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EVEN BUURTEN
Brinknieuws
Na jaren van afwezigheid in deze rubriek is de Brink ook weer van de partij, want ook in onze buurt
gebeurt er natuurlijk het een en ander.
Laten we beginnen op de Brink 1; de familie Van Daatselaar. Esmee heeft onlangs een bezoekje
gebracht aan de Tjongerschans in Heerenveen. Daar zijn haar neus- en keelamandelen verwijderd en
heeft ze buisjes gekregen. Een weekje mocht ze niet naar buiten, maar inmiddels huppelt ze weer
vrolijk in het rond. Grote broer, Jarno, heeft zijn zwemdiploma A en B gehaald. Heel knap! En ook Ilse
mogen we feliciteren. Zij heeft binnen 2 jaar de opleiding persoonlijk begeleider, specifieke
doelgroepen, afgerond. Het was een pittige tijd, waarbij ze veel vrije tijd heeft in moeten leveren. Maar
het harde werken is beloond, want ze mag bij Hoeve Boschoord blijven werken. Ilse, we wensen jou
veel werkplezier, maar geniet vooral ook weer lekker van je vrije tijd!
Dan steken we de weg even over en komen we bij Geertje de Vries. Want Geertje is onlangs
geholpen aan een hernia. Gelukkig is alles goed verlopen. Geertje, we wensen jou een voorspoedig
herstel.
Dan kunnen we nog vermelden dat Janneke Baylé is verhuisd. Nadat ze ongeveer 8 jaar bij ons aan
de Brink heeft gewoond, heeft ze samen met haar vriend een huis gekocht. We wensen Janneke veel
woonplezier in Vledder! En we gaan je zeker missen, want je was altijd erg betrokken bij de
buurtactiviteiten. Zo was de snert die je Oudjaarsdag maakte ook heerlijk! Maar gelukkig komt er ook
weer iemand wonen en mogen we Janke van Zanden verwelkomen. We wensen Janke veel
woonplezier aan de Brink.
En op de Brink 8 is Melissa komen wonen. Zij stelt zich graag even aan u voor:
Hallo, ik ben Melissa en wil me graag even voorstellen. Ik ben 28 jaar oud, werkzaam bij de DHL voor
drie ochtenden in de week. Ik ben opgegroeid in Meppel en veel familie van mij woont in de omgeving
van Noordwolde. Samen met mijn twee honden en kat wilde ik in een rustigere omgeving wonen en
Boijl trok mij heel erg aan. Sinds oktober woon ik hier met heel veel plezier. En hoop hier nog jaren te
wonen!
En natuurlijk wensen we jou ook veel woonplezier in Boijl!
Aan de andere kant van de Brink (nr. 38) heeft ook een verhuizing plaats gevonden. Jannie de Ruiter
heeft na vele jaren de buurt verlaten, omdat ze iets kleiner wilde gaan wonen. We wensen Jannie
samen met Spin (haar kat) veel plezier aan de Klokkeweg.
Mirte de Vries heeft in november buisjes gekregen. En sindsdien hoort Mirte stukken beter. Betekent
niet dat ze altijd beter luistert. En…. Ze begint nu ook lekker te kletsen.
Waarschijnlijk heeft u onze sportieve buurtbewoner, Niels Minnaert ook al zien rijden in een BMW. Hij
heeft onlangs zijn rijbewijs gehaald. Daarnaast stond hij ook in de folder van Hèt Sportcentrum. Naast
het feit dat hij er vanuit zijn opleiding het Cios er stage loopt, geeft hij er nu ook spinninglessen! Niels,
veel succes met je opleiding en veel plezier op de weg.
Via deze weg willen Marc en Anke de buurt nog even bedanken voor de prachtige klompjes die ze
hebben ontvangen van de buurt na de geboorte van hun zoon, Jorik. De klompjes zijn a.d.h.v. het
geboortekaartje prachtig beschilderd door Gea; de dochter van Hennie de Vries.
Tot zover de nieuwtjes van de Brink!
Groeten, Anke en Hennie
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Rijsberkamp

Meuleveldweg

Jan en Fennie Mulder waren op 23 december 50 jaar getrouwd….
Twee grote poppen stonden triomfantelijk in hun tuin….
Het feest dat ze gaven bij Hotel Villa Nova in Zorgvlied was super gezellig, met een goed stuk muziek.
De kleinkinderen Jurre, Laura, Mirre en Tessa gaven ook nog enkele sfeerverhogende optredens…
De gebroeders Slootstra hebben na twintig jaar aan de Rijsberkamperweg gewoond te hebben, nu
hun boerderij verkocht…vanaf april gaan ze verhuizen naar Noordwolde, we wensen de heren daar
veel woonplezier….
Er lopen al enkele weken grote kraanvogels op onze buurt…prachtig om te zien.
Janke Van Zanden-Tjassing is na vaak op en neer rijden dan nu verhuist naar de Brink in Boijl…
Toen Janke met Jan van Zanden ging trouwen op 30 mei 1956 is ze gaan wonen in Boijl…
Janke heeft nu bijna éénenzestig jaar met veel plezier aan de Rijsberkamperweg gewoond…waar ze
samen met Jan van Zanden jaren lang een gemengd bedrijf hebben gerund. Haar drie kinderen
Lutina, Jacobus en Franke zijn daar geboren en hebben samen met Jan en Janke daar een prachtig
tijd gehad, waar vaak veel vriendjes en vriendinnetjes kwamen spelen..
In 1997… Zijn Janke en Jan in het witte huisje naast het bedrijf gaan wonen…ook daar hebben ze nog
vele jaren prettig gewoond. Nadat Jan is overleden, was het voor Janke toch anders en nu na enkele
jaren heeft Janke toch besloten om te verhuizen naar de Brink. Janke hoopt aan de Brink nog een
lange tijd te kunnen wonen en het is nu makkelijker om zo even naar de Tille te gaan…
Janke veel geluk op je nieuwe plek gewenst.
Nienke haar klein dochter heeft het mooie witte huisje van oma gekocht…en gaat daar straks
wonen…we wensen Nienke veel woon plezier op haar ‘bekende’ nieuwe plek…
Wilma was laatst op de achtergrond op TV te zien bij een uitzending van Kunst en Kitsch in
Aviodrome, heel toevallig zat ze naast een nichtje van Henk Jan uit Boijl…waarvan een waardevol
schilderij werd besproken. Zelf had ze helaas meer kitsch dan kunst volgens de geleerden…

Groet Wilma Bouwman

Op 15 januari kwamen bewoners van de Kerkweg bijeen voor een Nieuwjaarsborrel ten huize van
René van Zanden op nummer 7.
Het was een gezellig samenzijn in het mooie huis dat nu ook van binnen bekeken kon worden.
Buurtbewoners hadden gezorgd voor soep, salade en zelfgemaakte hapjes. En dat heeft iedereen
zich prima laten smaken.
Verder geen nieuwtjes uit onze buurt.
Heb je een nieuwtje de komende tijd en het mag in de ‘Bijpraten’ laat het ons weten
Corry 421713
Rudy 421153 of email
klesman@xs4all.nl

Bezembuurt
Frans Keymer van de boschoordweg heeft de videos van zijn fietsreizen op youtube geplaatst
Rusland, Mongolie, Tibet, China
Te vinden onder de naam : frans de fietser
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De Daoken

Boschoordweg

Zoals gewoonlijk krijgen we bijna geen nieuwtjes binnen uit de buurt.
We kunnen dan ook alleen de dingen vermelden die ons wel ter ore komen.
Op 5 januari zijn Stefan en Susanne Edema verblijdt met de geboorte van hun zoon Sverre, veel geluk
met de kleine.
Onze buurt heeft nieuwe bewoners, het zijn Matthijs de Jonge en Natasja Beerling, ze stellen zich
hieronder aan u voor.
Corien Krist is intussen samen met haar kinderen naar de Boijlerweg verhuisd, wij wensen jullie veel
geluk op jullie nieuwe plek. In haar woning aan de Bosschoordweg wordt intussen alweer druk geklust
door de nieuwe bewoners, we zullen voor de volgende krant vragen of ze zich voor willen stellen in
deze krant.
Jackie Rooks en Thea Mooy hebben beide een kleine ingreep in het ziekenhuis doorstaan, spoedig
herstel gewenst.
Verder hebben we 2 geslaagden op de buurt:
Jose de Vries is geslaagd voor haar HBO-verpleegkundige opleiding en Pim Pera heeft zijn BachelorBedrijfskunde gehaald.
Alletwee van harte gefeliciteerd met het behalen van dit resultaat.

Hallo allemaal,
Wij zijn Natasja Beerling en Matthijs de Jonge.
Ik woon al vanaf mijn 4de levensjaar in Boijl en Natasja woonde tot voor kort in Coevorden.
Sinds Januari wonen wij met veel plezier samen op De Daoken nummer 13.
Ik werk bij Hoeve Boschoord als werkbegeleider en Natasja werkt bij De Kinderkei,
de kinderopvang in Boijl als pedagogisch medewerker.
In mijn vrije tijd ben ik graag aan het voetballen bij VV-Trinitas en
Natasja die houdt ervan om lekker naar de stad te gaan om te shoppen.
Wij willen graag de buurt bedanken voor de leuke attenties,
kom gerust eens langs voor een kop koffie en rond te kijken.
Groetjes Natasja en Matthijs.
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Snelshutte
Op 29 november vorig jaar werd het inwonertal van de Doldersumsestraat in één keer flink uitgebreid.
In het landelijke ‘Eureka’ aan de Kolonievaart kregen Jelmer en Femke een tweeling: Tein en June.
Van harte gefeliciteerd!
Van jong geluk naar oud rendement: in de stal van Albert en Jeannette
Kleinhoven presteerde de ruim dertienjarige roodbonte koe Delta Massia
8116 een levensproductie van meer dan 100.000 kg melk. Een prestatie,
die tot dertig jaar geleden nog heel bijzonder was voor Nederlandse
koeien, maar intussen hebben meer dan 30.000 deze mijlpaal gehaald.
In stal Kleinhoven was Massia de eerste, dus kwam de organisatie CRV
met een mooi blijvend cadeau langs. Jaren geleden, toen Catrien
Buitenhuis schilderijtjes maakte van enkele koeien, was Massia één van
de blikvangers. Hierbij het sierlijke hoofd van een degelijke
melkproducente.
In de eerste uitgave van ‘Stellingwerf ' in dit jaar stonden Odette
Ploeg en Wietske Dijkstra centraal in de serie bewoners van
huizen met nummer 14. Er werd een aardig inkijkje gegeven van
het leven van de beide dames: samen, maar toch apart. En
fotograaf Piet Bosma had een mooi plaatje geschoten, natuurlijk
met de honden in een hoofdrol.

