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EVEN BUURTEN
Bezembuurt
Sinds kort zijn wij, Sjoukje Hazeloop en Marian Thijs, de contactpersonen van de Bezembuurt.
Omdat er geen contactpersoon was is het een tijdje stil geweest, maar we willen nu regelmatig iets van de
Bezembuurt laten horen.
We hebben een grote buurt (ca. 3 km) maar relatief weinig woningen (ca. 25), dus zien we elkaar niet dagelijks.
We stellen ons voor dat, als iemand iets te melden heeft, hij of zij zelf ons een mailtje of briefje stuurt. Zo
voorkomen we dat dingen gemeld worden waarvan betrokkenen dat liever niet in de dorpskrant wilden zien
staan.
Regelmatig hebben we een buurtactiviteit. Daar zullen we uiteraard verslag van doen.
Ook zullen we diverse nieuwkomers die zich nog niet voorgesteld hebben vragen dat alsnog te doen.
We gaan ons best doen!
Ons eerste project was het “lijstlopen”. Het was fijn te merken dat iedereen op de buurt betrokken is bij de
krant en graag iets wilde bijdragen.
Ook onze Drentse “buitengebieden” Schoollaan en Werkhorstlaan doen enthousiast mee.
Sjoukje Hazeloop & Marian Thijs

Brinknieuws
Zoals in de vorige dorpskrant is gemeld, is mevr. Van Zanden bij ons op de buurt komen. Ze stelt zich graag
nog even voor.
Door Hennie en Anke werd ik gevraagd om me even voor te stellen. Nou, ik ben Janke van Zanden. En ik ben
van Rijsberkamp, waar ik altijd heb gewoond, naar de Brink verhuisd. Ik hoop hier met veel woonplezier in
goede gezondheid te wonen. En hierbij wil ik de buurt bedanken voor de leuke attentie, die ik als welkom heb
ontvangen.
Daar waar we de vorige keer melden dat het goed gaat met Geertje de Vries, heeft ze toch weer een kleine
tegenslag. Ze heeft opnieuw een hernia en de doctoren kunnen ditmaal niet opereren, omdat het
littekenweefsel van de vorige operatie in de weg zit. Met behulp van pijnbestrijding gaat het redelijk goed met
Geertje. Wederom weer beterschap gewenst, Geertje!
Mirte de Vries heeft in november buisjes gekregen, maar dit had toch nog niet het gewenste resultaat. Daarom
is ze in april opnieuw geopereerd en hebben ze de keel- en neusamandelen verwijderd. De heerlijke waterijsjes
zorgden er mede voor dat ze snel weer was opgeknapt!
Maar gelukkig was er ook feest op de buurt. Op 15 maart stond er een gigantische Sara in de tuin bij Gerdie
van der Helm. Alsnog van harte gefeliciteerd met je 50e verjaardag en nog vele jaren in goede gezondheid er
bij!
Inmiddels staat de Brink 28 leeg. We wensen Martin en Marielle van Swienen veel woonplezier op de Daoken.
De nieuwe bewoners verwelkomen we ook graag op onze buurt.
Op vrijdagavond 28 april zijn wij op de Brink ook erg actief geweest in het kader van de opzomerweek. Met
een grote groep buurtbewoners is er flink geschoffeld, geveegd en geharkt. En het resultaat mag er zijn! Wat
heeft het speeltuintje een ander aanzicht gekregen. Trots! Uiteraard de avond afgesloten met een heerlijk
kopje koffie en gezellige gesprekken. Een deel van de groep was zo enthousiast dat de volgende avond de
andere kant van de straat nog werd gedaan. Kortom, voor herhaling vatbaar.
Mocht het u ook leuk vinden bij ons op de buurt, er zijn mogelijkheden. De Brink 38 staat te koop!
Groeten, Anke en Hennie
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Rijsberkamp

Meuleveldweg

Na 20 jaar aan de Rijsberkamperweg te hebben gewoond, hebben de gebroeders Slootstra onze buurt
verlaten, we wensen hun geluk op hun nieuwe stek in Vinkega.
Er zijn al weer nieuwe bewoners in het huis bezig… maar wie hoe of wat is nog niet bekend op dit moment…
Anneke Knoop is op 14 maart met de ziekenauto naar het ziekenhuis in Heerenveen gegaan waar ze na
enkele onderzoeken is door verwezen naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Daar heeft ze een paar dagen
gelegen. Ze is wel weer thuis maar ondergaat nog enkele onderzoeken. We wensen haar veel sterkte.
Er is de laatste tijd flink gesnoeid op onze buurt, veel bomen takken en struiken zijn ingekort.
Luuts heeft er een zwartbonte hengst bijgekocht, voor fris bloed in zijn mini shetland fokkerij,
ook is er al een mooi zwart veulentje geboren, heel schattig.
Ed en Nettie werkten mee aan de voorstelling “Schilderen op Muziek” in de Tamboer in Hoogeveen.
De kleurrijke schilderijen die door Ed gemaakt zijn waren geïnspireerd op muziek van Schumann, Tsjaikovsky
en Saint-Saens. De muziek werd vertolkt door twee pianisten waar onder Nettie.
Het publiek waardeerde de unieke voorstelling met een staande ovatie.
De schilderijen zijn nog tot 1 juni te bewonderen in het Scala te Hoogeveen.
Gea en Franke laten een nieuw stuk bij hun huis aanbouwen…en ook Nienke is al aan het slopen in haar
nieuwe huis om het straks mooi te laten verbouwen.
Het paard Golitha van Jan en Fennie werd ziek en ze hebben haar in laten slapen.
Golitha is bij Jan en Fennie geboren en heeft een goed leven gehad en is maar liefst 29 jaar geworden.
Het was een paard met super goede bloedlijnen waar veel internationale springpaarden uit zijn gefokt.
Golitha was een Maykel x Rigoletto x Mirko.
Onlangs is de KWPN hengst Ipsthar goedgekeurd, welke uit de stam van Jan Mulder kwam.
Groet Wilma Bouwman

Alteveersweg
Hier weer eens wat nieuws van onze straat.
Het huis naast garage Ouwerkerk is weer bewoond. Roy Ouwerkerk heeft het huis gekocht en woont nu samen
met Hellen Gorter. Het zijn beide Boijligers, bij eenieder wel bekend. Roy werkt nu sinds enige tijd als
zelfstandig timmerman en is voor elke timmerklus beschikbaar. Heeft u een klus voor hem, hij is bereikbaar
onder telefoonnummer: 06-40236404.
Dan is er nog een huis verkocht. Annemarie Salemon op nummer 12, heeft na 20 jaar onze straat verlaten.
Ze heeft nu een appartement gekocht in Zeewolde. We wensen haar daar veel woonplezier. De nieuwe
bewoners komen begin mei hier wonen. In de volgende krant worden zij even voorgesteld.
Ruurd Bosma heeft zijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. Van harte gefeliciteerd en maar veel veilige kilometers
gewenst.
Juup Bosma
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Nee, het viel helemaal niet mee voor de Sarapop die bij Corine Platje op 2 maart door de kinderen in de
voortuin was geplaatst. Het regende van de vroege ochtend tot de late avond. Doorweekt was ze. Uw reporter
kon geen foto maken zonder dat de camera ook nat werd, dus gewacht tot de volgende ochtend. En gelukkig,
een prachtig zonnetje zorgde er voor dat Sara snel opdroogde en de foto genomen kon worden.
Fifty shades of grey, maar deze babe telt nog steeds mee! stond er op het spandoek.
En dat doet ze zeker deze 50 jarige!
De echte verrassing kwam voor Corine op zaterdag, terwijl zij dacht dat ze met het hele gezin op
verjaardagsvisite ging naar Enkhuizen, hadden de kinderen een surpriseparty georganiseerd waar ook de
familie uit Enkhuizen bij aanwezig was.

50
Niels Veening heeft zijn las
Dat is mooi Niels van harte gefeliciteerd!

50
behaald,

Corrie de Vries heeft onlangs een nieuwe knie
gekregen, ze doet nog heel rustig aan,
krijgt
fysiotherapie en komt al weer op de been, uiteraard
mét de rollator.
Corrie bedankt via deze weg de bewoners van de
Kerkweg voor fruitmand die ze mocht ontvangen bij
thuiskomst uit het ziekenhuis.
Dan nog een berichtje van ondergetekende over het
brillen inzamelproject, Eyeclarify.
Het project is per 30 maart 2017 gestopt. Heel jammer
maar er schijnt minder vraag naar te zijn.
Wel gaat het inzamelen van oude hoorapparaten
door.Die hoorapparaten gaan naar een dovenschooltje
in Sri-Lanka. Een audicien meet een nieuw hoorstuk
aan en men zal dankbaar gebruik maken van uw
oude apparaat.
U kunt de apparaten inleveren op
Kerkweg 26, dan zal ik ze doorsturen.

