van maximaal 5 personen bij klaastolman1@gmail.com
o.v.v. het Slimste Dorp van Friesland Boijl.
Je strijd met je eigen team, aan het eind van de avond is er één team dat net als iedereen vrolijk
is, maar ook nog eens het slimste team van het dorp is gebleken! Dit team gaat door naar de
finaleronde. Dit wordt eerst een regiofinale, gevolgd door een provinciale finale. Finales waarin
tegen alle andere slimste spelers uit andere dorpen wordt gestreden om de – nu al – felbegeerde
titel ‘Het Slimste Dorp van Friesland’.
Voor meer informatie: www.hetslimstedorpvan.frl
Geef je snel op!!
Tot zaterdag 22 oktober
Geertje Hoekstra

"Weet iemand de huidige verblijfplaats van de Lenovo laptop van de Tille? Graag even een
berichtje naar Klaas Tolman. klaastolman1@gmail.com"
Onze dank is groot......
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Beste Boijliger,
Een kort bericht vanaf de planken van het Dorpsbelang Boijl. Wij als interim bestuur staan voor de
dankbare taak om na te denken over de To Do-lijst voor het dorp.
Deze lijst behelst vooral bestuurlijke zaken, contacten met gemeenten, school en diverse verenigingen.
We hebben ons in het begin ten doel gesteld om op 1 oktober met een voorstel te komen voor een
nieuw bestuur en plan van aanpak.
We komen met een voorstel van een nieuw/bestaand bestuur, maar dan wel in het voorjaar van 2017.
Als nieuwe groep worden we “ingewerkt” door Anne Marie. Iedereen probeert zijn weg te vinden binnen
het nieuwe tijdelijke bestuur. Er zijn een aantal werkgroepen actief, waaronder de Breedband/kabel
groep, het Dorpshuis/cafégroep en er zijn een aantal vrijwilligers gevonden voor het beheren van de
Facebookpagina Boijl en de de website van Dorpsbelang. Bovenstaande groepen horen bij de nieuwe
wijze van werken bij Dorpsbelang. Afgebakende “specialisten” hebben een taak in onze gemeenschap,
dat zorgt voor meer kennisdeling en draagvlak om soms tijdelijk iets op te pakken.
Als bestuur vergaderen we eens per maand in de Tille, de komende maanden staan de lopende zaken
op de agenda en vooral de visie voor de komende jaren op bestuurlijk niveau.
Namens ons hele team graag tot ziens in het mooiste en misschien slimste dorp van Weststellingwerf.
Groet Pim Pera
Katja Moesker, Anne Marie van der Geest, Anne Slot, Anne Gorter, Alletta de Weert en Anke Slot

Informatie over de AED bij het Dorpshuis ‘De Tille’
Jaarlijks vindt er een controle plaats van de AED bij het Dorpshuis ‘De
Tille’. In augustus is de AED weer goedgekeurd. Dat betekent dat deze
zonder problemen gebruikt kan worden wanneer nodig. Maar hoe
werkt het met de melding?
De AED bij het Dorpshuis is aangemeld bij Hartslagnu.nl. Zodra er 112
wordt gebeld, gaat er automatisch een sms-bericht uit en wordt er een
oproep via de app verstuurd aan de burgers die zich hebben
aangemeld bij Hartslagnu.nl.
HartslagNu zoekt eerst het adres van het slachtoffer op. Vanuit dit adres wordt een zogenaamde 6minutenzone opgezet. Een 6-minutenzone is het gebied waarin de burgerhulpverleners binnen 6
minuten bij het slachtoffer kunnen zijn met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur. Er wordt gezocht
naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de 'huidige locatie' of de opgegeven locatie in het
account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling
van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED.
MAAR… wat blijkt tot onze grote schrik! dat van de AED-Herhalingscursus in Boijl, die onlangs
is geweest, er maar 1 persoon uit Boijl is die zich heeft aangemeld op de website.
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Oproep aan alle Boijligers!
Bent u in het bezit van een AED/reanimatie certificaat of heeft u een AEDcursus gevolgd? Meld u dan op de website www.hartslagnu.nl
Zou u ons een mailtje willen sturen wanneer u zich heeft aangemeld? Dorpsbelang@boijl.com
Of heeft u problemen met het registreren op de website, dan helpen wij u graag.
Tevens zijn wij op zoek naar mensen die belangstelling hebben om een AED-cursus te volgen. Zij
kunnen dit kenbaar maken via de mail of via onderstaand telefoonnummer.
Contactpersoon: Anke Slot tel.nr. 06 27 293 147

Boijl op Glas
De initiatiefgroep Boijl op Glas is bij de bewoners in het buitengebied wel bekend. We hebben ze
gevraagd om zich te melden als geïnteresseerde voor glasvezel en bijna 70% heeft daaraan gehoor
gegeven.
De bedoeling was, bij aanmelding van meer dan 70%, dat we een plan zouden laten maken hoe we in
Boijl glasvezel aan zouden kunnen leggen.
Inmiddels heeft de provincie besloten niet meer op die manier glasvezel aan te gaan leggen.
Zoals de plannen er nu voor staan gaan ze een samenwerking aan met Kabel Noord. Die gaat alle
“witte” adressen aansluiten (mits er voldoende abonnementen afgesloten worden).
Ze werken per gemeente, waarbij de volgorde geografisch bepaald is (vanuit de ene gemeente gaat
men verder met een buurgemeente). Ze denken dat medio 2017 de eerste gemeente van glasvezel
voorzien wordt en dat het 3 jaar duurt voordat alle gemeentes klaar zijn.
De initiatiefgroep verwacht daarom dat het nog wel meer dan een jaar kan duren voordat
Weststellingwerf aan de beurt is. U kunt zich aanmelden via www.weststellingwerf.opglas.nl
Zodra we meer weten zullen we dat melden!
Blijf ook zelf op de hoogte door berichten in de kranten te lezen, de brieven van de gemeente, de website
van de gemeente en/of de provincie te bezoeken, etc.
Een groet van de “Initiatiefgroep Boijl op glas”! Die bestaat uit:
Wim Gutterswijk
Remco Gutterswijk
Anne-Marie van der Geest
Kees Thijs