Het is intussen traditie geworden: de junioren van de Doldersumsestraat zijn goed vertegenwoordigd
bij de jaarlijkse wampex. Jiske Dassen en Jesse de Weert deden het goed, Ruben en Martine
Kleinhoven met hun derde prijs nog beter. Maar wat te zeggen van onze oud-straatgenote Sigrid
Dassen, die met een groep vooral jongedames de eerste prijs in de wacht sleepte!
Reimer en Jeannette

Boekelte
Op 23 januari is mevrouw van der Zanden 97 jaar geworden, namens de buurt van harte gefeliciteerd.
Fred en Ad hebben een echte passie voor dieren de liefde gaat steeds verder en hebben nu een
ooievaarsnest laten plaatsen.
Vorige keer hadden we vermeld dat Harry van Middelaar met zijn vriendin is verhuisd naar
Hoornsterzwaag. Hier hebben ze een paardenhouderij waar ze o.a. je paard keuringsklaar kunnen
maken, te insemineren en/of uit te brengen op wedstrijden, ook kun je terecht voor zadelmak maken
en beleren voor de wagen. Ook kan in hun nieuwe Sperma Win Station sperma in gevroren worden.
Mocht je een keer bij hun of het bedrijf willen kijken, zijn nieuwe adres is:
Bij de Leijwei 141
8412 SK Hoornsterzwaag
Harry: 06-22018788
Ancilla: 06-51923992
Groeten buurt Boekelte
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Bi’j Harmke
Dinsdagmorgen 7 februari. Allemaal auto’s bij Henk en Jantje de Vries, dat voorspelde niet veel
goeds. En inderdaad bleek al gauw dat Henk ’s nachts niet goed was geworden en diezelfde ochtend
thuis was overleden, in het bijzijn van Jantje en alle kinderen. Een hele schrik voor iedereen want
hoewel Henk de laatste jaren regelmatig klant was in het ziekenhuis, kwam zijn overlijden toch nog
onverwacht.
Tijdens de herdenkingsdienst in De Tille werd de levensloop van Henk voorgelezen. Daaruit bleek dat
Henk en Jantje hele mooie jaren hebben gekend als uitbaters van het café in Boijl in de jaren 70 en
80. In die hoedanigheid waren zij ook de eerste Boijligers waar Wim en ik kennis mee maakten toen
we in maart 1987 met onze makelaar kwamen kijken naar het bedrijf van Hendrik Jan van den Heuvel.
Voordat we weer in de auto stapten naar Oud-Ade aten we bij Henk en Jantje in het café een heerlijke
uitsmijter. Dat zij later onze buren zouden worden, konden we toen niet vermoeden.
Namens de hele buurt wensen we Jantje, de kinderen en (achter)kleinkinderen heel veel sterkte de
komende tijd.
Anne-Marie
Hendrik Visser en Caroline Kloet vertellen over hun Wampex avontuur met team De Verdwalers:
4 februari Junior Wampex 2017……
Elk jaar kijken Hendrik en ik er weer naar uit om mee te doen met de junior Wampex. Al vallen we wat
betreft onze leeftijd niet helemaal meer onder “junior”, toch vinden we het iedere keer weer reuze leuk
om mee te doen. De week ervoor nog even oefenen, door de Wampex van vorig jaar te lopen. (we
bewaren altijd de routes)
Dit jaar samen met Klaas, Andries, Rudolph, en Siep. We mochten om half 7 van start. Natuurlijk wel
enige discussies gehad onder het lopen, welke kant we op moesten of welke foto daadwerkelijk een
afslag was. Maar over het algemeen ging het super goed. Alle letters gevonden en ook alle
opdrachten kunnen doen.
De opdracht waarin ik door 4 tonnen
omhoog werd getrokken om sommetjes
op te lezen, moesten we 2x doen,
gewoon oplezen van een som schijnt
best lastig te zijn !!!
Voor de rest gingen de opdrachten
allemaal vlotjes.
Uiteindelijk na vijf en half uur lopen
binnen gekomen. 8ste plek. Volgend
jaar toch proberen nog sneller te lopen.
Petje af voor de organisatie. Alles was
weer super goed geregeld, leuke
opdrachten en routes.
Tot volgend jaar, dan zijn er zeker weer
bij.

De Verdwalers
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De Bekhof
Hallo dorpsgenoten,
Alle oliebollen en appelflappen weer verorberd, poedersuiker weer in de kast en de kerstversiering op
zolder. We gaan er weer tegenaan in het jaar 2017!
We kregen gelijk weer een aantal leuke nieuwtjes binnen, zoals...
Nynke Gutterswijk heeft in januari haar C-diploma gehaald. Ze
mocht eigenlijk al op oudejaarsdag afzwemmen, maar toen was
ze ziek. Gelukkig is het diploma nu op zak en haar ouders,
broertje en opa's en oma's zijn heel erg trots op haar!
Wytse Gutterswijk doet goed zijn best bij het knuffelzwemmen
en moet nog even een jaartje wachten voordat hij op zwemles
mag. Hij is namelijk net drie geworden.
Emma From heeft haar best gedaan voor diploma A, en
natuurlijk heeft ze dat gehaald!
Beide dametjes gefeliciteerd namens ons buurtje.
Remco Jager gaat inmiddels weer vrolijk op de fiets naar school
En dan natuurlijk onze jaarlijkse Nieuwjaars- borrel.
Wederom een groot succes. Karin en Kees hadden hun kamer/keuken beschikbaar gesteld en zo
kwam het dat er weer een gezellige grote groep Bekhofbuurtjes bij elkaar waren gekomen.
Veel verschillende, maar heerlijke hapjes kwamen op tafel en al gauw werden er recepten
uitgewisseld.
Verder werd natuurlijk ook de wereld verbeterd en toekomst voorspeld en dat onder het genot van „de
Nieuwjaarsborrel”.
Dan wordt er ook nog gestudeerd, Petra ( U weet wel van de B&B ’t Kragelhuus) heeft zich aangemeld
voor de cursus hartreanimatie en AED training, samen met nog 3 mede- Boijligers. De reden dat ze dit
gaat doen was een ervaring van dichtbij, n.l. haar schoonvader die een hartaanval kreeg.
Een zeer attente buurman, die via een app van de hartstichting eerder ter plaatse was dan de
ambulance, kon alvast eerste bijstand verlenen. Door dit voorval en mede dat zij veel mensen over de
vloer krijgt heeft Petra besloten deze cursus te volgen.
En ja, we wensen jullie heel veel succes en hopen dat we er over een poosje weer 4 geslaagde
mensen aan de lijst kunnen toevoegen.
Tenslotte hebben we weer kunnen genieten van een bijzonder concert van het Cohda Kwartet. 4 Zeer
enthousiaste muzikanten die uiteenlopende blokfluiten bespeelden.
Zo bespeelden ze de welbekende sopranino, sopraan, alt en tenor fluit, maar….ook een F bas, een C
bas en een contra bas. De 2 laatste waren wel bijzonder, alleen al vanwege het geluid, (heeeel laag)
maar vooral door het model, waarvan de contrabas wel heel bijzonder, vanwege zijn lengte en
gewicht. Hij was groter dan de bespeelster en zo zwaar dat hij op een piepklein tafeltje moet steunen.
De stukken die gespeeld werden waren swingend en vrolijk, zoals de Turkse mars die geplaagd werd
door een muzikale bij. Sermone Blando, waarin je (wanneer je,je ogen dicht had) een kerkorgel
hoorde spelen, effect van die Contrabas). Indian Summer met handgeklap, voetgestamp, en natuurlijk
de fluiten en een bewerking op het lied: aan de Amsterdamse Grachten. Ook hierin hoorde je via de
fluit een soort draaiorgeltje, wat dus een mooi effect had.
Dit was maar een greep uit het programma, wat naast muziek luisteren ook af en toe leerzaam was
vanwege de leuke en begrijpelijke uitleg over de instrumenten en muziek.
Kortom een waardevolle ochtend vol muziek gemaakt door enthousiaste musici!
En zo komen we aan het einde van alle gebeurtenissen van de afgelopen 2 maanden.
Yvonne en Gerrie
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Boijl Centrum
Traditiegetrouw hebben oudejaarsploeg ’t Zwaantje en de kerkgemeente Boijl in het centrum aan de
Boijlerweg weer een kerstboom ontstoken. Een mooi gebaar.
Onze oudste buurtgenoot, Annie Winters, werd 12 januari 90 jaar.
Dit werd samen met familie, buren en vrienden gevierd in De Tille.
Het werd een gezellig feestje met ongeveer 30 personen.
Annie, namens de buurt nog van harte gefeliciteerd en we hopen je nog lang in onze buurt te hebben.
Aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle is onze buurtgenoot Hendrik Marks geslaagd voor de HBO
opleiding Werktuigbouwkunde. Hij gaat nu op zoek naar een passende baan.
Hendrik gefeliciteerd met het behalen van dit diploma.
Heeft u buurtnieuwtjes uit Boijl Centrum, geschikt voor publicatie in de dorpskrant, dan deze graag
doorgeven aan ons.
Aafje Wever en Thea Pijlman.
Een stapje terug
Na meerdere tia’s moest ik de laatste week van februari 2016 heel plotseling opgenomen en
geopereerd worden aan een behoorlijk verstopte halsslagader. Gelukkig mocht ik na een week
“verplichte vakantie” weer naar huis. Het was goed toeven in het Heerenveens ziekenhuis, de artsen,
verpleging, iedereen was heel aardig. Het eten en drinken was er ook goed maar al met al ben je
liever thuis, daar waar je hoort. Ik dacht er weer snel bij te zijn maar dat viel enigszins tegen. De
behandelend artsen adviseerden me er een jaartje voor uit te trekken en ja, ze hadden gelijk. Maar…..
ik ben er weer, al is het wel even anders geworden. Kon altijd alles aan, kon niet moe en nooit was
iets te veel. Ik moet nu zorgen voor voldoende rust en regelmaat en daar wrikt de schoen nog wel
eens wat. Maar alles valt te leren, tevens gaat de leeftijd ook een duit in het zakje doen en was er
evengoed een moment van gas terugnemen gekomen. Omdat ik de medicatie voor te hoog
cholesterol geen van allen verdraag, spuit ik nu sinds augustus 2016 1x per 2 weken met een middel
dat sinds vorig jaar april op de markt is. In Tjongerschans deden toen nog 12 personen aan dit project
mee en gelukkig gaat het goed. (mijn foute cholesterol is met de helft gezakt!)
Naar aanleiding van dit alles wil ik graag iedereen bedanken die ons verrast hebben met bezoekjes,
telefoontjes, kaarten, lekkere verwennerij en door er gewoon te zijn met een luisterend oor en
opbeurende woorden!
Speciale pluimen gaan naar Popke en Tinie Oosterhof en zeker ook naar Anne en Jannie de Vries.
Popke en Tinie waar Roelof elke dag mocht eten en zijn verhaal kwijt kon.
Anne en Jannie die op moeilijke momenten Roelof onder hun hoede namen, bij hem koffie dronken en
ook dan kon hij zijn bezorgdheid uiten, want het was wel even erg spannend.
Op zulke momenten missen we ook heel erg onze dochter Jacobien.
Her herstel duurde me dan misschien lang genoeg maar gelukkig typte ik nu in alle tevredenheid dit
stukje. En ook deze tegenslag in ons leven leert weer wat houden van is. Lieve allemaal die er voor
ons waren en nog zijn: Dank je wel en een knuffel voor jullie, ook namens Roelof,
Henny Boelen - Punter
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HERVORMDE KERK BOIJL
Pastoralia
VEERTIGDAGENTIJD
God, onze Vader,
Jij geeft ons veertig dagen de tijd en de ruimte
om ons leven door te lichten,
om te leven met aandacht,
om uit de vele impulsen te kiezen wat echt belangrijk is,
om ons relaties te herijken en te herstellen.
Bovenstaande tekst kwam ik tegen op het Internet.
We krijgen veertig dagen de tijd en de ruimte. Het getal
veertig heeft in de Bijbel altijd te maken met
voorbereiden en verwachten. In deze tijd van het jaar
bereiden we ons weer veertig dagen voor op Pasen.
Je leven in veertig dagen doorlichten, dat is nogal wat.
Lees het maar als een uitdaging en als iets positiefs. Je
leven doorlichten is onderzoeken hoe het er voor staat.
Wat is werkelijk belangrijk?
Maar we mogen ook veertig dagen leven met aandacht.
Doen we dat anders dan niet? Vast wel! Echter, door te
vasten of door op een ander manier wat bewuster in het
leven te staan komt er ruimte in je hoofd, in je hart, om
anders te kijken naar het leven. Je neemt meer waar.
Zeker als je alle impulsen die op je af komen weet te
beperken.
Relaties herijken en herstellen, hoe doe je dat eigenlijk?
Herijken betekent opnieuw de balans opmaken.
Opnieuw bepalen aan welke normen iets moet voldoen.
Dan ontdek je vanzelf welke relaties van waarde zijn om je energie in te steken.
Natuurlijk hoort hier, als vanzelf, ook je relatie met God bij.
Zo kun je proberen om te leven in harmonie, met jezelf, je omgeving en met God. Neem daar maar
eens veertig dagen de tijd voor.
Dieneke Grit
KERKDIENSTEN, KERSTAVOND 24 DECEMBER
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In deze dienst ging Liane Russchen voor en was er de spetterende uitvoering van de Kerstmusical ‘De
Hemel op Stelten’. Na afloop was er voor allen chocolademelk, kerstkransje en een sinaasappel.
KERSTMUSICAL ‘DE HEMEL OP STELTEN’ OP 24 DECEMBER
Deze dag hadden we twee prachtige uitvoeringen: in de ochtend waren we te gast in
Woonzorgcentrum ‘Rikkingahof’ in Oosterwolde en ’s avonds was de uitvoering in de kerk van Boijl.
We hebben veel complimenten gekregen over de uitvoeringen van de kerstmusical, dat betekent dus
veel complimenten voor de kinderen!
Een bravo voor Tessa dat zij in ‘Rikingahof’ heeft meegedaan ondanks dat ze ziek was, een bravo
voor Mirre dat zij in Boijl is ingevallen voor Tessa en eveneens een bravo voor Kim die beide
uitvoeringen heeft volgehouden ondanks de enorme verkoudheid, en een groot bravo voor jullie
allemaal!

