EVEN BI’J PRAOTEN
IN BOIJL

Nummer 6 - 2012

COLOFON
“EVEN BI’JPRAOTEN”
Is een tweemaandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL
en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerfen,
Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:

Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Bezorgers:
H.
E.
R.
H.
A.
Y.
A.
A.
L.

Bijkerk
Blaauwbroek
Boelen
Roeles
Bootsma-de Boer
Gutterswijk
Thalen
Marks
Bokkers

Medewerkers buurtschappen:
Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi’j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof

Abelien Thalen
Corien Krist
Thea Mooij en Rina Kremer
Juup Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Wilma Bouman
Rudy Klesman en Corrie de Vries
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi’jpraoten te Boijl.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst
worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor
welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te
korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).
Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl
of u kunt uw copij inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2c.

3

EVEN BUURTEN
Bi’j Harmke
Nog dit jaar gaat Kim van der Geest onze buurt verlaten. Na een hele lange tijd van klussen in hun
nieuwe huis in Vledder, gaat het nu toch echt gebeuren. We wensen Kim en Bram heel veel geluk aan
de Palmbosweg!
Verder is ons geen nieuws ter ore gekomen .
We wensen u allemaal hele gezellige feestdagen en alle goeds voor het
nieuwe jaar!
Jantje en Anne-Marie.

Boekelte
Na jaren aan de Boekelterweg 14 gewoond te hebben, heeft Gerrit van Dijk samen met zijn vriendin
Mariëtte Bakker, hun stek verruild voor de Boekelterweg 18.
Zijn zoon Fedde en vriendin Debbie samen met hun zoontje Mace van 5 maanden hebben hun plek
overgenomen.
Gerrit en Fedde runnen nu samen de boerderij. We wensen hen allemaal veel geluk en succes op hun
stek.
Jan en Hinke de bewoners van Boekelterweg 18, zijn verhuisd naar Itens, waar de ouders van Hinke
wonen, dus terug gekeerd naar de geboortegrond.
Op donderdag 11 oktober jl. heeft het bedrijf Schep Holsteins aan de Boekelterweg 5, 160 vaarzen
geveild. Zo hadden we in Boekelte toch weer een uniek evenement aan de straat.
Iedereen fijne Kerstdagen en een goede Jaarwisseling, verder voor allen alle goeds in het jaar 2013.
Vriendelijke groeten,
Anne en Annie

Boijl

ost

De tijd vliegt voorbij en inmiddels heeft het land al zijn eerste witte winterdeken gekregen.
Elke keer ziet het er mooi uit.
30 september had Boijl Oost na lange tijd weer een buurtbarbecue. Paul en Bianca hadden alles
supergoed georganiseerd en zo konden de buurtbewoners van een gezellige middag en avond
genieten. Langs deze weg wil ik namens de buurt Paul en Bianca nogmaals hartelijk bedanken. Ik heb
gehoord dat over twee jaar zich een ander stel opgegeven heeft om een buurtactiviteit te organiseren.
Verder heb ik geen nieuws van Oost binnen gekregen.
Lieve mensen uit het dorp,
Mensen hebben mensen nodig om elkaar te dragen en elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben elkaar nodig om voor elkaar op te komen, om samen te werken aan welzijn, vrede en
geluk. Mensen hebben elkaar nodig om te delen met elkaar, welvaart, inzet en bekommernis voor de
minst bedeelde eerst. Kortom om elkaar lief te hebben!
Ik wens dat jij in het komend jaar zo een mens bent en mensen mag ontmoeten die dat voor jouw zijn.
Ik wens jullie een fijne kerst en een vredevol en vooral gezond Nieuwjaar.
Liane
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Snels Hutte
Wereldschokkende gebeurtenissen gingen de Doldersumsestraat de afgelopen maanden (gelukkig)
voorbij. Maar de rigoureuze snoeibeurt van het ‘bos’ in het verlengde van de oude straat en de
boerderij van Kleinhoven heeft – naast een imponerende hoop snippers – een nieuw beeld
geschapen. Bijvoorbeeld het zicht op de rij oude eiken, die vroeger aan weerszijde van de weg
stonden.
Niet onvermeld mag natuurlijk blijven de erespeld die Anne Dassen eind september ontving omdat hij
een kwarteeuw bestuurlijk actief is bij het wild- en landschapsbeheer. Het was al zijn tweede
onderscheiding op dit gebied. We verwachten hem bij de eerstvolgende officiële gebeurtenis in Boijl –
bijvoorbeeld als bestuurslid van de vogelwacht – wel met alle eretekens op de borst.
Hij is niet de man om de vlag uit te hangen, maar (ook hier) mogen we de tachtigste verjaardag van
Henk Kruijshaar niet zondermeer laten passeren. Haast zouden we spreken van de nestor van de
straat, maar nee, dan zouden we Frans Feenstra (van de Klokkebel) tekort doen. Hij is met 86 met
afstand recordhouder – en dan ook nog zonder elektriciteit.
Met het oog op de komende kerstdagen: zijn er mensen in Boijl die nog een flinke kerstboom nodig
hebben, op het erf van Reimer Strikwerda moet er één met een hoogte van ruim vier meter gerooid
worden. Liefhebbers voor de boom (met of zonder kluit) kunnen zich met schop of zaag melden na
een telefoontje.
Nu we het toch over de kerst hebben: we wensen iedereen mooie feestdagen en een in alle opzichten
voorspoedig 2013.
Jeannette Kleinhoven
Reimer Strikwerda

Boschoordweg

De Daoken

Terwijl we dit schrijven is Sinterklaas net weer vertrokken met al zijn pieten. Het blijft altijd een mooi
traditioneel kinderfeest.
Op 12 december 2012 heeft Niels Boersma zijn A-diploma gehaald, die datum staat maar mooi op je
zwemdiploma Niels. Gefeliciteerd en nu maar lekker zwemmen!!
Onze mannen zijn ook alweer druk in de weer geweest om een prachtige kerstboom op het veldje te
plaatsen. Dat is zoals alle jaren weer een mooi gezicht en het brengt een stukje gezelligheid in deze
donkere dagen.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een prachtig mooi 2013 toe!!
Thea en Rina

Brinknieuwtjes
Hier weer wat nieuwtjes van de brink.
Ten eerste willen we Hans Minneart graag beterschap wensen met zijn arm, hij heeft deze
gebroken na een val van een trap.
Jarno van Daatselaar heeft voor een week terug zijn keel en neus amandelen er uit gekregen,
en dat ging erg goed. Hij heeft er niks geen last meer van.
De goede Sint is dit jaar weer langs geweest, wij hopen dat iedereen goed verwend is.
Groeten, Ilse en Abelien
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Boijl Centrum
Het jaar loopt weer op z’n eind en dan moeten er weer wat nieuwtjes uit de buurt in de dorpskrant
vermeld worden.
Wilmer Terpstra is geslaagd voor het rijbewijs van de vrachtauto. Hij is nu bezig om de bewijzen die
voor een aanhanger nodig zijn in z’n bezit te krijgen. Veel succes en rij voorzichtig.
Onze melkboer Paul Verra is gestopt met zijn rijdende winkel. 38 jaar heeft hij de westelijke helft van
Boijl en de Boschoordweg trouw voorzien van de nodige zuivelproducten en kruidenierswaren, maar
hij zet er nu een punt achter en gaat in de vut.
Als dank hebben we hem met elkaar in de wagen iets aangeboden en veel plezier toegewenst met z’n
vrije tijd. Een bekende verschijning is weer uit het straatbeeld verdwenen. Jammer.
Dit was het dan weer.
Voor iedereen prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar toegewenst.
Annie

Tot onze spijt vernamen wij dat onze buurtbewoner de heer Jan Kaal op 30 november is overleden.
De heer Kaal werd 78 jaar.
Wij wensen mevrouw Kaal, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van hun
verdriet.
**********
Verder nieuws betreft voornamelijk berichten uit de ziekenboeg.
In de zomer werd Femke Platje opgenomen voor een ingreep, hierover schrijft ze zelf een verslagje.
Zie onder.
Jannie de Vries werd aan haar schouder geopereerd. De schouder is nog pijnlijk maar Jannie
verwacht dat ze door de oefeningen en het verstrijken van de tijd uiteindelijk van de pijn af zal zijn.
Van harte beterschap Jannie en we duimen voor een algeheel herstel.
Roelie Jager verbleef een poosje in Tjongerschans. Gelukkig is ze weer thuis en wij wensen haar van
harte beterschap.
En René???? Hij bouwde voort………..
Hierbij wil ik graag de buurt bedanken voor de fruitmand
en verder iedereen voor de bloemen, kaarten en telefoontjes
bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Jannie de Vries, Kerkweg 18
“Ik ben in augustus geopereerd aan mijn keelamandelen. Die moesten eruit omdat ik constant
keelontsteking had. Na een “geslaagde” operatie, mocht ik na een nachtje in het ziekenhuis weer naar
huis.
Omdat ik na de operatie een nabloeding kreeg, was er eerst nog een beetje paniek, maar het is
allemaal goed afgelopen.
Een paar dagen nadat ik thuis was, kreeg ik van de buren een mooie fruitmand. Hiervoor hartelijk
bedankt, Buren !!!!! Erg mooi.
Ik ben ondertussen alweer op controle geweest, ik kan weer zingen als een nachtegaal”
Groetjes Femke Platje
Verder wensen wij iedereen fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.
Corrie de Vries en Rudy Klesman
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De Bekhof
Alweer het laatste berichtje van dit jaar, deze keer niet veel nieuws uit onze buurt.
Ten eerste willen de nieuwe bewoners van de Bekhof 3 zich voorstellen.
Hallo allemaal,
Wij zijn Harm Koopman 61 jaar en getrouwd met Sientje v.d. Velds 57 jaar.
Hebben twee zoons, Gerben 37 woont in de Blesse en Rolf 33 jaar woont in Wolvega.
Wij wonen sinds 1 juli tijdelijk aan de Bekhofweg 3 en zijn 21 jaar veehouder geweest in de Blesse.
Voorheen hebben we een boerderij gehad in Roderwolde, waar Harm is geboren en onze jongens
ook. Sientje is geboren in Donderen en werkt nog een paar dagen per week als huishoudelijke hulp bij
de thuiszorg. Harm is op dit moment nog boer in ruste, want onze boerderij hebben we in het voorjaar
verkocht. (een periode met dubbele gevoelens) Onze hobby's zijn met mooi weer met de caravan er
op uit trekken en fietsen en verder mogen we graag met onze hond wandelen in de omgeving en
genieten van de mooie natuur hier.
Een vriendelijke Groet van Harm & Sientje
Dan hebben de buurtgenoten zich weer fantastisch ingezet voor een zeer vrolijke boog bij Wim en
Yvonne Gutterswijk.
Zij vierden namelijk op 11-11-2012 een jubileum feest. Wim werd 65 jaar die dag en in het begin van
dit jaar werd Yvonne 65. En als klap op de vuurpijl waren ze samen 40 jaar getrouwd op 10 maart.
Dat er op die datum geen boog werd gebouwd komt omdat de jubilarissen een prachtige verlate
huwelijksreis naar Nieuw Zeeland maakten, waar ze nog steeds van nagenieten.
Maar goed al deze jubilea bij elkaar gebracht op 11 november en het werd een hele gezellige dag,
met vele vrienden en familie in de "Vrije Vogel" in Elsloo.

