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EVEN BUURTEN
Brinknieuws
Het laatste nieuws van het jaar 2017!
Waarschijnlijk heeft u het al gezien (of misschien ook wel gehoord). In september heeft Thomas
Bennekom zijn brommerrijbewijs gehaald! Thomas, van harte gefeliciteerd en veel rijplezier toegewenst.
Nog meer mooi nieuws. Raymond en Marjolein (Brink 15) verwachten in juni 2018 hun eerste kindje.
Van harte gefeliciteerd en geniet van deze prachtige periode.
En dan… De Brink 38 is inderdaad verkocht! En wel aan 2 vlotte, jonge mensen! Graag stellen ze zich
even aan u voor.
Hallo allemaal,
Wij zijn Tjeerd en Marlon en zijn hier sinds eind oktober komen samenwonen. Na een tijdje zoeken was
ons oog gevallen op de hoekwoning aan de brink. Het wonen in Boijl bevalt ons prima. Druk aan het
klussen en het inrichten, zo maken wij het huisje ons. Wij vinden het heerlijk om met de hond tussen de
weilanden te lopen. Ook het paard van Marlon staat inmiddels hier. Langzaam maken wij kennis met
de buurt en de rest van het dorp. We komen elkaar vast snel tegen.
Groetjes Tjeerd en Marlon
Voordat het stukje wordt afgerond nog even een oproepje van financiële aard. Is er iemand van de buurt
die een keer de contributie op wil halen? Het betreft 1 kant van de straat. Een kleine moeite, een groot
gebaar! Graag even melden bij Jannie de Jong (De Brink 5).
Op zondag 31 december zal er voor alle buurtbewoners van de Brink op het pleintje weer een lekker
kopje snert klaarstaan. Vanaf 18:00 uur is iedere Brinkbewoner weer van harte welkom om samen het
jaar af te sluiten. Uiteraard tevens onder het genot van een heerlijk drankje.
Fijne feestdagen allemaal!
Groeten, Anke en Hennie

Helaas hebben wij moeten vernemen dat Simon Scheltus is overleden. Wij wensen de nabestaanden
veel sterkte toe.
Daarnaast is er ook weer nieuw leven op de buurt gekomen: Karin en Jonathan hebben op 11 november
een zoon, genaamd Jacob, gekregen. Bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd!
Verder mogen wij ook Silvan Bergsma feliciteren met het behalen van zijn rijbewijs. Veel veilige
kilometers toegewenst Silvan!

Groetjes Helga en Polien
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De Daoken

Boschoordweg

Het is alweer zover, buiten is op dit moment ons straatje prachtig wit gesneeuwd, terwijl wij binnen zitten
te tikken, ja wel op het Buurtnieuws!!!!
Zo heeft de een gelogeerd, de ander een sportprestatie geleverd of een feestje gevierd, wij hebben alles
voor u op een rijtje gezet:
Sport:
Sven Bjorn Vermeeren heeft op 14 oktober het podium gehaald met zijn
Judo prestaties en wel een 1 e plaats. Op 2 december behaalde Sven
de 3 e plaats en ontving hij een Oorkonde voor zijn deelname.
Gefeliciteerd Sven, een knappe prestatie.

Dan wordt er ook reuze fanatiek gekorfbald door onze buurtgenoot
Fernanada, zij werd Kampioen met haar korfbal team, ook voor jullie
Proficiat.

Expositie:
Sam Slot heeft geschitterd in de Waalse Kerk in Leeuwarden tijdens het Fryslan
Foto Festival, met het thema” Mijn Plek”. Reiny Bourgonje had hier haar
expositie.

Ziekenboeg:
Lars Finn had pech, hij viel op het schoolplein uit het klimrek, daardoor moest zijn pols in het gips,
inmiddels is Lars weer gipsvrij, en zijn Pols is weer hersteld.
Dan is Saskia uit logeren geweest naar de Tjongerschans, gelukkig is ze inmiddels weer thuis, en werkt
druk aan haar herstel. Namens de buurt een spoedig herstel toegewenst Saskia. Griet is ook uit logeren
geweest naar het AVL, gelukkig maar 1 nachtje, en ook Griet herstelt voorspoedig. Tevens willen wij
iedereen ook via deze weg bedanken voor de bloemen, kaartjes en berichtjes, etc., Hartverwarmend.
Sinds zaterdag 9 december genieten wij weer van de prachtige kerstboom op ons middenterrein, dit
jaar een enorme boom! Mannen van de Buurt jullie hebben weer goed werk verricht! Bedankt namens
iedereen.
Rest ons een ieder Gezellige en Liefdevolle Feestdagen toe te wensen, en een Goed begin voor 2018
allen in goede gezondheid en waar het met de gezondheid niet zo goed gaat, veel kracht en moed
toegewenst.
Marian en Griet

Boijl

ost

De afgelopen dagen waren koud! Witte velden en witte bomen door de vorst. Elk jaar vind ik dit weer
ontzettend mooi en opent het mijn gevoel voor het nieuwe seizoen. Kou, witte omgeving en op weg naar
de warme feestdagen met elkaar. Zo was het afgelopen 3 december volle maan. Onze buren John en
Nancy hebben hier ontzettend van genoten en daarom ook een mooi stuk geschreven over hun ervaring
van die avond.
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Volle maan
Wat is het toch bijzonder om in ons mooie dorp Boijl te wonen. Midden tussen het boerenland, bos en
de heidevelden. Schitterende en afwisselende natuurpracht. Vaak bewonderen wij de natuur overdag.
Het leek ons daarom extra bijzonder om er, een keer, ’s avonds op uit te gaan.
Afgelopen 3 december was het ‘Volle Maan’. Het bleek een zeer geschikte avond om de natuur in te
gaan. Op het nabijgelegen Aekingerzand werd een wandeling georganiseerd door Staatsbosbeheer. Er
kwamen veel enthousiastelingen op af. In twee aparte groepen, onder begeleiding van oswachters,
dwaalden we over de, in stilte gehulde, Duinen. Alles op een aparte manier verlicht door de maan.
Door het bijzondere natuurverschijnsel hing er een mysterieuze sfeer in het
natuurgebied. Een zeer mooie ervaring.
Onderweg kregen we ook allerlei informatie over het bijzondere Duingebied
en de streek.
Het werd een onvergetelijke ervaring voor zowel de kinderen als de
volwassenen. Wij hebben ervan genoten.
De ‘Volle maanwandelingen’ worden regelmatig door Staatsbosbeheer
georganiseerd. Een aanrader
John en Nancy