wgutterswijk@xs4all.nl
rgutterswijk@gmail.com
wvandergeest@hetnet.nl
kees.marian@telfort.nl
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0561 - 421977
06 - 53757581
0561 - 421290
0561 - 785269 of 06 – 55861862

Het Dorpenfonds
Geld voor leefbaarheid
Sinds 2016 heeft de gemeente een eigen Dorpenfonds. Tot en met 2018 is jaarlijks € 18.000
beschikbaar voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit, participatie en/of
sociale cohesie in het dorp. Iedereen kan hiervoor initiatieven indienen. Elk jaar worden de
binnengekomen aanvragen beoordeeld. De gemeente verdeelt het geld zo eerlijk mogelijk over de
dorpen. Dit betekent dat we als dorp goed moeten nadenken wat we indienen. Als je nu geld voor iets
krijgt, is de kans klein dat je het jaar daarop weer geld krijgt.
Daarom vragen wij vanuit Dorpsbelang aan alle inwoners van Boijl welke ideeën zij hebben voor
activiteiten en/of voorzieningen die ons dorp leefbaarder maken. Dit kan van alles zijn; denk aan




een pannakooi voor jongeren
initiatieven om de talenten van inwoners beter te benutten en mensen van
verschillende generaties bij elkaar te brengen
dingen die ouderen kunnen helpen om langer thuis te blijven wonen.

Dit zijn slechts voorbeelden. Er zijn ongetwijfeld vele andere ideeën
te bedenken.
Wij horen graag wat voor mogelijkheden u bedenkt of met welke
plannen u al jaren rondloopt. Daarna toetsen we het draagvlak voor
de ingediende ideeën. Hoe we dat gaan doen, merkt u te zijner tijd.
Het idee met het meeste draagvlak gaan we concreet uitwerken.
Uiteraard in samenspraak met degenen die het idee hebben aangedragen (als zij dit wensen). Zo
bepalen we met elkaar waar Boijl het meest behoefte aan heeft en waar we voor gaan!
Praktische informatie
Ideeën kunnen vier keer per jaar worden ingediend. Dus we kunnen de tijd nemen.
Er kan geen geld worden aangevraagd voor reguliere activiteiten die al bestaan of voor de exploitatie
daarvan.
Er kan ook geen geld worden gevraagd voor (ver)bouw van bestaande voorzieningen in het dorp.
De subsidie kan maximaal 35% zijn van de totale kosten van de activiteit of het project.
Er wordt maximaal € 5.000 toegekend. De rest van het benodigde geld moet bijeen gebracht worden
door andere bronnen en zelfwerkzaamheid (eigen ureninzet door vrijwilligers).
Het idee moet aantoonbaar een breed draagvlak hebben. Dus het mag geen idee zijn dat maar door
een klein groepje mensen of 1 specifieke vereniging wordt gesteund.
Zie
http://www.weststellingwerf.nl/organisatie/subsidieregelingen_41471
subsidieregeling Dorpenfonds.

voor

de

volledige

Heeft u ideeën? Laat het ons weten!
Graag horen we uw ideeën. Ook als u nog niet precies weet hoe de uitvoering ervan handen en voeten
zou moeten krijgen, horen we uw idee graag. Dus schroom niet en stuur uiterlijk 8 oktober een kort
berichtje aan Dorpsbelang (dorpsbelang@boijl.com) waarin u uw idee uitlegt (wat is het, wat wilt u er
mee bereiken). Bellen mag ook: 06 34263877 (Katja Moesker). Vanuit Dorpsbelang houden we alle
indieners op de hoogte wat er met de ingeleverde ideeën gebeurt. En in een volgende Dorpskrant doen
we natuurlijk verslag over de 'oogst'.
Katja Moesker
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Zelfbeheer Groen
‘Het verwijderen van overbodig groen, dat moeten we samen doen!’
Graag informeren we u over het volgende:
Al ruim 20 jaar onderhouden de bewoners van de straten binnen de bebouwde kom gezamenlijk het
openbaar groen. Jaarlijks krijgt het bestuur van Dorpsbelang Boijl een bedrag van de gemeente,
waarvan het onderhoud betaald moet worden. Regelmatig terugkerende klussen, zoals grasmaaien,
kantjes steken e.d., hebben we uitbesteed aan Caparis.
Het onkruidvrij houden van trottoirs, straatgoten, boomspiegels en plantenbakken moet door de
bewoners zelf worden gedaan. Door deze zelfwerkzaamheid houden we jaarlijks
± € 1800,-- over die, in overleg met de buurten, besteed kan worden aan zaken van algemeen belang
in ons dorp.
Toch zien we in enkele buurten dat het onderhoud achterstallig is en dit de verfraaiing van de buurt niet
ten goede komt. Daarom hebben we tijdens de burendag op zaterdag 24 september deze bewoners
een presentje gebracht in de vorm van een zak narcisbollen. Wij hopen dat iedereen hier een mooi
plaatsje voor zoekt in zijn/haar eigen tuin en dit genoeg inspiratie geeft om volgend voorjaar tijdens de
opzomerweek met z’n allen aan de slag te gaan zodat het dorp Boijl er netjes en fleurig uitziet.
Heeft u nog wensen en/of suggesties, deze kunt u kenbaar maken via de onderstaande contact
gegevens dorpsbelang@boijl.com
De commissie “Zelfbeheer Groen”:
Alletta de Weert
Doldersumsestraat 10, tel. 06-29544087
Anke Slot
Brink 23, tel. 06-27293147