Dan hebben we nog het leuke berichtje gekregen dat Mike Elsinga kampioen is geworden met zijn
E 1 team met voetballen, gefeliciteerd jongeman!
Zij speelden voor het eerst onder de vlag van Trinitas!
Dat was het dan weer voor deze keer.
Wij wensen een ieder hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Gerrie en Yvonne.
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Meuleveldweg

Rijsberkamp

Jeroen Bokkers en Geertje hebben een huis gekocht aan de Boijlerweg. Er moet nog veel aan gedaan
worden dus voorlopig wonen ze nog aan de Meuleveldweg.
Ed en Nettie reden richting Appelscha, aangezien er een fietspad aangelegd wordt, was de weg bij
Elsloo al afgesloten. Nettie wist nog wel een binnendoor weggetje…? Nou dat heeft onze vrouwelijke
navigator geweten, want de zandweg binnen door, was best wel modderig hoor..
Ze reden door diepe kuilen en grote plassen en raakten behoorlijk in de struikgewassen
De rally Elsloo – Dakar, bracht dit team goed in de war
Gelukkig zijn ze na enige strijd, uiteindelijk door buurman Martin bevrijd.
Jan Mulder was heel netjes de sloot aan het opmaken,
Hij gooide de modder troep mooi in zien bakkie van de trekker.
Ja mit een Ferguson en een bakkie, is zo’n sloot opmaken een makkie….
Toch dacht Jan, mien trekker kan nog wel wat dichter op de sloot an
Hej mus goed achter umme kieken en sturen te gelieke
Niet dat det nou het argste was, maar hej gef mej doar een stroale gas ..!!
Zien Ferguson giet mit gang op de sloot an !
Oh oh het bakkie kiepelt der zo onder in en met een diepe zucht,
Ziet Jan de veur wielen van zien Ferguson al hangen in de lucht..
Voorzichtig is hij er uit gekropen en stilletjes naar huis geslopen….
Wilmer Adrie Meint en Luuts hebben vervolgens met enorm veel pret
De Ferguson en het bakkie weer op het rechte pad gezet….

De blonde dame die deze zomer werd gesignaleerd komt uit Leeuwarden en ze woont nu per
1 december op de Rijsberkamp. We wensen Janny en boer John dan ook veel plezier bij ons op de
buurt.
Het mooiste huis van de Meuleveldweg is bijna klaar . Martin en Lida zijn elke dag druk bezig met
schuren, verven, vloeren leggen, opruimen en poetsen, ze hopen dat ze er voor de Kerst in kunnen
gaan wonen.
Namens de buurt wens ik iedereen een Goede Kerst en een Voorspoedig 2013
Wilma Bouwman
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PROTESTANTSE GEMEENTE
In en rond de kerk…
De bomen rond ons huis zijn kaal. Ik heb ontelbare kruiwagens
met gekleurd herfstblad naar de weg gereden. Er mag niet te
veel blad in de tuin blijven liggen. Het eikenblad dat van bomen
uit het bos en langs de weg onze tuin in waait, geven we terug
aan de gemeente. Alleen als ik in het bos loop, ritselt er een dik
pak bladeren onder mijn voeten. Daar onder een laag blad
gebeurt een winter lang van alles. Als je heel stil bent, kun je horen dat het er krioelt van leven.
Het is dezelfde beweging die we in de liturgie tijdens kerkdiensten maken. De herfsttijd neemt ons
mee naar verstilling, inkeer, concentratie op verwachten. Met advent begint een nieuw kerkelijk jaar:
met verwachten en verlangen. We kijken in de kerstnacht terug naar de geboorte van Jezus om
vooruit te kijken naar de verschijning van Christus in onze wereld.
De God van de Schriften is altijd onderweg. God gaat de mens vooruit als een vóórtrekker. In de
Schrift kom je geen tot rust gekomen van God tegen. God is nog steeds onderweg.
Maar, hoor ik u al zeggen, waarom kom ik God dan nooit tegen onderweg? Misschien heeft dat te
maken hoe mensen God voorstellen. In de bijbel bestaat God, als God die gebeurt. God die zich
ontfermt, die schept en zich toewendt naar mensen. Die kleinen groot maakt. Die in Jezus een
menselijk gezicht voor ons krijgt.
Daar zijn geen objectieve bewijzen voor te geven. Het is alleen maar te ervaren. Dat God bestaat
kun je niet bewijzen door zogenoemde objectieve kennis. Wel door ervaren of door te verwachten.
Je kunt er beter van zingen, dan er over spreken.
Zoals in gezang 130: de nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver. Ook al klinkt het soms
als zingen tegen beter weten in. Je verlangt er naar dat het toch waar wordt. Voor de mensen om je
heen en voor al die anonieme mensen die je tegenkomt in de krant.
Voor kinderen die worden bedreigd soms gewoon in het huis waar ze wonen door de mensen die
voor ze zorgen.
Voor wie lijden aan pijn, aan verlies of aan eenzaamheid.
Voor wie leven met angst voor de dood of het leven. Dat het toch waar wordt en gebeuren zal, hier
onder ons, onder hen die wij dragen in ons hart.
Dat oude lied eindigt vol vertrouwen: toch staat in stille pracht, op deze donkere aarde, de ster van
Gods genade aan het einde van de nacht... Die ster is er al. Die maken wij niet. Zo is het ook met
ons verwachten. Die maken we niet, die wordt ons gegeven. Voor mij gebeurt ook dat van God, net
als het aanwakkeren van verlangen naar heelheid en naar leven in vrede met God, de ander en
jezelf.
Juist als de bomen kaal zijn, zie je de sterren des te beter. Maar je moet wel met open ogen omhoog
kijken. Dat geldt ook voor de ster van Gods genade, stel je open. God gebeurt waar mensen elkaar in
liefde nabijkomen en zich verwonderen over wat hen overstijgt.
Niet om een wonder uit vreemde verte
Niet om een engel de aarde hoog te boven
Niet om een kind
vanuit de hemel neergedaald
bidden wij, maar
om engelen van mensen dagelijks om ons heen
om het wonder van vrede voor hier en overal
om het vertrouwen dat spreekt uit kinderogen
om de mens Jezus,
- kind van Bethlehem
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man van Nazareth in wie Gij, God en Goed
bent gezien de eeuwen door.

Peer Verhoeven

LESSONS AND CAROLS
Op 23 december a.s. organiseert de commissie Vorming en Toerusting van de vier samenwerkende
gemeenten Appelscha, Donkerbroek, Frieslands End en Oosterwolde de eerste viering van Lessons
and Carols. Het vindt plaats in Het Anker en begint om 16:00 uur. Toegang is gratis. Er is wel een
uitgangscollecte die van harte wordt aanbevolen.
De viering wordt gehouden rond negen vaststaande lezingen uit het Eerste en Tweede testament. De
lezingen uit het Eerste testament gaan over de komst van de Messias; die uit het Tweede testament
gaan over de geboorte van Jezus, de herders, de wijzen uit het oosten en de laatste lezing is het
eerste hoofdstuk uit het evangelie van Johannes. De lezingen worden afgewisseld met liederen in
samenzang en door het projectkoor dat speciaal bijeengebracht is rond de leden van de Cantorij o.l.v.
Henk Oosterhuis. De koorleden komen uit alle vier de gemeenten die met Vorming en Toerusting
meedoen. Gert zingt al elf jaar bij de cantorij in Oosterwolde. En nu mag ik ook een keer meedoen. En
dat is leuk om te doen. In een koor zingen is toch echt anders zingen dan op zondag in de kerk. Het
orgel wordt bespeeld door Jan Smid, organist uit Appelscha.
De eerste keer dat de Lessons and Carols werden gehouden was in 1880. De latere aartsbisschop
van Canterbury, toen nog bisschop van Truro, organiseerde op de avond voor Kerst deze viering. De
traditie vertelt dat hij de viering om 10 uur ’s avonds organiseerde om te voorkomen dat de mannen op
kerstavond naar het café gingen en op kerstmorgen hun roes lagen uit te slapen..