Nieuwe baan
Naast de kou en prachtige ervaringen heb ik begrepen van Tea de Groot dan Jesse de Groot een baan
heeft in Smilde! Wat ontzettend fijn net gediplomeerd en dan direct aan het werk kunnen. Meilhof in
Smilde mag zich rijk noemen met een jonge nieuwe monteur! Gefeliciteerd Jesse!
Huis verkocht… nieuwe buren!
Het huis van Michel en Lyda is verkocht! Halverwege december krijgt het huis nieuwe bewoners. Alvast
welkom op de buurt! Wellicht willen de nieuwe buren zich voorstellen in de volgende dorpskrant? Ik kom
snel langs om jullie te verwelkomen.
Iedereen wens ik een prachtige en warme kerst met elkaar! En voor het nieuwe jaar alvast de
mooiste en meest liefdevolle wensen.
Hartelijke wintergroet
Marga Jager

Bezembuurt
De vakantieperiode is weer voorbij en de rust weergekeerd.
De koeien van de bezembuurt waren nogal ondernemend.
Eerst vonden ze dat ze wel van de wei mochten, de wijde wereld in. Gelukkig werd het snel ontdekt en
konden ze weer naar huis gestuurd worden.
Later, bij het verweiden, kozen een paar voor een alternatieve route. Ook dat kwam met wat burenhulp
weer in orde.
U heeft het vast al gezien: Op Oostvierdeparten 38 wordt hard gewerkt. Jasper Mulder en Moniek
Hazeloop hebben goede hoop dat ze in februari kunnen verhuizen naar de nieuwe woning. We wensen
ze veel succes met de afronding.
Babynieuws.
Marieke de Boer en Wijtze Hogeveen hebben op 4 augustus een dochter gekregen. Ze heet Lynde.
Van harte gefeliciteerd!
Sjoukje Hazeloop & Marian Thijs
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Rijsberkamp

Meuleveldweg

De donkere dagen worden op onze buurt door velen met mooie lichtjes wat opgevrolijkt…
Franke is bezig met een reeks kuren…en het gaat, ondanks af en toe wat een mindere dag, over het
algemeen goed.
We zien hem regelmatig met zijn trekker de straat schoonvegen, hij heeft er ook vrolijk een zwaailampje
bij op.
Op een nacht is er een auto tegen de boom gebotst aan de Rijsberkamp, de jongeman slipte links in de
berm en schoot vervolgens aan de rechterkant tegen een boom. Naar omstandigheden is alles goed
afgelopen, hij was een bandlid en had geoefend in Boijl.
Aan de kerkweg wordt getimmerd, de gebinten staan al.
Namens de buurt wens ik iedereen een goede kerst en veel gezondheid in 2018.
Groet Wilma Bouwman

Weinig nieuws te melden deze keer maar wel één hele leuke.
Edwin Veening is onlangs geslaagd voor 1ste autotechnicus. En start in januari met de opleiding voor
APK-keurmeester. Fantastisch Edwin, gefeliciteerd hoor namens de buurtbewoners en veel succes.
Hieraan merk je dat de tijd erg snel gaat, zo zit je met de dames uit de straat op kraamvisite, dan zie je
hem op de driewieler, van de kinder- naar de grote fiets, het eerste autootje…..
De winter staat voor de deur, de feestdagen komen eraan en namens Corrie wens ik iedereen heel fijne
kerstdagen, een goede jaarwisseling en een vredig en gezond 2018
Rudy Klesman

Boekelte
Op Boekelterweg 22 zijn nieuwe bewoners gekomen nl. Rolf Winter met zijn dochter Maxine.
Ze zijn afkomstig uit Elsloo.
Rolf is 55 jaar en heeft zelf een bedrijf, Arkema Speelvoorzieningen bv.
Ook is er nog een vestiging in België en een productielijn in Polen.
Paarden zijn een hobby van hem.
Maxine is 17 jaar en studeert in Groningen en in haar vrije tijd werkt ze bij de Formido.
Wij wensen hen veel woonplezier in Boekelte en veel succes met hun bedrijf.
Mevr. Bommerson heeft onlangs in het ziekenhuis gelegen, er is een tumor uit haar blaas gehaald, ze
is inmiddels weer thuis.
We wensen haar veel beterschap.
Verder wensen wij een ieder Fijne Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2018.
Anne en Annie

Boijl Centrum
Afgelopen zomer is op Boijlerweg 95 ( vh winkelpand fam Wever ) dhr. L. de Vries komen wonen.
Voorlopig woont hij op de bovenverdieping, aangezien het klussen nog niet helemaal klaar is.
* We wensen hem veel woonplezier in Boijl!
Op 20 november waren onze buurtgenoten Anne en Elske Marks 30 jaar getrouwd. Ze vierden dit in
familiekring.
* Nog vele goede jaren erbij!
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De woning van de famlie Moes ( vh Tine Marks ) heeft nu ook aan de buitenkant een totale metamorfose
ondergaan.
* Ziet er mooi uit familie Moes!
Ook bij Jos en Gery volop bouwactiviteiten. Er komt een nieuwe garage bij hun woning te staan.
* Veel succes!
Op 5 dec. werd Annie Winters onverwacht opgenomen in het ziekenhuis.
Gelukkig bleek na onderzoek/observatie het allemaal mee te vallen en mocht ze de volgende dag weer
naar huis.
* We wensen haar beterschap!
Ook plaatste de OJP weer een prachtige grote kerstboom bij de kerk.
Onder het genot van een drankje werden op 9 dec. de lampjes ontstoken.
* Alle betrokken partijen bedankt!
Wij wensen jullie een Kerst vol vrede,
en een jaar zonder verdriet en tegenslag.
Mogen de dagen, weken, maanden
gevuld zijn met veel goeds en een lach!
Aafje Wever en Thea Pijlman.