Toneelvereniging “Nut en Genoegen”
We zijn weer los!!! De leescommissie heeft weer een toneelstuk gevonden.
Dit jaar spelen wij een Klucht in twee bedrijven geschreven door Stef Hudepohl, met de titel
BIJ ONS AAN DE GRENS
In dit stuk spelen 7 dames en 4 heren. Het was even puzzelen… gelukkig hebben we 2 nieuwe dames
bij de club te weten Bernarda Pera en Nynke van den Berg.
Bent u ook benieuwd naar hun toneel optreden, u bent van harte welkom op zaterdag 17 december.
De middagvoorstelling begint om 14.00 uur en de avondvoorstelling om 20.00, in dorpshuis de Tille.
Binnenkort komen we weer met de donateurskaarten langs.
Graag tot ziens!!!
Namens het Bestuur
Alletta de Weert
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Gemengd Koor Boijl
HET KOOR PIKT DE DRAAD WEER OP
Op maandag avond 22 augustus 20.00 uur hervatte het Gemengd Koor Boijl de repetities en ging het
nieuwe koorseizoen weer van start. Het koor heeft een heel mooi jaar achter de rug met een aantal
mooie concerten en een uitstekende eerste plaats op het jaarlijkse concours in Joure. Ook mocht het
koor een aantal nieuwe leden verwelkomen. Met het welbekende enthousiasme beginnen nu dus weer
aan het nieuwe seizoen. Onder leiding van dirigente Marijke Beute worden er weer een aantal nieuwe
nummers aan het repertoire toegevoegd.
Zingen is leuk en gezond en de start van het nieuwe seizoen is voor nieuwe leden altijd een ideaal
instap moment. Heb je dus ook zin om in ons koor te zingen, of wil je het gewoon eens proberen kom
dan maandagavond om 19.45 uur naar de Tille en doe mee. Sopranen, alten, tenoren en bassen, alle
stemsoorten zijn welkom. Vind je zingen leuk, maar weet je je stemsoort niet precies? Geen nood, onze
dirigent heeft dat zo gevonden. Handig als je je komst aankondigt via onze website, dan zorgen wij dat
de muziek voor je klaarligt. Je bent van harte welkom!
Op 20 november 2016 geven we samen met het Gemengd Koor Alta Trinita uit Assen, dat onder leiding
staat van onze dorpsgenote Mirjam Cornelisse een dubbelconcert. Dat wordt een uniek concert, waar
de beide koren intensief aan het repeteren zijn. (De locatie was op het moment van inleveren van deze
tekst nog niet bekend, kijk daarvoor even op de website
Ons Nieuwjaarsconcert 2017 is gepland op 22 januari 2017 om 11.00 uur in De Tille. Het belooft een
mooi concert te worden.
Meer informatie: www.gemengdkoorboyl.nl of per telefoon 0561-421620 (Karel Bakx)
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SPORT
Voetbal
Het is weer bijna zover:

Algemene Ledenvergadering
op donderdag 13 oktober 2016
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering houden we
traditiegetrouw op de tweede donderdag van oktober en deze keer is
dat donderdag 13 oktober a.s.
Let op de website www.vvtrinitas.nl voor de agenda en de locatie!

Zondag 18 september jl. speelde Trinitas Heren 1 tegen Stânfries Heren 1, voorafgaand aan de derby
speelden de Kabouters van beide verenigingen een wedstrijd.

GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN
In februari heb ik op de Klokkeweg een klein beugelportemonneetje met geld gevonden.
Bij navraag in de buurt werd hij nergens gemist. Mocht de gedupeerde zich melden dan mag hij/zij
de kleur van de portemonnee vertellen.
Deze week vond ik in de voortuin (Brink) een herenring. Zilver/verzilverd, bewerkt aan de
zijkanten, grote ovale platte steen. De kleur van de ring moet de eigenaar bij mij kunnen melden.