BIJ DE DIENSTEN
24 December om 19.00 uur is er traditiegetrouw de kerstavonddienst in Boijl. In deze dienst is
Erica Plomp-den Uijl uit Makkinga de voorganger. Het kinderkoor o.l.v. Mirjam Cornelisse werkt ook
weer mee. Zij hebben samen met Minie Diever een kerstspel ingestudeerd. Het thema van de
overdenking is Kerstwensen. Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk met een
kerstkransje. Het belooft een afwisselende kerstdienst te worden met mooie kerstliederen. U bent van
harte uitgenodigd met uw hele familie..
25 december is er om 10.00 uur in Makkinga een extra feestelijke
kerstdienst voor heel jong tot zeer oud. Deze dienst is voor alle
inwoners van de dorpen. Voorganger is Erica Plomp-den Uijl. Een
dienst met veel muziek en vol zingevende verhalen en gedichten geven
de bezoekers het échte kerstgevoel. Voor de kinderen is er een
verhaal over de os en de ezel. Voor ouderen een overdenking met als
titel de paradox van Kerst.
Oudejaarsavond 31 december is er om 19.30 uur een samenkomst in Boijl. In deze dienst worden de
overledenen uit het afgelopen jaar herdacht en denken we terug aan wat was en wat komen gaat. Op de
grens van oud naar nieuw kunt u een kaars aansteken voor wat zorgen geeft. Voorganger is Erica Plompden Uijl.
6 januari is er een nieuwjaarsdienst. Het is een feestelijke dienst die voorbereid is door ouderlingen
uit de drie dorpen die samen de Streekgemeente Frieslands End vormen. Het thema is aansluitend bij
het programma van Vorming & Toerusting vertrouwen. Het gaat zowel over vertrouwen schen10

ken/geven als vertrouwen ontvangen. Maar ook over vertrouwen in jezelf en de (A)ander. We gebruiken de beamer om met beelden de woorden te ondersteunen. Na drinken we koffie en heffen we het
glas om elkaar iets goeds toe te wensen.
Relaties in het licht van Jezus
Gespreksleidster
Wanneer
Data
Aanvang
Locatie

Erica Plomp- den Uijl
maandagavond
2013: 21 en 28 januari; 4 en 11 februari
19.30 uur tot 21.30 uur
’t Karkehus achter de kerk in Elsloo

Jezus wordt wel de levende Tora genoemd. Wie een relatie aangaat met Jezus gaat ook een relatie aan
met Israël. Het verhaal van Jezus lijkt op die van de zonen van Jacob. Het verhaal van Matteüs kun je niet
lezen zonder dat je de verhalen uit Genesis kent. Verhalen die vingerwijzingen geven om de aarde tot een
veilige woonplaats voor mensen te maken.
In het Matteüsverhaal is Jezus degene die er is namens God. Ook in je eigen leven kun je die wonderlijke
ervaring hebben. Hij is het!. Het mooie van werken met groepen is voor mij steeds weer het leren en
bemoedigen van elkaar. Wie met anderen door teksten en het eigen leven wandelt, verbindt zich opnieuw
met de oerbron van het bestaan. En wordt God zichtbaar in die ander. De eerste twee avonden gaan over
Jezus als broeder van mensen, de volgende over de kerk en de Psalmen.
Kernwoorden zijn
21/1
Lijnen naar de aartsvaders en naar vaders van nu.
28/1
Schuld en schaamte; veiligheid en bevestiging
4/2
Rivaliteit en solidariteit
11/2
Weg met de belagers
U kunt zich nog opgeven voor deze vier avonden. Het is een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren
kennen en misschien ook om mij eens te ontmoeten..
FILMAVOND
Datum
2013: dinsdagavond 15 januari .
Aanvang
20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar!
Locatie
Het Anker, Oosterwolde
Intouchables is een film uit 2011 van
regisseurs Olivier Nakache en Eric Toledano.
Een film die je gezien moet hebben, vol humor
en realitiet. Want al lijkt het een verzonnen
script, niets is minder waar. Het verhaal stoelt
op waarheid.
Miljonair Philippe is aan een rolstoel
gekluisterd. In hartje Parijs woont hij in een
kast van een huis. Driss woont daar ver
vandaan, in een van de grimmige voorsteden.
Verdient de jonge Senegalees zijn geld niet
met schimmige zaakjes, dan trekt hij wel een
uitkering. Maar wie bijstand wil, moet
solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte
baan opgescheept, als persoonlijke verzorger
van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij
Philippes stijve huishouden binnen de kortste
keren op z’n kop. Maar ook Driss’ leven zal
nooit meer hetzelfde zijn.
Graag tot ziens, Erica Plomp-den Uijl, pastor
Streekgemeente Frieslands End.
tel. 0516- 441477;
e-mail de.pastorije@hetnet.nl
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INGEZONDEN
Geachte landeigenaren, vrijwilligers en betrokkenen bij Jacht Boijl in 2011.
Het slipjachtseizoen 2012/2013 is zojuist begonnen. Jammer genoeg kon afgelopen maart de slipjacht
in Boijl op het laatste moment niet doorgaan; het Rhino-virus gooide roet in het eten. Maar alle
draaiboeken liggen klaar en wij, het organisatiecomité van de Jachtvereniging Soestdijk voor Jacht
Boijl, hebben ons dan toch tenminste begin dit jaar met uw hulp weer kunnen warmlopen voor een
succesvolle herhaling.
Wij zijn ook echt niet vergeten dat dit evenement rond Boijl niet zonder uw aller hulp gerealiseerd kan
worden.
Daarom willen we juist U nu al laten weten dat we opnieuw gaan proberen in maart aanstaande, we
mikken op woensdag 13 maart 2013, de slipjacht rond Boijl te houden. Het proces van vergunning
vragen is begonnen en wij hopen dat u, ijs en weder dienende, weer bereid bent uw medewerking te
verlenen. Wat dichter op de datum komen we graag met meer nieuws bij u terug.
Maar, mocht u nu al opmerkingen of suggesties hebben dan houden we ons daarvoor natuurlijk van
harte aanbevolen.

Met vriendelijke groet,
Het organisatiecomité; Max Schep, Karin Heere, Antoine De Graaf, Yvonne van Lierop, Hanne Wolf

Opbrengst van de collecte Brandwondenstichting in Boijl:
€ 304,73
Bedankt voor uw gulle gift!
Daarnaast ben ik op zoek naar een nieuwe collectant voor Boijlerweg AHB tot en met Bottema.
Opgave bij Ria Hoffman, tel. 421412.
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DORPSNIEUWS

Dorpsfeest 2013
‘Puur Hollands’
6 t/m 9 juni

Op 15 oktober j.l. heeft het dorpsfeestbestuur de eerste
vergadering belegd in aanloop naar het feest in 2013. Deze bijeenkomst was voornamelijk bedoeld
om het thema van het dorpsfeest te bepalen en de buurtvertegenwoordigers en commissieleden
geestelijk voor te bereiden op een feest met de alom gewaardeerde versierde wagens!
Het bestuur kwam met het voorstel om het feest het thema Puur Hollands mee te geven. Dat voorstel
werd enthousiast en unaniem overgenomen door de aanwezigen. Voor de versierde wagens kreeg
elke buurtvertegenwoordiger, door een envelop te trekken, een provincie toegewezen. Deze
Nederlandse provincie is het uitgangspunt voor de
versiering van de wagen van de desbetreffende buurt.
Kortom, alle creatieve geesten in de buurt kunnen
zich nu alvast gaan uitleven bij het maken van
plannen. Weet u nog niet welke provincie in uw buurt
in het middelpunt staat, vraag hier dan naar bij uw
buurtvertegenwoordiger.
In februari komen we weer bij elkaar om het
programma verder uit te werken. Daar zullen veel
vertrouwde onderdelen bij zijn, maar we kunnen
alvast wel melden dat de openingsmiddag er één
wordt die u niet wilt missen!
Wordt vervolgd…
Marein Boekhoudt, Tineke van der Walle
en Anne-Marie van der Geest.
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VERENIGINGSLEVEN
Inzamelingsactie t.b.v. renovatie Dorpshuis
"de Tille"
In de vorige dorpskrant bent u d.m.v. een bijlage op de hoogte gebracht over de stand van zaken rond
de renovatie van ons Dorpshuis "de Tille". Daarin hebt u kunnen lezen welke werkzaamheden er zoal
worden uitgevoerd en dat ook een aantal ZZP'ers hier hun aandeel in hebben. Verder kwam naar
voren dat, om al deze noodzakelijke verbeteringen te kunnen verwezenlijken, er nog een bedrag van
€40.000,-- nodig was. Dit bedrag kon worden opgebracht door werkzaamheden door vrijwilligers en
door geldelijke bijdragen uit het dorp.
Begin oktober is een groot aantal vrijwilligers het dorp rond geweest om huis aan huis formulieren
rond te brengen waarop u kon aangeven of u een bijdrage wilde leveren in de vorm van een
eenmalige gift, een renteloos aandeel of in de vorm van vrijwilligerswerk. Hier is in grote getale gehoor
aan gegeven. Er is aan eenmalige giften een bedrag binnengekomen van € 7.032,-- en € 5.600 aan
renteloze aandelen.
In totaal is er een bedrag binnen gehaald van: €12.632,-Dit bedrag zal volledig besteed worden aan de renovatie van het dorpshuis.
Verder heeft een groot aantal mensen aangegeven vrijwilligerswerk te willen doen. Tegenover elk uur
vrijwilligerswerk staat een bedrag wat in de begroting opgevoerd kan worden als zelfwerkzaamheid.
Op dit moment zitten we al op 600 uren vrijwilligerswerk. Dit zal ongetwijfeld nog meer worden.
Al met al een prachtig resultaat.
Daarom wil het bestuur van het Dorpsbelang iedereen bedanken die op welke manier dan ook
een bijdrage heeft geleverd of nog levert om de renovatie van ons aller dorpshuis te
verwezenlijken.

Regeling funderingsherstel
Provincie Fryslân heeft een regeling voor funderingsherstel getroffen. Dit
is bedoeld voor eigenaren van woningen met funderingsproblemen door
paalrot.
De regeling bestaat uit een laagrentende lening van 2%.
Hiermee kan men het funderingsherstel financieren.
Om in aanmerking te komen voor een lening moet de woning vóór 1992
eigendom van de bewoner zijn geworden.
Daarnaast mag de WOZ-waarde van de woning niet hoger dan € 236.607
liggen (peildatum 2010).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze regeling?
Haal dan de folder op bij uw gemeentehuis en/of kijk op www.fryslan.nl/funderingsherstel
Op de website vindt u meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.
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Commissie Renovatie Dorpshuis De Tille