Snelshutte
Op 14 oktober jl. is in Steenwijk overleden Frans Feenstra. Hij verliet deze zomer na bijna veertig jaar,
91 jaar oud, de ‘Klokkebel’ en beleefde nog enige goede maanden in een seniorenappartement in
Steenwijk. Maar helaas, al snel werd zijn gezondheidstoestand minder.
De Klokkebel, op de ‘adembenemend mooie locatie’, aldus de makelaar, werd in september gekocht
door Johan (50) en Nynke (52) de Kruijf. Ze hadden al enige tijd plannen om hun huis in Stedum (in het
Groninger aardbevingsgebied) te verkopen en zich in een meer landelijke omgeving te vestigen. Wel,
dat laatste is volop gelukt.
Johan de Kruijf, geboren in het Utrechtse Harmelen, had vroeger een IT-bedrijf. Hij is nu de oprichter
en directeur van de stichting Joyce-House en in januari 2016 werd de eerste locatie voor jongeren met
een beperking in Smilde gestart.
De naam van de stichting komt van zijn dochter. Door een medische fout direct na de bevalling werd
Joyce ernstig gehandicapt. Vader Johan scheef een boek over het leven van Joyce, over de juridische
strijd die werd gevoerd en over hoe we anders om kunnen gaan met medische calamiteiten. Vanuit zijn
ervaringen heeft Johan een nieuwe visie op zorg ontwikkeld, wat leidde tot de oprichting van JoyceHouse, dat mogelijk nog door een tweede wordt gevolgd.
Nynke, geboren in het Friese Burgum, werkt momenteel ook bij de stichting en hoopt zich meer nog dan
tot nu toe te bekwamen in de abstracte schilderkunst.
‘En hoe komt het met de Klokkebel?’, vragen we bij de koffie op een regenachtige avond in het ‘tuinhuis’.
Wel, die blijft vooralsnog in de huidige staat, want op het grote erf wordt als alles meezit in de loop van
volgend jaar een nieuw woonhuis gebouwd. Dat zal anders dan het huidige, energieneutraal zijn. Want
de familie De Kruijf is ervan overtuigd dat ecologische maatstaven in de toekomst meer en meer
aandacht zullen moeten krijgen.
Dat het met de huizenhandel (ook in Boijl) weer veel beter gaat ervoer ook Henk Kruijshaar. Hij achtte
de tijd rijp (hij is 85 intussen) wat dichter bij zijn kinderen –in de buurt van Arnhem – te gaan wonen,
zodat hij geen lange autoritten meer hoeft te ondernemen. Het huis was vrij snel verkocht en Kruijshaar
hoopt rond maart naar een nieuwe bestemming te vertrekken. Hij heeft dan intussen al weer bijna dertig
jaar aan de Doldersumsestraat op nummer 6 gewoond.
Reimer en Jeannette
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Bi’j Harmke
‘Geen nieuws, is goed nieuws’.
Zo sluiten wij in onze buurt het jaar 2017 af. Niemand heeft een
berichtje/nieuwtje opgestuurd, dus wens ik u allen alleen hele fijne
feestdagen en een mooi en gezond 2018!
Anne-Marie van der Geest.

De Bekhof
Hallo dorpsgenoten,
Dit wordt alweer de laatste dorpskrant van het jaar 2017.
Wat is het jaar snel omgegaan en er is van alles gebeurd.
We hebben er weer een 70 jarige in onze buurt bij,
n.l. Wim Gutterswijk, hij bereikte op Sint Maarten, deze respectabele leeftijd.
En even daarvoor werd onze buurt aangevuld met een nieuwe buurtbewoner.
Bart van ’t Klooster. Hij werd geboren op 16 oktober 2017 en zijn vader, moeder en zusje zijn natuurlijk
reuze trots op hem.
Wij wensen hun heel veel geluk met elkaar.
Sportievelingen wonen er ook nog in ons buurtje, want samen met vele klasgenootjes (zoals Emma
From) heeft Nynke Gutterswijk weer haar best gedaan op de ijsbaan van Thialf, moeder Marianne
schreef het volgende:
Naast paardrijden zit Nynke nu ook op korfbal in Elsloo. En naast deze sportieve prestaties, heeft ze op
15 november flink haar best gedaan met 10 rondjes schaatsen voor het goede doel: schaatsen voor
water.
Wytse gymt er vrolijk op los in Elsloo en gaat in december starten met wennen op school, in groep 1.
Na de kerstvakantie zal hij beginnen op school. Hij heeft er nu al veel zin in.
Remco Jager heeft zijn trekker- rijbewijs gehaald, gefeliciteerd Remco, namens ons buurtje!
U ziet het de jeugd is aardig actief!
Het verdrietige nieuws is dat onze oud- buurtgenote Jannie de Vries- Bergsma op 79 jarige leeftijd is
overleden. (helaas kwam het de vorige keer te laat binnen zodat het nu pas in de dorpskrant komt).
Marina van der Berg had pech na een val in de badkamer. Zij kwam lelijk terecht op haar heup en heeft
daardoor in het ziekenhuis moeten verblijven.
Als alles goed is, wandelt ze nu weer rond.
Mariska Schildstra heeft een vaste baan gekregen bij de gemeente Westerveld.
En zo eindigen we dit jaar met alle nieuwtjes vanuit de Bekhofbuurt.
We wensen iedereen fijne Feestdagen, een goede Jaarwisseling, op naar het jaar 2018.
Tot volgend jaar!
Yvonne en Gerrie.
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HERVORMDE KERK BOIJL
Kerst 2017
Daar loopt het leven zelf
Daar loopt het leven zelf,
daar gaat de hoop,
verwachting is op weg naar het onbekende
zo kwetsbaar en zo broos.
Het oude, altijd nieuwe leven
is weer opgestaan.
Het is weer klein geworden,
argeloos en gaat opnieuw op weg,
nieuwsgierig of het nooit
is wegeweest.
(Marijke de Bruijne)