Met vriendelijke groet, Corrie en Rudy
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Snelshutte
Het nieuws beperkt zich tot de mededeling dat op 19 maart in Utrecht is overleden Ton de Knijf.
Het aantal huidige bewoners van de Doldersumsestraat en de Alteveersweg dat hem nog heeft meegemaakt
is redelijk klein geworden, maar toen hij hier van 1979 tot 1999 woonde, gold hij als een rijzige, bijzondere en
algemeen gewaardeerde buur.
Hij was als helikopterpiloot al vroeg met pensioen gegaan en hij beleefde – met zijn destijdse huisgenote Els
Schimmel – nog mooie jaren in Boijl.
Nadat hij in 1999 vertrok – het huis werd gekocht door Harry en Debby Kaal – kwam hij zo nu en dan nog eens
bij feestelijke of droeve herdenkingen naar Boijl.
Zijn dood op bijna 92-jarige leeftijd werd in familieverband herdacht – zo wilde Ton dat na een flamboyant
leven graag.
De nieuwe bewoners van nr. 2 komen in de volgende dorpskrant aan bod, namens de buurt van harte welkom
op de Doldersumsestraat!

Reimer en Jeannette

De Daoken

Boschoordweg

De gebroeders Vermeeren zijn sportief bezig:
Sven-Björn heeft de bruine slip, witte band bij judo gehaald.
Lars-Finn heeft zwemdiploma A gehaald.
Alle twee van harte gefeliciteerd.
En toen was daar de play-back show, onze buurtkinderen waren goed vertegenwoordigd.
 Sophie Donker, Isa Ruschen, Veerle Huisman en Laura Mulder hadden een derde prijs. Ze deden een
liedje uit de musical Annie: “de buschauffeur”.
 Lieke Tolman heeft een liedje van kinderen voor kinderen gedaan;” Ik hou van hard”, helaas had ze
hier geen prijs mee.
 Eline Swildens deed een lied uit de film Vaiana, “ooit zal ik gaan”, helaas ook geen prijs voor haar.
Maar dames, leuk dat jullie mee hebben gedaan!
Aäron Dam woont sinds een paar weken in Zwolle op kamers, veel plezier met je studententijd.
Monique Drent loopt stage in Leer, Duitsland als MBO verpleegkundige. Wij wensen haar veel plezier en
succes.
Iris Mooy is weer terug van haar afstudeeronderzoek op Sint Maarten. Ze heeft een prachtige, leerzame tijd
gehad. Maar ze was blij dat ze het bordje van Boijl weer live kon zien.
Aan de Boschoordweg worden momenteel een aantal huizen gerenoveerd. Op naar een mooi eind resultaat.
Familie van Zwienen is vanaf de Brink naar de Daoken verhuisd. Welkom in onze buurt.
Fernanda Koopstra en Winfred Boekhoudt zijn komen wonen op de Boschoordweg, zij stellen zich nu aan u
voor:
Dag allemaal,
Wij, Fernanda en Winfred zijn uit ons ouderlijk verhuist en wonen nu samen op de Boschoordweg 4.
Momenteel verblijft Fernanda nog tot 15 juni in Sri Lanka waar zij momenteel stage loopt namens haar studie
Psychomotorische Therapie, die zij volgt aan het Windesheim in Zwolle. Wij kijken er naar uit om aan te sluiten
bij deze gezellige buurt en zetten onze deur open voor jullie om eens binnen te waaien!
Vriendelijke groet,
Winfred en Fernanda
Groeten Rina & Thea
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Boijl

ost

De kievieten zijn weer gesignaleerd en dus is voor mij het voorjaar een feit.
Er zijn zelfs al jonge merels uit het nest gevlogen, er belooft een tweede of zelfs een derde legsel aan te
komen. Maar op het moment dat ik schrijf is het hartstikke koud en het laatste aprilweekend lijkt ook frisjes te
worden.
Jos en Henny zijn verhuist naar Haulerwijk en ze wonen nu in een prachtig stulpje. Jos heeft veel betekend
voor de voetbalvereniging van Boijl met het tot stand komen van de laatste fusie. Henny kon haar passie kwijt
in haar atelier “de Tekenjuf”. Op hun nieuwe plek wensen wij hen goed vertoeven.
Boijlerweg 147 heeft nu nieuwe bewoners en dit zijn Chris en Anke.
Namens de buurt hartelijk welkom en veel woonplezier op jullie stekje.
Hieronder stellen zij zich voor:
Hallo allemaal,
Ons (nieuwe) buurvrouw heeft gevraagd of wij een stukje willen schrijven om ons voor te stellen in de
‘dorpskrant’ Even Bi’jpraoten.
Hierbij even iets over ons, als nieuwe bewoners van Boijl.
Wij zijn Chris en Anke Both. Inmiddels wonen wij per 16 maart aan de Boijlerweg 147.
We hebben de boerderij aangekocht omdat de locatie ons erg aanspreekt en wij enorm veel mogelijkheden
zien in de boerderij.
Daarom gaan wij in de komende jaren de boerderij verbouwen en hopen wij deze in ere te kunnen herstellen.
(Als er iemand een oude foto heeft van hoe de boerderij ooit is geweest, dan zouden wij graag een kopie
ontvangen).
Chris is geboren en getogen in Bergambacht. Hij werkt voor een grote aannemer in de horizontale boringen
met grootte diameter, voor het aanleggen van o.a. water-, en gasleidingen.
Anke is geboren en getogen in Drogeham en werkt via een ingenieursbureau voor de Provincie Fryslân aan
de bouw van aquaducten en voor de Gemeente Leeuwarden aan het Europaplein in Leeuwarden.
In ons vrije tijd houden wij van sociale bezigheden, een feestje en/of concert bezoeken onder het genot van
een borrel met familie en vrienden.
De laatste jaren hebben wij veel en ver gereisd en hebben we veel mooie dingen mogen zien.
Verder houden we van wandelen (waaronder de Slachte marathon en de Wampex) en graag gaan wij op de
mountainbike een rondje crossen door de bossen. Ook rijden we beiden motor en als het mooi weer is, vinden
we het fijn van terras naar terras te toeren.
We hebben er enorm veel zin in om ons hier ‘thuis’ te gaan voelen in Boijl. De komende jaren zullen we druk
zijn met de aankomende verbouwing. Als u nieuwsgierig bent geworden of vragen heeft bent u welkom aan
de Boijlerweg 147.
Met vriendelijke groet,
Chris en Anke Both
Boijlerweg 147
Op 15 maart is Rinse Hendri Goettsch geboren. Alles zit erop en eraan, een mooi
kereltje. Nog van harte gefeliciteerd Marco en Lianne, en Ilse en Leon met jullie
broertje.
Onlangs ben ik bij de meesten van jullie met de intekenlijst voor de dorpskrant aan
de deur geweest.
Letterlijk even bijpraten. Er werd het voorstel gedaan om een buurtapp in het leven te roepen en ik heb de
mensen op het Oost gepolst. Goed idee, zo blijkt.
Zo wil ik jullie vragen om mij jullie mobiele telefoonnummers te mailen als jullie met de app mee willen doen.
Graag naar earusschen@scarlet.nl
Verder was de vraag of we weer een buurtfeestje kunnen organiseren – kijk – hiervoor is de buurtapp ook
handig  . Dit kunnen we in september wel doen, Ko en Riet hebben spontaan aangeboden om dit dan bij
hen te houden. Iets leuks in het vooruitzicht.
En dan heb ik een brief van de organisatie van de zeskamp gekregen met de vraag of Boijl Oost ook meedoet
zaterdag 10 juni. Voor 20 mei moeten we dit doorgeven.
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Meedoen kan iedereen vanaf 12 plus. Een team bestaat uit tenminste 6 personen, er zouden ook twee teams
mee kunnen doen van ons, tenminste als we genoeg enthousiastelingen kunnen krijgen.
Als er te weinig mensen zich opgeven dan is er nog de mogelijkheid dat deze bij een andere buurt worden
ingedeeld. Dus hiervoor is de groepsapp ook handig.
In de laatste Bijpraten had ik geschreven dat ik de pen graag door wil geven.
Marga Jager heeft zich bereid gevonden mij op te volgen zolang hun huis nog niet verkocht is.
Marga, dankjewel.
Dus mensen, als er wat te berichten is dan graag een briefje bij Marga in de bus.
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer.
Hartelijke groet, Liane

De Bekhof
Hallo dorpsgenoten,
Deze keer maar weinig nieuws, wel enige jubileums.
Alie en Henk Roeles, zij waren in februari 50 jaar getrouwd en hebben dat eerst met de familie gevierd en later
nog eens met een heel geslaagd feest hier in het dorpshuis.
Yvonne en Wim waren ook uitgenodigd, maar zij waren 45 jaar getrouwd en vierden dat met zijn tweetjes in
een knus vakantiehuisje in Beekbergen.
Dan zijn er de dames Marrie en Yvonne, zij hebben mooie
leeftijd van 70 jaar bereikt.
Namens ons buurtje feliciteren wij de jubilarissen van harte en
wensen ze nog vele goede jaren!
Tot de volgende keer,
Yvonne en Gerrie.