Stand van zaken per 7 december 2012
De renovatie van ons dorpshuis De Tille is in volle gang! De afgelopen weken schrokken we soms van
de rommel, vooral in de grote zaal. Daar stonden twee grote steigers, één van ITN en één van
Bouwbedrijf Koning. De mannen van ITN zijn bezig met grote, lange buizen voor de afzuiginstallatie
die boven het verlaagde plafond komt en aan de heteluchtverwarming. Koning werkt aan de afwerking
van de staalconstructie waar de mobiele schuifwand aan komt te hangen. Inmiddels is boven de
staalconstructie een geïsoleerde wand getimmerd tot boven in de nok. Op dit moment is de zaal
daarom soms buiten gebruik.
In aanloop naar de toneeluitvoeringen, op 8 en 15 december, worden in de zaal voorbereidingen
getroffen voor het aanbrengen van het raamwerk van het verlaagde plafond, het afzuigsysteem, de
verlichting en de verwarming. Het is de bedoeling dat na de uitvoeringen alles in één keer overgezet
en in gebruik genomen kan worden. Het plafond wordt de eerste week van januari aangebracht.
Bovenal is de renovatiecommissie trots op wat onze vele vrijwilligers met elkaar inmiddels tot
stand gebracht hebben in totaal bijna 600 uren
Toen het dak gesaneerd was en de nieuwe platen en goten waren
aangebracht, is er rondom het gebouw riolering gegraven. Ook achter de
Tille is veel grond afgegraven dat ter plaatse veel te hoog lag. De
bestrating is inmiddels weer aangebracht. We zijn daarna in de berging
begonnen met ontruimen, grond afgraven, isolatie aanbrengen en er is
met 8 sterke kerels beton naar binnen gereden zodat er nu een stevige
vloer ligt. Een gedeelte van de berging is afgescheiden met een wand en een deur en deze ruimte
gaat gebruikt worden voor opslag. De toegang naar het café is dichtgemaakt met isolatie en platen.
Het andere deel van de berging wordt de nieuwe keuken. Hier komt een spoeltafel, afwasmachine,
mogelijkheden om iets op te warmen en klaar te maken en een groot werkblad. De deur naar het
toneel is dichtgemaakt en het bestaande raam is vervangen door een deur naar buiten. In deze ruimte
is een afwerkvloer gestort waarop betegeld kan worden. De grote witte tegels zitten inmiddels op de
wand en er komen antracietkleurige op de vloer. Ook de oude keuken wordt betegeld en gaat dienst
doen als 'koffiecorner'.
Als vervanging voor de huidige bar is een tekening gemaakt met bijbehorende offerte. Op basis
hiervan wordt er onderhandeld met de aanbieder.
De heren wc's zijn gesloopt en rondom de nieuwe inbouwinstallaties is regelwerk en platen
aangebracht. De toiletten zijn inmiddels betegeld. Wanneer het verdere schilderwerk klaar is, kunnen
de hangende potten en wastafels worden geïnstalleerd.
Tegen de tussenzaal van het café aan, is overdwars een mindervalide toilet getimmerd. Ook deze is
inmiddels betegeld.
Zodra deze toiletten klaar zijn, worden de damestoiletten aangepakt. Zo is er altijd een mogelijkheid
om van het toilet gebruik te maken.
Er komt een dubbele buitendeur in de zaal ter hoogte van d' Uutbouw en deze ligt geschilderd en wel
klaar om geplaatst te worden. Ook andere, nieuwe deuren zijn door onze schilders aangepakt.
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Het barretje in de hal is verwijderd. Er is daar een nieuwe ruimte
gemaakt waar de muziekinstallatie wordt opgehangen zodat deze
van achter de bar bediend kan worden. Het raampje dient om toch
nog wat zicht te hebben op de ingang van het dorpshuis. Het
nieuwe deurkozijn is inmiddels geplaatst.
Vrijdag’s voor de toneeluitvoering is het dorpshuis, voor zover
mogelijk, van een heleboel stof en rommel ontdaan zodat er weer
gasten ontvangen kunnen worden.
Regelmatig worden de vorderingen vastgelegd op foto's, die we vast en zeker op een later moment
nog eens met elkaar kunnen gaan bekijken. Wanneer de mannen aan het werk zijn, worden zij
voorzien van koffie, koek, een saucijzenbroodje of een stukje kaas of worst en is het vaak best heel
gezellig!
Al met al is er dus al heel wat gebeurd, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet!
De bouwcommissie heeft elke week wel één of meerdere keren overleg met Bert Koning en/ of Herre
Fekkes van ITN over hoe we verder gaan met de werkzaamheden. Wanneer we weer vrijwilligers
kunnen gebruiken, laten we dit zeker weten.
De activiteiten in de grote zaal staan op een heel laag pitje op dit moment. Ook wij zijn afhankelijk van
de snelheid waarmee de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
Wij zijn blij met het begrip dat u hiervoor kunt opbrengen.

Alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor hun inzet.

Namens de Renovatiecommissie.

Anne-Marie van der Geest.

Gelukkig gaat dit bij ons een stuk
makkelijker!
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Gemengd Koor Boijl
Gemengd Koor Boijl zong in Wilgenstede Wolvega.
De recreatiezaal van Zorgcentrum Wilgenstede in Wolvega was goed bezet met bewoners.
Koor Boijl bracht een gevarieerd programma voor een dankbaar publiek, dat soms luidop reageerde.
Begonnen werd met “Magnificat anima mea Dominum” (mijn ziel verheerlijkt de Heer) en verder o.a
Hongaarse Missen.
Ook klonken liedjes van vroeger, zoals “Knaapje zag een roosje staan”, dat door een 92-jarige vrouw
enthousiast meegezongen werd , met ritmische handbewegingen.
Na de pauze werden bekende Engelse liederen gebracht o.a “Halleluja” van Leonard Cohen.
Het prachtige slotlied “The Blessing” van Celtic Woman, werd in stilte aangehoord:
“In the morning when you rise, I bless the sun , I bless the skies....”
Het dankwoord was lovend met de vraag nog eens terug te komen.
Nieuwjaarsconcert Gemengd Koor Boijl
Het traditioneel Nieuwjaarsconcert is op zondag 20 januari om 11 uur in De Tille te Boijl.
Samen met het Kinderkoor Boijl wordt het publiek verwelkomd met een nieuwjaarswens uit de
Oekraïne: “Minogaja Leta”.
Beide koren staan onder leiding van Mirjam Cornelisse, pianobegeleiding Jeanine Santing.
Het programma is gevarieerd, iedereen is welkom.
Op 18 februrari 2013 geeft het koor een theeconcert in de Ned. Herv. Kerk , Vaart ZZ 74 in Appelscha.
Aanvang 14.30 uur.
Nieuwe leden zijn heel welkom, tel. 0516-520401
Leden komen uit alle windstreken.
Aukje Hoekstra

Dorpsgemeenschap & Kinderwerk
Het seizoen met activiteiten van Dorpsgemeenschap en Kinderwerk is inmiddels begonnen en via
deze weg willen wij u op de hoogte brengen van onze toekomstige activiteiten. Zoals u wellicht al
heeft opgemerkt is de kinderdisco verplaatst naar 12 januari. Dit in verband met de verbouwing van
het dorpshuis.
De spel en quiz avond van 17 november
was wat ons betreft weer een groot succes.
De 62 deelnemers werden verdeeld in 10
teams die de strijd met elkaar aan gingen.
De vragen waren zeer lastig te noemen dit
jaar, maar de mensen met minder kennis
van “nutteloze” feitjes konden dit goed
maken bij het altijd leuke hints en pictionary.
Het team van Gerry, Miranda, Janneke,
Sabine, Yanick en Nienke ging er met de
eerste prijs van door.
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- 19 december

Kerststukjes maken (zie weekbriefje basisschool) deelname
kinderen van de basisschool. De middag zal in 2-delen
georganiseerd worden. De Groepen 3, 4 en 5 zullen van
13:30uur tot 14:30uur aanwezig zijn en de groepen 6, 7 en 8
van 15:00uur tot 16:00uur.

- 12 januari

Kinderdisco (zie weekbriefje basisschool) deelname kinderen
van de basisschool. Ook deze avond wordt zoals gebruikelijk
opgedeeld in 2-delen. De groepen 1 t/m 4 van 18:30uur tot
19:30uur, en de groepen 5 t/m 8 van 20:00uur tot 21:30uur

- 2 februari

Wampex (Survival-/speurtocht in het donker) groep 8 en
ouder. Aanvang zie brief na opgave

- 8 februari

Mini playback
aanvang 19.30

show

(deelname

kinderen

basisschool)

Junior Wampex wordt volwassen
Vanwege de vele positieve reacties en de geluiden dat meer mensen ook in de
leeftijds categorie “een jaartje meer” graag mee wilden doen hebben we besloten
de leeftijdsgrens aan te passen. Dit jaar mogen de volwassenen dus ook
meedoen. Er is ruimte voor 20 deelnemende teams. Jeugdteams en teams van
donateurs krijgen wel voorrang om mee te doen. Daarnaast is deelname van
buiten Boijl ook mogelijk natuurlijk. Dus als u nog enthousiaste mensen weet die
graag een keer mee willen doen dan kan dat. Een team bestaat uit 5 of 6
personen waarvan er ten minste één 18 jaar of ouder is. Opgave moet voor 18
januari bij Hendrik Marks of Jorrit de Vries binnen zijn. Vermeld hierbij de
teamleden + de teamnaam. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u ook
contact opnemen.
Hendrik Marks