Rikkingahof, dhr. Eric van Beek
Voor alle kinderen was er een leuke kerst DVD.
Binnenkort beginnen de repetities voor de Paasmusical:
PAASMUSICAL
Uitnodiging voor de kinderen uit alle dorpen om hier aan mee te doen.
Pasen komt er weer aan en dus ook de musical. Na het succes van de kerstmusical hebben wij,
Minnie en Mirjam, dit keer twee paasmusicals op het oog. Afhankelijk van het aantal kinderen en de
leeftijd kiezen wij welke musical het wordt. Dus….
Geef je zo snel mogelijk op, we hebben veel nieuwe, vrolijke swingende liedjes.
De repetities vinden plaats op donderdag van 16.00 uur tot 16.45 uur in de kerk van Boijl.
In totaal zijn er 7 repetities en 1 generale, de uitvoering is op Paaszondag 16 april, 10.00 uur.
De start van de eerste repetitie is op donderdag 2 maart, na de voorjaarsvakantie.
Wij hopen dat er weer net zoveel kinderen mee gaan doen, neem gerust nog vriendjes en/of
vriendinnetjes mee, er zijn genoeg rollen te verdelen. Zoals altijd mag je aangeven of je wel of geen
spreektekst wilt. Een keertje een repetitie missen is geen probleem.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Opgave kan bij:
Minnie 0561-421636 of l.j.diever@hotmail.com of bij
Mirjam 06-12303308 of mirjamcornelisse@live.nl
Minnie en Mirjam
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VERJAARDAGEN
De heer H. Roelofs op 5 april, van harte gefeliciteerd.
OUDJAARSAVOND 31 DECEMBER
In een korte overdenking stond Liane Russchen stil bij gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ze
dankte voor veel goede dingen in dit afgelopen jaar. Voor nieuwe huwelijken, voor geboortes, voor
nieuwe leden van de gemeente.
We mochten gemeente zijn. We konden hier samenkomen. Er is betrokkenheid, inzet voor elkaar,
meeleven in blijde en moeilijke tijden.
Het was ook een jaar van groot verdriet en afscheid in ons dorp.
We hebben afscheid moeten nemen van dierbare dorpsgenoten.
We noemden de namen, hardop, één voor één, in de wetenschap: God vergeet er géén.
Bij iedere naam werd een kaars aangestoken:
De heer Dirk Jager
De heer Jan Willem de Vries
De heer Lute Bos
De heer Gerrie Terpstra
Mevrouw Magriet Slot

15 januari 2016
29 maart 2016
5 juli 2016
30 oktober 2016
12 november 2016

Hierna werd een ieder in de gelegenheid gesteld om nog een kaarsje aan te steken voor mensen die
ziek of overleden zijn.
ZONDAG 22 JANUARI
De heer Paul van Engen uit Noordwolde was voorganger deze ochtend. Hugo Bol nam de dienst op
voor Radio Weststellingwerf Centraal.
Cees Winters bespeelde het kerkorgel, hij was door Minnie gevraagd om haar te vervangen wegens
haar schouderblessure.
De bloemen gingen naar de heer Ytze Punter voor zijn 80e verjaardag.
ZONDAG 12 FEBRUARI
Deze ochtend ging ds. E.J. Struif uit Oosterwolde voor.
De bloemen gingen ter bemoediging naar mevr. J. de Vries.
KERSTBOOMONTSTEKING OP 10 DECEMBER 2016
Ook dit jaar werd de kerstboom van de OJP in het dorp feestelijk ontstoken.
De jongens hebben weer een prachtige boom neergezet en gelukkig hadden ze daarbij hulp gekregen
van zware machines.
In tegenstelling tot andere jaren was de opkomst groot.
Om 17.00 uur begon het aftellen en stond de boom in de lichtjes. Met kerstmuziek, vuurkorven,
knakworstjes en bier van de OJP en chocolademelk en glühwein van de kerk werden de mensen uit
het dorp verzorgd. Tegen de regenspetters waren twee partytenten opgezet.
Op deze manier heeft de OJP de kersttijd een mooie start gegeven en was het hartstikke gezellig.
Bij deze willen we de oudejaarsploeg hartelijk bedanken voor de prachtige thermoskannen. We zijn er
erg blij mee.
Liane Russchen
WINTERCONCERT IN KERSTSFEER OP 10 DECEMBER 2016
Om half acht ’s avonds was de kerk goed gevuld voor een gezellig winterconcert.
Fijn dat er zoveel mensen waren gekomen om te luisteren naar prachtige kerstliederen.
Mirjam Cornelisse had deze avond georganiseerd voor haar zangleerlingen en ensembles.
Uitvoerenden waren:
Zangleerlingen en Ensemble Kalevala, piano: Nettie Vening
Ensemble Sarabande, piano: Jeanine Santing
Docent: Mirjam Cornelisse
Minnie Diever
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KERKDIENSTEN IN FRIESLANDS END

Datum
26/02
01/03
05/03

Kerk
Elsloo
Makkinga
Boijl

Tijd
10.00 u
19.00 u
10.00 u

Voorganger
Mw. S.A. Grit
Ds. W.Baas/S.A. Grit
Da. Y. Riemersma

Uitgangscollecte
Eigen kerkwerk
Aswoensdag
Eigen kerkwerk

12/03
19/03
26/03
02/04
09/04
14/04
16/04

Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl
Boijl

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

Da. G. Martens
Dhr. J. Koops
Mw. S.A. Grit
Mw. S.A. Grit
Dhr. H. Harten
Da. Y. Riemersma
Mw. S.A. Grit

Biddag gewas en arbeid
40-dagentijd
Diaconaat
40-dagentijd
Kerk in actie
HA Goede Vrijdag
Pasen - paasmusical
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INGEZONDEN
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DORPSNIEUWS
Snack&Bar ‘t Zwaantje
Ik wil mij graag even voorstellen als nieuwe ondernemer van Snack&Bar 't Zwaantje;
Anita Klatt (52) en heb aardig wat horeca ervaring in het verleden opgedaan.
Toen Minnie Diever, mijn zus, mij vertelde dat er een nieuwe uitbater voor het café en de snackbar
gezocht werd, wist ik meteen dat dit mijn toekomstige uitdaging moest worden!
Ik zie vele mogelijkheden voor Snack&Bar 't Zwaantje en hoop dat het ook voor iedereen van Boijl en
omstreken 'de gezelligste ontmoetingsplek' gaat worden!
Mijn man Humphrey (53), dochters Maxime (24) en Quinty (20) zullen mee gaan werken.
In maart zal Snack&Bar 't Zwaantje de deuren openen.
Exacte datum wordt nog nader bekeken in verband met wat aanpassingen in het café.
Wij hebben er in ieder geval enorm veel zin in!
Anita

Even een weetje voor diegene die géén Facebook hebben…
De Wampex was weer enorm geslaagd en zoals de organisatie daar al aan gaf, een hartelijk dank
voor vrijwilligers en sponsoren. Zonder hen geen Wampex!
De uitslag luidt als volgt;
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Dorpsarchief Boijl, Boerderijen
Als straat nemen wij nu de Boijlerweg, de vermelding van de boerderijen doen wij in
twee keer.
Wij nemen eerst het gedeelte vanaf Boijlerweg no.72 richting vroegere zuivelfabriek.
Eventuele wijzigingen kunt u weer doorgeven aan Gerard Prins, telefoon 421743
e-mail: jageprins@hetnet.nl
Alvast bedankt voor de medewerking.
Namens Dorpsarchief Boijl
Gerard Prins
Huisnr.