Vriendelijke groet, Hanneke Zieck, De Brink 12

GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN
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SCHOOLNIEUWS
Vandaag is het de derde woensdag van het nieuwe schooljaar en iedereen begint zo langzaamaan zijn
draai weer te vinden. Voor zowel de leerkrachten als de kinderen is het altijd weer even wennen om in
het ‘schoolritme’ te komen.
De afgelopen dagen was het bijzonder mooi zomerweer en viel het, door de warmte in het
schoolgebouw en op het schoolplein, niet altijd mee om weer hele dagen in de schoolbankjes te zitten.
In het team zijn na de zomervakantie ook een paar wisselingen geweest. Zo heeft meester Rik afscheid
genomen van onze school en is meester Job Oetelmans de nieuwe groepsleerkracht van groep 7 & 8.
Ook meester Koen Roozen heeft de directietaken van meester Rik overgenomen.
Juf Nynke van der Heide is nog steeds met zwangerschapsverlof en zal maandag 14 november a.s.
haar werkzaamheden weer oppakken.
De verdeling binnen de school ziet er als volgt uit:
Groep 1&2:
maandag t/m dinsdag juf Nynke v.d. Heide (juf Nynke wordt tijdens haar
zwangerschapsverlof vervangen door juf Esther van Zwol), woensdag t/m vrijdag juf
Nynke Rijpma.
Groep 3 & 4: Maandag t/m vrijdag juf Geesje Harsevoort.
Groep 5 & 6: Maandag t/m vrijdag juf Janneke de Groot
Groep 7 & 8: Maandag t/m donderdag meester Job Oetelmans, vrijdag juf Esther van Zwol
Directie:
Maandag t/m donderdag meester Koen Roozen
IB (intern begeleider) Maandag juf Marieke Koehoorn.
Op dinsdagavond 30 augustus konden de ouders komen kijken in de groepen van hun kind(eren) Er
was een mooie opkomst en zelfs opa’s en oma’s kwamen de klassen van hun kleinkinderen bekijken.
De eerste weken van het schooljaar staan, zoals ook vorig jaar, in het teken van ‘de Gouden Weken’.
In deze zes weken wordt
er veel aandacht besteed aan groepsvorming. Dit is een erg belangrijke periode in het schooljaar. Hierin
wordt de basis gelegd voor een fijne sfeer in de groep op sociaal- emotioneel gebied. Wanneer men
deze ‘gouden weken’ positief ervaart heeft dit ook een positieve uitwerking voor de rest van het
schooljaar.
Door samenwerkingsopdrachten, teambuilding en andere activiteiten proberen we dit proces in goede
banen te leiden.
Nieuwe onderwijsorganisatie:
Woensdag 31 augustus was een speciale dag voor
alle medewerkers van de openbare scholen in
Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Tijdens
een heel feestelijke bijeenkomst, met mooi weer,
werd de nieuwe naam en het nieuwe logo van onze
nieuwe organisatie bekend gemaakt door de
illusionist Victor Mids, bekend van het programma
Mindf*ck.
Op meer dan raadselachtige wijze maakte hij
bekend dat wij vanaf nu verder gaan onder de naam Stichting COMPRIX. COMPRIX is ontstaan uit de
namen Comperio en PRIMO-Opsterland. Met daaraan toegevoegd de letter X die de vooruitgang
verbeeldt, de groei, de GO(groen) en de beweging van onze nieuwe organisatie.
Het logo is ontworpen door Pieterdien Valk uit Beetsterzwaag. Het is een prachtig geheel geworden.
Het lettertype stevig en solide en staat symbool voor de krachtige organisatie die we willen zijn.
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En dan het logo. We onderscheiden daarin de stam en de kleurige kruin. De stam staat voor draagkracht
en het fundament dat we uw kind willen geven op onze scholen. Een fundament dat er zorg voor draagt
dat elke leerling tijdens en na de basisschool goed verder kan met de volgende stappen in zijn leven.
De scholen van Comprix staan letterlijk en figuurlijk voor deze stam.
De bladeren in de kruin symboliseren groei en staan voor de scholen en de kinderen. De verschillende
kleuren en blaadjes benadrukken dat elke school en elk kind uniek is en dat we met elkaar bewegen in
de juiste richting.
Comprix staat voor goed onderwijs op al haar scholen. Scholen waar de kinderen met veel plezier naar
toe gaan. Waar geleerd, gespeeld en gelachen wordt. Waar elk kind uniek en gezien mag worden.
Kortom waar uw kind gelukkig mag zijn.
Dit schooljaar hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school, in groep 1: Marie
Veenstra, in groep 2: Sophie de Boer en Nina van der Veen, in groep 3: Rick van der Veen, in groep 4:
Julian de Boer en Samuel Veenstra.
Wij wensen al deze kinderen een hele plezierige en leerzame tijd bij ons op school!
Op dit moment telt onze school 91 leerlingen. Er zullen nog een aantal leerlingen dit schooljaar
instromen en we gaan ons uiterste best doen om het magische aantal van 100 leerlingen weer te halen.
Dit schooljaar zal er ook weer een nieuwe leerlingeraad worden gekozen. De leerlingenraad bestaat uit
leerlingen uit groep 5 t/m 8. Deze leerlingen zijn gekozen door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die
graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten wij (het team en de ouders) wat de
kinderen van onze school belangrijk vinden.
De leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze
binnenkrijgen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei
activiteiten zoals de kerstviering, Koningsdag etc.
De vergaderingen worden geleid door juf Nynke van der Heide. Tijdens diens zwangerschapsverlof zal
meester Koen deze vergaderingen bijwonen.
Dit schooljaar gaan wij ons o.a. bezighouden met de volgende onderwerpen:
- Een missie, visie formuleren op schoolniveau. Missie geeft antwoord op de vraag ‘wat is onze
boodschap?’ (datgene dat wij, als school, willen uitdragen naar buiten). Visie geeft antwoord op de vraag
‘waar hebben we boodschap aan?’(visie is een beeld of de verwachting die men van de toekomst heeft.
Het gaat hierbij om een gezamenlijk toekomstbeeld).
- Leerlingportfolio en een nieuw rapport : Portfolio’s geven een gedetailleerd beeld van het leren en de
ontwikkeling van het kind. Ze laten zien hoe een kind zich in een bepaalde periode ontwikkelt, het kind
krijgt zelf de verantwoordelijkheid om dit in beeld te brengen. Kinderen worden uitgedaagd een selectie
van hun werk te maken en hun keuzes te verantwoorden. Ze leren hun eigen ontwikkeling te volgen en
zichzelf nieuwe doelen te stellen (Castelijns & Kenter, 2009).
- Leren programmeren en ICT vaardigheden (21th Century Skills)
- Wetenschap & Techniek
- Reflectieve leerlinggesprekken
- Talentontwikkeling
Verder zullen wij de Kanjertraining verder implementeren in onze school en zal het Daltonconcept verder
vorm krijgen binnen ons onderwijs.
U ziet het al, wederom een hoop uitdagingen waar wij het komend schooljaar onder andere aan gaan
werken.
Waterfestijn:
Dinsdag 13 september jongstleden lagen de
temperaturen boven de 30 graden en was het te
warm voor de reguliere gymlessen. In plaats
daarvan hebben alle kinderen van groep 1 t/m 8 een
heerlijk waterfestijn gehouden op het schoolplein.
Gewapend met waterpistolen, bekertjes en
waterballonnen kreeg iedereen een verfrissende
douche. Zelfs de juffen en meesters werden hierbij
niet ontzien! Voor groep 1 t/m 4 werd dit
waterspektakel op donderdag 15 september nog
eens dunnetjes overgedaan.
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Comprix in beweging:
Op vrijdag 16 september hebben
alle
groep 8 leerlingen van
Comprix deelgenomen aan een
geweldig sportevenement onder
de titel Comprix in beweging. Het
doel hierbij was om kennis te
maken met elkaar, maar ook met
een grote diversiteit aan sporten.
Sporten die niet wekelijks op het
gymnastiekrooster staan.
Een paar voorbeelden:
 Boogschieten
 Rolstoelbasketbal
 Honkbal
 Breakdance
 Snorkelen
 Floorbal.
Onze school was ingedeeld bij de volgende sporten:
 Breakdance (binnen)
 Judo (binnen)
 Kaatsen (buiten)
Deze clinics vonden plaats op het sportveld en de sporthal van het Linde College te Wolvega.

Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u altijd welkom. Mijn deur staat altijd open.
En neemt u eens een kijkje op onze website: www.deoosterbrink.nl

Groeten namens het team van de Oosterbrink
Koen Roozen.

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

NOVEMBER
1 Michal van den Berg
3 Lenert Algra
6 Noor van de Vliet
28 Floor Veenstra

DECEMBER
7 Bente Rook
10 Talitha Blum
13 Julus Veenstra
21 Jesse van
22 Emily Morgan
22 Isabella Morgan
30 Jayden Betten
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Groep 1 en 2
Wij spelen graag in onze klas. Op dit moment hebben we een ijscokraam waar we
lekkere sorbets en ijsjes verkopen. Op de foto’s kunnen jullie zien wat we zoal
allemaal kunnen doen.

De nieuwe knikkerbaan is favoriet

Wij verkopen ijsjes en sorbets

Wij maken ijsjes van kralen

En wij spelen in de huishoek en zien er
lekker zomers uit
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In de bouwhoek bouwen wij een
ijscokraam na

En wij maken ijsjes van klei

En als je een ijsje knutselt, kan je lekker zelf de smaken bedenken!
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EVEN VOORSTELLEN
Groep 3 en 4
Wat zijn onze hobby’s. Wat zijn onze lievelingskleuren. Wat eten wij het
liefst. Wat willen wij later worden.

Ik heet Jarno van Daatselaar
Mijn hobby is voetbal.
Ik lust graag spinazie en patat.
Ik wil later een broodbakker worden.
Mijn lievelingskleuren zijn paars en roze.

Ik heet Sophie Donker
Mijn hobby is zwemmen. Ik lust graag spaghetti,
poffertjes, pannenkoeken en patat.
Ik wil later een bakker worden.
Mijn lievelingskleuren zijn alle kleuren.

Ik heet Emma From
Mijn hobby is zwemmen.
Ik lust graag pannenkoeken en poffertjes.
Ik weet nog niet wat ik wil worden.
Mijn lievelingskleuren zijn roze en paars.

Ik heet Ilse Goettsch
Mijn hobby is lekker spelen.
Ik lust graag wortelstamppot.
Ik wil later een kok worden.
Mijn lievelingskleuren zijn groen en roze.

Ik heet Jurre Mulder
Mijn hobby is voetbal.
Ik lust graag patat.
Ik wil later een kok worden.
Mijn lievelingskleuren zijn rood en blauw.

Ik heet Odin Groen
Mijn hobby is spelen.
Ik lust graag pannenkoek en patat.
Ik wil later een bakker worden.
Mijn lievelingskleuren zijn donkerrood en
blauw.