email: hendrik_marks@hotmail.com Tel: 0653457042

Jorrit de Vries

email: jorritjandevries@hotmail.com Tel: 0629605360

OJP Jeugdactiviteit Het Vossenspel
Datum: zondag 30 december om 13.00 uur (duurt tot 16.00 uur of iets later)
Verzamelpunt: De Tille
Leeftijd: vanaf groep 5 t/m 16 jaar (oude/warme kleren aan)
Opgeven: voor 27 december op de basisschool door middel van een
intekenlijst of een briefje met naam en leeftijd inleveren bij Jouk Dam, Boijlerweg 92 (OJP deelt de
groepen in).
Er zijn pauzes met drinken en eten, maar neem eventueel zelf ook drinken mee.
*Graag vroegtijdig melden als een kind een allergie of iets dergelijks heeft zodat hier rekening mee
gehouden kan worden.
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OJP begroet nieuwe voorzitter…
Tja, de tijd vliegt… Voor je het weet heeft de goedheiligman het land weer verlaten en staat de viering
van het oude en nieuwe jaar weer voor de deur! Traditiegetrouw roert een groot deel van de
ongetrouwde jongens/mannen (boven de 16 jaar) zich dan weer om oud & nieuw niet ongemoeid aan
zich voorbij te laten gaan. Dit jaar kent de OJP wel een nieuwe voorzitter in de naam van Yanick
Wieldraaijer, hij neemt na vier jaar het stokje over van Jorrit de Vries. Wij willen via dit stukje iedereen
informeren waar de OJP voor staat en wat de OJP zoal doet.
Flashback: Jeugd activiteit + PUIK! + Jeugdbands
Veel aandacht is er vorig jaar gegaan naar het laatste optreden van PUIK met de instuif. Dit was voor
onszelf natuurlijk de perfecte manier om een vol dorpshuis te trekken en er een zéér gezellige
avond/nacht/ochtend van te maken. Echter is hierdoor van een ‘echte’ stunt geen sprake geweest, maar
we hebben zeker niet stilgezeten. Al jaren valt het douanespel goed in de smaak bij zowel de ouders als
de kinderen, daarom hebben we ook afgelopen jaar hier voor gekozen.
Niet alleen Puik viel goed in de smaak. Ook de lokale band uit Boijl ‘Square Melon’ wist de sfeer er goed in
te houden. Als OJP kunnen we ons niet meer wensen dan zo’n gezellige avond, waar velen tot laat bleven
om ook het slotakkoord van Puik mee te krijgen. Hopelijk kunnen we er ook dit jaar zo’n groot feest van
maken!
Instuif
Na de vuurwerkshow en het uitreiken van de cadeaus is er voor iedereen de mogelijkheid om het nieuwe
jaar te vieren in het dorpshuis van Boijl. Dit feest wordt georganiseerd door de OJP. Het is van belang dat
u weet, dat het bedrag dat u tekent op de lijst niet wordt gebruikt om het feest te kunnen bekostigen.
Dit jaar gaan we weer voor het concept wat drie jaar geleden werd geïntroduceerd, wat betekent dat je
gewoon munten kan halen. We hebbe onze eigen OJP munt laten maken die ook dit jaar weer gewoon
geldig is. Omdat het feest alleen kostendekkend hoeft te zijn is de prijs van een munt € 1,00. Er wordt dan
ook geen entree gevraagd bij de instuif.
Oprichting
Al meer dan 57 jaar verzorgt OJP ’t Zwaantje de festiviteiten rondom de nieuwjaarsviering. De reden van
de oprichting is ontstaan door twee oorzaken. Eén oorzaak was het ‘togen’ in Boijl. In Boijl was het
namelijk de gewoonte om alles wat los en vast zat naar het schoolplein te slepen. De omvang van het
togen nam steeds grotere vormen aan. Met trekkers en opleggers werd Boijl en omgeving afgestruind. De
spullen die verzameld waren, werden dan op het schoolplein neergezet. Deze konden dan nieuwjaarsdag
weer opgehaald worden. Tijdens het togen ging er ook wel eens wat kapot. Deze reparaties werden altijd
keurig vergoed. Politie de Vries, destijds de dorpsagent in Boijl, was de bemiddelaar in deze gevallen.
Voor 8 vrijgezelle mannen was dit alles de aanleiding om een oudejaarsploeg op te richten. Die zorgde
ervoor dat het togen een halt toegeroepen werd. Bovendien was de gedachte: het geld dat eerst gebruikt
werd om de schadegevallen te betalen, kon voor een veel beter doel gebruikt worden. Deze twee
doelstellingen werden door de 8 vrijgezelle mannen nagestreefd en ondanks dat het begin moeilijk was,
werd toch hun doel bereikt.
En nog steeds is de vereniging springlevend. Bestond de OJP bij de oprichting uit 8 man, op dit moment
telt ons ledenbestand 38 jonge ongetrouwde mannen. Hierbij komt ook nog eens dat alle vergaderingen
druk bezocht worden en dat iedereen zijn steentje bijdraagt om alles tot een succes te laten worden.

20

E ojpboijl@gmail.com

Nieuwjaarsviering
In de loop van de jaren zijn de activiteiten van de OJP wel wat veranderd. Het togen wordt al lang niet
meer gedaan, maar nog steeds zorgt de OJP ervoor dat alles rondom de nieuwjaarsviering soepel
verloopt. Hierbij spelen de activiteiten zich de laatste jaren rondom de kroeg af. Rond 00:30 uur wordt
begonnen met een spectaculaire vuurwerkshow. ‘de stunt’ wat eerst altijd een toneelstukje op toneel is in
de loop van de tijd ook langzaam uit beeld verdwenen. Nu gaat het ook meer op de mensen en kinderen
uit Boijl op de dagen voor Oud & Nieuw de vermaken met allerhande activiteiten.
Verenigingsleven
Een ander jaarlijks ritueel zijn de cadeaus voor de verschillende verenigingen in Boijl. Op dit moment zijn
er zo’n 20 verenigingen. Hier worden ook de Basisschool en de Peuterspeelzaal bij gerekend. Elk jaar
mogen alle verenigingen een lijstje inleveren waarin aangegeven wordt welk cadeau ze graag zouden
willen ontvangen. Wanneer alle wensen op een rijtje gezet zijn, wordt er een keuze gemaakt welke
verenigingen in aanmerking komen voor een cadeau. Hierbij staat van te voren vast dat de OJP geen
geldbedragen weggeeft. Geprobeerd wordt om ieder jaar zoveel mogelijk verengingen tevreden te
stellen. Tot op heden is dit aardig gelukt. Enkele sprekende voorbeelden zijn de grote kerkklok in Boijl, de
gordijnen in de achterzaal van de Tille en de A.E.D.-kast van vier jaar geleden.
65+-pakketjes
Naast de cadeaus voor de verenigingen wordt ook rekening gehouden met de oudere bewoners in Boijl.
De OJP zorgt ervoor dat alle mensen die 65 jaar en ouder zijn een ‘overlevingspakketje’ krijgen. Hierin
zitten vooral kwalitatief goede eet- en drinkwaren. Nu is het niet zo dat zonder dit pakketje de mensen de
winter niet doorkomen. Maar ieder jaar horen wij dat dit pakket voor veel mensen een verrassende
aanvulling is, een pakketje dat zeer welkom is bij de mensen. Ook de OJP krijgt steeds meer te maken met
de strengere regelgeving. Het is voor ons niet meer mogelijk om een uitdraai te krijgen van de 65 plussers
in Boijl. Daarom zal tijdens het lijstlopen tussen de spreekwoordelijke neus en lippen door gevraagd
worden wie hiervoor in aanmerking komt.
Lijstlopen
Zoals u wel zal weten, kunnen er geen activiteiten worden gedaan zonder financiële steun. En dat is ook
binnen onze vereniging het geval. Het is belangrijk om te weten dat binnen de OJP alles op vrijwillige basis
wordt gedaan. Daarbij komt dat veel dingen waar wij gebruik van maken, niet bekostigd hoeven te
worden. Hierbij speelt de kroeg ’t Builtje’ altijd een belangrijke rol.
Voor veel mensen is het daarom niet onbekend dat de OJP tussen Sinterklaas en Kerst langs de deuren
gaat met een intekenlijst. Via deze intekenlijst worden alle acties gefinancierd. De opbrengst van deze lijst
wordt voor de volledige 100% besteed aan cadeaus, 65+-pakketjes en de stunt. Iedereen die de OJP een
warm hart toedraagt mag een vrij bedrag tekenen. Hier is geen minimaal en al helemaal geen maximaal
bedrag aan gekoppeld. Ieder jaar wordt er netjes getekend op deze lijst, hier zijn wij uiteraard erg blij
mee. Wij hopen dat u dit jaar ook weer uw steentje kunt bijdragen!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen wanneer we bij u aan de deur komen tussen
Sinterklaas en Kerst. Samen met uw bijdrage hopen wij de start van het nieuwe jaar weer goed te
kunnen laten verlopen en iedereen in het dorp tevreden te kunnen stellen.
Dit jaar kennen wij weer een vol programma in de dagen voor Oud & Nieuw! Voor de jeugd is er jaar een
nieuw spel bedacht. Daarnaast zit de OJP de laatste drie dagen van het jaar ook niet compleet stil, maar
daar kunnen we nog niet te veel over zeggen…
Graag zien wij u terug bij de nieuwjaarsviering om 00.30 uur buiten, naast het café ‘de Tille’, voor onze
befaamde vuurwerkshow. Vervolgens bent u welkom in het dorpshuis ‘De Tille’ voor de uitreiking van
cadeaus en instuif.
Met vriendelijke groet, OJP ’t Zwaantje
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O.J.P HET ZWAANTJE PRESENTEERT

Kick off party

201 3

MET LIVE BANDS
EN EEN MIDNIGHT SURPRISE

ERASE - SQUARE MELONS - DUO
ZAAL OPEN 21.00 UUR - GASTERIJ HET BUILTJE
Organisatie - O.J.P het zwaantje In
samenwerking met Gasterij Het Builtje

Gratis Entree

VR 28

1.50
1.50
3.00
1.50
J.D

Bier
Fris
Mix
Wijn

DEC

SQUAREMELONS.NL - GASTERIJHETBUILTJE.COM

SPORT
Voetbal
EERSTE KAMPIOENEN VOETBALVERENIGING TRINITAS
Na de feestelijke opening begin september is voetbalvereniging Trinitas goed op stoom
gekomen. Er zijn teams voor alle leeftijden, de jongste spelers zijn 6 jaar en onze oudste
speler heeft de respectabele leeftijd van 65 jaar. De teams zijn allemaal voorzien van
enthousiaste leiders en trainers.
De jeugdteams doen het erg goed in de competitie. Zaterdag 1 december gaat de boeken in als een
historische dag voor Trinitas: maar liefst twee teams worden de eerste kampioenen van de vereniging.
De spelers van F1 spelen hun laatste competitiewedstrijd tegen BEW 1, een mooie wedstrijd die ze
met 10-0 winnen. Enkele minuten later sluit het E1-team in Elsloo de wedstrijd tegen Dwingeloo E4
winnend af met 19-0. Met nog maar één wedstrijd te spelen kan hen de kampioenstitel niet meer
ontgaan. Beide teams worden na afloop gehuldigd met een beker, een medaille voor elke speler en
een gezamenlijke rondrit door Boijl en Elsloo. Het D-team staat bovenaan in hun competitie en hoeft
nog maar een wedstrijd te spelen. Zij hopen binnenkort kampioen te worden. Als vereniging zijn wij
natuurlijk zeer trots op deze prachtige resultaten!
Het eerste elftal speelt tot de winterstop in Elsloo. Aangemoedigd door de vele supporters die het
team volgen begint het vlaggenschip van onze vereniging sterk aan de compitite. Ze staan zelfs korte
tijd bovenaan. De laatste weken zijn de resultaten helaas iets minder, maar hopelijk wordt dat in de
tweede helft van het seizoen weer goed gemaakt. Vanaf eind januari speelt het eerste elftal op
zondagmiddag in Boijl. U bent van harte welkom bij de wedstrijden en in onze kantine.
Het eerste vrouwelijke lid van verdienste in Nederland
Achter de schermen werken veel vrijwilligers aan de terreinen, de kantine, de website en organisatie.
Zo zijn in de drie dorpen (Boijl, Elsoo, Zorgvlied) de bordjes vernieuwd waarop de wedstrijden staan
aangekondigd. De vele sponsoren zorgen dat we ook financieel goed uitkomen. De nieuwe tenues
worden wekelijks gehaald, gewassen en gebracht door Boschoord. Ook voor het drukwerk kijken we
wat Boschoord voor ons kan betekenen.
Op de ledenvergadering van 19 oktober is het nieuwe bestuur gekozen en zijn de oud-bestuursleden
bedankt voor hun inzet. Voor enkele bestuursleden pakt dit verassend uit. De heer J. van Driel,
voorzitter (sectie amateurvoetbal) KNVB-Noord is speciaal aanwezig om drie oud bestuursleden te
bedanken. Anneke Jager is 38 jaar penningmeester geweest, reden voor de KNVB om haar te
bekleden met de landelijke versierselen van “lid van verdienste”. Anneke is de eerste vrouw in
Nederland die deze onderscheiding ontvangt! Zij krijgt hiervoor een gouden gedenkspeld en een
oorkonde. Harmke Worst en Jan Mailly ontvangen een zilveren gedenkspeld en een oorkonde voor
hun vele jaren bestuurswerk bij vv OZC en vv Boijl.