Bewoner

vroegere bewoners

72

T. Kee

72a
74
77

M. Boekhoudt
R. de Nekker
H. v.d. Laan

S. Dorprigter, G. de Boer, G. Postma, G. Slot, W. Mercuur,
G. Kok, L. Westerveen, F. Smit, Lenstra
zie huisnr 72
J. Nolles, P. Otter, H. Knol, P. Krol, J. Koops, A. de Nekker
P. Hartsuiker, fam. Blaauw, J. Kuiper
K. Harder, H. van Riesen, H. de Vries, R. en J. v. d. Dolder,
W. en T. v. d. Walle, H. de Vries, M. Platje, Dijkstra, H. Goeree
A. Marks, H. Marks,

81
99

108

A. Marks
A. van
Starkenburg
E. en A. Lieuwes

110

A. Sybesma

112
116
118

P. Bergsma
L. Knorren
H. v. d. Boer
R.H. en
H. J. Veenstra
M. van Stee
Jansen
R. Jorritsma
R. v. D. Boer
G. M. Duddink
Fam. Mooi
L. van Fliet
E. Russchen

100

124
128
130
132
139
143
145
147
149
155
157
171

P. Quack
J. Tolboom

P. Nolles, C. Hartsuiker
K. van Dam , M. ten Wolde, E. Lieuwes
B. v. d. Boer, H. Stellingwerf, L. Diever, J. Harmsma,
K. Hoogeveen
F. Bergsma
A. Hoogeveen, H. en E. en G. Bergsma
H. Oosterkamp, R. v. d. Boer
J. Harmsma, F. Harmsma, J. Koops
Joh.v. Riesschen, L. Slot
J. Bergsma, J. Jansen
J. Kleenstra, J. Koops, J. Jorritsma
P. Bergsma, F. Bergsma, R. v. d. Boer sr.
E. Akkerman, H. Veenstra, F. J. Kiekens, H. Wormgoor
A. Kamer, Mulder
I. de Nekker, J. de Nekker, Hoogers
B. Jager, A. Jager
J. Streek, S. de Vries
Th. De Vecht
H. Feenstra, R. H. Feenstra
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Boijligers genoten van bedrijvigheid in vroegere jaren
Zaterdagmiddag (14-01-2017) waren een honderdtal mensen naar Dorpshuis De Tille gekomen om
aan de hand van ruim 200 foto’s die op een groot scherm werden geprojecteerd, een “wandeling” te
maken door Boijl in vroegere jaren.
Jellie Menger van de organisator Dorpsarchief Boijl leidde de bezoekers aan de hand van de dia’s
door Boijl. Van de vroegere kapper Henk Lijsten, schoenmakers Jochem Marinus en Fedde Haitsma,
‘heidebuunder maker’ Anne van der Helm, papegaaienfokker Buist, schilder Klaas Zandstra, café
Harmke tot aan de ‘botterfabriek’ op de grens van Boijl en Elsloo.
Opmerkingen en aanvullingen vanuit de zaal waren niet van de lucht. Zo hoefde de presentator bij
vertoning van de dia met Thijs Toepoel, die vroeger met z’n kruiwagen van deur tot deur liep om
‘garen en band’ aan de man of meer de vrouw te brengen, een tiental minuten niets te zeggen
vanwege de vele reacties vanuit de zaal.
Aan het eind van de middag dankte voorzitter Rient Menger namens Dorpsarchief Boijl de presentator
en het in groten getale aanwezige publiek. Daarmee kwam nog geen einde aan deze geslaagde
middag, want velen bleven nog even ‘napraten’ in De Tille.

Zie ook www.dorpsarchiefboijl.nl
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Blik op Boijl

UIT DE OUDE KRANTEN
Regelmatig zijn wij op zoek naar gegevens uit de geschiedenis van ons
dorp. Een zoektocht op de ‘oude kranten site’ levert een aardig beeld op
van het wel en wee in Boijl in het verleden en deze keer lichten we de
Agrarische sector er even uit.
Het oudste bericht dateert uit 1861. (toch best wel lang geleden..) Daarin
wordt melding gemaakt van een bodemvondst ‘onder Noordwolde’ Het is
echter ondertekend met Boijl en de letter L. wat ons doet vermoeden dat het in Boijl geweest is.
Het betreft een vondst op een diepte van 4 voet, (rond de 120 cm) ‘een kop van een den eersten
opslag onbekend dier’ Het heeft twee cilindervormige hoorns met aan de uiteinden een licht gebogen
blad. Hieraan zitten weer 6 spits uitlopende takken.
Er wordt gedacht aan de kop en gewei van een reuzenhert. De vondst gaat naar de heer Eilerts de
Haan, die sinds 1860 predikant te Noordwolde is. Deze stelt het voor belangstellenden ten toon. (waar
zou dat gebleven zijn?)
In 1881 lezen we dat notaris Metzelaar uit Olderberkoop op verzoek van de erven van M E Akkerman
en vrouw in Boekelte een boerderij verkoopt. ‘Een uitmuntende Zathe en Landerijen, huizinge, schuur,
weide, hooi en bouwland, Bosch, veengrond en
heideveld.
Dit alles ruim 52 hectaren in 25 percelen. Thans
staande op f. 17.680.—‘ Dit geeft ons nu een beeld
van de grootte van de percelen destijds…..
Veel handwerk moest er worden verricht en
regelmatig, zeker tegen de meitijd, worden er veel
meiden en knechten gevraagd. Zo ook in 1904 bij
Joh. K. Mulder.
Drie jaar later in 1907 biedt de zelfde persoon zijn boerderij te koop aan.
‘Eene vruchtbare Zathe en landen groot 60 ha.’ In maar liefst 38 percelen. Op alle percelen wordt
afzonderlijk geboden, variërend van f. 45.-- tot f. 800.—
Op de veemarkt in Boijl wordt in 1902 o.a. gehandeld in: magere varkens voor f. 18.—tot f. 32.--.
melkschapen brengen f. 13.—tot f.19.— op en jonge biggen gemiddeld f. 1.35 per week.
Uit de verkoop van boerderijen valt af te leiden dat
er zeker nog heidevelden in onze omgeving waren,
begraasd door schapen.
A. Pruntel adverteert in 1907 met zijn ram.

1907

1909
Eigenlijk waren alle boerderijen gemengde
bedrijven. Allemaal hadden ze wel een stukje
bouwland en hielden ze ook varkens.
.
1936 Tractoren waren er nog niet en…. ‘los geweest’ ….. op hol geslagen?????
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De mensen leefden veel dichter bij de natuur
dan nu en kregen daar ook mee te maken! De
koeien liepen de hele zomer buiten in het
weiland en werden daar ook gemolken.

Rijsberkamp was schijnbaar toch een ‘onweer
gevoelig’ gebied. In 1936 kwamen bij van Dam
deze twee koeien om
in het weiland door
blikseminslag .
Begin 50er jaren verloor Wolter Wever aan wat nu
de Meuleveldweg is, 5 van zijn 7 koeien ook door
een onweer en bij Jan Mulder was het in 1967
raak met 3 koeien die een onweer niet overleefden!

In 1933 werd bij veehouder E de Vries
miltvuur
geconstateerd bij een koe. Het dier werd
afgevoerd naar Bergum en daar vernietigd.

1937
Ook leuke bijzonderheden, zoals deze
kalver-drieling In1936

1936

Tijden veranderden en ook de boeren
organiseerden zich in verenigingen.
Koeien melken was door de eeuwen heen
een algemeen goed maar kennelijk waren
er toch nieuwe ontwikkelingen (hygiëne??)
Vijf geslaagden in 1931 voor de melkers
cursus.

1931

namens ‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger - Oosterkamp

2017
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VERENIGINGSLEVEN

Leefbaarheid Boijl krijgt een 7,6 !
In de afgelopen maanden waren de studenten Britt, Annick en Kiki van de Hanzehogeschool
Groningen regelmatig in ons dorp te vinden. Zij deden voor hun minor ‘Ondernemen en Management
in Zorg en Welzijn’ onderzoek in Boijl. Doel was antwoord vinden op de vraag hoe Dorpsbelang samen met de Boijligers- de leefbaarheid in Boijl kan behouden en verbeteren.
De studenten zijn enthousiast aan de gang gegaan
en waren regelmatig in Boijl te vinden. Ze gingen
langs bij Dorpsbelang, bij voetbal, bij de school, bij
koersbal en de OJP. Zo kregen ze een beeld van
hoe wij als Boijligers de leefbaarheid nu ervaren en
wat wij belangrijk vinden om ons dorp prettig
leefbaar te houden. Daarna hielden ze een enquete,
waar 66 mensen op reageerden.
Een hecht dorp
De drie hebben gemerkt dat Boijl een hecht dorp is.
Wij geven ons dorp gemiddeld een 7,6 ! Toch zijn er
nog wel wensen. Zo is er weinig te doen voor
kinderen tussen de
12 en 16 jaar en zien Boijligers het café als een
belangrijk ‘bindmiddel’ voor jong en oud. Om dit te realiseren zien de studenten een goede
samenwerking tussen dorpshuis en café als een must.
Ontmoeting tussen generaties
Ook doen de studenten suggesties voor activiteiten waarbij de generaties en/of mensen die elkaar
nog niet (goed) kennen elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld door het in gebruik nemen van een
dorpshulpapp voor alle inwoners van het dorp (bv wie rijdt er vandaag naar Noordwolde en kan een
boodschap voor mij meenemen, wie kan er vanmiddag even op mijn hond passen et cetera). Ten
slotte zien de studenten ‘markt’ voor een vrouwenploeg á la OJP, die activiteiten organiseert die
vrouwen leuk vinden, bijvoorbeeld een filmavond, concert en/of een ladiesnight.
Dorpsbelang is blij met de adviezen en
heeft de studenten hiervoor van harte
bedankt. We herkennen veel zaken die
uit het onderzoek naar voren komen. En
de tips van de studenten passen goed
bij de Dorpsvisie die twee jaar geleden
is opgesteld. We gaan dan ook met
mensen en verenigingen in gesprek om
te kijken of en hoe de adviezen
opgevolgd kunnen worden!
Daar gaan we als Boijligers samen mee
aan de slag!

Namens Dorpsbelang Boijl,
Katja Moesker
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Beste bewoners van de:
Brink, Klokkeweg, Kerkweg, De Daoken,
Boschoordweg (bebouwde kom)
en Boijlerweg (bebouwde kom)
In september zijn we bij u langs geweest en heeft u een zakje
narcisbollen ontvangen. Wij hopen uiteraard dat velen van u
gehoor hebben gegeven aan de boodschap en de bollen destijds
hebben gepoot, want dat kan in april een fleurig geheel
opleveren in het dorp. Daar hoeft u niets meer voor te doen!
Wat moet er dan nog wel worden gedaan?
In uw buurt inventariseren of er kleine mankementen zijn op het gebied van bestrating, openbare
verlichting, beplanting enz. enz. Wij verzoeken u deze zaken vóór 16 maart a.s. door te geven aan
één van ondergetekenden. Wij vragen de gemeente en/of Caparis dit dan in de ‘opzomerweek’ aan
te pakken.
Belangrijke mededeling!
Tevens is er nog een flinke pot geld beschikbaar die in overleg met de buurten besteed kan worden
aan zaken van algemeen belang in ons dorp. Hiervoor kunt u denken aan een bankje, een
speeltoestel, plaatsen van afvalbakken enz… Wat maakt ons dorp mooier? Geef uw ideeën aan ons
door.
Start:
De commissie ‘zelfbeheer groen’ stelt voor om in de week van 22 t/m 26 april met de
werkzaamheden te starten tijdens de “OPZOMERWEEK”. De commissie vraagt de gemeente en
Caparis om ook in die week hun werkzaamheden uit te voeren, zodat het dorp er vanaf mei weer
verzorgd uitziet.
Kortom, kom samen met uw buurt in actie. Met meer mensen is het gezelliger en is er sneller
resultaat. Samen moeten we het doen. Veel succes!