Bi’j Harmke
Blij nieuws deze keer bij Jan en Mieke. Hun teckel, genaamd Takkie, heeft
zes prachtige puppy’s gekregen, drie dames en drie heren. Ze liggen nu nog
lekker bij hun moeder, maar dat wordt een heel gekrioel in huis over een
aantal weken!
Verder heb ik geen nieuws binnen gekregen, dus tot de volgende keer maar
weer.
Anne-Marie
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Het gemis zal blijven, maar de grote
belangstelling en het medeleven, dat u
heeft getoond na het overlijden van
mijn lieve man, onze papa,
opa en ouwe opa

Henk de Vries
Heeft ons bijzonder gesterkt en getroost.
Daarvoor onze welgemeende dank.
J. de Vries – Kromkamp,
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
April 2017

Boekelte
Op 21 maart jl. heeft Meindert Bergsma de leeftijd van 50 jaar bereikt, dit werd duidelijk gemaakt door de
nodige versiering bij zijn huis.
Ook hebben we weer nieuwe bewoners in het huis van Geert Hoogeveen, hij is nu in Lindestede.
Bij deze willenzij zich even voorstellen.
Eind januari zijn wij Martin, Klazien, Esmee en Amber Hoogeveen komen wonen aan de Boekelterweg 9.
Hiervoor hebben we in Oldeberkoop gewoond.
Esmee (9 jaar) en Amber (5 jaar) zijn daar ook op school gebleven, omdat ze het daar erg naar hun zin hebben.
Martin werkt in Drachten als verzekeringsadviseur bij Univé en ik werk bij Kinderopvang De Kinderkei in Boijl.
We hebben in huis al een flinke verbouwing achter de rug. Nu zijn we buiten om druk bezig.
Ondanks dat we druk zijn genieten we al enorm van alle rust en ruimte om ons heen.

De buurt wenst hen veel woonplezier aan de Boekelterweg.
Groeten Anne en Annie
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Boijl Centrum
Hallo, sinds 1 februari wonen wij aan de Boijlerweg 89.
Veel van jullie kennen ons al, eerder woonden wij aan de Boschoordweg.
Hier hebben we met veel plezier gewoond, maar iets meer woonruimte is heerlijk.
We gaan vast een goede tijd tegemoet in Boijl Centrum.
Groet, Corien
Isil
Madelief
Wij wensen jullie veel woonplezier aan de Boijlerweg.
1 April werd Jan de Vrij jr opgenomen in het ziekenhuis na een zware hersenbloeding.
Zijn familie sloeg alarm toen Jan niet meer reageerde op de telefoon.
Maandag 10 april is Jan verhuist naar Lindestede voor revalidatie.
Jan zal het vast fijn vinden om post uit Boijl te krijgen, hier onder zijn adres.
Dhr. J. de Vrij
De Stoeke
Afdeling de Meule kamer 8404
Lindestede
Steenwijkerweg 49 8471 KZ
Wolvega
We wensen Jan en zijn familie veel sterkte toe.
Door een tiental buurtgenoten is op dinsdag 25 april in het kader van de Opzomerweek de Boijlerweg Centrum
weer onkruidvrij gemaakt.
Het zou prettig zijn dat ieder zelf de komende maanden zijn/haar eigen stoep schoon blijft houden.

10 jaar geleden kwam ons voormalig buurmeisje Jacobien Boelen om bij een brand.
Een groot verdriet voor Roelof en Henny Boelen. We leven nog steeds met hun mee.
Aafje Wever en Thea Pijlman.
Hierna een door de Familie Boelen ingezonden artikel en gedicht
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HERVORMDE KERK BOIJL

Op zondag 18 juni zal Mirjam Boersma uit Boijl ons tijdens de kerkdienst
iets vertellen over haar vrijwilligerswerk voor TOF vakanties. Deze stichting
organiseert vakanties en dagtochten voor mensen met een verstandelijke
beperking. Elk jaar gaan er ongeveer 750 gasten mee. Zij worden begeleid
door ruim 200 vrijwilligers.
TOF zoekt zelfs voor deze zomer en ook voor de komende jaren nog vrijwilligers. Lijkt het u leuk om mee te
gaan? Meer informatie is te vinden op www.tof.nl . Of kom op zondag 18 juni naar de dienst voor meer
informatie. De kerkenraad van Boijl staat achter dit belangrijke stukje vrijwilligerswerk en heeft besloten dat de
uitgangscollecte voor TOF zal zijn. Voorganger van deze dienst is Dieneke Grit. Het orgel zal bespeeld worden
door Minnie Diever.
Aanvang: 10.00 uur. Na de dienst is er koffie, thee en ranja in de kerk.
Gegevens van de Stichting TOF::
Stichting TOF Vakanties
Oedsmawei 18-A
9001 ZJ Grou
IBAN nr: NL12RABO 0120 5610 42

Zomeravondwandelingen 2017
Deze zomer worden er door Vorming en Toerusting een drietal zomeravondwandelingen georganiseerd.
Tijdens de wandelingen is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en om op een ontspannen manier met
elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast wandelt er iedere avond een gast mee. De wandelingen starten om
19:30 uur en duren ongeveer anderhalf uur. De startpunten zijn ook de eindpunten.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandelingen. Opgave wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.
De 1e wandeling is op woensdagavond 21 juni in Boschoord. Deze avond loopt Mirjam Cornelisse uit Boijl
mee. Zij is professioneel sopraanzangeres en zal tijdens de wandeling een lied met ons instuderen. We starten
vanaf de parkeerplaats aan de Doldersumerstraat in Boschoord. Dat is, vanaf Boijl of Elsloo rijdend, de P is
aan de rechterkant van de weg vlak na het plaatsnaambord Boschoord.
De 2e wandeling is op woensdagavond 26 juli in Donkerbroek/Ontwijk. Tijdens
deze wandeling zal de Dini Bakker uit Oosterwolde ons enkele historische
wetenswaardigheden vertellen over de omgeving waar we doorheen wandelen.
Startpunt: Laurenstsjerke, G.W. Smitweg 5 in Donkerbroek. Dat is de oude
Hervormde kerk. Na de wandeling is deze kerk voor belangstellenden nog te
bezichtigen.
De 3e wandeling is op woensdagavond 30 augustus in Appelscha. Dit is een
poëziewandeling. Hiltjse Jongsma uit Elsloo zal onderweg gedichten voordragen uit haar eigen werk. Zij zal
dat doen in het Nederlands, Stellingwerfs en het Fries. Startpunt: Parkeerplaats 1, tegenover restaurant de
Bosberg, Bosberg 3, Appelscha.
Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met:
Dieneke Grit, kerkelijk werker Frieslands End. 0592 414975 / 06 38 55 21 50 /sa.grit@hetnet.nl
Kerkdiensten:
Zondag 12 februari
Ds. E.J. Struif uit Oosterwolde ging bij ons voor.
De bloemen zijn ter bemoediging naar mevr. J de Vries gebracht.
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Zondag 5 maart
Deze ochtend was da. Y. Riemersma-Beintema uit Heerenveen onze
voorganger. Haar echtgenoot bespeelde de piano en Minnie het orgel.
De bloemen zijn gegaan naar mevr. H. Boelen. Van harte beterschap.
Zondag 26 maart
Dieneke Grit ging bij ons voor. De bloemen zijn naar familie Goettsch gegaan. Van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie zoon Rinse Hendri op 15 maart.
Zondag 9 april Palmpasen in Elsloo