Hierbij willen we Anne van der Helm bedanken voor de rondrit op de wagen, A.H.B. voor het
sponsoren van de trainingspakken en Monkey Town voor de shirtsponsoring en de toffe middag
afgelopen zaterdag 1 december. Dit alles maakte het feest compleet!
Jacob en Griet
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Trinitas E-team:
Achter v.l.n.r.: Albert Sijbesma, Isil de Vries, Mark Brouwer, Danny Sijbesma, Mees van de Berg, Tim
Kastelein, Monique de Brock. Voor: Sven Heegen, Niek Bos, Marc Eggen, Jari Gorter, Mike Elzinga.

Trinitas F-team:
Achter v.l.n.r.: Jan Atze van der Wijk, Anne Veenstra, Jacob Oosterveld, Griet Slot-de Jong. 2e rij:
Jasper Barels, Julus Veenstra, Damian de Vries, Chris Dumoulin. 1e rij: Jesse Sjoerd van der Wijk,
Sam Slot, Tiemo Oosterveld. Voor: Jesse Swildens.
24

Oliebollenactie
Op 29 december a.s. houdt
sportvereniging
Trinitas haar oliebollenactie. Deze jarenlange
traditie draait op vrijwilligers die de sport een
warm hart toedragen. Ook u kunt ons helpen de
sport draaiende te houden door oliebollen te
kopen van onze venters of rechtstreeks
in de
sportkantine in Boijl.
Vanaf 10.00 uur zijn onze heerlijke oliebollen al
verkrijgbaar bij ons verkooppunt bij de AHB in Boijl.
Een zak witte bollen kost €3,50 en een zak
krentenbollen €4,50.
Ook kunt u vooraf oliebollen bestellen, mocht u denken deze mis te lopen. Deze
zijn dan af te halen in de sportkantine. Bestellen kan bij Lammie Jongbloed tot
29 december via tel. 421408.
Dus mogelijkheden genoeg voor u om aan onze heerlijke oliebollen te komen en
zo smullend het oude jaar uit te luiden.
Vrijwilligers sportvereniging Trinitas

De eerste venters starten ’s morgens om 10.00 uur en zullen de volgende buurten
bezoeken: Boekelte, Rijsberkampen, Bekhofweg richting Zandhuizen,
Doldersumsestraat, Boijlerstraat, Alteveersweg, Schoollaan, Oostvierdeparten
richting Vledderveen, Boijlerweg, Reeweg en Verwersweg. ’s Middags zullen de
buurten De Daoken, Groene Zoom, Boschoordweg, Boijlerweg, De Brink,
Klokkeweg en Kerkweg worden bezocht.

Vrijwilligers van 13 jaar en ouder die willen helpen met het venten
van de oliebollen kunnen zich melden bij
Douwe 06-36318604 of bij Geertje de Vries 06-36318603

oliebollen wit, per zak € 3,50
oliebollen krenten, per zak € 4,50

Te bestellen bij Lammie Jongbloed, tel. 421408
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Volleybal
HEREN SDO
Het gaat goed met het herenteam van SDO. U weet het nog wel, SDO is ontstaan
uit een fusie tussen Noordwolde en Boijl. Beide verenigingen hadden moeite het
hoofd boven water te houden en besloten samen verder te gaan. In feite
veranderde er voor ons niet zo veel. We bleven de wedstrijden spelen in onze
thuishal De Duker in Noordwolde. Alleen onze trainingslocatie verviel (Hoeve
Boschoord). Deze vonden ons vertrek helemaal niet erg want ze hadden met de gebruikers van de
gymzaal toch al andere plannen.
Maar terug naar ons herenteam. We bestaan momenteel uit 9 spelers. Een mooi aantal als je 6 nodig
bent voor de bezetting van een team. Blessures, ziektes of andere bezigheden kun je mooi opvangen.
Wel valt het op dat de leden bijna allemaal Boijligers of ex-Boijligers zijn.
De Broggewippers laten het een beetje zitten. De vereniging heeft zich de laatste jaren erg ingezet om
het jeugdvolleybal van de grond te tillen. Binnenkort gaan we hier de vruchten van plukken want een
paar jongeren van omstreeks de 16 jaar trainen al met ons mee om wat aan ons niveau en de
nethoogte te wennen. We voorzien dat ze binnenkort hier klaar voor zijn. Dat mag ook wel want we
e
spelen 3 klas NEVOBO. Niet kinderachtig.
Het mooie is dat we op dit niveau goed meekunnen. Momenteel staan we op de derde plek.
Dat onze vereniging zich niet van ons dorp heeft vervreemd blijkt wel uit het feit dat we niet vergeten
worden door de OJP. Maar Trinitas zal wel dezelfde gevoelens hebben.
Al met al goed nieuws uit de volleybalhoek.
Denk je nu bij jezelf dat volleybal ook wat voor jou zal zijn (we hebben ook een interessante
recreatiegroep) kijk dan op www.vv-sdo.nl of mail naar Inge van der Geest (pr@vv-sdo.nl) of
Jeannette Kleinhoven (info@vv-sdo.nl).
DE HEREN

SDO VLECHTERSTOERNOOI 2013
Voor alweer de zevende keer organiseren we dit voorjaar het Vlechterstoernooi
in sporthal De Duker. De voorbereidingen zijn net begonnen, de exacte datum is
ook nog niet zeker maar vooralsnog gaan we uit van woensdagavond 6 maart
2013. Iedereen die zin heeft om een avond te volleyballen is welkom.
Hoe kan je mee doen?
• Als team (minimaal 6 spelers)
• Individueel, je wordt dan bij een team van SDO ingedeeld
• Opgeven kan tot uiterlijk 20 februari 2013 bij: Inge van der Geest: vlechterstoernooi@vv-sdo.nl of
06 12 68 92 99
• Zie voor meer informatie, de website www.vv-sdo.nl

Tennis
TENNISVERENIGING BOIJL
Op vrijdagavond 5 oktober was er ter afsluiting van
het zomerseizoen een toernooi voor de leden.
De organiserende dames Hester Jippes en
Marieke van der Molen hebben ervoor gezorgd dat
het weer een gezellig en sportief evenement was met
een hapje en een drankje. Enkele foto’s van die
avond.
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Bert Diever en Doky Brunsmann in actie.
Even pauze.
Inmiddels is ook de aanleg van
een tennisbaan in Elsloo al ver
gevorderd. Direct toen ons ter ore
kwam dat er plannen in die
richting waren, hebben we met
meerdere initiatiefnemers contact
gezocht om te komen tot een
samenwerking.
We
hadden
graag, net als bij de voetbal tot
oprichting van één vereniging
willen komen, maar helaas heeft
men daar geen gehoor aan
gegeven.
Wij kunnen best nog wat nieuwe
leden erbij hebben. Daarom
nogmaals dezelfde oproep als in
de vorige krant.
Namens de Tennisvereniging wens ik ieder goede feestdagen en een sportief 2013.
Geert Pijlman

€ 70,=
Waar kun je voor dit luttele bedrag,
een heel jaar lang,
elke dag,
op eigen niveau??? sporten?????
Dat kan door lid te worden van de
TENNISVERENIGING BOIJL
Voor meer informatie of aanmelding:
G. Prins, Boijlerweg 71
Tel. 0561- 421743
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BIJNA 2013
Bijna 2013. Op het moment dat ik deze bijdrage voor de Dorpskrant
maak ligt er buiten een dun laagje sneeuw. Het weer weet niet
helemaal wat het wil, dan weer regen en boven nul, de volgende dag
(natte)sneeuw
en
een
beetje
vorst.
We
moeten
de
weersontwikkelingen maar afwachten, we hebben er gelukkig geen
invloed op. In ieder geval heeft onze versiercommissie de school weer
fraai in Kerstsfeer gebracht.
Waar we wel invloed op hebben zijn een heleboel ontwikkelingen rond
en in school. Zo zijn we druk in de weer met het maken van groepsorganisatieplannen aan de hand
van grondige analyse van de leerling/schoolresultaten. We zijn ons al een poos aan het voorbereiden
op de komst van de Daltonvisitatiecommissie. Dit is een soort inspectiebezoek om te beoordelen op
welke wijze wij met Dalton aan de slag zijn en of we dat goed doen. Dit bezoek vindt eind januari
plaats. We hebben een nieuwe taalmethode uitgezocht die we aan gaan schaffen en waarmee we het
volgend schooljaar gaan starten. De huidige methode is van 1999, dus letterlijk de vorige eeuw. Maar
ja, ook wij kunnen het geld maar één keer uitgeven en er waren eerst andere noodzakelijke
vervangingen. Verder staat, naast heel veel andere zaken, de ontwikkeling van het beleid met
betrekking tot meer-en hoogbegaafdheid op het programma
Ook
voor
het
schoolterrein
staan
er
nog
wat
aanpassingen/uitbreidingen t.a.v. de speeltoestellen op het programma.
Dit is echter niet te realiseren zonder gedegen overleg met diverse
instanties, bijvoorbeeld Comperio en de gemeente. Hierdoor gaan de
zaken soms wat trager dan je zou willen, maar uiteindelijk komt het
goed. Zo zijn mensen van de gemeente ook alweer een aantal keren
langs geweest om nog wat kinderziektes in en rond de school te
verhelpen. De wil is er zeer zeker.
Bijna 2013. Een nieuw jaar vol uitdagingen en kansen ligt, ondanks de ook minder mooie
ontwikkelingen, op ons te wachten. Als we die kansen weten te benutten en onze uitdagingen op een
positieve manier aangaan, dan kunnen we er met zijn allen weer een goed (school)jaar van maken.
Wij verheugen ons in ieder geval weer op een goede samenwerking met kinderen, ouders, collega’s,
het dorp Boijl en alle andere partners.
Namens onze leerlingen, het team, OR en MR…. Brede School Boijl wens ik u allen fijne feestdagen
en een uiterst voorspoedig 2013.
Roel van Nijen.
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SINT MAARTEN
Het weer zat deze keer
helemaal
mee;
lekkere
temperatuur, droog en weinig
wind en veel enthousiaste
kinderen met hele mooie
zelfgemaakte lampionnen. De
kinderen
van
het
kinderdagverblijf, de peuters en
de leerlingen van de groepen 1
t/m 4 waren er helemaal klaar
voor! In het speellokaal hebben
ze, in het donker zodat je de
brandende lampionnen goed
kon zien, eerst een aantal
liedjes
gezongen.
Daarna
begon de optocht. De kleintjes
tot 4 jaar in grote bolderkarren
en de grotere er lopend
achteraan.
Natuurlijk ging de muziek voorop. Intussen
waren de groepen 5 t/m 8 in hun lokaal
bezig met griezelspelletjes. Zoals grabbelen
in een emmer met plaksel en uit een
emmer water snoepjes pakken met je mond
of onder een donker kleed naar lekkers
speuren. Er is heel wat af gegriezeld! Ook
was er een wedstrijd; wie heeft de mooiste
lampion gemaakt? Die prijs ging naar Eline
uit groep 7. Na de optocht was er drinken
en een zakje lekkers voor de kleintjes en
koffie voor de ouders.