Namens Dorpsbelang Boijl,
De commissie “Zelfbeheer Groen”:
Alletta de Weert
Doldersumsestraat 10 tel. 0629544087
Pim Pera
De Doaken 30

tel. 06515535229

dorpsbelang@boijl.com

VERKEERSVEILIGHEID
In de vorige Dorpskrant praatten we u bij over ons overleg met de gemeente wat
betreft de verkeersveiligheid. Wat betreft de verkeersveiligheid. De vaart zit er in,
want de gemeente plaatst in de week van 20-24 februari een spiegel op de
kruising Bekhofweg-Boijlerweg zodat je het aankomend verkeer makkelijker ziet.
Fijn dat dit snel gerealiseerd wordt. De andere zaken die de gemeente heeft
toegezegd vragen wat langer tijd, maar dat komt in het voorjaar ongetwijfeld ook
goed. Wordt vervolgd!
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WEBSITE
De website www.boijl.com wordt momenteel aangepast.
Straks hebben we in aanvulling op Facebook en Dorpskrant ook een
actuele website met lokaal nieuws, activiteiten en wetenswaardigheden
over Boijl en omgeving.
Als u mooie foto’s heeft van ons dorp en/of de omgeving, mail deze dan
naar dorpsbelang@boijl.com. Wie weet krijgen ze een plekje op de site
of op de Facebookpagina.

Toneelvereniging Nut en Genoegen
Op 17 december hebben we onze jaarlijkse uitvoeringen gehad. Opgevoerd werd het stuk Bij ons aan
de grens. 2 spelers maakten hun debuut in Boijl, Bernarda Pera en Nienke van den Berg.
’s Middags hebben we een volle zaal, ± 60 personen kan onze regisseur Mieke Veldkamp welkom
heten. De reacties zijn boven verwachting, zeer positief. We hebben zelfs te weinig loten. Tussen de
bedrijven door eten we gezamenlijk in de Tille, chinees. ’s Avonds zit de zaal ook mooi vol alle 150
stoelen zijn bezet. Na afloop bedankt Herman Vermeeren in zijn slotwoord Gerrie Terpstra,
toneelmeester 1, voor zijn inzet alle jaren voor de toneelvereniging. Het was een enerverend jaar met
3 sterfgevallen die ons allen hebben getroffen.
DJ Appie sluit af met zang en muziek.
Van de OJP hebben we dit jaar € 200 ontvangen om de vloerbedekking op het toneel te vervangen,
nog bedankt daarvoor. We gaan in overleg met de dorpshuiscommissie wanneer deze gelegd kan
worden.
Onze toneelvereniging bloeit, na afloop van het toneelstuk hebben zich spontaan 4 nieuwe leden
aangemeld, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. De leescommissie heeft nu ruimere keus in alle
leeftijden, dat is prachtig.
We hebben ons als toneelvereniging aangemeld om mee te doen met het Openluchtspektakel
“Bercoop vol Vuur”, Theater in en door het centrum van Oldeberkoop. Dit spektakel wordt gehouden
van 4 t/m 8 oktober 2017.
De Rederijkerskamer De Hoek van Zevenwouden organiseert dit ter ere van hun 150 jarig bestaan.
Het stuk is geschreven door Karst Berkenbosch en gaat terug naar het jaar 1867, in een tijd waarin er
nog geen elektrisch licht was. De verlichting zal dan ook slechts bestaan uit fakkels en vuurtonnen.
150 a 200 personen zullen meespelen. Per avond kunnen er maximaal 300 toeschouwers aanwezig
zijn. Binnenkort zult u in de lokale media hier vast meer over horen hoe u bij deze unieke voorstelling
aanwezig kunt zijn.
Voor 2017 hebben we 16 december vastgelegd voor onze eigen uitvoering. Deze datum kunt u alvast
noteren en ’s avonds kunnen we genieten van de muzikale kunsten van troubadour Sipke.
Met vriendelijke groet,
Alletta de Weert
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Biljartvereniging ’t Zwaantje
Zoals we het voor de nieuwe website van Boijl omschrijven is biljartvereniging ’t Zwaantje een club die
de biljartsport combineert met gezelligheid. En gezellig was het weer dit jaar. In juni een feestje ter ere
van de 65e verjaardag van Klaas en één ter ere van de 65e verjaardagen van Roelof en Jannie. In
januari hadden we weer een feestje, dit ter ere van het 40 jarige huwelijk van Klaas en Annemieke en
in februari de 60e verjaardag van Enno. Maar!!…… er werd ook nog gebiljart. Half september werd de
competitie weer voort gezet aan de Alteveersweg na de gebruikelijke zomerpauze. Half januari werd
de einduitslag berekend en de nieuwe gemiddelden. Deze werden op de jaarlijkse biljartdag, bekend
gemaakt.
Einduitslag van de competitie
1. Jaap Ouwerkerk
2. Adrie Wijntjes
2. Enno Russchen
4. Kees Elsinga
5. Ep Blaauwbroek
6. Roelof Groen
7. Klaas Bruursema
8. Albert-Jan Veening
9. Annius Jongbloed
10. Remco Hulzinga

340 pt.
329 pt.
312 pt.
306 pt.
305 pt.
281 pt.
278 pt.
274 pt.
257 pt.
231 pt.

Dit jaar mocht Jaap de wisselbeker weer van Enno overnemen. Daarnaast was er nog een beker voor
de hoogste serie over de hele competitie, deze ging naar Kees met 19 punten in één beurt.
Op 28 januari werd weer gestreden om de Café ‘t Zwaantje wisselbeker. De eerste wedstrijden
werden al op dinsdag- en donderdagavond afgewerkt om zodoende op de zaterdag meer tijd te
hebben om te genieten van de snert van Jannie en de derde helft na afloop van de finale. Dit jaar ging
de finale tussen Roelof Groen en ons nieuwe lid Remco Hulzinga. Remco won de finale en mag de
wisselbeker een jaar in Elsloo neerzetten. De troostfinale ging tussen Enno Russchen en Adrie
Wijntjes, Enno trok hierbij aan het langste eind en mocht ook nog een mooie vleesprijs in ontvangst
nemen.
De uitslag was:

1. Remco Hulzinga
2. Roelof Groen
4. Adrie Wijntjes

Na de prijsuitreikingen hebben we nog gezellig nagepraat onder genot van een hapje en een drankje.
Op 3 februari zijn we weer begonnen met de nieuwe competitie die medio april onderbroken wordt
voor een zomerstop waarna we in september weer uitgerust verder gaan.
Via deze weg willen we de OJP nog bedanken voor de biljartkrijtjes, we kunnen weer tijden vooruit!!
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SCHOOLNIEUWS
Op dit moment is het weer wat somber. Twee weken geleden hadden we prachtig ‘vorstig’ weer en het
leek er zelfs even op dat wij, met de kinderen, de schaatsen onder konden binden. Helaas viel de dooi
net iets te snel in en is de ijsbaan niet open geweest. Ondanks dat we alweer richting maart gaan
houden wij de moed er in. De komende dagen lijkt het kwik weer naar winterse waarden te zakken en
hopen wij dat er toch nog een schaatsactiviteit in zit.
Het nieuwe jaar is inmiddels alweer een week of 6 bezig en op school hebben wij de afgelopen weken
de CITO toetsen afgenomen. Altijd weer een drukke en spannende periode. Momenteel zijn we met
ouders en leerlingen in overleg waar de leerlingen van groep 8 na dit schooljaar heen zullen gaan en
op welk niveau zij zullen uitstromen. De scholen die de leerlingen volgend jaar gaan bezoeken zijn:
Stellingwerf College (Oosterwolde), Linde College (Wolvega), Stad & Esch (Diever), RSG Tromp
Meesters (Steenwijk) en het AOC Terra (Wolvega).
De leerlingen van groep 8 hebben al verschillende ‘open-dagen’ bijgewoond en hebben voorzichtig al
een keuze gemaakt voor de school waar zij volgend jaar naar toe zullen gaan.
In de afgelopen periode zijn er ook weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. In
groep 1 zijn: Lisa Jorritsma, Angelina van Lingen en Wessel Slager ingestroomd en in groep 2:
Miranda Stoevelaar. Wij wensen alle nieuwe leerlingen natuurlijk een hele leerzame en fijne tijd bij ons
op school.
Zoals het er nu uitziet is de kans groot dat wij in de komende periode wederom onze 100 e leerling
mogen verwelkomen. Dit is natuurlijk weer een prachtige mijlpaal in de tijd dat er op vele scholen
krimp is.
In de periode tussen Sinterklaas en kerst heeft de
school meegedaan met de actie “Schoenmaatjes” van
Edukans. Tijdens deze actie vullen de leerlingen een
schoenendoos voor kinderen in arme landen met
speelgoed, schoolspullen en toiletartikelen. Er zijn in
totaal maar liefst 30 schoenendozen gevuld. Een
prachtig kerstcadeau voor 30 kinderen in o.a. Afrika.
Wij bedanken nogmaals iedereen voor zijn/haar
bijdrage.
De periode voor de kerstvakantie was ook weer erg
gezellig en druk. De kinderen hebben tijdens het
creatieve
kerscircuit
prachtige
kerst-knutsels
gemaakt. Ook zijn er door alle leerlingen, onder
begeleiding van ouders, kerststukjes gemaakt.
De kerstviering was ook weer een grandioos succes. Alle kinderen en ouders hebben prachtige en
heerlijke gerechten gemaakt voor het ‘kerstbuffet’. Een hele gezellige bezigheid om hier, samen met
de kinderen, van te genieten.
Na het kerstbuffet was er een ‘openpodium’ waar kinderen, in het bijzijn van ouders, leerkrachten en
belangstellenden, hun talenten hebben getoond.
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De laatste dag vóór de kerstvakantie was een gezellige dag. Alle
leerlingen en leerkrachten waren druk in de weer om alles op te ruimen
en er werd nog een ludieke actie uitgevoerd op school. Naar aanleiding
van Serious Request, waar Tijn (9 jaar) geld inzamelde door nagels te
lakken van bekende Nederlanders, hadden een aantal leerlingen o.l.v.
juf Nynke v.d. Heide bedacht om dit op school ook uit te voeren. Het
gevolg was dat alle leerkrachten (juffen en meesters) en leerlingen met
gekleurde nagels rondliepen.
Tijdens de kerstperiode heeft u kunnen genieten van onze prachtige
‘Fairy Bell’. Deze verlichte kerstboom heeft 2 weken ons plein gesierd.