Op een stralende zondag 9 april 2017, kwamen in het karkehûs in Elsloo, zo´n 35 kinderen uit Elsloo en
vele omliggende dorpen bijeen. Ze gingen -soms met een beetje hulp- een kale Palmpaasstok omtoveren
tot een mooie kleurige stok met lekkernijen eraan!
Dit allemaal omdat het Palmpasen was.
Na zo´n 3 kwartier was iedereen klaar met het versieren en kwam het Palmpaashaantje op de stok.
Met elkaar maakten we daarna nog een rondje door de kerk waar de kerkdienst bijna ten einde was. Iedereen
in de kerk werd getrakteerd op een miniconcert van het jeugd-ensemble van Concordia!
Na een uitgebreide fotoshoot voor de ouders en de pers, zetten we de rondgang in, door de ‘oude’ en ‘nieuwe’
nieuwbouw van Elsloo. Een paar spelers van Concordia liepen voorop en maakten mooie muziek terwijl
daarachter de kinderen en hun ouders gezellig keuvelend meeliepen. Veel mensen stonden langs de kant van
de weg te kijken naar deze lange stoet. Bij aankomst bij de kerk hadden de meeste kinderen hun stokje al kaal
gegeten en konden ze weer naar huis om nog lekker te genieten van het heerlijke voorjaarsweer..
Wiesje van den Berg
Goede vrijdag 14 april
In deze avonddienst vierden we het Heilig Avondmaal en was da. Y. Riemersma-Beintema uit Heerenveen
onze voorganger. Ook deze keer speelde Ate op de piano en Minnie het orgel.
Eerste Paasdag 16 april
Paasmusical o.l.v.: Mirjam Cornelisse
Voorganger Dieneke Grit
In een feestelijk aangeklede kerk vierden we samen met ongeveer 120 aanwezigen de opstanding van Jezus
uit de dood.
De Paasmusical werd deze ochtend opgevoerd:
WAT MOETEN HAZEN MET ……….PASEN?

12

Deze musical werd prachtig vertolkt en bezongen door maar liefst 19 kinderen.
De musical bestond o.a. uit elf liedjes en spreekteksten.
In slechts 6 weken tijd werd alles door de kinderen hiervoor ingestudeerd. We zijn trots op deze kanjers. Het
was weer geweldig!
Julia van der Wijk speelde op de harp het lied ‘Somewhere over the Rainbow’.
De middag hiervoor, op 15 april, hadden we ook al een mooi optreden gehad bij ‘De Herbergier’ in
Oldeberkoop. We vinden het altijd heel leuk om daar naar toe te gaan.
Na afloop van de dienst volgde de traditionele Paasbrunch.
Aanvraag voor dopen
Van Marco en Lianne Goettsch is een aanvraag
binnengekomen om hun op 15 maart geboren zoon Rinse
Hendri te willen laten dopen.
Als kerkenraad zijn we erg blij dat er weer een kind wordt
gedoopt.
Da. Lieuwkje Cnossen zal Rinse in de dienst van
28 mei dopen.
Kindje dat het water voelt
weet je dat God jou bedoelt
druppels op je babywang
raken jou je leven lang.

Snack en Bar ’t Zwaantje
Het zal u vast niet zijn ontgaan; er is veel bedrijvigheid bij en
in het café. Anita en Humphrey zijn samen met Hendri, Enno
en Lammert het plafond en de wanden er uit gaan slopen. Dit
lag eigenlijk nog niet in onze planning maar hebben we naar
voren geschoven (en niet omdat er iets afgekeurd zou zijn),
nu hoeft het café op een later tijdstip niet nog eens voor een
verbouwing de deuren te sluiten. Dan hebben we dat maar
vast gehad.
Onder het plafond blijken prachtige oude kraalschroten
tussen oude balken te zitten, te mooi om weer te verstoppen dus die gaan we in het zicht houden. Het café
oogt hierdoor ook groter met een hoger plafond.
We zijn heel benieuwd hoe het er straks uit gaat zien.
Kerkdiensten in Friesland End
Datum
14/05
21/05
28/05
04/06
11/06

Kerk
Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo

Tijd
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Voorganger
Dhr. J. Koops
Mw. S.A. Grit
Da. L.P. Cnossen
Ds. J.J. van der Sleen
Dhr. J. Koops

18/06
25/06
02/07
09/07
16/07
23/07
30/07
06/08

Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Mw. S.A. Grit
Ds. A. Verbeek
Da. L.P. Cnossen
Dhr. J. Koops
Mw. S.A. Grit
Mw. L. Dijkshoorn
Dhr. G. de Kok
Dhr. H. Harten

13

Bijzonderheden
Moederdag
Doopdienst Rinse
Pinksteren
Stellingwerverdienst
Vaderdag
en
Mirjam
Boersma uit Boijl vertelt
Heilig Avondmaal

DORPSNIEUWS
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INGEZONDEN
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Blik op Boijl

DE ADDER BEET
We gaan even terug in de tijd naar 1951.
De lagere school in Boijl is nog nét niet
verbouwd en telt 4 lokalen aan de
straatkant en een lange gang met de toiletgroepen aan de
zuidkant.
De meisjes hebben vanaf klas 3, na de morgenpauze, twee
keer in de week handwerken. Handenarbeid voor de
jongens wordt er niet gegeven en de onderwijzers vullen
die tijd zelf in samen met hun ‘jongensklas’.
Zo ook meester Roders die les geeft aan klas 3 en 4.
Roders is een plantenliefhebber. De kinderen van zijn klassen nemen ze vaak mee naar
school en steevast voor de les begint, repeteert hij de plantennamen met zijn leerlingen.
27 april 1951, een mooie voorjaarsmorgen de meisjes hebben handwerken en
Roders besluit na de morgenpauze met zijn ‘jongensklas’ een natuur wandeling
te gaan maken.
Destijds (ruim vóór de ruiverkaveling) liep vanaf de Doldersumsestraat tussen
nr. 6 en 10 een zandpad als verbindingsweg tussen de Doldersumestraat en de
Alteveersweg. Er stonden toen nog twee woonhuizen aan, (één ervan nog
steeds), wat akkers, weide en ook een stukje heide.
Dit pad wandelen ze samen in. Een paar jongens lopen wat vooruit en gaan
even op de grond liggen.
Jan Donker voelt opeens een stekende pijn in zijn achterhoofd en ziet een adder
wegkruipen. Hij meldt dit meteen aan meester Roders en dat blijkt later zijn leven te hebben gered!
Roders ziet meteen de ernst van de situatie in en alarmeert onmiddellijk de omgeving. Er wordt vlug iemand
naar de bakker Jaap Trompetter gestuurd, de dichtstbijzijnde met telefoon, die alarmeert de huisarts dr. Heida
in Noordwolde en waarschuwt ook Jan zijn ouders.
Telefoneren gaat dan nog niet
rechtstreeks. Er moet eerst een
verbinding gemaakt worden via de
plaatselijke postkantoren van Boijl
(Age Hoekstra) en Noordwolde. Ook
die onderkennen het gevaar en
handelen direct.
Inmiddels is de taxidienst van Rinke
Pieter Posthumus uit Oostersteek
(café) ook gewaarschuwd en die rijdt
supersnel met Jan en zijn ouders naar
hun huisarts in Noordwolde.
Het toeval wil, dat een broer van Jan
zijn moeder (Hielke de Graaf) op het
postkantoor in Noordwolde dienst doet
en die zorgt mede voor een snelle lijn
verbinding met Heerenveen.
Aangekomen bij de huisarts stelt dokter Heida eerst nog voor om de wond uit te branden maar zijn vrouw
concludeert dat dit geen nut heeft omdat het gif inmiddels al in de bloedbaan zit. Jan die bij zijn vader op
schoot ligt, ademt nauwelijks meer.
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Posthumus rijdt vér boven de
maximum snelheid naar Heerenveen,
waar de artsen al klaar staan om Jan,
die nog maar net bij bewustzijn is, een
tegengif toe te dienen. Een
spannende tijd van wachten breekt
aan!
Moeder Donker die dit verhaal op
latere leeftijd optekent schrijft:
‘Elke minuut leek wel een uur te duren
totdat dokter Smook eindelijk kwam
vertellen dat het leven van Jan gered
was!’ Toen ze even bij hem mochten
kijken had hij al weer wat kleur op de
wangen en glimlachte hij. ‘Een grote opluchting ‘ schrijft ze…..!’
Elke dag brengen de ouders een bezoek aan het ziekenhuis maar op dag drie treffen ze Jan aan met een
heel dik opgezet hoofd. Dit blijkt het gevolg te zijn van het ingespoten
tegengif.

Van zijn klasgenoten krijgt Jan
een mooie kaart die hij zorgvuldig heeft bewaard.
Na vijf dagen mag hij het ziekenhuis verlaten.
Jan zit in de klas op een van de voorste banken en de kinderen achter
hem, zien nog een hele tijd de twee rode gaatjes in zijn kaal geschoren
achterhoofd waar de adder in zijn hoofd beet. Menig kind kreeg zó flink
ontzag voor een adder!
Jan genas volledig van dit hachelijke avontuur zonder blijvende gevolgen
voor zijn gezondheid.

Met dank aan Jan Donker die ons de gegevens van zijn moeder ter inzage
gaf.