Ik heet Veerle Huisman
Mijn hobby is tekenen.
Ik lust graag spinazie en pizza.
Ik wil later een voetballer worden.
Mijn lievelingskleur is blauw.
Ik heet Dean Lodewijk
Mijn hobby is zwemmen. Ik lust graag
poffertjes, pannenkoeken, pizza en patat.
Ik wil later schipper op een vrachtschip worden.
Mijn lievelingskleur is groen.
Ik heet Denise Oukes.
Mijn hobby is knutselen
Ik lust graag patatjes.
Ik wil later juf worden.
Mijn lievelingskleuren zijn zwart en
donkerblauw.

Ik heet Jorrit Jorritsma.
Mijn hobby is met politieauto`s spelen.
Ik lust graag pannenkoek, pizza en patat.
Ik weet nog niet wat ik wil worden.
Mijn lievelingskleuren zijn groen en lichtblauw.
Ik heet Ilan Meurs
Mijn hobby is zwemles. Ik lust graag spaghetti,
poffertjes en pannenkoek.
Ik wil later superman worden.
Mijn lievelingskleuren zijn blauw, zwart en geel.
Ik heet Ronja Oostra
Mijn hobby is spelen.
Ik lust graag pannenkoeken.
Ik wil later dokter worden.
Mijn lievelingskleuren zijn roze, paars en rood.
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Ik heet Laura Mulder
Mijn hobby is knutselen.
Ik lust graag patat.
Ik wil later juf worden.
Mijn lievelingskleuren zijn groen en geel.

Ik heet Tara Peters
Mijn hobby is spelen.
Ik lust graag patat.
Ik wil later juf worden.
Mijn lievelingskleuren zijn paars en roze.

Ik heet Bente Rook
Mijn hobby is boven spelen
Ik lust graag pannenkoeken en poffertjes.
Ik wil later politie worden.
Mijn lievelingskleuren zijn geel en blauw.

Ik heet Isa Russchen
Mijn hobby is paardrijden.
Ik lust graag pizza en pannenkoeken.
Ik wil later paardrijjuf worden.
Mijn lievelingskleuren zijn felroze en felgeel.

Ik heet Rick van der Veen.
Mijn hobby is karate.
Ik lust graag spinazietaart.
Ik wil later spiderman worden.
Mijn lievelingskleuren is blauw.

Ik heet Amber Bambacht
Mijn hobby is fietsen.
Ik lust graag pannenkoeken.
Mijn lievelingskleuren zijn lichtblauw en
lichtgroen.

Ik heet Demi Blum.
Mijn hobby is voetballen.
Ik lust graag bami.
Ik wil later juf van de kinderopvang worden.
Mijn lievelingskleuren zijn blauw en groen.

Ik heet Jeffrey Betten.
Mijn hobby is sporten.
Ik lust graag pizza met salami.
Ik wil later bokser worden.
Mijn lievelingskleur is blauw.

Ik heet Sarah Derks.
Mijn hobby is zwemmen.
Ik lust graag patat met appelmoes.
Ik wil later astronaut worden.
Mijn lievelingskleuren zijn lila en geel.

Ik heet Julian de Boer.
Mijn hobby is judo
Ik lust graag patat.
Ik weet nog niet wat ik wil worden.
Mijn lievelingskleur is blauw.

Ik heet Emily Morgan.
Mijn hobby is skeeleren.
Ik lust graag macaroni.
Ik wil later in een circus werken.
Mijn lievelingskleur is blauw.

Ik heet Jisse Groen.
Mijn hobby is rennen.
Ik lust graag appel.
Ik wil later dokter worden.
Mijn lievelingskleuren zijn lichtgroen en
lichtrood.

Ik heet Jarno Oostra.
Mijn hobby is voetballen
Ik lust graag pannenkoeken.
Ik wil later fietsenmaker worden.
Mijn lievelingskleuren zijn rood en blauw.
Ik heet Jesse van Starkenburg.
Mijn hobby is zwemmen.
Ik lust graag frietjes.
Ik wil later bioloog worden.
Mijn lievelingskleuren zijn geel en groen.

Ik heet Isabella Morgan.
Mijn hobby is paardrijden.
Ik lust pannenkoeken.
Ik wil later kapster worden.
Mijn lievelingskleuren zijn geel en lichtblauw.
Ik heet Sem Spijker.
Mijn hobby is voetballen.
Ik lust graag pannenkoeken.
Ik wil brandweer worden.
Mijn lievelingskleuren zijn blauw en groen.

Ik heet Samuel Veenstra.
Mijn hobby is knutselen. Ik lust graag pizza.
Ik wil later astronaut worden.
Mijn lievelingskleuren zijn goud en zilver.
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De eerste schoolweken in groep 5/6
De eerste schooldag.
Maandag gingen we allemaal spelletjes
doen.
Omdat het de eerste schooldag was.
Het was heel leuk en er kwamen ook
nieuwe kinderen bij.
En we leerden elkaar steeds beter kennen.
En nu spelen we ook heel veel met elkaar.
Ilse.