Op zondag 3 december begon de Adventstijd. Een periode waarin we toeleven naar Kerst. Het woord
Advent komt van het Latijnse woord Adventus dat Komst betekent. We bereiden ons voor op de
Komst van Jezus als brenger van het Licht voor de wereld. Zijn komst betekent hoop en verwachting
voor de mensen.
December is altijd weer een drukke maand. Met veel cadeaus, drie gangenmenu’s, versierde huizen
en straten, enz.. En in deze drukte mogen we steeds even stilstaan dat het eigenlijk om iets anders
gaat: de komst van dat ene Kind in de kribbe. Een groots Kind wordt klein en ziet het levenslicht in een
stal.
Marijke de Bruijne verwoordt het prachtig in bovenstaande tekst: Het oude, altijd nieuwe leven is weer
opgestaan. Ik lees er een knipoog in naar Pasen. Geïnspireerd door het Kind mogen we telkens
opstaan in ons leven. Opstaan voor de ander, klaarstaan voor de ander. Steeds opnieuw!
Met dat begin van een nieuw leven is er hoop. Hoop op een wereld waarin voor iedereen een plaats
is. Waarbij we ons mogen warmen aan de Blijde Boodschap van het Evangelie. Want daar loopt het
leven, daar mogen we onze levens door laten inspireren. Daar mogen we houvast vinden in ons
bestaan.
Kerst, een feest van Licht. Een feest om dankbaar voor te zijn.
Dankbaar mogen we in deze periode van het jaar ook terugkijken op alle mooie dingen van het
afgelopen jaar. Ik noem er een paar:
Dankbaar mogen we zijn dat er 2 kinderen gedoopt zijn.
Dankbaar mogen we zijn dat er iedere zondag een dienst is in een van onze kerken.
Dankbaar mogen we zijn dat er in onze kleine streekgemeente steeds mensen zijn die als vrijwilliger
zich inzetten voor het verhaal van de Hoop.
Dankbaar mogen we zijn voor onze gebouwen.
Dankbaar mogen we zijn dat we troost te bieden hadden in de gemeente bij het afscheid van
gemeenteleden.
Dankbaar mogen we zijn voor alle kinderen die in het afgelopen jaar een of meerdere keren
enthousiast gezongen hebben in onze diensten.
Dankbaar mogen we zijn dat de zondagse bloemen vaak zo warm ontvangen worden door
dorpsgenoten.
Dankbaar voor onze presentie op allerlei wijze in onze dorpen.
Dankbaar mogen we zijn……
Dankbaar mogen we zijn voor al het goede dat is.
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SPELDENPRIKKEN
Hieronder enkele speldenprikken, met een knipoog geschreven naar aanleiding van de 95 stellingen
die Luther in 1517 op de slotkapel te Wittenberg spijkerde.
‘De meeste stellingen zijn niet terecht. Terechtstellingen al helemaal niet.’
‘Aflaten zijn niet meer te koop; wel therapeuten die uitleggen dat het niet allemaal jouw schuld is.’
‘Protestant’ klinkt nogal rebels, maar daar is weinig meer van te merken.’
‘Als God zwijgt, vragen we waarom Hij niet spreekt. Als Hij spreekt, luisteren we niet.’
‘Mijn interesse voor Jezus is nog wel aan anderen uit te leggen. Zijn interesse voor mij is lastiger.’
De geboorte van Jezus: het eeuwige met het tijdelijke verwisseld.
Wie uitgekeken is op de Hoofdrolspeler, gaat zich druk maken over het decor.
Een stellige mening gaat meestal hand in hand met gebrek aan kennis.
Geloof is de schakel tussen horen en doen.
Hoeveel deuren we ook achter ons dicht doen, er blijft altijd een voor ons open.
Ik geloof iets pas als ik het niet zie. Als ik het zie heb ik geen geloof nodig,
WEBSITE
Sinds een paar weken hebben we als streekgemeente i.w. een eigen website: www.frieslandsend.nl.
Deze prachtig vormgegeven site is gemaakt door Christien Russchen. We hopen met deze
informatieve website vindbaar te zijn voor gasten. In de loop van de tijd zullen we de site nog wat
actueler te maken.
VAKANTIE
Van maandag 8 januari tot en met vrijdag 14 januari ben ik vrij. Bij bijzonderheden kunt u contact
opnemen met iemand van de kerkenraad of met da. L.P. Cnossen uit Oosterwolde (0516 515390).
Namens de streekgemeente Frieslands End mag ik u gezegende dagen toewensen.
Dieneke Grit

Kerkdiensten
Zondag 1 oktober
Gospelkoor Testimony to the Lord
Op 1 oktober hadden we een prachtige dienst in de kerk van Boijl met medewerking van het
Gospelkoor Testimony to the Lord uit Ruinerwold.
De bloemen in deze dienst gingen naar de dirigente van het koor en met beterschapswensen naar
Franke van Zanden.
Zondag 22 oktober
In deze dienst ging Dieneke Grit voor. Dhr. en mevr. Roelofs trakteerden ons op heerlijk gebak naar
aanleiding van hun 60 jarig huwelijksjubileum.
De bloemen uit deze dienst zijn naar mevr. B. Mooij gegaan.
Zondag 12 november
In deze dienst werd het Heilig Avondmaal gevierd, da. G. Martens uit Bontebok was onze voorganger.
De bloemen uit deze dienst zijn gebracht bij de heer George Ten Thy.
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Zondag 3 december
Het was een feestelijke dienst want Richard Stuiver en Maaike
Diever lieten hun dochter Elise Marie dopen door da. L.P.
Cnossen. De zusjes Sophie en Daphne hebben samen een
gedicht voorgedragen. Ook Maaike las een gedicht die zij maakte
voor Elise.
Na de dienst was er koffie met een stukje oranjekoek.
De bloemen uit deze dienst gingen naar familie Stuiver.

Aankomende diensten
Zondag 24 december Kerstmusical kinderkoor
De voorbereidingen voor de leuke en komische musical Piekobello zijn in volle gang. We repeteren op
dinsdag- en donderdagmiddag in de kerk en er doen 17 kinderen aan mee.
De veelal nieuwe liedjes zitten er al goed in en we zijn bezig met het instuderen van de teksten.
De generale repetitie vind plaats op 23 december in Zorgcentrum Berkenstede in Wolvega.
Laatste musical
Dit zal onze laatste musical zijn, Mirjam is als dirigente verbonden aan de Rooms Katholieke Parochie
van Heerenveen e.o., en haar rooster is op de uitvoeringsdata van Pasen en Kerstmis al ingevuld door
dit koor.
Oproep
Wij zouden het fijn vinden als de traditie van Kerst- en Paasmusicals zouden worden voortgezet. We
hopen dat er enthousiaste mensen zijn die dit willen oppakken.
Je mag hierover contact opnemen met Mirjam Cornelisse, tel. nr. 0561 421809 of Minnie Diever, tel.nr.
0561 421636.
Mirjam en Minnie
Nieuwjaarsdienst
Zondag 7 januari is de nieuwjaarsdienst om 10.00 uur in Boijl. Voorganger is Dieneke Grit. Na afloop
is er koffie en een drankje.
Verjaardagen
26 december Mevrouw C. de Vries-Boelen
9 januari
Mevrouw H. Mailly
22 januari
De heer Y. Punter
Alvast van harte gefeliciteerd!

Kerkdiensten in Frieslands End
Datum

Kerk

Tijd

Voorganger

10 dec
17 dec
24 dec
24 dec
24 dec
25 dec
31 dec
31 dec
2018
7 jan
14 jan
21 jan
28 jan
4 febr
11 febr
18 febr

Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Makkinga
Boijl
Elsloo

10.00 u
10.00 u
19.00 u
19.00 u
19.30 u
10.00 u
19.30 u
19.30 u

Dhr. P. van Engen
Mevr. S.A. Grit
Mevr. L. Russchen
Da. L.P. Cnossen
Mevr. S.A. Grit
Ds. T. Huttenga
Mevr. L. Russchen
Da. L.P. Cnossen

Uitgangscollecte
2e Advent Pastoraat
3e Advent Eigen kerkwerk
Musical kinderkoor Kerstavonddienst
Kerstavonddienst
Kerstavonddienst
Kerstochtenddienst
Oudjaarsdienst Eigen kerkwerk
Oudjaarsdienst Eigen kerkwerk

Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl

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

Mevr. S.A. Grit
Ds. E.J. Struif
Ds. W. Baas
Ds. T. Huttenga
Mevr. S.A. Grit
Ds. P.M.J.A. van Ool
Dhr. P. Th van Engen