Namens ‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger-Oosterkamp

2017

17

Dorpsarchief Boijl, Boerderijen
Als straat nemen wij nu het tweede gedeelte van de Boijlerweg vanaf Boijlerweg 60 / 71 tot en met Boijlerweg
1/2.
Eventuele wijzigingen kunt u weer doorgeven aan Gerard Prins, telefoon 421743 ;
e-mail jageprins@hetnet.nl
Bedankt voor de medewerking.
Namens Dorpsarchief Boijl
Gerard Prins

Boijlerweg
1

H. Marks

H. Marks, S. Marks

2

A. de Jonge

M. H. Marks

3

M. van Oord

S. Marks, H. Hakman, S. Stienstra

4

J. A. van Wijk

J. Marks, M. J. Marks,

5

L. Claus

R. de Graaf, E. de Graaf, B. van de Zande

6

H. de Groot

S. de Vries, F. Segaar

7

E. v. d. Gevel

8

J. Oenema

A. Deems, G. Flobbe
T. v. d. Meulen, E. van de Meulen, W. Aalders, H. Kruishoop

9

H. Koopmans

W. Boelen

10

N. en A. Iedema

Joh. Drachtsma

12

Th. Rijsdijk

H. Nijholt

14

van Wijk sr.

W. Buitenga, J. Buitenga

15

B. Nijsingh

P. Veen

16

B. Gelder

H. en A. v. d. Boer, W. Latour

17

A. From

K. From, K. From jr.

20

H. Roeles

A. Veurman

21

J. Russchen

E.Russchen

22

J. Jager

J. Prakken sr, J. Prakken jr, R. Jager

24

R. Ydema

B. Jager, R. Jager, H. Dekker

25

H. J. de Jong

A. Bos sr, A. Bos jr, W. de Jong

27

K. Jonkers

O. B. Nolles

29

L. van de Garde

S. Bos, A. Deems

30

G. Beun

J. Wessels, W. Postumus, R. Postumus, J. Veldhuizen

32

W. Gutterswijk

H. v. d. Boer, D. Bijl, S.Nolles, Treels

33

A. v. d. Helm

K. Jonkers, J. v. d. Helm

34

K. Elzinga

J. Otten, B. Veen, H. Meijer, J. Doorten, Blauw

36

H. Mailly

W. Veurman, C. Mailly

37

A. Marks

J. E. Jonkers, J. Jonkers

39

G. Nolles

A. Nolles, S. Nolles

40

W. Derks

J. Jager, K. Marks, E. Schneider, A. Marks, H. Derks

42

H. Derks

F. Hoogenterp, Russchen, J. Jager, Koning, H. de Vries,
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v. d. Vaart

44

E. E. Vaughen

K. Dorprigter, B. Venema, A. Hoogeveen, H. Hoogeveen, J. Bolle

46

R. Menger

48

P.Bunt

Bijlsma, K. Dorprigter, J. Menger, J. Prakken
R. Veenstra, D. Nieuwenburg, N. Meier, P. Bron, P. Bot.
v. d. Valk, J. Gelderblom, P. Liefland, Keiman, Oost

51

W. v.d. Geest

H. Donker, E. v.d. Heuvel, H. J. v.d. Heuvel

55

A. Gorter

E. de Boer, J. Nolles

60

B. Diever

A. Urff, R. de Vries

65

R. Oost

S. Nolles, E. de Boer

67

R. Russchen

J. Russchen, J. Harmsma, R. Bottema,

71

G. Prins

A. Stijkel, J. Zuil, J. E. Jonkers, J. van Engelenburg
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VERENIGINGSLEVEN
Algemene Ledenvergadering 4 april 2017
Pim Pera kon ±60 personen welkom heten waaronder onze ereleden Gerard Prins,
Pier de Jong en Geert Pijlman. De gemeente Westellingwerf werd vertegenwoordigd
door leden van de fracties VVD, CDA, WB en Groen Links. Ook aanwezig Eddie
Lania, voorzitter van de Vereniging Kleine Dorpen en Geeske Visser van het
Gebiedsteam Noordwolde.

Met algemene stemmen wordt door de
aanwezigen het bestuur gekozen. Voorzitter:
Pim
Pera,
Secretaris:
Martine
Faber,
Penningmeester: Anne Slot. Algemene leden:
Anne-Marie van der Geest (adviseur), Anke Slot,
Katja Moesker en Alletta de Weert (notulist).
Duo-fiets
Tijdens de ALV werd de vraag gesteld of er ook
in Boijl een duo-fiets aangeschaft kan worden.
Wij willen graag van u weten hoeveel animo
hiervoor is. Wie is er geïnteresseerd om te
fietsen als begeleider of zou graag als deelnemer van de duo-fiets gebruik willen maken, en niet geheel
onbelangrijk wie zou de organisatie hiervan voor zijn rekening willen nemen.
Uw reacties kunt u mailen naar dorpsbelang@boijl.com of u kunt telefonisch contact opnemen met Anke Slot,
tel. 06-27293147.
De notulen van deze vergadering kunt u vinden op onze nieuwe website: www.boijl.com

ToekomstWonen.nu

Slimme Snufjesmarkt op 13 mei van 10.00 – 16.00 uur in de Rabobank te Wolvega.
Comfortabel en veilig wonen. Dat wilt u toch ook?
Maar weet u wat er allemaal mogelijk is?
Op zaterdag 13 mei van 10.00- 16.00 uur organiseert ToekomstWonen.nu in samenwerking met de Rabobank
een “slimme snufjesmarkt” over “veiligheid en (huis)technologie”. Er zijn slimme snufjes te bekijken, kopen en
bestellen die een huis veiliger en comfortabeler maken. (Thuis)technologie kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld
bij de toegang naar de woning, voor verlichting, om te communiceren, enz.
Ook zijn er demonstraties van robotstofzuiger en robotgrasmaaier, presentaties veilig bankieren en
brandpreventie en workshops “slimme snufjes”.
De “slimme snufjesmarkt” vindt plaats in de Rabobank op het Pastorieplein in Wolvega. De toegang is gratis.
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AED Dorpshuis Boijl
Namens het Dorpsbelang willen we graag de volgende mensen feliciteren met hun AED-diploma.
Zij hebben in de afgelopen periode de 2-daagse AED-cursus met succes volbracht.
Aukje Jager
Tineke Veenhouwer
Petra Kragten
Jennifer Rubenstein

Wij waarderen het enorm dat er mensen zijn die de cursus willen volgen en zich vervolgens jaarlijks laten
bijscholen, zodat zij eventueel hulp kunnen bieden wanneer dat nodig is!
Het is alweer 10 jaar geleden dat het AED apparaat geplaatst is, mede door de spontane giften van de
bewoners van Boijl en subsidie is dit destijds mogelijk gemaakt. Hiervan is het onderhoud betaald en hebben
de vrijwilligers instructie cursussen gevolgd. De pot is bijna leeg. Als u een vrijwillige bijdrage zou willen
doen zijn wij hier erg blij mee.
U kunt uw gift overmaken op bankreknr. NL90 RABO03287202723.
Opzomerweek
In het kader van de Opzomerweek 22 t/m 28 april, werd er door de bewoners van de Boijlerweg binnen
de bebouwde kom flink de handen uit de mouwen gestoken.

Ook de Brink was actief! Op vrijdagavond 28 april is er fanatiek geschoffeld, geharkt en geveegd.

De andere buurten Kerkweg, Klokkeweg en Daoken/Boschoordweg gaan nog aan de slag zodat ons dorp er
weer fris en schoon uitziet.
Namens Dorpsbelang hartelijk dank voor jullie inzet!!!
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Onderstaand treft u een brief aan van Staatsbosbeheer die wij graag met u delen.
Van Staatsbosbeheer.
Afgelopen tijd ontvingen we enkele vragen over zaken in en rondom Boijl.
Aan de Kerkweg staan enkele picknickbankjes en de vraag was of deze hersteld konden worden. De
beide bankjes aan het zandpad worden dit voorjaar hersteld. Een vraag of prullenbakken weer konden
worden geplaatst moet ik helaas negatief beantwoorden. Dit gaat Staatsbosbeheer niet meer doen.
Ervaringen leren dat bij prullenbakken de mensen ook het idee hebben dat alles hierin kan en is de bak
vol dan zetten we het afval ernaast. Wij gaan ervan uit dat recreanten hun eigen afval meenemen.
Graag laten we mensen genieten van de natuur maar het afval hoeven we niet.
Het picknickbankje in het bos ter hoogte van het vennetje wordt verwijderd.
Brinkbewoners klagen over de takken die overhangen op hun terrein/erf. Dit viel mij bij inspectie reuze
mee maar het schetste mijn verbazing dat dit bosje een complete groen afvalbult begint te worden voor
het dorp. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Graag leg ik de vraag aan u als dorsbewoners voor. Wat
willen we met dit Brinkbosje?? Problemen lossen we graag op maar dan verwachten we ook dat deze
afval aanvoer stop en liefst nog wordt opgeruimd.
Met vriendelijke groet,
Roel Vriesema, Boswachter
tel 06-51046388

Vogelwacht Boijl
Zwaluwtil in Boijl

De Vogelwacht Boyl e.o.heeft op het parkeerterrein van
Dorpshuis De Tille een zwaluwtil geplaatst. Omdat er
helaas steeds minder weidevogels worden waargenomen hebben de
bestuursleden van de Vogelwacht zich georiënteerd op de vogels die zich
rondom de bewoonde wereld ophouden, de weidevogels natuurlijk niet
vergetende. Besloten is om een zwaluwtil te vervaardigen en te plaatsen, dit
omdat de huiszwaluw het steeds moeilijker krijgt om een geschikte nestplek te
bemachtigen.
De bouw de van de til was in handen van Bouwbedrijf Roelof de Nekker en IJzerhandel Lammert Diever.
De til werd geplaatst door Klussenbedrijf Anne van der Helm.