De eerste dag op school was leuk
Want we kregen andere spulletjes
Zoals een klad blok van 200 blaadjes.
En je mag spulletjes van thuis meenemen
En de eerste week gingen we spelletjes
doen want we hebben kalender van de
gouden weken
Groetjes van Sven Bjorn

De eerste dag op school was leuk we
hebben die dag veel geleerd.
Een week later wist ik veel meer en deden
we veel meer.
Er waren veel meer dingen dan in groep 4 .
En in groep 4 was het makkelijker.
Julia

Gouden weken
In de gouden weken deden we spelletjes .
Dat was leuk we deden M&M spelletjes .
En drama was ook leuk . 
Groetjes Juan
Kanjer training groep 5/6 
Bij de kanjer training leren we dat we niet
moeten.
1.we vertrouwen elkaar.
2.we helpen elkaar.
3.niemand speelt de baas.
4.niemand lacht uit.
5.niemand blijft zielig
We hebben 4 petten de rode, zwarte, gele
en witte
Dat was het 
Groetjes mirre 

De eerste dag op school
De eerste dag op school was heel leuk
want we hoefde nog niet zo feel te doen.
Onze juf is heel lief ze heet Janneke.
De kinderen in de klas zijn heel lief ik ken
ze al heel goed maar een paar nog niet zo
goed maar die ken ik nu al weer wat beter.
De eerste dag op school was de leukste dag
van de week.
Isa
Hallo allemaal het is heel erg leuk op
school.
Ik had een leuke vakantie.
Ik ben blij dat ik weer naar school te gaan.
ik ben bij Dwingeloo torentjes hoek.
Noëlla
De eerste dag op school was heel leuk
want we deden spelletjes dat deden we de
hele week.
Hele leuke spelletjes zo als het M&M spel
dat vond ik het leukste spel.
We deden allermaal leuke spelletjes met
onze lieve juf Janneke.
Maar nu doen we wel gewoon werk en dat
is ook wel leuk.
Laura

Keuzewerk
Keuzewerk is super leuk.
Je kan van alles doen.
Zoals lego, knex enzovoort.
Van Dorian
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nog heel weel kinderen nat gemaakt. En
het was heel erg leuk. groeten Niels

Water gevecht! groep 5, 6, 7 en 8.
Dinsdag hadden we gym. Maar het was te
warm om binnen te gymmen. Daarom
gingen we met water spelen. Je mocht ook
watergeweer mee nemen. We deden het
ook met bekertjes en met een emmer. Bij
de fietsen mocht je niet met water spelen
en bij het grasveldje. Daar mocht je je
handdoek neer leggen. Er lagen grote
handdoeken en kleine. De specikuip moest
vaak gevuld worden. Toen het 14:15
gingen we ook stoppen. Het was super!
Lieke Tolman.
Op 13 september hadden we water gevecht
En dat was heel leuk ik had geen
waterpistool. Silke

Bijna iedereen had een waterpistool mee
natuurlijk had ik niks mee
Wat best jammer was ach ja het leven zit
vol teleurstellingen.
Ik had veel lol gehad en ik hoop iedereen
anders ook.
Maar ja terug naar de geweren juf had een
oplossing juf had bekertjes☺!!!!
Groetjes Henry
We gingen ons omkleden.
Sommigen kinderen hadden een
waterpistol mee genomen maar sommigen
kinderen niet.
Je mocht niet waar de handdoeken liggen
met water. Het was echt leuk.
Lisa 

Toen er water kwam stond iedereen bij het
water. En toen begon het bijna iedereen
had een water pistool. En iedereen schoot
op el kaar. Het was water pret het was echt
leuk.
Groeten van Wouter.

We hadden dinsdag water pret.
We gingen ons eerst omkleden.
Daarna gingen we naar buiten.
En toen werd er water opgehaald.
En toen begon het gevecht.
Groetjes Kim  

We hadden dinsdag water pret.
Iedereen schoot op elkaar iedereen was nat.
En sommige kinderen wilden niet nat
worden.
Die lagen in de zon  .
En de bak zat heel vol met water
Groeten Léon. 

We hadden dinsdag in plaats van gym een
watergevecht.
iedereen werd nat. ☺
Behalve de kinderen die op hun handdoek
lagen. Groetjes Daniel ☻
Het watergevecht was leuk.
Er waren veel kinderen en ik was erg nat.
Ik spoot bijna alle kinderen nat.
Groetjes Bowie
Het watergevecht was heel leuk maar niet
iedereen had een waterpistool en iedereen
werd nat en er waren heel veel kinderen.
Er was ook een plekje waar je kon zitten
bij dat plekje mocht je niet nat gespoten
worden je kon ook schuilen maar daar
mocht je wel nat gespoten worden. Micha

Ik had met een paar andere kinderen geen
waterpistol.
Maar dat vond ik eigenlijk best leuk.
Maar later vonden Daniel, Leon en ik niet
meer zo leuk en gingen wij wat anders
doen. Dus ik vond het wel heel leuk !!!
Fennick
We hadden op het plein een water gevecht
gedaan. Een ik was heel nat een ik hat ook
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Groep 7/8
Groep 8 is op 16 september naar de sportdag in Wolvega geweest. Deze sportdag was voor alle
groepen 8 van de basisscholen van de nieuwe stichting Comprix (voorheen Comperio en
Primo). In Opsterland gingen de scholen naar Gorredijk voor hun sportdag en in Wolvega waren
alle scholen van de Stellingwerven. Groep 7 bleef helaas op school.