Nieuwjaarsdienst Eigen kerkwerk
HA Eigen kerkwerk
Oecumene
Catechese en educatie
Kerk in actie
Missionair werk
Incovabit 40-dagentijd
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INGEZONDEN
AED/REANIMATIE
Zaterdagochtend 25 november 2017, net wakker en mijn ontbijt klaar. Terwijl ik net ga zitten verschijnt
bovenin mijn telefoonscherm: OPROEP HARTSLAGNU, snel open ik het bericht en sta ik op scherp.
Telefoon in de hand, sleutels gris ik van het aanrecht en snel mijn schoenen aan. In de auto lichte
paniek: wat nu als ik de enige en eerste ben die aankomt bij het slachtoffer? Wat zal ik aantreffen?
In volle vaart rijd ik door Boijl ondertussen bel ik nog iemand dat zij nog iemand naar mij toe moet sturen.
Binnen 3 minuten kom ik aan op de plek van het “ongeval”. Auto aan de kant zodat ambulances en
andere hulpdiensten de ruimte hebben. Gelukkig ik zie al meerdere hulpverleners en snel gaan wij naar
het slachtoffer toe. Wij volgen de juiste stappen en besluiten om toch de starten met de reanimatie.
Eigenlijk weten wij al dat het niet meer gaat lukken, in de verte het geluid van de ambulance. Gelukkig
die zijn snel, waarschijnlijk standplaats Koepelbos vandaag.
In dit verhaal heeft het slachtoffer het helaas niet gehaald. Verdere details ga ik jullie besparen want dat
is niet relevant maar wat ik met dit verhaal duidelijk wil maken is dat je nu maar weer ziet hoe belangrijk
het is om in een buitengebied als Boijl vrijwilligers te hebben die bereid zijn zich in te zetten voor de
medemens. Na dit alles is het mij opgevallen dat heel veel mensen toch het systeem niet kennen van
HARTSLAGNU. Dit wil ik hier dan ook nog graag onder ieders aandacht brengen.
Via de website van www.HARTSLAGNU.nl kan iedere persoon die in het bezit is van een geldig EHBOBHV- of reanimatiediploma/certificaat zich zelf aanmelden. Als je de stappen volgt kun je allemaal
voorkeuren aangeven. In welke buurt je hulp wilt verlenen, welke dagen en welke tijdstippen je
opgeroepen kunt/wilt worden. Wanneer er zich dan iets voordoet en 112 wordt gebeld, worden er
meteen mensen die in de buurt zijn opgeroepen via een alert van HARTSLAGNU.
Het is echt een geweldig systeem. Bij bovenstaande melding kwam om 10.06 uur de oproep binnen bij
de meldkamer van 112 en om 10.07 werd het bericht verzonden via HARTSLAGNU.
Ben je na dit verhaal zo onder de indruk en denk je: maar dat wil ik ook. Registreer je dan spoedig
via de site. Samen kunnen wij heel veel !!!
Groeten Karin Marks

Kerststallenexpositie in Noordwolde
De exposanten zijn Jan de Vries uit Wolvega en Jan Rijpkema
uit Frederiksoord.
Jan de Vries is heel bekend om zijn verzameling kerststallen en
heeft al diverse keren in verschillende plaatsen geëxposeerd.
Meer informatie: www.dekerstkribbe.nl
Hij beschikt over een grote kennis wat de geschiedenis van de
kerststal betreft. Wij hebben hem bereid gevonden hierover te
vertellen op woensdag 13 december om 20.00 uur in de
protestantse kerk van Noordwolde. De toegang is gratis.
Jan Rijpkema is ‘een oude bekende’. Twee jaar geleden heeft hij een gedeelte van zijn
kerststallenverzameling in de kerk tentoongesteld, de rest van zijn verzameling komt dit jaar aan de
beurt.
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In de ‘houthoek’ zijn (blank)houten kerststallen tentoongesteld uit de verzameling van Jeltje Kramer.
Verder laat zij voorbeelden zien van hoe met eenvoudige middelen een leuke kerststal is te maken.
Daarnaast laten nog een paar mensen u meegenieten van hun kerststallen.
Woon- en zorgcentra uit Noordwolde en omgeving geven invulling aan het kerstboom-versierproject.
Zoals elk jaar werken schoolkinderen uit Noordwolde en omgeving mee aan de expositie onder leiding
van GVO-juf Jacqueline de Ruiter.
Aan de hand van teksten, gedichten, kaarten en een PowerPointpresentatie wordt vorm gegeven aan
het thema van de expositie ‘De herders in het veld’.
Wegens het succes van vorig jaar verzorgt Marijke Sloot zaterdag 16 december vanaf 13.30 uur
opnieuw een creatieve inloopmiddag.
Tijdens de muziekmiddag op 17 december van 14.00-16.00 uur speelt Duo Puur, bestaande uit fluitiste
Petra van den Dolder en harpiste Annegreet Rouw.
Zie: www.duopuur.nl
Beide middagen zijn vrij toegankelijk.
Het belooft ook dit jaar een mooie expositie te worden.
Thema: ‘De herders op het veld’.
Wanneer: 16, 17, 23, 24 en 26 december van 13.30-16.30 uur
Waar: protestantse kerk Noordwolde, Oldeberkoperweg 1
Info: Jeltje Kramer, tel. 0561-430706
Rita Akkerboom, tel 0561-475672
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DORPSNIEUWS
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Dorpshuis "de Tille"

Barcompetitie
2018
17 februari
7 april
26 mei
7 juli (slotavond georganiseerd door "de Tille")
Wat is de bedoeling?
* Als team organiseer je op 1 van bovenstaande data een leuke
avond.
* De invulling is geheel aan jullie zelf.
* Je krijgt van "de Tille" een budget van € 250,--.
* Je verzorgt zelf de reclame, bekendmaking, wervende
campagne.
* Op de slotavond wordt de leukste avond gekozen.
* Het winnende team ontvangt € 499,--.
* Een team kan zijn, een vriendenploeg, vereniging,
voetbalelftal, enz.

Geef je op voor 15 januari 2018 op
bestuurdetille@kpnmail.nl.
15

Namens de Dorpshuiscommissie,
Willen we iedereen hele fijne feestdagen wensen.
We willen iedereen bedanken,
die zich in 2017 weer vrijwillig heeft ingezet voor het dorpshuis.

TERUGBLIK
Zaterdag 28 oktober heeft OJP samen met “de Tille” een Oktoberfest georganiseerd.
Iedereen kreeg zijn eigen bierpul bij de ingang en kon die vullen bij de bar.
Dj Heavy P verzorgde de muziek en het dweilorkest van Noordwolde bracht ook goede sfeer in het
Dorpshuis.
Het was een erg geslaagd feest.