Wil je ook lid worden of draag je de Vogelwacht een warm hart toe?
Neem contact op met voorzitter Roelof van de Boer, tel. 0561-421471 of
Douwe de Vries,
tel. 06-36318604, mail: vries1963@vodafonethuis.nl
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Mooi concert Gemengd Koor Boyl in Zorgvlied
Op zondag 30 april stond voor het, inmiddels 36 leden tellende, Gemengd Koor Boyl
het Voorjaarsconcert op het programma. Het was al weer het laatste concert van het
seizoen. Er waren dan ook veel toehoorders aanwezig in de Andreaskerk in Zorgvlied.
Met een heel afwisselend programma voerde het koor de luisteraars door
verschillende tijden en stijlen van muziek. Het paste ook volledig bij de locatie om het
concert te beginnen met het prachtige Magnificat van Vivaldi, waarin dirigent Marijke Beute een prachtige
sopraansolo vertolkte. De afwisseling in het programma en de bijzondere volgorde maakte dat het publiek
steeds weer verrast werd. Van mis tot musical, zoals het koor dat zelf noemt. Na de pauze bracht het
koor voor het eerst de Raadselridder van Hella Haasse, op muziek gezet door Kees Kef. De afwisselende
samenzang in dit stuk kwam goed uit de verf en leidde dan ook tot veel applaus. Niet ongebruikelijk
beëindigde het koor het concert in de kerk met het gedragen Irish Blessing, waarna het publiek er nog
een toegift uit applaudisseerde. Het was weer een mooi concert op deze mooie lentedag.
Het koor is op 28 mei nog te horen tijdens de dienst in RK kerk Sint-Fredericus te Steggerda. Aanvang
9.30 uur.

Meer informatie: www.gemengdkoorboyl.nl
Het Gemengd Koor Boyl, opgericht in 1939, zingt een gevarieerd
4-stemmig repertoire. Het koor bestaat uit 36 enthousiaste zangers
die iedere week met veel plezier repeteren en enkele malen per
jaar een concert geven. Leden komen uit de wijde omtrek van Boijl.
Zoals zovele koren kan het koor nog steeds nieuwe leden / zangers
gebruiken. Repetities op maandagavond 20.00 uur in het
Dorpshuis te Boijl

Met vriendelijke groet,
Gemengd koor Boyl
Karel Bakx, PR functionaris 0561421620

Archiefgroep Boijl
Bestuurs-mutatie
Eind vorig jaar heeft onze voorzitter, Karel Kaptein, aangegeven dat hij het graag wat rustiger aan wilde doen.
Met algemene stemmen kozen we Rient Menger als nieuwe voorzitter en Jan Veldhuizen als vice voorzitter.
Karel Kaptein blijft lid van de archiefgroep en webmaster van onze website.

VERMIST - GEZOCHT - VERMIST - GEZOCHT - VERMIST
Wie o wie weet de verblijfplaats van enige tientallen kartonnen archiefdozen.
Ze stonden opgeslagen in de kelder van de Tille als platte kartonnen platen, waar nog dozen van gevouwen
moesten worden. We missen ze al sinds ruim een jaar.
We horen graag hoe of wat en zien ze uiteraard nog liever z.s.m. terug.
Weet iemand hier meer van, laat het ons dan s.v.p. even weten.

webmaster@dorpsarchiefboijl.nl

of tel 421435

VERMIST - GEZOCHT - VERMIST - GEZOCHT - VERMIST
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SPORT
Voetbalvereniging Trinitas
VRIJDAG 19 MEI VANAF 19 UUR
Deze avond is voetbalvereniging Trinitas gastheer voor het
7-tegen-7 toernooi voor 35-plus voetballers.
Over zes avonden worden er bij de verschillende teams die
meedoen meerdere wedstrijden afgewerkt. De finaledag is 2 juni bij
voetbalclub Old Forward.
info:Johan Ouwerkerk en Arend Groen, arendgroen@hotmail.com
ZATERDAG 20 MEI MIXTOERNOOI
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Stichting Sportcentrum Boijl
Wij worden af en toe, ook door leden van de voetbalvereniging gevraagd waarom in Boijl een stichting
sportcentrum bestaat.
De reden hiervan is in de
jaren van de vorige eeuw
meer verenigingen gebruik
maakten van het sportveld.
Dit
waren
naast
de
voetbalvereniging
de
korfbalvereniging,
rijvereniging De Grensruiters,
de plaatselijke VVV en de
ijsvereniging.
Om het gebruik van de
sportvelden goed te regelen
werd de stichting opgericht.
In de oprichtingsakte staat
dat het doel van de stichting
is: het huren of het in
eigendom verkrijgen van een sportterrein in Boijl, om dit op zijn beurt ter beschikking te stellen van - of te
verhuren aan verenigingen of instellingen voor de beoefening van sport, het houden van wedstrijden, van
volksfeesten, meetingen, tentoonstellingen of anderszins.
Het bestuur van de stichting bestaat uit tien personen, destijds afgevaardigden van verenigingen t.w. 2 leden
van de plaatselijke Vereniging voor Volksvermaken, 2 van voetbalvereniging Boijl, 2 van rijvereniging De
Grensruiters, 2 van ijsvereniging De Volharding en 2 afgevaardigden van korfbal-vereniging DOS.
Van alle bovenstaande verenigingen bestaat alleen de ijsclub de Volharding nog, de voetbalvereniging is
inmiddels een fusie aangegaan met OZC (Elsloo/Zorgvlied). Het bestuur van Sportcentrum bestaat nog steeds
uit 10 personen.
De sportterreinen en ijsbaan worden gehuurd van de Protestantse Gemeente Boijl. De kleedkamers met
kantine zijn eigendom van Sportcentrum evenals de opstallen van de sportvelden. Het onderhoud van de
gebouwen en sportvelden worden gedaan in eigen beheer.
In de afgelopen jaren zijn veel investeringen gedaan:









In 1984 werd nieuwe verlichting ijsbaan aangelegd; in 1978 aanleg tweede sportveld.
In 1986 werd in het kader van ondersteuningsbeleid kleine kernen het parkeerterrein aangelegd.
1991/1992 algehele verbetering van de beide sportvelden.
In 1995 is naast het parkeerterrein een tennisbaan aangelegd, de tennisvereniging heeft een eigen
bestuur en moet zelf zorgen voor onderhoud en renovatie van de baan.
Tot het jaar 2000 maakte de peuterspeelzaal gebruik van de kantine in verband met de hygiëne kon
dit niet langer, ter bevordering van de leefbaarheid en behoud van peuterspeelzaal in Boijl werd een
nieuwe peuterspeelzaal gebouwd.
2016/2017 De peuterspeelzaal maakte in verband met de bouw van de nieuwe basisschool geen
gebruik meer van de ruimte bij het sportveld. Deze ruimte is nu geschikt gemaakt voor twee
kleedkamers, tevens wordt de keuken verbouw en de kantine aangepast. Ook is het de bedoeling dat
nog zonnepanelen op het dak worden geplaatst.
Alle investeringen die zijn gedaan is gebeurd met veel eigen zelfwerkzaamheid en in vele gevallen
met financiele bijdragen van derden.

Het bestuur van de Stichting Sportcentrum bestaat nu uit Marein Boekhoudt, Roelof v.d. Boer, Martin Bokkers,
Wim v.d. Geest, Marc Goddijn, Albert Kleinhoven, Anne Marks, Gerard Prins, Herman Vermeeren en Yntze
de Vries.
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Tennisvereniging Boijl
In het kader van NLdoet van het Oranjefonds hebben in maart jl. leden van de Tennisvereniging Boijl, in
uitstekende samenwerking met Anne v.d. Helm, de tuin rond de tennisbaan gerenoveerd.
Hierbij een fotoverslag van de werkzaamheden.