Helaas is er tijdens oud en nieuw één van onze
fluorescerende poppetjes, die langs de weg stonden
om het verkeer te attenderen op onze school,
opgeblazen met vuurwerk. Ook moest een slot van
één van de hekken op het schoolplein het ontgelden.
Jammer want niemand heeft hier iets aan en wij zitten
met een schadepost.
Daarnaast is er ook positief nieuws; Wij hebben van de
Oudejaarsploeg een aantal foamballen gekregen voor
de kinderen van de onderbouw. De kinderen zijn hier
erg blij mee! Langs deze weg willen wij de
oudejaarsploeg nogmaals bedanken!
Verschillende groepen hebben inmiddels een bezoek gebracht
aan een voorstelling van ‘Uurcultuur’.
Zoals ieder jaar gaan alle groep een voorstelling bijwonen. De
afgelopen periode is groep 6, 7 & 8 naar de voorstelling “Mama
Gazoline” van Tryater geweest.
De voorstelling ging over een jongen die een bijzondere moeder
heeft. Deze moeder is overal en nergens en beleeft hééél veel.
Daarover stuurt ze hem soms de mooiste brieven, vol met
avonturen. Zelfs de jongen weet soms niet meer wat wel waar is
en wat niet.
Aan het eind van de voorstelling kregen alle kinderen een ballon waarvan ze een ‘Hendrikje’ konden
maken. Hendrikje was de hond die een rol had in de voorstelling.
Donderdag 2 februari zijn de groepen 3 t/m 5
naar een voorstelling van Uur cultuur geweest.
De voorstelling ging over een zebra die graag
een hardloopwedstrijd wilde organiseren, de
andere bewoners hadden echter niet zoveel zin
in zo’n wedstrijd aangezien de zebra altijd won.
Ze lieten hem daarom rennen tegen niemand. De
zebra dacht dat niemand daadwerkelijk iemand
was en ging rennen. Hij verloor volgens zijn
vrienden en was erg verdrietig. Gelukkig werd
hem daarna verteld dat de wedstrijd niet echt was
omdat niemand niet bestond. Zebra was weer
blij. Ze maakten nieuwe afspraken over een
hardloopwedstrijd waarbij de zebra wat
achterstand had zodat ook de anderen eens
konden winnen. De voorstelling was leuk en grappig en vooral goed gespeeld door maar één persoon,
knap hoor.
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Op vrijdag 3 maart gaat groep 1 en 2 naar de voorstelling ‘Boer Boris’ in Noordwolde. Hierover in de
volgende dorpskrant meer.
Als school hebben wij subsidie aangevraagd i.v.m. Impuls Muziekonderwijs. Deze subsidieregeling is
in het leven geroepen om scholen een extra impuls te geven met betrekking tot het muziekonderwijs.
Deze subsidieregeling is voor 3 jaar vastgesteld en heeft als doel een bijdrage leveren aan een
duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs door o.a.:
 Deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan.
 Het structureel verzorgen van het muziekonderwijs onder schooltijd waar het kan.
 Het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie.
Er is, voor onze school, een subsidiebedrag van € 10.000,- toegekend. Vanaf het nieuwe schooljaar
tot augustus 2020 zullen wij hier gebruik van maken en gaan wij het muziekonderwijs een vaste plaats
geven binnen onze school.
In januari is er in groep 7 & 8 onze eerst ‘touchscreen’ geïnstalleerd. Het oude ‘active-board’ is
verwijderd.
De touchscreen werkt als een soort grote tablet die aan de wand hangt. Er zijn meer mogelijkheden
die gebruikt kunnen worden ten opzichte van het active-board. Dit jaar zullen alle klassen eenzelfde
touchscreen krijgen en is onze school hiermee weer toekomstbestendig.
Daarnaast is de gehele school vóór de kerstvakantie overgegaan naar een nieuwe digitale
leeromgeving. Momenteel werken wij met ‘De klas.nu” van Heutink ICT. Voordeel hiervan is dat het
gebruiksvriendelijker is als onze vorige leeromgeving, minder storingen en veel meer mogelijkheden.
Helaas hebben wij, na de kerstvakantie, afscheid moeten nemen van meester Job (gr. 7 & 8).
Gelukkig hebben wij met meester Dennis van Dijken een goede vervanger gevonden. Meester Dennis
komt uit Groningen en zal de rest van het schooljaar, samen met juf Esther van Zwol, groep 7 & 8
bemannen.
Juf Esther is, na een lange ziekteperiode, na de kerstvakantie weer begonnen in groep 7 & 8.
Wij wensen meester Dennis een hele fijne en leerzame periode bij ons op school.
Juf Janneke (groep 5 & 6) is ‘in blijde verwachting’. Zij zal eind mei met zwangerschapsverlof gaan. Zij
zal rond de herfstvakantie weer terugkomen. Wie haar gaat vervangen is op dit moment nog niet
bekend.
Op zaterdag 11 februari a.s. zullen een aantal leerlingen van groep 8 deelnemen aan het Remco
Heite schaaktoernooi. Dit evenement zal plaatsvinden in het Stellingwerf College te Oosterwolde.
Afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 7 & 8 een aantal schaaklessen gekregen. Wij
wensen de schakers veel succes!
Op 13 februari zal Noor van de Vliet uit groep 8 meedoen aan de regionale voorrondes van de
voorleeskampioenschappen. Zij is gekozen uit groep 7 & 8. Wij duimen voor Noor en hopen dat zij het
ver gaat schoppen.
Op 11 maart doet onze school weer mee aan NLDoet!. Op die dag zal het schoolplein weer netjes
gemaakt worden en zal de school worden opgeruimd.
Volgende week begint de voorjaarsvakantie. Verschillende leerkrachten en kinderen gaan een weekje
weg op wintersport of juist naar de zon!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie.
Groeten namens het team van de Oosterbrink, Koen Roozen
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Groep 1 en 2.
In groep 1 en 2 werken wij aan het thema winter. We bouwen in de bouwhoek; schaatsen,
sneeuwpoppen en ijskristallen. We doen spelletjes en opdrachtjes met ijs. Brrr… koud.
We knutselen te gekke pinguïns, Eskimo’s en op maat gemaakte vogelhuisjes!

We zingen..
Dag meneer de sneeuwman,
Waar kom je vandaan?
Dag meneer de sneeuwman
Blijf maar staan.
Hier is je bezem, je sjaal en je hoed.
Dag meneer de sneeuwman
Het staat je goed!
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En… we bedenken leuke winterverhaaltjes!
Om de beurt een zin bedenken. Best een moeilijke opdracht. Maar wat zijn het leuke verhaaltjes
geworden!
Het is glad op het ijs. Kinderen schaatsen erop. De kinderen zijn een rondje op het ijs aan het schaatsen.
Hij kan nog niet zo goed schaatsen. Een sneeuwpop staat naast het ijs. De sneeuwpop smelt. Ze maken
weer een nieuwe sneeuwpop. De pinguïn gaat in het water. Het begint te sneeuwen. Ze gaan vissen en
maken een gat in het ijs.
Milan, Morres, Nina, Laura en Sophie
Ik ga skiën met Jan. Ik maak een sneeuwpop. Ik maak een sneeuwpop samen met Jan. Ik zie ijspegels. Ik
zie sneeuw. Ik ga spelen in de sneeuw. We gaan ook sleeën. Ik ga ijspegels kijken samen met jou. Ik ga
sleeën samen met jou. Het is op het schoolplein druk in de sneeuw.
Florian, Geovanny, Mees, Nynke en Floor
Ik ben aan het sleeën. Ik ben aan het schaatsen. Ik ga vissen. Ik ga skiën. Het is winter. Ik ga lekker de
duiven eten geven op het ijs. De pinguïns waggelen rond. IJsberen lopen rond. Ze maken een sneeuwpop.
Miranda, Sven, Lars Finn en Jayden

Maar er zijn ook andere ontwikkelingen in de klas..

Groep 2 heeft een nieuw planbord. Op maandag plannen ze de
werkjes. De gekleurde knoppen zijn gelijk aan de kleur van de dag.
Hebben ze een werkje gemaakt dan mogen ze een smiley plakken.

Samenwerken en naar elkaar luisteren.
In tweetallen een gesprekje over het
weekend.
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We krijgen Engels. Ra ra welk liedje zingen wij hier..

En we hebben programmeerlessen gehad.
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Groep 3 en 4
Winterverhalen
De kinderen van groep 4 hebben allemaal een winterverhaal geschreven. In de volgende
dorpskrant schrijven de kinderen van groep 3 een verhaal over de lente.
De Sneeuwpoes

De Sneeuwvogel

Er was eens een Poes.
Ze was bijzonder omdat ze zo wit was als sneeuw.
Er was ook een lieve heks.
Op een dag kwam de Poes langs.
De heks zei: ik tover je tot Sneeuwpoes met krachten.
Ja! zei de Poes.
Maar de Heks was niet lief, ze was gemeen!
Dat is het verhaal Marie zei papa.
Het was een gemeen drankje en verder weet ik niks.
Wauw! zei Marie.
Ga nu maar snel dromen zei papa.
In Marie haar droom:
Ze was buiten in de sneeuw
Ze zag een poes zo wit als SNEEUW!
De Sneeuwpoes!
Ze ging er naartoe en ze kon met haar praten!
Gg ..de ..Heks ..heeft ..me ..betoverd.
Je mag met me mee zei Marie.
Die avond zag de Poes een vallende ster!
En ze wenste dat ze niet meer betoverd was en dat de heks lief was.
Amber

Er was eens een pinguïn en hij was alleen.
In de sneeuw was het koud buiten.
Op een dag kwam er een sneeuwvogel.
De vogel zei ben je verdwaald?
De pinguïn zei nee maar ik ben wel alleen en koud.
De vogel zei ik heb een muts en sjaal voor je.
Kom maar bij mij in huis wonen zei de vogel.
Toen kwam de ijsbeer en zei ik heb het heel koud.
Pinguïn en vogel zeiden: jouw vacht is toch zo dik?
Ja, maar het werkt niet goed. O, zei vogel.
Jij mag ook wel in mijn huis wonen.
Toen kwamen er nog meer sneeuwdieren en het
werd heel druk in vogels huis.
Boem bats bom……. het huis viel uit elkaar!
Vogel was heel verdrietig en rende weg.
De dieren zeiden: ooh nee wat hebben we gedaan!
Ze bouwden vogels huis opnieuw en……
Ze leefden nog lang en gelukkig!
Isabella

De sneeuwpop
Kinderen in de sneeuw

Er was eens een sneeuwpop die een hoed op had.

Twee kinderen lagen in bed.
De één stond op en keek uit het raam.
Het sneeuwt roept hij
Zullen we naar buiten gaan en een sneeuwpop maken?
Ja leuk, de sneeuwpop is klaar en kom we maken er nog één!
Jesse

En er was een jongen, die Daniël heette.
Hij had een kasteel van sneeuw gemaakt.
Zijn vriend Rick had ook één gemaakt.
De sneeuwpop en kasteel waren na een week
gesmolten want…..het ging dooien!
Julian

Sneeuwpop en iglo
Er was eens een meisje en die heet: Sarah.
Ze had ook een poesje en die heet: Nana.
Op een dag lag er een dik pak sneeuw.
Toen gingen ze samen buiten spelen.
Ze maakten een sneeuwpop en ook een iglo.
Wat was dat leuk! zei Sarah.
Zullen we in de iglo eten?
Nana miauwt, dus doet ze het maar.
Ze bakt brokjes voor Nana en
broodjes voor haar zelf.
Sarah moest naar school….dat dacht ze.
Ze was er, maar de deur zat op slot.
Er hing een briefje op de deur.
O….sneeuwvrij! Ze ging naar huis.
Hoera en ze leefden nog lang en gelukkig!
Sarah
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De levende sneeuwpop
Er was eens een sneeuwpop.
Die het hele jaar door bleef staan.
Tot op een dag in de winter.
Er stortte een steen neer op aarde.
De steen ging recht op de sneeuwpop af.
Toen ging de steen in de sneeuwpop.
En kwam tot leven.
Hij waggelde door de sneeuw.
En liep naar een jongen.
De jongen schrok op.
De sneeuwpop, die was erg vriendelijk.
En zorgde goed voor hem.
Jeffrey

Sneeuwpop Ella

De sneeuwpop

Sneeuwpop Ella is weg.
Er was eens een sneeuwpop.
Mama sneeuwpop weet niet waar Ella is.
De sneeuwpop heette Jan.
Papa sneeuwpop weet het ook niet.
Hij wou graag schaatsen maar dat kon hij niet.
Ze zoeken de hele dag naar Ella.
Dat ging dus ook niet goed.
Maar ze vinden Ella niet!
Ik kan niet schaatsen zei hij.
Papa sneeuwpop is bezorgd om Ella.
Toch probeerde hij het nog de hele tijd.
En mama sneeuwpop is ook bezorgd.
Het lukte hem om te leren schaatsen.
De volgende dag is sneeuwpop Ella weer terug. En toen ging alles goed.
Papa en mama sneeuwpop zijn heel erg blij!
Jisse
Demi

Roos en de sneeuwpop

De levende sneeuwman

Er was eens een meisje, die heette Roos.
Ze was nog maar klein.
En het was winter.
Ze wou zo graag schaatsen.
Maar op een dag ging ze schaatsen.
Met haar vader en moeder op de ijsbaan.
Ze moest eerst met haar moeder oefenen.
En toen probeerde ze het zelf.
Het lukte maar het voelde niet goed,
omdat ze een sneeuwpop zag leven.
Die wou zo zo zo graag schaatsen!
Toen werden ze vrienden.
Het meisje leerde de sneeuwpop schaatsen.
De sneeuwpop oefende zo lang tot hij kon schaatsen.
Toen kon hij schaatsen en …..
Hij werd vrienden met iedereen!