Hierbij een enkele nieuwtjes vanuit het Dorpshuis voor het aankomende jaar:

Het dorpshuis is bezig om een pinapparaat aan te schaffen. Binnenkort kun je in “de Tille” ook pinnen.
“De Tille” heeft ook geïnvesteerd in nieuwe kleding. Kom gerust langs om de nieuwe kleding te
bekijken. “De Tille-shirts” zijn vervangen door blousejes.

16

Blik op Boijl

Kunstschilder Johannes Mulders
Heel bekend in onze regio en ook ver daarbuiten. Hij
werd geboren in Boijl en groeide er op als derde zoon
van de plaatselijke hoofdonderwijzer.
Als kind kon Johannes (Hannie) al goed tekenen en
na de lagere school wilde hij niet verder studeren
maar liever tekenen. Dit in tegenstelling tot zijn twee
oudere broers Hendrik en Jan, die als arts en
chemicus afstudeerden. Ook zijn twee jaar jongere zuster Tine studeerde af in
Groningen als huishoud deskundige.
Johannes trok zich na de lagere school soms terug in de nabijgelegen bossen,
bouwde er een hut en leefde zijn eigen leven. Kookte er zelfs zijn eigen potje.
Duidelijk een periode dat hij ‘zoekende’ was.

1899 - 1989

In een artikel in de L.C. uit 1935 vertelt hij over deze periode van zijn leven.
Een citaat hieruit: ‘een schilderstuk is een compositie, niet enkel een nabootsing van de natuur’.
Zo heeft Mulders dit ongetwijfeld ook ervaren.
Via de Rietvlechtschool in Noordwolde, waarvan hij leerling was, kwam hij in contact met de directeur
Harm Ellens en volgde samen met zijn vriend Jan Kraan tekenlessen bij hem. Op één van de bogen in
de hal van de school is nog een restje bewaard gebleven van decoratie, aangebracht door een paar
leerlingen o.a. Johannes.
In 1916, 17 jaar oud, behaalde hij de tekenakte L.O. Vier jaar later in 1920 gevolgd door de akte M.O.
tekenen wat de mogelijkheid bood tot lesgeven.
Dat gebeurde ook aan de Rijks H.B.S. in Heerenveen.
Echter mede door gebrek aan een pedagogische
opleiding werd het geen succes. Zijn leraar Ellens vond
hem ook nog te jong om voor de klas te staan.
Mulders reisde zijn oude leraar Ellens na, die inmiddels naar Schoonhoven vertrokken was en werd in
Den Haag toegelaten tot de schildersklas van de academie voor beeldende kunsten.
Zijn werk bleef daar niet opopgemerkt en na twee semesters kreeg hij in 1923 een beurs toegekend.
Hij exposeerde in meerdere plaatsen o.a. in Den Haag en Amsterdam. Eén van zijn eerste exposities
was in 1929 in de Prinsessenhof in Leeuwarden. Daar exposeerde hij samen met een kleine groep
jonge kunstenaars met de naam ‘de Kloppers’
Mulders zijn toekomstige echtgenote Nellie Wallus studeerde, net als zijn
twee jaar jongere zus Tine, in Groningen. Ze kregen een relatie en
trouwden in 1931. De (oude) pastorie in Boijl naast de ouderlijke woning
van Johannes stond leeg en die betrokken ze. Samen kregen ze één
zoon. Na 3 jaar verhuisde het jonge gezin naar Oosterstreek naar ‘de
Wilgenhorst’, het huis ontworpen en gebouwd door zijn eerste leraar
Ellens.
Mulders schilderde veel landschappen in de eigen omgeving en maakte
ook mooie houtsneden. Als graficus genoot hij zelfs internationale
bekendheid.
Daarnaast kreeg hij ook opdrachten voor het illustreren van meer dan vijftig
boeken en tijdschriften. Zo voorzag hij in hun onderhoud.
In zijn jonge jaren maakte hij deze houtsnede van hun eigen hond. Zo te zien een st. Bernard. Destijds
hielp Jantje Mailly (Berkenbos) bij het gezin Mulders mee in de huishouding. Wanneer zij weer naar huis
ging (ze woonde in het Oosterse veld) vergezelde de hond haar steevast een eind op weg. Binnen de
familie is de afbeelding als een mooi aandenken, goed bewaard gebleven.
Mulders sr. Johannes zijn vader, was vanaf de oprichting kassier van de Boerenleenbank in Boijl. Eerst
vanuit zijn huis naast de school en na zijn pensionering in 1933 vanuit het nieuwgebouwde bankgebouw
aan de Boijlerweg. Toen hij hier in 1942 mee stopte, nam Johannes zijn werk over en deed dit tot zijn
eigen pensionering in 1964.
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Zo hebben de inwoners van Boijl hem goed gekend, als ze voor hun bankzaken naar het kantoor
kwamen. Een altijd vriendelijke, betrokken en vooral heel bescheiden man. Veel drukte en gedoe, het
middelpunt zijn, was helemaal niet zijn ding. Hij ging het liefst in alle rust, zijn eigen gang. Had na zijn
pensionering daar ook meer tijd voor en ging hij zich meer richten op het vrije schilderen. Het illustreren
van boeken en tijdschriften deed hij niet meer zo veel.
Voor ‘Dorpsbelang Boijl’ maakte hij na zijn
pensionering echter een uitzondering. Die
gaven rond 1983 een boekje uit, ter
informatie voor nieuwe inwoners mét een
stukje geschiedenis van het dorp. Mulders
voorzag
het
o.a.
van
mooie
situatietekeningen zoals het dorp er in zijn
jeugd uitzag.
Aan ‘Dorpsbelang Boijl’ liet hij ook een fotoboek na met
dorps foto’s van begin 1900 waarvan een aantal op
glasplaten. Het is zeer waarschijnlijk zijn jong overleden broer Jan geweest, die de
meeste foto’s maakte. Bij meerdere foto’s staat een schets waar destijds omringende
huizen stonden met de namen van de bewoners erbij. Een waardevol bezit!
In 1961 kreeg Mulders een reisprijs toegekend van het ministerie van C.R.M. en per
fiets trok hij al tekenend en schilderend door Normandië en Bretagne. Duidelijk zijn
‘Franse periode’
Goede bekenden kregen steevast met de jaarwisseling een zelfgemaakte kaart.
Voor de plaatselijke smid maakte hij een tekening voor een wandversiering, als
aandenken van vervlogen tijden. Met minimale lijnen legde hij dit treffend vast. Daarna werd zijn
tekening uitgevoerd in stevig draad.
Mét het ouder worden ging de gezondheid van echtgenote Nellie achteruit. Ze werd slecht ter been en
had verzorging nodig. Johannes gaf haar die zeker maar wilde echter ook nog heel graag op locatie
schilderen! Ze bedachten een constructie van een fiets met een platte laadbak ervoor. Nellie nam daar
liggend op plaats en hij fietste zo naar een plek om te schilderen. Ze trokken er menig keer samen,
vooral richting Vledder, op uit. Nellie overleed in 1976.
In 1980 werd Johannes Mulders benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau
Tot 1987 leefde hij alleen verder in ‘de Wilgenhorst’ en werd daarna verzorgd in ‘Lindestede’ in
Wolvega. In 1989 kort voor zijn overlijden werd van zijn werk een prachtige kalender uitgegeven. Er
was vanuit het hele land veel belangstelling voor.
Menig schilderij van Mulders hangt in huizen in Boijl en omgeving.
Sinds juni 2012 is een groot deel van zijn werk ondergebracht bij de Stichting ‘Nobilis’ in Fochteloo.
Namens ‘Dorpsarchief Boijl’, Jellie Menger – Oosterkamp