Natuurlijk was er tijd voor koffie.
(Anne Marks; Anne v.d. Helm en Gerard Prins)
Roelie Urff en Henk v.d. Boer

Het eindresultaat!

Nu baan en tuin er weer als nieuw bij liggen, zien wij er naar uit om vele nieuwe leden welkom te
kunnen heten!
Neem daarvoor contact op met:
Gerard Prins (421743), Roelie Urff (421584) of Geert Pijlman (0618256914)
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Schoolnieuws:
Het is vandaag dinsdag 18 april en iedereen is weer enigszins bijgekomen van de Paasdagen. Groep
1 t/m 4 is vandaag vrij en dit geeft de leerkrachten van deze groepen even de mogelijkheid om de
administratie bij te werken, het lokaal op te ruimen, en voorbereidingen te treffen voor de komende
(drukke) periode.
Er is de afgelopen periode weer veel werk verzet op school en ook zijn er weer verschillende
activiteiten georganiseerd. Ook binnen het team hebben zich een paar wijzigingen voorgedaan.
Afgelopen donderdag (13 april) hebben wij op school
een Paasontbijt georganiseerd voor alle kinderen van de
school. Ook de kinderen van de Kinderkei hebben
hieraan deelgenomen. Om half 9 waren alle kinderen en
leerkrachten, in pyjama, op school. In het speellokaal
heeft juf Janneke een leuk paasverhaal voorgelezen. Na
dit verhaal zijn alle kinderen naar hun klas gegaan waar
zij genoten hebben van een heerlijk paasontbijt. Er
waren heerlijke broodjes en natuurlijk ontbraken de
gekookte eieren niet. Na het paasontbijt hebben alle
kinderen, in groepen, eieren gezocht. Ook de paashaas
bracht deze ochtend een bezoek aan onze school.
Op 11 februari hebben Jordy Schokker, Brent Groen, Thijs Tolman, Ellart Jongedijk onze school
vertegenwoordigd tijdens het Heite Schaaktoernooi in Oosterwolde. Onder leiding van Klaas Tolman
hebben de jongens een aantal mooie partijen gespeeld. Helaas vielen zij net buiten de prijzen. In ieder
geval hebben zij laten zien dat zij over schaaktalenten beschikken.
Maandag 27 februari was toch wel een speciale dag voor onze school. Op die dag hebben wij
wederom onze 100e leerling mogen verwelkomen. Max van der Garde is die ochtend door alle
kinderen met ballonnen onze school binnengeleid. Max heeft een mooie oorkonde gekregen. Wij
wensen Max natuurlijk een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school.
Ter gelegenheid van dit heugelijke feit hebben de kinderen die ochtend een High Tea voorbereid.
Iedere klas heeft een aantal heerlijke hapjes gemaakt. ’s Middags werd er in het spellokaal eerst
geproost op de 100e leerling en vervolgens heeft iedereen in z’n lokaal kunnen genieten van een
heerlijke High-Tea.
Eind februari-begin maart hebben de kinderen van groep 7 &
8 een aantal schaatslessen gehad in het Thialf stadion in
Heerenveen. Er waren voor de verschillende niveaus
(beginnende, ervaren en gevorderden) schaatslessen en
trainingen en ook hebben de kinderen kennis kunnen maken
met ijshockey. De kinderen hebben genoten van deze
activiteiten en er zijn een aantal leerlingen die zeer talentrijk
zijn op de schaats!
Half februari hebben de kinderen een nieuw rapport mee naar huis gekregen. Dit rapport
(ontwikkelingsrapport) bestaat, naast de gebruikelijke resultatenlijst van de verschillende vakken, ook
uit een reflectieverslag van de leerlingen zelf. Hierin staan o.a. doelen die de leerling wil behalen in

een bepaalde periode. Ook wordt beschreven wat er voor nodig is om deze doelen te behalen en wie
de leerling hierbij evt. kan helpen. Deze doelen worden na een bepaalde periode geëvalueerd en evt.
bijgesteld. Het doel hiervan is om de leerlingen eigenaarschap te laten ontwikkelen met betrekking tot
hun eigen leerproces. Naast deze onderdelen zullen er ook werkjes, foto’s en andere ‘bewijsstukken’
worden toegevoegd. Op die manier krijgt dit ontwikkelingsrapport (portfolio) een persoonlijk karakter
en is het een document die de leerlingen (en ouders) inzicht geeft in de ontwikkeling tijdens de gehele
basisschoolperiode.
Vanaf begin maart is de ‘inloop’ van groep 1 t/m 4 uitgebreid naar 5 ochtenden per week. De ouders
kunnen tijdens de inloop vanaf 8.15 uur met hun kind(eren) de klas in. De kinderen van groep 3 & 4
starten met lezen in een boekje naar keuze of krijgen een andere opdracht. Groep 1 & 2 start met een
werkje. Ouders mogen daarbij hun kind begeleiden. Momenteel wordt hier door veel ouders gehoor
aan gegeven.
De leerlingen van zijn weer naar verschillende
voorstellingen geweest van Uurcultuur:
Groep 1 & 2 hebben een voorstelling gezien van Boer
Boris.
Boer Boris woont op een boerderij. Hij heeft allerlei dieren,
machines en een moestuin. Vandaag krijgt hij een
bijzondere brief. Er komen twee inspecteurs op bezoek.
Oei, dat is spannend! Boer Boris moet het beste van
zichzelf en de boerderij laten zien. Zusje Sam verkoopt
echter alle beste producten van de boerderij aan een
vreemde klant die dit voor haar beste paard wil hebben.
Gelukkig werd boer Boris toch nog de beste boer van het
land door zijn bijzondere producten zoals gekleurde eieren, vreemd gevormde wortelen en volle en
halfvolle gevulde melkflessen.
Groep 3, 4 & 5 gingen naar een voorstelling ‘De snelste Zebra’.
Je kunt leuk winnen, vrolijk winnen, gezellig winnen, maar je kunt ook vervelend winnen.
Zebra wil iedere dag hardloopspelletjes doen. Hardrennertje, Sprinterdesprint, Vlugge Wilma, het is
allemaal goed, als hij maar keihard kan rennen en altijd kan winnen.
Tijger, Eekhoorn, Haas en Nijlpaard hebben zich verstopt, ze zijn het zat, ze willen niet meer rennen.
Zebra wint niet alleen altijd, hij wint ook nog eens helemaal niet leuk. Tijger gaat het hem vertellen:
”Zebra, niemand wil tegen je rennen!” Even is het stil in het bos, heel stil.
Maar dan schraapt Zebra zijn hoef, Zebra is niet bang, zelfs voor Niemand niet!
Het hele bos en ver daarbuiten maakt zich klaar voor de wedstrijd van het jaar: Zebra tegen Niemand.
Groep 7 is op 7 maart naar een ‘techniek ochtend’ geweest bij Stad & Esch in Diever. Groep 8 heeft
verschillende doe-ochtenden bijgewoond, ter voorbereiding op en als kennismaking bij het Voortgezet
Onderwijs. Inmiddels hebben alle leerlingen hun keuze gemaakt voor hun vervolgonderwijs op het VO.
De leerlingen gaan volgend jaar naar het Stellingwerf College in Oosterwolde, het Lindecollege in
Wolvega, Stad & Esch in Diever, Tromp & Meesters in Steenwijk en het AOC Terra in Wolvega.
Op 8, 9 en 10 mei zullen zij de eindtoets ‘Route 8’ gaan maken. Wij wensen alle leerlingen van groep
8 hierbij veel succes.
Op 11 maart hebben ouders en leerkrachten meegeholpen met het opruimen van het schoolplein en
het aanbrengen van lijnen op het kleuterplein. Nu kunnen de kinderen veilig over het plein fietsen en
spelen. Daarnaast zijn de tuintjes weer ‘voorjaarsklaar’ gemaakt. Ook heeft Tjisco Huisman een paar
mooie kisten gemaakt waar de kleuters hun tasjes in kunnen opbergen. Dit alles in het kader van
NLDoet! Wij willen hierbij nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor het werk dat zij hebben verzet.
Dankzij Mariëlle Vermeeren was de catering ook weer dik in orde!
Op 30 maart hebben de leerlingen, leerkrachten en ouders van
groep 7 & 8 een Kanjerdag gehad. Omdat wij een Kanjerschool zijn
die de Kanjertraining hanteert op het gebied van omgang met elkaar
is er een speciale dag georganiseerd voor groep 7 & 8. Onder
leiding van Gerard Weide (psycholoog en ontwikkelaar van de
kanjertraining) hebben de aanwezigen nader kennis gemaakt met de