Daarna gingen alle kinderen langs de
deuren. We willen alle ouders bedanken
voor hun hulp!
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SINTERKLAAS
Dat was weer een hele happening! Woensdagochtend om half acht kwam de prachtig versierde
wagen alweer door het dorp. Met daarop een hele groep zingende en dansende Chaospieten. Er was
zelfs een Piet op een scooter en twee op een bakfiets! Boijl was in een klap wakker. Na de rondrit
door het dorp kwamen ze het parkeerterrein opgereden. Het was in een keer feest op het terrein. Maar
wat deed dat grote pak toch op die shovel? Er stond met grote letters op dat het bestemd was voor
Sinterklaas en termen als: strikt persoonlijk. Geen Piet die er aan kwam. Je kon wel merken dat die
Chaospieten veel gefeest hadden en weinig naar school waren geweest want het tellen van alle
Pieten wilde maar niet lukken.. Gelukkig konden ze wel heel goed dansen! En binnen no time dansten
alle kinderen mee met het dansje Zwarte Pieten Stijl. Toen Sinterklaas arriveerde had hij maar één
Piet bij zich. Sint was blij dat hij in Boijl was maar hij was een beetje ongerust want hij was een Piet
kwijt en de cadeautjes van de groepen 1,2 en 3,4 waren er ook niet allemaal. De Telpiet begon
meteen met het tellen van de Pietjes en na verschillende keren tellen kwamen we er met elkaar achter
dat er een Piet miste. Gelukkig wisten de kinderen Sinterklaas te vertellen dat er een heel groot pak
voor hem was gekomen. Sint begon met uitpakken en laat daar nou toch die Piet uitspringen! Zelfs de
cadeautjes had bij zich! Had de Grapjespiet dit Pietje voor de grap ingepakt! Het dansje hebben we
ook nog even voor Sinterklaas opgevoerd. Toen was het tijd om naar school te lopen. Terwijl Sint en
zijn twee Pieten een kopje koffie gingen drinken vermaakten de Chaospieten de kinderen nog even op
het schoolplein. Grote hilariteit! Tenslotte waren alle kinderen in de klas en begon Sinterklaas samen
met zijn beide Pieten aan de bezoeken in de klassen. De kinderen van het Speelhuus waren eerst aan
de beurt. Daarna de groepen 1 en 2. Deze kinderen kwamen om beurten bij Sint en maakten een
praatje , zongen een liedje en niet te vergeten: deden kunsten met de twee Pieten. Hierna was het de
beurt aan de groepen 3 en 4. Ook in deze groep kwamen alle kinderen even bij Sinterklaas. Ook zij
deden kunsten met de Pieten en zongen en dansen voor Sinterklaas.
Tot slot brachten de gasten een bezoek aan 5,6 en 7,8. Ze bekeken de surprises en gingen met de
kinderen acrobatische kunsten maken. Wat zijn deze Pieten lenig. Goed te merken dat ze veel op het
dak zitten. En zo kwam er een eind aan het bezoek en gingen kinderen en gasten tevreden naar huis.
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Sinterklaas
Op woensdag 5 december was het dan eindelijk zover, Sinterklaas kwam een bezoekje
brengen aan onze school. Zoals jullie op de foto’s kunnen zien had hij voor iedereen een
cadeautje meegenomen. Zijn jullie ook zo nieuwsgierig wat erin zat?
De kinderen vertellen:
Landon: een lekkere zachte
knuffelaap.
Fennick: een spiderman ding met
een knopje erbij, die kan
kogelschieten.
Lieke: een springveer, een
scheetkussen en tekentattoos.
Mirre: ijsklei, daar kan je ijsjes van
maken.
Noëlla: een Minnie Mouse spelletje
om de kaartjes goed te leggen en
ook nog stickers.
Sven: een kleine, mini raceauto.
Juan: een scheetkussen en ook een ganzenbord.
Ilse: een baby die kan huilen.
Isa: een doos met Dora spullen.
Niels: een pistooltje, een spiderman auto en een blauw dingetje wat van de trap af kan
rollen.
Eva: een tekenboek met allemaal poppetjes erin en kleren die je kunt natekenen.
Silke: een knikkerbaan met
knikkers.
Laura: een boekje met pennen en
glitters en een springveer die van de
trap af kan.
Dorian: drie kleine Cars auto’s.
Bowie: lego.
Wouter: een knuffel aap.
Demi: kopjes en een theepot en een
suikerpot en een melkpotje.
Alle kinderen zijn dus goed verwend. Bedankt Sinterklaas!!!
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Sinterklaas bij de groepen 3 en 4
We hebben een gezellige ochtend gehad met
Sinterklaas en zijn beide Pieten.
Aan de kinderen de vraag: Wat vond je het leukste
cadeautje dat je van Sinterklaas hebt gekregen?
Sasja Algra:
met afstandsbediening

bestuurbare raceauto

Eline Goettsch:
spiegeltje, kam,
borsteltje, elastiekjes en knipjes
Beau Peters:

lego politiebureau

Eline Swildens:

een nagellakset

Julia van der Wijk:
een pop die kan
praten, lachen, slapen en snurken.
Armando Yalci:

een Cars puzzel

Brent Groen:

lichtgevende kralen

Annemiek Jager:

een wekker

Lieke Jager:

een knuffelhond

Ellart Jongedijk:

Wonderboek

Yaslin Logt:

een boek over paardrijden

Tessa Mulder:

een horloge
Thijs Tolman:
een
lichtgevende puzzel van de
Eifeltoren.
Nynke Veenhouwer:
wekker

een

Gidion Verboom:
voetbaldoel

een

Madelief de Vries:
springtouw met teller

een

Thomas Zuil:
een
spelletje voor de playstation
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Ik vond het Sinterklaasfeest op school een
leuke dag. We hebben liedjes gezongen. En
we hebben cadeautjes gekregen.
Adrian Pajok

Verhalen van groep 5 en 6
Ik ben José en ik heb zin in kerst. Want wij
zetten dan onze kerstboom in huis! Dat vind ik
heel erg leuk, want even later liggen er
allemaal cadeautjes! Het meeste wat ik krijg is
allemaal geheim. Maar dat is ook heel leuk! Ik
ben 8 jaar en ik zit in groep 5. José Visser

Ik ben Tiemo Oosterveld en ik ben 9 jaar. Ik
ben kampioen geworden op het veld. Ik heb
twee schapen en een hond.
Hallo ik ben Dominique Bijsterbosch. En ik ben
op 13 september jarig. Mijn hobby is dansen
en ik wil op vioolles. Ik heb een grote zus en
een zusje entwee broertjes. Mijn zus heet
Kayleigh en mijn zusje Minte en mijn twee
broertjes heten Skip en Florian.

Ik ben Talitha. Kerst staat voor de deur en
hoogstwaarschijnlijk krijgen we een witte
kerst. Over een paar weken heeft denk ik
iedereen wel een kerstboom in huis. Mijn
beste vriendin is José.
Ik ben Jamy Verboom Ik zit op school de
Oosterbrink. We zijn laatst met school gaan
schaatsen en dat was heel leuk. Mijn hobby’s
zijn paardrijden en zumba. Ik ben 8 jaar en ik
word bijna 9.

Ik ben Velthe Veenstra en ik hou van
computers en archeologie. Mijn huisdieren
zijn twee ezels en twee katten en ik hou van
fossielen.
Hoi ik ben
Loes Slot Dit
schooljaar
was weer
leuk. We
gingen
schaatsen en
ik zat in
groepje 1. En Sinterklaas kwam langs en het
was heel leuk.

Ik ben julus veenstra, ik ga vertellen over mijn
hobby’s. Ik zit op voetbal en zat op muziekles
en ga op karate, toneel en gitaarles.
Hallo, ik ben Damian de Vries en ik zit op
voetbal. En ik vind computeren leuk. En ik
speel heel vaak met Jesse Sjoerd.
Jesse Swildens Hallo, ik ben Jesse. En ik zit op
voetbal. En ik zeil met onze boot.
We zijn zaterdag kampioen geworden. Maar
ja het is al voor de derde keer. Het is wel leuk
hoor op de kar. Hoor het is wel super leuk
Sam Slot

Ik heb een heel leuk weekend gehad, want ik
ben met mijn voetbalteam kampioen
geworden. We hebben een hele grote beker
gewonnen. En ik mocht hem als eerste, omdat
ik de keeper ben. En dat was heel leuk. Danny
Sijbesma

Hallo, ik ben Denise Moes ik ben acht jaar en
Ik zit op judo. Dat is mijn lievelings hobby.Het
is hartstikke leuk zoek het dan op. www.a7
komedietie.nl.