2017

‘Dorpsarchief Boijl’

wenst u allen goede
feestdagen en een
voorspoedig

2018

18

VERENIGINGSEVEN
OJP viert feest!
Het is u vast nog niet opgevallen, naast de festiviteiten rondom
de kerstboom, maar de OJP is alweer druk in de weer! Naast de
voorbereidingen voor de stunt hebben wij het ook druk gehad
met andere zaken betreffende onze vereniging. De overdracht
van het bestuur, onze bemoeienis en deelname in de Dorpsvisie
en nog vele andere zaken. Zonder al te veel te verklappen over
onze plannen voor het dorp dit jaar, hopen wij als
oudejaarsploeg een ieder weer blij te verassen en te
enthousiasmeren met onze stunt, dit jaar in het teken van iets
teruggeven aan het dorp.

Verhoging leeftijd alcohol
Zoals velen in ons dorp niet ontgaan is, is de alcohol grens het afgelopen
jaar verhoogd naar 18 jaar. Wij als OJP zullen tijdens onze vergadering
en andere feestelijke activiteíten rondom de jaarwisseling ook naar deze
richtlijnen moeten handelen. De gepaste oplossing voor deze nieuwe
wetgeving is om te gaan werken met gekleurde bandjes die bij de
aanschaf van alcohol getoond dient te worden. Schrikt u er dus niet van
als u tijdens het binnentreden van onze feestlocatie gevraagd wordt om
uw identiteitsbewijs.
Stunt
Voor de stunt van dit jaar, hebben wij ons laten leiden door de ontwikkelingen en huidige gang van
zaken die het afgelopen jaar voor een hoop rumoer zorgde in het dorp. De OJP wil zonder al te veel
details prijs te geven dit jaar dan ook iets teruggeven aan het dorp.
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.
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 het dorpshuis af. Rond 00:30 uur
wordt begonnen met een spectaculaire
vuurwerkshow. Tijdens de vuurwerkshow zal
een gebied rond de Tille worden uitgezet, het
is de bedoeling dat hier geen vuurwerk word
afgestoken.
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Verenigingsleven
Een ander jaarlijks ritueel zijn de cadeaus voor de verschillende verenigingen in Boijl. Op dit moment
zijn er zo'n 20 verenigingen. Elk jaar mogen alle verenigingen een lijstje inleveren waarin aangegeven
wordt welk cadeau ze graag zouden willen ontvangen. Hierbij staat van te voren vast dat de OJP geen
geldbedragen weggeeft. Geprobeerd wordt om ieder jaar zoveel mogelijk verenigingen tevreden te
stellen. Mocht u als vereniging dit jaar nou geen aanvraag voor een cadeau ontvangen hebben van ons,
schuwt u dan niet om contact op te nemen met ons.
Wij zijn via ons e-mailadres bereikbaar: ojpboijl@gmail.com
Ouderenactiviteit
Naast de cadeaus voor de verenigingen wordt ook rekening gehouden met de oudere bewoners in Boijl.
Waar in voorgaande jaren dit gedaan werd in de vorm van een 'overlevingspakketje', willen wij na de
positieve geluiden van vorige jaren graag een nieuwe traditie in het leven blazen. De OJP verzorgt
namelijk ook dit jaar weer een activiteitenmiddag voor alle ouderen in Boijl. Op deze middag hopen wij
als leden van de OJP u een leuke en gezellige
dag te bezorgen met de nodige verwennerij.
Schuwt u dan ook niet om in grote getallen deel
te nemen aan deze nieuw opgezette traditie.
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.
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, de bingo en de
stunt. Een ieder die de OJP een warm hart
toedraagt mag een vrij bedrag tekenen. Hier is
geen minimaal en al helemaal geen maximaal
bedrag aan gekoppeld. leder 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 en
ouderen is er weer een leuke activiteit georganiseerd. Daarnaast zit de OJP de laatste paar dagen
van het jaar ook niet compleet stil, maar daar kunnen we nog niet teveel 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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De wisseling van de jaren is weer aanstaande en daarmee ook het ondertussen beroemde

Carbidschieten van de OLP!
De tent staat op het vertrouwde plekje met wederom dank aan Anne Marks voor het
beschikbaar stellen van zijn land. De vergunningen zijn rond en de bussen gepoetst!
De mannen van de OLP hebben het afgelopen jaar met plezier de zeskamp en het Oktoberfest
georganiseerd.
Wij hopen dat iedereen die meegedaan heeft aan de evenementen net zoveel plezier had als
wij met het organiseren ervan!
Misschien wordt er volgend jaar ook weer iets georganiseerd……
Rest ons nog eenieder een geweldige kerst te wensen en tot ziens op 31 december
Nog een klein oproepje:
Net als andere jaren, doen wij een beroep op iedereen om lekker te komen carbidschieten met
een eigen bus
Dussss………

KOMT ALLEN
Hapjes en drankjes zijn in principe gratis.
Maar om de kosten te drukken van dit gezellige feestje is een kleine donatie altijd welkom.
Waar;
Wanneer;

Bij de tent aan de Kerkweg.
Vanaf 13.00 uur op oudejaarsdag 31 december 2017

Namens de OLP,
Jan Dam
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Werkgroep