We hebben vandaag een sportdag gehad
De sporten breakdans, judo en kaatsen
En het leukst vond ik judo
Groetjes jordy
Heeeeey!
Groep 8 heeft een sportdag gehad in
Wolvega!
Het was heel leuk en we hebben gejudood,
gebreakdanst & ook nog gekaatst!
Voor de rest ben ik in de vakantie heeeeeeel
vaak naar m’n pony geweest en ook nog op
vakantie geweest, en nog veel meer!
Groetjes van Norah-An
De eerste week was well leuk we deden
spelletjes Enzo. We hadden geen werk. Het
was heel leuk maar de tweede week was
werk.
Brent
Groep 8 ging vandaag naar Wolvega
Bij het linde college daar hadden we
sportdag
We hadden breakdans, judo en we hadden
gekaatst
Het was super leuk
Groetjes Noor
hoi
op 16 september zijn wij groep 8 naar sport
dag geweest en toen hebben we ge
brakedance en ge judoot en gekaatst
gr thomas

Sport dag groep 8.
Wij hadden een sportdag vandaag. We begonnen
met breakdancen. En daarna judo was wel leuk. En
kaatsen was wel oké.
En dat was het was wel leuk.
Groetjes Gidion
Hey
Groep 8 ging op 16 September naar de sportdag in
Wolvega. Het was echt heel leuk!!!!!
Onze school was ingedeeld bij kaatsen,
judo en breakdance. Ik vond zelf breakdance het
leukst daarbij heb ik ook een achteruitsalto
gemaakt. Dat was super leuk.
Groetjes Jessie
Hoi ik ben Yaslin mijn klas en ik hebben een sport
dag gehad in Wolvega op het veld en sport hallen
van het Victoria Park. Het was heel leuk! We
hebben dit gedaan: breakdance, judo en kaatsen
gedaan was heel en we hebben nog een T-shirt
gekregen van Comprix een heel mooi T-shirt. Dit
was het nog de kussjes van jullie Yaslin
Hallo ik ben ellart en ik ga het hebben over
sportdag. De sportdag was alleen voor groep 8.
We hadden judo, Kaatsen en breakdance.
Het was allemaal leuk.
Dat was het doei.
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De school De oosterbrink heeft een nieuw
bestuur en die heet comprix.
We zijn op 16-09-2016 naar Wolvega gegaan:
Linde college voor een sport dag we deden
judo, breakdance, en kaatsen. Het kaatsen
was nieuw maar best leuk.
Groetjes Thijs
Hoi ik ben michal.
ik zit op de school de oosterbrink.
Het is leuk. onze meester heet job en de juf
heet Esther. er zitten 21 kinderen inde klas. 5
in groep 7 en 16 in groep 8. meester job is er
4keer in de week en juf Esther 1 keer per
week.
Groetjes michal
Hoi ik ben Annemiek .
Ik ga het hebben over sport dag.
De sport dag was op 16 september 2016
Allen groep 8 ging er naar toe.
Het was op het linde college in Wolvega.
We deden breakdans judo en kaatsen
Ik vond zelf kaatsen het leukst en daarna
judo en als laatst breakdans.
Groetjes Annemiek
Hallo ik ben Tessa en ik zit in7.
De Oosterbrink is een leuke school .
We hebben een nieuwe directeur meester
Koen is zijn naam.
Wij hebben een nieuwe meester genaamd
meester job. Dit was mijn stukje doei.
Groetjes Tessa
Hoi ik ben nynke en ik ga het hebben over de
sport dag de sport dag was op 16 september
2016 hij was op het linde college in wolvega
wij hadden breakdans als eerst daarna judo
dat was heel warm omdat je ook nog zoon
zwaar pak aan moet en tot slot kaatsen dat
wond ik super leuk
Groetjes nynke

Wij hadden vandaag een Sportdag gehad het was
wel Leuk maar ik had er wat Meer van verwacht,
Maar het was wel leuk hoor
GR MADELIEF
max
hallo allemaal we zijn laatst naar sportdag geweest
en we hebben brakedance gedaan en gejudoot en
gekaatst
van max
Nieuw
Dit jaar hebben wij een nieuwe meester en een
nieuwe juf gekregen.
Onze meester heet Job en onze juf heet Esther.
Meester Job hij is op 21 november jarig. Meester
is bij ons op de maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag.
Juf Esther is op de vrijdag bij ons.
We hebben ook een nieuwe directeur die heet
Koen hij is op 12 oktober jarig, ik ben dan ook jarig
dus dat is wel leuk.
Gr. Julia
Hoi ik ben eline
Dit is een leuke school.
Kom hier ook!
We hebben een nieuwe directeur.
Een nieuwe juf.
En een nieuwe meester.
Groeten van mij.
Dus de eerste 3-4 weken zijn al voorbij uiteraard
gaat het bij het begin een beetje stroef. En is het
wennen met een nieuwe meester + elke vrijdag
een andere juf maar dat is eenmaal nou zo.
Uiteraard is de ene week ook wat leuker dan de
andere en daar kan je helaas niks aan veranderen..
Eerste keer gymmen was een succes en nu nog
lekker vooruit en kijken waar het uitkomt
Groeten Sjouke

Hallo ik ben Lieke ik zit in groep 7.
het is vandaag vrijdag 16 september.
School de Oosterbrink is super leuk.
Voor het eerst heb ik een meester die heet
Job dat is super leuk.
Het is de vierde week alweer van het jaar dat
ik in groep zeven zit dat is leuk.
Groetjes Lieke.
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AGENDA

13 oktober

Ledenvergadering Trinitas

22 oktober

Slimste Dorp van Friesland, de Tille

1 november

Oud papier

6 december

Oud papier

17 december

Toneeluitvoering, de Tille

KOPIJ INLEVERDATUM
VRIJDAG 9 DECEMBER

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