Ik ben 9 jaar en ik zit op judo.Ik ben er niet
goed in, maar ik vind het leuk. Ik heb veel
vrienden daar en dat is leuk. Sumeyra Yalci

We zijn zaterdag kampioen geworden. Dat is
heel leuk. Sven, Isil, Danny en Mees ze waren
heel blij en zo ging het maar door. Chris
Dumoulin

Ik vind schoolschaatsen wel leuk. Alleen kan ik
niet schaatsen op die schaatsen. Dat is niet
leuk. Ik zit op voetbal dat is ook leuk. Ryan
Tummers
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nagellakspullen. Dat was echt chill. Verder was
alles wel leuk. Fen Yi Klaassen

Ik ben Lieneke Meijer Ik zit nog maar net op
deze school. Mijn hobby’s zijn: computer,
nintendo, knutselen, trampolinespringen. Mijn
lievelingsdier is een paard. Ik spaar gumzel. En
ik zou graag een pony willen hebben, maar dat
kost veel geld. En dit zijn mijn vriendinnen:
Jildou, Dominique, Fen Yi, Loes, Jamie, José,
Talitha en Sumeyra.

Mijn hobby is voetbal en ik ben net kampioen
geworden . Isil de Vries

Sinterklaas was weer eens in Boijl. Hij was een
Piet kwijt, maar hij zat in een doos. Ik kreeg
legoninjago. En ik heb ook nog “Daar wordt
aan de deur geklopt” op de gitaar gespeeld.
Jonas Russel

Het schoolschaatsen was best leuk. Ik zat in
groep 2. Sommige dingen waren gemakkelijk,
sommige dingen waren moeilijk. Maar het was
ook best koud en soms ging je door je enkels
en soms gleed je uit. Je leerde ook remmen en
glijden dus het was best leuk.
Jildou veenhouwer

Chantal de Vries over schaatsen. Eerst kon ik
dat niet, maar toen werd het telkens beter.
Maar we hoeven nu niet meer. Nu mag je
gewoon schaatsen. En we deden dat maar 4
keer. Maar nu kan ik het wel.

Hoi ik ben Dyantha Veldhuizen en ik ben 9 jaar
oud. We zijn met onze klas naar Thialf
geweest. We hebben leren schaatsen en we
hebben heel veel gelachen.

Lego!
Ik ben Jellis en ik vind lego heel leuk. Al die
constructies die je kunt bouwen. En het is
goed voor je creativiteit. HANDIG!!!

Hallo ik ben Rens Mijn hobby’s zijn voetbal en
ijshockey. En we hebben schoolschaatsen
gedaan, dat ging wel. Maar ik mocht op mijn
eigen schaatsen en dat was wel leuk.
Rens Aberson
We hadden in plaats van gym schaatsen, dat
was wel leuk.. Sinterklaas was ook gekomen
en van 1 van de pieten ging de
zwartepietenmuts af en dat was lollig.
(iedereen moest lachen) We deden ook
surprises uitpakken en ik mocht als eerste! Ik
kreeg een grote viool en een stok van behang
met skoebidoetouwtjes . En een doos

34

wel één van de laatste jaren dus ik geniet nog
even.
Van Marret van der wijk

GROEP 7 EN 8
Ik ben thomas groep 8 (11)
De kerst vind ik leuk omdat je sneeuwballen
gevecht kan doen
Je kan sneeuw bunkers maken.
En de kerstboom staat er weer
En je krijgt cadeautjes van de Kerstman.
En je kunt de kerstboom versieren.

Hoi ik ben Myron groep 8 en 11 jaar
Eindelijk sneeuwballengevechten houden.
Leuker dan sneeuwpoppen maken. Eindelijk
sneeuw die goed plakt.
Van Myron Deamen Visser
Goeie ik ben Jesse groep8 en 11 jaar
Ik vind het wel leuk dat er sneeuw ligt
Kan ik mooi schuiven met de Stiga
En we mogen eens een keer met
sneeuwballen gooien
Van Jesse de weert houdoe

Hoi ik ben Gijs groep 8 en 12 jaar
Ik vind het leuk dat het eindelijk sneeuwt. Op
school doen we sneeuwballen gevecht dat is
leuk. Dat deden we nooit. Meester doet ook
mee. Het is leuk dat het weer winter is. van
Gijs Slot

Hoi ik ben Kayleigh 12 jaar en zit in groep 8 ik
vind kerst heel leuk ik vind het gezellig en het
is ook vooral leuk als het sneeuwt zoals nu we
gaan met zijn alle de klas gezellig maken voor
kerst Ik heb er zin in !!!!!!!
Kayleigh

Ik ben Wesley groep 7 10 jaar
Ik vindt het leuk dat het eindelijk sneeuwt .we
mogen nu eindelijk sneeuwballen gevecht met
meester rik doen dat is wel leuk
Ik heb een aap gekregen met
sinterklaas

Hoi ik ben Josanne en zit in groep 8 ik ben
12 jaar Ik hoop dat het een leuk nieuwjaar
wordt! Met veel leuke dingen! Ik heb nu al
zin in de kerst!! Want dat is altijd heel
gezellig!!
Groetjes Josanne Nieuwenburg

Hoi ik ben Niels groep 8 en 12
jaar
We mogen eindelijk een
sneeuwbalen gevecht doen met meester rik.
Maar alleen op het grasveld dat is erg leuk. en
met sinterklaas kreeg ik slijm en een helikopter
Van Niels Veening

Hoi ik ben Yinka 10 jaar en zit in
Groep 7. Dit jaar mogen we
Sneeuwballengevecht doen!
Dat is echt vet leuk! Groep
7&8 gaan ook de hele klas
Versieren met kerstversiering!
Ik weet zeker dat het leuk wordt!
Groetjes, Yinka Kremer.

Ik ben Merle Marit. Groep7 en 10 jaar.
Ik vind de kerst leuk omdat: je dan lekker in de
sneeuw kan spelen. En op school doen we
sneeuwballen gevecht. En meester Rik doet
ook mee. We doen vaak jongens tegen de
meisjes.
Van: Merle Marit Heegen.

Ik vind het super leuk in groep zeven
Vooral met onze nieuwe juf en meester
Ik heb erg veel zin in kerst
En ik denk dat dit een super jaar word
Greetz mani algra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hoi ik ben Sven groep7 en 11 jaar
Ik vind kerst leuk omdat: je sneeuwballen
gevecht kan doen.
Meester doet dan ook mee.
En de kerst boom staat er weer.
Van Sven Heegen

Ik vind het super leuk in groep zeven vooral
met meester Rik is het leuk en hij is ook
grappig het is nu ook leuk met sneeuw vooral
met sneeuwballen gevechten .
Mike Elsinga

Hoi ik ben Marret groep 7 en 10 jaar
Dit jaar mogen we eindelijk een
sneeuwballengevecht houden!
En meester Rik doet natuurlijk ook mee! We
gaan met 7&8 de kerstboom versieren. Het is
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Ik ben mandy ik zit in groep 8
Ik kijk uit naar het kerst diner
Lijkt me erg leuk
Leuk dat we dit jaar met sneeuwballen
Mogen gooien!!!
Gr mandy

Hoi ik ben Eline en zit in groep 7
Ik vind de winter erg leuk met al die sneeuw
Het is heel leuk om een sneeuwballengevecht
te doen

VERJAARDAGEN
JANUARI
7 Dyantha Velduizen
8 Jesse van der Wijk
9 Nynke Veenhouwer
11 Jamy Verboom
12 Brent Groen
17 Rens Aberson
18 Ellart Jongedijk
20 Sam Slot
24 Wesley Rooks

FEBRUARI
5 Mirre Mulder
12 Ryan Tummers
16 Thijs Tolman
21 Loes Slot
22 Fen Yi Klaassen

MAART
9 Ilse Spijker
10 Sven Vermeeren
12 Justus Aberson
15 Annemiek Jager
17 Remco Jager
18 Chris Dumoulin
25 Bowie Peters
27 Denise Moes
27 Tiemo Oosterveld
28 Eline van der Lelie

LEG DEZE DATUM VAST
KERSTVAKANTIE
22 DEC. t/m 6 JAN.
VOORJAARSVAKANTIE
16 FEBR. t/m 24 FEBR.
PAASVAKANTIE
29 MAART t/m 1 APRIL
KONINGINNEDAG + MEIVAK. 27 APRIL t/m 5 MEI
HEMELVAART
9 MEI t/m 12 MEI
PINKSTEREN
18 MEI t/m 20 MEI
ZOMERVAKANTIE
6 JULI t/m 18 AUG

OUD PAPIER
Altijd de eerste dinsdag van de maand. Starttijd 13.00 uur.
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28 december 2012
29 december 2012
30 december 2012

Kick Off Party – OJP
Aanvang 21.00 uur, Gasterij Het Builtje
Oliebollenactie – Sportvereniging Trinitas
Aanvang verkoop vanaf 10.00 uur
Vossenjacht – OJP
Aanvang 13.00 uur, dorpshuis De Tille
**********

1 januari 2013

8 januari 2013
12 januari 2013
20 januari 2013
2 februari 2013
5 februari 2013
8 februari 2013
18 februari 2013

VUURWERSHOW van de OJP
Aanvang 00.00 uur, in het centrum van Boijl
Nieuwjaarsinstuif OJP
Aanvang 00.30 uur, dorpshuis De Tille
OUD PAPIER
Aanvang 13.00 uur
Kinderdisco – Dorpsgemeenschap
Aanvang 18.30 uur groep 1 t/m 4, Aanvang 20.00 uur groep 5 t/m 8
Nieuwjaarsconcert – Gemengdkoor Boijl
Aanvang 11.00 uur, dorpshuis De Tille
Wampex – Dorpsgemeenschap
OUD PAPIER
Aanvang 13.00 uur
Mini-Playbackshow – Dorpsgemeenschap
Aanvang 19.30 uur, dorpshuis De Tille
Theeconcert – Gemengdkoor Boijl
Aanvang 14.30 uur, Appelscha

KOPY INLEVERDATA 2013
22 FEBRUARI – 3 MEI – 21 JUNI – 20 SEPTEMBER – 6 DECEMBER

De redactie van ’t Evenbi’jpraoten wenst u
Fijne Kerstdagen
en een gezond & gelukkig 2013 !!!
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Rabobank de Stellingwerven streeft naar het leveren van
duurzame klantwaarde. Een voorwaarde om dat te kunnen
bereiken is dat we door onze lokale betrokkenheid goed op
de hoogte zijn van wat onze klanten nodig hebben en op
prijs stellen. Daar zetten we ons iedere dag volledig voor in.

Rabobank. Een bank met ideeën.

(0516) 43 83 43
www.rabobankdestellingwerven.nl