Kanjertraining door samen oefeningen te doen die betrekking hebben op gedrag van kinderen en hoe
hier op in te spelen. Het was een zeer inspirerende dag die zeker voor herhaling vatbaar is!.
De leerlingen van groep 5 & 6 hebben in maart een creatieve voorstelling gegeven. Zij hadden een
iets andere presentatie voorbereid dan die wij gewend zijn op school. De kinderen hebben in de
voorbereidingsperiode allerlei proefjes gedaan die zij, tijdens deze voorstelling, aan alle leerlingen,
ouders en opa’s en oma’s hebben gepresenteerd.
Op maandag 3 april zijn wij weer gestart met het project “Lekker Fit”.
‘Lekker Fit’ maakt basisschoolleerlingen op een leuke en
leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een
gezonde leefstijl. De methode richt zich op groep 1 t/m 8
en behandelt thema’s voeding, bewegen en gezonde
keuze maken. Gedragsverandering vormt de educatieve
draad door het gehele lesprogramma. Deelnemende
scholen melden goede resultaten: leerlingen bewegen
meer, eten gezonder en zijn van plan dat te blijven doen.
Wij zijn deze maandag gestart met het maken van
heerlijke gezonde smoothies. Alle kinderen hebben hun
eigen smoothie kunnen maken en natuurlijk ook genuttigd. Als afsluiting van dit project worden er op
vrijdag 21 april a.s. de koningsspelen georganiseerd. Op deze sportdag zijn alle kinderen op een
sportieve manier met elkaar bezig in het kader van bewegen.
Groep 5 & 6 volgen momenteel een aantal lessen over mediawijsheid, georganiseerd vanuit
bibliotheek Zuidoost Friesland. De kinderen leren hoe je informatie kunt vinden op internet? Hoe kun
je betrouwbare en onbetrouwbare informatie onderscheiden? Hoe formuleer je een goede Zoekvraag?
Wat staat er precies in een tekst? Van wie is de informatie afkomstig? Waar zoek je als er niets op
internet te vinden is?
Groep 7 & 8 zijn deze maand begonnen aan een lessenreeks programmeren. Onder leiding van een
aantal studenten Media van het Friesland College leren de leerlingen, via het programma Bomberbot
te programmeren. Dit in het kader van ICT onderwijs.
Vorige week woensdag (12 april) hebben een tweetal voetbalteams op een sportieve manier
deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi van Weststellingwerf. Ons jongensteam bestond uit Niels
Boersma, Daniël Derks, Brent & Fennick Groen, Jordy schokker, Thijs Tolman, Gidion Verboom en
Wouter en Thomas Zuil. Zij werden gecoached door meester Dennis van Dijken. Het meisjesteam
bestond uit: Britt fabriek, Annemiek Jager, Tessa & Mirre Mulder, Lieke Schipper, Noor v.d. Vliet,
Madelief de Vries, Yaslin Westerlaan en Julia v.d. Wijk. Zij werden gecoached door Jan Atze v.d. Wijk
en John de Vries. Ondanks dat er verschillende wedstrijden gewonnen werden door de teams vielen
zij net buiten de prijzen.
In ieder geval hebben zij erg sportief gespeeld en hebben zij laten zien dat onze school over een
aantal echte voetbaltalenten beschikt.

Vanmorgen (donderdag 20 april) heeft in het teken gestaan van “Muziek”. De kinderen hebben 4
muzikale workshops gevolgd. Djembé, zang, dans en expressie en boomwhackers.

De gastdocenten hebben een leuke ochtend verzorgd waarbij alle kinderen op een leuke manier
uitgedaagd werden om actief mee te doen. Rond 12 uur verstilde de muzikale klanken en keerde de
rust weer terug op school. De kinderen en de leerkrachten waren erg enthousiast!
Morgen begint de meivakantie voor de kinderen. Na de meivakantie volgt er een drukke maar
gezellige periode met verschillende activiteiten zoals de schoolreisjes, de musical, de laatste
schooldag etc. Na de pinksterdag hebben de leerlingen nog een extra weekje vakantie. Daarna gaan
we de laatste etappe in van dit schooljaar.
We zijn momenteel druk bezig met de planning voor volgend jaar en de formatie.
Vandaag nemen de kinderen van groep 1 & 2 afscheid van juf Nynke Rijpma. Juf Nynke is gestopt als
juf op onze school. Zij wordt gedurende dit schooljaar vervangen door juf Harriët Veenstra uit
Wolvega.
Tot zover ons nieuws. Wij willen, langs deze weg, nogmaals iedereen bedanken voor hun inzet en
hulp bij de verschillende activiteiten. Zonder ieders inzet was het niet mogelijk geweest om zoveel
leuke activiteiten voor onze kinderen te organiseren.
De inbreng van de groepen bestaat deze keer uit verschillende fotocollages van de activiteiten van de
afgelopen periode. Dit geeft een mooi beeld van wat wij allemaal op school hebben georganiseerd.
Wij wensen u veel kijkplezier.
Wij wensen iedereen een fijne meivakantie.
Groeten namens het team van Daltonschool de Oosterbrink.

Nieuws uit groep 1/2
We hebben al weer heerlijk in de zandbak kunnen spelen met het mooie weer en zelfs al een paar keer
lekker zonder jas naar buiten:

We zijn naar een voorstelling van Boer Boris geweest op de St. Fransiscusschool in Wolvega. Dit was erg
leuk en grappig:

We hebben gewerkt over het voorjaar en Pasen. Op dit moment staat de letter ‘K’ centraal. We hebben
onze eigen moestuintje in de klas:
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Vorige week hadden we Paasontbijt op school. We mochten in onze pyjama’s naar school! We gingen ook
eieren zoeken in het bos.

Vrijdag zijn de Koningspelen op school. Groep 2 heeft vandaag gewerkt over ‘de Koning’.
“Ik als koning (koningin)”…… :

Met K’nex en blokjes een kasteel gebouwd d.m.v. een bouwtekening:

32

Nieuws uit groep 3/4
We hebben op maandag 27 februari een high tea gehad. We hebben allemaal lekkere hapjes gemaakt die
we zelf mochten opeten.

Tijdens het project “Lekker Fit” hebben we heerlijke, gezonde smoothies gemaakt.

Op donderdag 13 april hebben we met de hele school Pasen gevierd. Na het Paasverhaal hebben we een
Paasontbijt gehad. We hebben eieren gezocht en versierd. De Paashaas kwam ook nog langs.
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Donderdag 20 april hebben we een muziekochtend gehad.

Dans en expressie

Djembé

Zingen

Op vrijdag 21 april hebben we met de Koningsspelen deze periode sportief afgesloten.
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Nieuws uit groep 5/6
Op 13 april hebben we heerlijk genoten van het paasontbijt op school.

De lekker fit weken hebben we afgesloten met de koningspelen op 21 april.

Tijdens de maandsluiting hebben we allemaal proefjes laten zien.
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We hebben 3 lessen mediawijsheid gehad. We hebben geleerd hoe je gericht informatie kunt zoeken in
boeken, tijdschriften, kranten of op internet.

Donderdag 20 april hadden we een muziekochtend met allemaal verschillende workshops. We hebben
gezongen, met boomwhackers gespeeld, gedanst en djembé gespeeld. Een leuke en leerzame ochtend.
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Nieuws uit groep 7/8
We hebben meerdere keren schaatslessen gehad in Thialf. Ook hebben we een ijshockey training gehad. De
laatste schaatsles hebben we de Elfstedentocht geschaatst.

Oefenen met de
ijshockeysticks.

Op woensdag 12 april hebben de meeste kinderen uit groep 7/8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi
in Wolvega. De jongens en meiden hebben het heel goed gedaan!

Het jongensteam
Het meidenteam

Op school hebben we in groepjes
geprobeerd een escaperoom op te
lossen.

Er zijn mooie doelpunten gemaakt!

Samenwerken
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Op school hebben we les gehad in programmeren. We zijn ook met zijn allen bezig geweest om een
escaperoom op te lossen.

Een menselijke robot programmeren
Programmeren op computers en IPads

Op donderdag 13 april hebben we gezellig Pasen gevierd. We begonnen met een Paasverhaal en hebben
daarna lekker ontbeten in de klas.

Op de foto met de Paashaas!

Een heerlijk Paasontbijt

We hebben met de hele
school gevierd dat de
100e leerling op school
is gekomen! We hebben
heerlijk genoten van een
High Tea. Groep 7/8 heeft
hiervoor lekkere wraps
gemaakt!
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