Er was eens een levende sneeuwman.
En die heette Max.
Hij heeft drie knopen, één wortel en hoed.
Max de sneeuwman stond in het bos.
En het kwam helemaal niet goed.
Hij was gesmolten en alle kinderen
stonden om hem heen.
Want het was gaan dooien!
Jammer voor Max de sneeuwman!
Jarno

Er was eens een pinguïn.
De sneeuwpop

De pinguïn woonde in een iglo.
Op een dag ging de pinguïn op stap.
Op stap naar het water.
En daar zag hij zijn mama.
Zijn mama zat bij het water.
Mama was heel erg blij.
Toen ze hem zag.
Ze knuffelde hem stevig.
Sem

Er was eens een jongen.
Die een sneeuwpop maakte.
De sneeuwpop was zo mooi.
Iedereen die langs liep, keek naar de sneeuwpop.
De jongen was er trots op.
De sneeuwpop voelde zich ook gelukkig!
Sam
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GROEP 5/6

Hoi ik ben Henry en dit is mij stukje voor het
dorpskrant.
We gingen laatst naar uur cultuur het was best
wel leuk maar het was heel grappig.
Er was een jonge en moeder ze mochten
elkaar maar haar moeder had een soort ziekte
dus ze woonden niet meer samen en er waren
Hendrikjes {honden ballonnen} Henry

Uur cultuur
Op 2 februari gingen we naar de voorstelling
de snelste zebra. Het begon met een
boswachter hij zei dat hij op het bos wacht
maar hij wachtte op de dieren en daarom
noemde hij zich een dieren wachter.
De zebra rende tegen nijlpaard en tijger
en de boze konijn. Maar nijlpaard ,tijger en
konijn willen niet tegen zebra rennen.
Dus bedachten ze een plan, tijger zei tegen
zebra niemand wil tegen je rennen.
Maar zebra dacht dat niemand iemand was.
Dus rende de zebra de hele wereld over tegen
niemand. En dus niemand had gewonnen
zebra ging toen in een hoekje zitten en snikte.
En toen allemaal ons ding einde.
Julia
Cito toets
3 weken geleden hadden we een cito toets.
Van , rekenen en spelling.
Het was moeilijk de toets van spelling en
rekenen.
Bowie

Hoi ik ben Juan en twee weken geleden
ongeveer. We gingen naar uur cultuur het was
erg leuk. En grappig en raar dus het was echt
heel leuk. Doei. Gr. Juan

We gingen op 2 februari naar een voorstelling
en ik moet toe geven het was leuk!!!
Het ging over een zebra, konijn, nijlpaard en
een tijger en het was op het eind een beetje
zielig. Maar het was wel leuk dus en nijlpaard
vond ik het leukst want hij praatte heel erg
met een lage stem. En konijn was ook heel
grappig egt heel erg en hij zei steeds wat zit je
nauw dom te kijken.
Noëlla

2 februari gingen we naar een voor stelling de
snelle zebra .
Er waren 4 dieren en die dieren waren konijn
,tijger , nijlpaard en zebra.
Zebra wilde altijd een wedstrijdje hard lopen .
Maar de anderen wouden dat nooit .
Dus ze bedachten iets ze bedachten een
plannetje. Dat plannetje was ze zeiden dat
niemand tegen hem wou hardlopen.
Zebra dacht dat niemand iemand was .
ISA

Brand!
Hoi allemaal ik ben Dorian ik ga het hebben
over de brand. Vrijdag 10 februari 2017 ging
het brand alarm af. De oorzaak was de oven
van de peuters, er was dus niet echt brand.
Ik vond het echt niet eng.
Dorian

Hoi ik ben Leon en ik ga het hebben over een
kleine brand. 10 februari 2017 ging het
brandalarm af. Gelukkig was het geen echte
brand. Iedereen moest naar buiten.
Groeten Leon

Hoi ik ben Kim
Mijn stukje gaat over uur cultuur.
We gingen met een paar auto’s daar naar toe.
En toen keken we naar de voorstelling.
Aan het einde van de voorstelling kregen we
allemaal een Hendrikje (ballonnen hondje )
En het was heel leuk Kim

Hoi ik ben Daniel
We gingen laatst naar uur cultuur
Het was grappig en ook heel leuk.
Doei
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Wij hadden een paar weken geleden cito
toetsen en dat ging bij mij best goed.
10 Februari was op de kinderopvang waren
een paar koekjes verbrandt.
Wij waren net lekker aan het werk, tot dat het
brandt alarm opeens af ging.
We schrokken ons dood.
Fennick

Brandalarm.
We zaten te werken en toen ging ineens het
brandalarm af.
Toen moest de hele school naar buiten.
We waren allemaal erg geschrokken.
Er was gelukkig geen brand.
De oorzaak was: er zat in de oven koekjes en
die waren aan gebrand.
Lisa

Wij hadden iets meegemaakt en dat was het
brandt alarm ging af.
En we moesten allemaal naar buiten.
En iedereen schrok en het was geen test. En
het was geen echte brandt maar wel rook.
Van Wouter

Hallo wij waren naar de voorstelling mama
Gazoline. Het was een leuke voorstelling met
grappige dingen zoals hij had een trui
gekregen maar de mouwen waren veel te lang
dus hij ging een aap nadoen en dat was heel
grappig . En we kregen ook nog een Hendrikje
en dat is een ballon hondje en die moesten we
in de klas maken. De voorstelling was heel
leuk en grappig van Eva

Hallo ik ben Sven Bjorn ik ga het hebben over
de kleine brand op school. Op 10 – 02 2017
ging het brand alarm af iedereen schrok.
De kinderkei waren koekjes aan bakken en die
werden te heet dus uit de oven kwam rook!
Iedereen dacht dat het een oevening was
maar het was egt dus we moesten naar buiten
en toen de jassen pakken en toen naar het
sport velt toe. Doei groetjes Sven Bjorn

Brand!
10 februari waren we gewoon aan het werk
toen opeens het brandalarm afging. We
moesten meteen naar buiten en zeiden
allemaal: is dit een oefening? Maar nee het
was echt. Er zaten koekjes in de oven en die
waren te warm geworden. Even later konden
we weer naar binnen en werd er nog wel wat
gepraat erover. En toen moesten we wel weer
gewoon aan het werk.
Getypt door: Lieke Tolman.

2 februari gingen we naar een voorstelling de
snelste zebra. En er waren 4 dieren en die
heten zebra, tijger, nijlpaard en konijn.
Zebra wilde altijd hardlopen. Maar dat wilde
de ander nooit dus bedachten ze een
plannetje.
Silke
Hallo ik ben Mirre ik ga iets vertellen over en
klein brandje. Het was vrijdag ochtend de
kinderkei hadden koekjes gebakken .
Ik zat met Niels in de koffiekamer en het
brand alarm ging af. We zijn naar de klas
gerend en vroegen of het een oefening
was. Nee het was geen oefening we moesten
naar buiten zonder jas. We mochten onze
jassen pakken en we zijn naar de parkeer
plaats gelopen. De oorzaak was de oven die
rookte. Meester koen had het brand alarm
uit. En het ging helemaal goed.
Groetjes Mirre

Brand/topondernemers
De kinderkei was koekjes aan het bakken maar
de koekjes verbranden er kwam rook uit de
oven. We zijn naar buiten gegaan en ik zat in
de teamkamer topondernemers te doen.
Ik heb topondernemers met Micha het hoofd
project is Amerika.
Wij hebben de grizzlybeer dat is heel leuk.
Groeten. Niels
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Kanjertraining/brand.
Op donderdag gingen we kanjertraining doen.
Toen praten wij met de klas over pesten en
dat zag juf toch nog op het schoolplein.
En toen zei juf: wie voelt zich aangesproken?
En dat was bijna de hele klas. Iedereen pesten
of plaagden soms wel eens. En daarna was het
wel weer over. Op vrijdag 10 februari. Ging
het brand alarm iedereen dacht dat het een
oefening was. Maar dat was niet zo. Er kwam
rook uit de oven de koekjes waren
aangebrand van de Kinderkei.
Dus toen moest de hele school naar buiten.
Groetjes: Ilse

Op 2 Februari gingen we naar een voorstelling
en het hete de snelste zebra. Het was 1
meneer en hij speelde heel veel dieren zo als
de tijger, nijlpaard, konijn en natuurlijk
de zebra. Het was heel grappig en leuk.
De zebra ging tegen niemand rennen.
Maar hij wist niet dat niemand helemaal
niemand was. Dus toen gingen ze
begingen. En op het laatste zij de haas dat
niemand had gewonnen. En toen moest de
zebra huilen maar toen legde tijger het uit.
En toen besloten ze een en toen was het af
gelopen.
Laura

Op 2 februari gingen we naar de snelste zebra
van de wereld. Het was een leuke voorstelling
er was een konijn, tijger, en een nijlpaard.
En natuurlijk de zebra er was één man die het
speelde.
Micha
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GROEP 7/8
Sjouke
Waarover? DoeDag Linde College
Toen we aankwamen was het wel even zoeken
Uiteindelijk hebben we het wel gevonden
We begonnen in de kantine (Naar mijn mening best wel groot)
En daarna mochten we een vak kiezen ik geloof keuze uit 6 vakken
Heb voor klimmen (Gym) gekozen en science en om eerlijk te zijn
was het pittig leuk (Mening) Zeker een aanrader.
Gidion
Cito toetsen.
Wij hebben de cito toetsen gehad.
We hebben rekenen daarvan vier delen gehad.
En spelling vier delen .
Woordenschat twee delen.
En dat waren de meeste al doei.
Groetjes Gidion.
Yaslin
Nieuwe meester
wij hebben sinds kort een nieuwe meester in de klas.
Hij is heel aardig en hij heet Dennis en hij is heel grappig !
Hij is al bijna 3 weken bij ons in de klas .
Hij is 25 jaar oud en ik vindt hem heel lief ,aardig en grappig.
Dit was het ! DIKKE KNUFFEL YASLIN XXX
Julia
Nieuwe meester
Hallo allemaal!
Wij hebben sinds kort een nieuwe meester.
Hij heet Dennis. Hij is 25 jaar oud.
Hij is super aardig en grappig!
Gr. Julia
Michal
Hoi ik ben michal
Wij hebben een nieuwe meester
Hij is 25 jaar ik vind dat heel
goed les kan geven en hij is ook
Super aardig
Groetjes michal
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Ellart
Hallo ik ben ellart ik ga het hebben over de open dag op het Linde college.
Er waren heel veel dingen om te doen op de open dag met school zoals klimmen.
Of mayo maken bij science ik zelf heb voor klimmen en science gekozen.
Ik ben ook op donderdag bij de opendag van het Linden wezen kijken.
We leerden daar engels, frans muziek en veel andere dingen.
Het was super leuk.
Dat was het weer doei…
Madelief
Hoi ik ben madelief
Ik ga het hebben over de cito.
Ik vond de cito wel moeilijk.
We hadden begrijpend lezen.
En rekenen, blits, spelling, taal en
Woordenschatspelling enz.
Dat was het doei.
Brent
we hadden een voorstelling bij uur cultuur.
He ging over een rare hond ,kind en moeder het kind slingerde een hond rond met een touw om zijn
nek.
Einde
Jessie
Hoi ik ben Jessie
We hebben bij het linde college in Wolvega
Gekeken. Het was echt een hele grote school.
Het was een doe middag. Ik ging, samen met mijn
beste vriendin, eerst naar natuurkunde en
Techniek. Daar kon je een windmolentje op
Zonne energie maken. Toen we dat hadden gedaan
Gingen we naar verzorging. Daar hebben we patat en
Een broodje hamburger maken. Ik heb mijn nieuwe
School al gekozen, het word Stad en Esch Diever.
Groetjes Jessie Serrarens
Tessa
Hallo ik ben Tessa.
Wij hebben de cito ’s gehad.
Ik vond het niet heel moeilijk.
Maar sommige kinderen wel.
Het warren best wel veel toetsen.
B.V. spelling, rekenen en woordenschat
Ik vond woordenschat het makkelijkste .
En ik vond rekenen en spelling het moeilijkst.

Groetjes Tessa.
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Thomas
Cito’s
Hallo ik ben thomas
Vorige week hadden ik cito toetsen
Ik had rekenen , speling , begrijpend lezen blits , studievaardig heden
Gr thomas
Annemiek
Hoi ik ben Annemiek.
Ik ga het hebben over de doe dag van het Stellingwerfcollege.
Ik ga zelf al naar die school.
We maakten al mooie dingen bijvoorbeeld badzout proefjes piano les en nog veel meer.
Ik vond het super leuk.
Ik ga er zeker heen.
Groetjes Annemiek
Thijs
Ik ga het hebben over de cito toetsen.
We hebben rekenen deel 1,2,3,4 deel 4 is met rekenmachine.
We hebben ook spelling ww en de normale in de kleine boekjes.
Ik heb met alles vervolg 2 moeten maken (dat is beter dan vervolg 1).
We hebben ook woordenschat gehad daar was ik niet echt goed in want ik gebruik geen moeilijke
woorden
Met vriendelijke groet Thijs Tolman
Noor
Hallo ik ben Noor,
Ik heb mijn nieuwe school gekozen .
Het wordt het RSG Steenwijk maar dan niet bij het station, maar vlak bij de stad dus als ik een tussen
uurtje hebben kan ik lekker naar de stad. Het is daar super leuk, ik kan niet wachten tot ik naar mijn
nieuwe school kan ze hebben daar ook een sportklas dan ga je in plaats van 3 uur 5 uur gymmen. Ik
kan niet wachten!
Groetjes Noor Van De Vliet
Lieke
Hallo ik ben Lieke
Wij hebben de cito week gehad ik vond het makkelijk maar eigenlijk ook wel moeilijk. Begrijpend
lezen vond ik het moeilijkst. Maar ja het is nu wel voor bij . Iedereen was zo stil dat ik me heel
makkelijk kon concentreren. Ik heb ze allemaal nou niet allenmaal maar een paar op de computer
gemaakt. GR Lieke 
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Britt
Hallo ik ben Britt datum: woensdag 8 februari 2017
Wij hebben cito weken gehad ik vind het pittige toetsen. Ik vind studievaardigheden het moeilijks en
rekenen het minst. Het was super stil in de klas dat vond ik heel fijn want dan kan je je makkelijker
concentreren voor mij gevoel ging het wel goed maar het is allen maal voor bij .maar de eind cito zit
ook nog op groep 8 te wachten maar dat duurt nog heel erg lang en o ja ik mocht alle cito ’s op de
computer maken . maar alle cito ‘s zijn nu wel voor bij … : ) gelukkig !!!!!
GR. Britt
Eline
Hallo ik ben Eline ik ga het hebben over meester Dennis.
Ik vind hem lief ,leuk, aardig en sociaal.
Hij doet het goed en probeert het heel leuk te doen.
Hij legt alles goed uit.
Hij is soms streng maar nooit tegen mij.
Dat wilde ik vertellen over meester Dennis.
Nynke
Hallo ik ben Nynke
Ik ga het hebben over het Stellingwerf College
Ik ben daar 25 januari heen geweest het is een super leuke school
En ik ga daar zeker heen
Groetjes nynke
Max
Hoi ik ben max
We hebben cito’s gedaan sommige waren lastig vooral tekstverwerken
En rekenen spelling vond ik het makkelijkst en blits vond ik ook wel moeilijk de rest niet
Sommige waren best wel saai en sommige zoals spelling was wel leuk.
Van max :]
Norah-An
Hoi ik ben Norah-An
Ik ga het hebben over de nieuwe meester & over de cito’s,
Onze nieuwe meester heet meester Dennis,
Hij is heel aardig en grappig.
We hebben ook cito’s gedaan het was best leuk
Maar niet zo makkelijk…..
Groetjes van Norah-An
Jordy
Ik ben zelf naar het Stellingwerf geweest.
En daar vond ik het leuk .
En we hebben nog cito’s gemaakt.
Groetjes Jordy
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LEG DEZE DATUM VAST
VOORJAARSVAKANTIE
GOEDE VRIJDAG/PASEN
MEIVAKANTIE
HEMELVAART
PINKSTERVAKANTIE
ZOMERVAKANTIE

17 FEBR.
14 APR.
22 APR.
25 MEI
2 JUNI
21 JULI

26 FEBR.
17 APR.
30 APR.
28 MEI
11 JUNI
3 SEPT.

OUD PAPIER
Elke eerste dinsdag van de maand halen wij het oud papier bij u op.
BATTERIJEN
U levert toch uw oude batterijen bij ons in? Er staan bakken bij beide
ingangen van de school.
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Wanneer de wereld wit wordt…
Ieder seizoen heeft zo zijn charmes. Deze winterse periode hebben we genoten van het laagje ijs op
de waterplasjes en de vorst aan de takken van de bomen en struiken. En heel af en toe was de wereld
witgekleurd waarin we onze eigen voetstappen op het plein zagen staan als we achterom keken. Nu
zeker met dit weer komt het thema winter helemaal tot zijn recht waardoor het voor ieder kind leeft.
We trekken dan ook graag onze winterjassen, sjaals, mutsen en handschoenen aan om samen naar
buiten te gaan.
Peuteropvang
Ook bij ons op de peuteropvang zijn we bezig met het thema winter. In het kader van de
harmonisering, waarbij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen samengaan, wordt peuterspeelzaal
onderdeel van de kinderopvang als peuteropvang. Peuteropvang is dus eigenlijk hetzelfde als wat u
van een peuterspeelzaal gewend bent. Wij volgen het vve-programma (vroeg- en voorschoolse
educatie) doormiddel van Piramide. Piramide is een totaalpakket aan thema’s met allerlei activiteiten
op gebied van muziek, dans, drama, creatief, thema-hoeken, voorlezen en noem maar op. Diverse
begrippen, passend bij het thema, staan centraal en bevorderd dan ook de taalvaardigheid. Voor ieder
kind biedt Piramide de uitdaging die hij of zij nodig heeft.
We beginnen de dag altijd met het ‘goedemorgen-lied’ waarna we naar de dag en het weer kijken.
Luisteren naar een verhaal en gesprekjes voeren n.a.v. een praatplaat maakt voor ieder kind duidelijk
met welk thema we bezig zijn. Iedere dag leren we weer iets nieuws over het thema. Na de kring gaan
we knutselen. We rijgen pindakettingen voor de vogels, knutselen een bijvoorbeeld een wintertrui,
vogel en sneeuwpop. Daarna hebben we vaak wel zin in eten. Aan tafel krijgen we fruit en drinken. Na
het fruit eten gaan we lekker naar buiten, de wereld ontdekken. Na het buitenspelen eindigen we de
peuteropvang in de kring. Wat hebben we allemaal gedaan, ontdekt en geleerd vandaag?
Grote voordelen aan onze peuteropvang is dat peuters ook vaker dan 2 keer een peuteropvang
ochtend bij ons mogen komen. Het is daarnaast ook nog eens goed te combineren met onze
dagopvang. Heeft u bijvoorbeeld opvang nodig van 7.30 uur tot 13.00 uur of een hele dag? Uw peuter
geniet gewoon mee van de peuteropvang. Wanneer u al opvang bij ons afneemt, mag uw peuter ook
één ochtend peuteropvang afnemen.
Onze peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang waarbij 2 werkende ouders een forse teruggaaf
kunnen verwachten van de Belastingdienst. Ook ouders waarbij er 1 werkt kunnen een beroep doen
op een peuteropvangregeling vanuit de gemeente. Dit is dezelfde regeling die bij de peuterspeelzaal
van toepassing was.
Wilt u hierover meer informatie of een vrijblijvende offerte, bel of mail ons gerust.
Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang.
We maken graag een offerte voor u.
Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen: info@dekinderkei.nl of 0561851066
Sportieve middag voor alle bso kinderen van de Kinderkei
Op 5 januari kwamen alle kinderen van de bso sportief gekleed naar de Olde Steense in Wolvega.
Gezamenlijk is er flink wat af gesport en gespeeld. Zowel de pannakooi, parachute, balspelen,
klimrekken enz. werden getrotseerd. Het was een erg geslaagde en gezellige middag met
ondertussen voor iedereen fruit en fruitwater. Deze middag werd begeleid door deskundige
sportcoaches.
Groeten van Team Kinderkei
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AGENDA

3 MAART

PLAYBACK-SHOW

19.30 UUR

4 MAART

PUPQUIZ

20.00 UUR

4 APRIL

ALGEMENE LEDENVERG.

20.00 UUR

22 – 26 APRIL

OPZOMERWEEK

28 APRIL

KOPIJ-INLEVERDATUM

KOPIJ INLEVERDATA VOOR 2017:
28 APRIL
7 JULI
22 SEPTEMBER
8 DECEMBER
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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