Duurzaam Boijl’
Beste inwoners van Boijl,
In 2015 is in Boijl, gezamenlijk met de inwoners, de “Dorpsvisie Boijl 2015-2020” opgesteld.
Eén van de speerpunten was Duurzaamheid, met een drietal prioriteiten.
1. Onderzoek naar behoefte aan gezamenlijke energievoorzieningen.
2. Onderzoek naar financiële haalbaarheid voor zonnepanelen op het dorpshuis. Dit punt is
gerealiseerd.
3. Onderzoek naar behoefte aan gezamenlijke moestuin.
Voor de uitwerking van punt 1 is vanuit Dorpsbelang Boijl een werkgroep opgericht, “Duurzaam Boijl”.
De opdracht vanuit Dorpsbelang is om de Boijligers ‘warm’ te maken voor Duurzaamheid. Daarbij kan
gedacht worden aan: woning isoleren, zonnepanelen, windmolen, zonneboiler, warmtepomp,
aardwarmte, ….. en alle andere mogelijkheden om Duurzaam te worden. Hierdoor wordt de natuur
minder belast en kan je energierekening (mogelijk) omlaag.
Uw stem en mening over de richting die de werkgroep in moet slaan, is van groot belang.
We gaan u uitnodigen voor een tweetal inspiratieavonden. Op deze avonden wordt u geïnformeerd door
deskundigen en gaan we actief met elkaar kijken of we “Boijl in 2025 energie-neutraal” kunnen en willen
maken. Dus samen werken aan Duurzaamheid.
Eind 2017 en begin 2018 zult u regelmatig van ons horen via de Website, Facebook, Dorpskrant en flyer.
Let op uw brievenbus en andere communicatiekanalen voor de verdere publicaties. Op Facebook en op de
website van Dorpsbelang Boijl (www.boijl.com ) kunt u ons volgen. Een mail naar de werkgroep kan gericht
worden aan duurzaam@boijl.com .

Met vriendelijke groet,
Werkgroep “Duurzaam Boijl”,

Geert Pijlman, Voorzitter
Anne Gorter
Anne Slot, Penningmeester
Berend Slot
Anja van Loon, Secretaris, mail: duurzaam@boijl.com
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Aan de slag met het Brinkplein!

Financiering
Het bestuur van Dorpsbelang is trots op het ‘Team Brinkplein’ dat binnen korte tijd de financiering voor
het multifunctionele Brinkplein rond heeft gekregen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van
Dorpsbelang, Stichting Dorpshuis De Tille, Hervormde Kerk Boijl, Marc de Vries, Theo Kremer en Pieter
Bergsma en wist ruim € 100.000 te vergaren. Wij zijn erg blij met de volgende donaties: Hervormde
Kerk € 25.000, Provincie Fryslân € 35.000, gemeente Weststellingwerf € 20.000, Rabobank
Coöperatiefonds € 7.500, Stichting Bercoop Fonds € 7.500 en € 9.000 uit de Zelfbeheer Groenpot uit
eigen dorp. Met de nodige zelfwerkzaamheid zou dat genoeg moeten zijn om de ambitieuze plannen te
realiseren.
‘Ons plein’
De tekeningen die er nu liggen zijn nog niet tot in
detail uitgewerkt. De deelnemende partijen
hechten er namelijk grote waarde aan om de
inwoners van Boijl mee te laten beslissen bij een
aantal keuze momenten die nog moeten komen.
Het plein moet immers van ons allemaal worden!
Daarom werd op 29 november j.l. een informatiebijeenkomst georganiseerd in De Tille om uit te
leggen hoe de afgelopen maanden het proces is
verlopen en voor welke keuzes we nu staan. Ook
was er ruimte om enige zorg uit te spreken over
eventuele overlast voor de naaste buren. Het
Team zegde toe er alles aan te willen doen om in
overleg tot goede oplossingen te komen.
Welke aannemer voldoet het best aan de gestelde kaders
Het Team Brinkplein heeft offertes aangevraagd bij verschillende partijen in de regio. Daarbij speelden
de prijs, de flexibiliteit bij de broodnodige zelfwerkzaamheid en de mogelijkheid tot inzet van mensen
die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een doorslaggevende rol.
Team Brinkplein constateerde unaniem dat Otten Infra uit Wapse op deze onderdelen als beste uit de
bus kwam. Met het voorstel om deze partij dan ook de klus te gunnen, werd door de 40 aanwezigen in
de zaal al snel ingestemd.
Welke keuzes moeten nog meer gemaakt worden
Marc en Theo deden verslag van hoe het plein er in basis komt uit te zien. De kleur
van de stenen, de manier van aangeven van de 18 parkeerplaatsen, het
zitmeubilair, de lichtmasten, sommige beplanting en de plaats van de
glascontainer moet nog nader worden bekeken. Een aantal creatieve mensen uit
de zaal was bereid daar in mee te denken.
Wanneer gaat de schop in de grond
In overleg met de aannemer en Pieter Bergsma én als het weer het toelaat, willen we begin volgend
jaar beginnen met het rooien van het groen en de afvoer van de overtollige (schone) grond.
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Wat kunt u doen
Aan het einde van de avond was er al een mooi aantal mensen dat zich opgaf
als vrijwilliger voor allerhande werkzaamheden. Dit loopt uiteen van opbreken
van bestaande bestrating, verwijderen/aanbrengen van groen, aanbrengen
nieuwe erfafscheiding, opperen van stenen t.b.v. professionele stratenmakers
(ook op zaterdag), opruimwerkzaamheden tot het zetten van een lekker bakkie
koffie! Geweldig om te zien dat ook de OJP een actieve bijdrage wil leveren.
Er is best zwaar werk bij, daarom zijn we blij met jonge (en iets oudere ook,
hoor), sterke kerels! Wil je ook wat doen, meld het aan bij Anne-Marie,
0561 421290 of wvandergeest@hetnet.nl. Ook voor het toekomstige tuinonderhoud kunnen we enige
verjonging gebruiken. Met elkaar kunnen we veel, dat hebben we al eerder bewezen!

Hoe nu verder
Er is nu een groep die verder gaat met de realisering van de plannen uit het projectplan. Marc en Theo
zullen daar veelal de leiding in nemen. Als er vrijwilligers nodig zijn, hoort u dat via Anne-Marie.

En wat als alles klaar is…
Ook daar wordt nu al over nagedacht door de ‘Beheergroep’.
Het plein moet onderhouden worden, er zullen activiteiten
georganiseerd gaan worden, de agenda moet beheerd
enzovoort. De Kerkenraad wil ook de juridische kant goed
geregeld hebben, zodat we er ook op langere termijn verzekerd
van zijn dat het plein beschikbaar is, en blijft, voor Boijl.

Communicatie
We zullen u via de dorpskrant, de facebookpagina van Boijl/Dorpsbelang en onze website
www.boijl.com op de hoogte houden van de activiteiten.

Namens Team Brinkplein,
Anne-Marie van der Geest.

Dorpsbelang Boijl
wenst u allen
Fijne Feestdagen en
een Gezond 2018 !!
Pim, Anne, Anne-Marie, Katja,
Anke en Alletta
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Nieuwjaarsconcert 21 januari 2018
11.00 uur in De Tille
Op deze datum vindt het traditionele Nieuwjaarsconcert van het Gemengd Koor weer plaats. We zingen
weer een gevarieerd repertoire onder leiding van onze dirigente Marijke Beute. Van klassiek tot modern.
Er staan weer verschillende nieuwe nummers op het programma. Op dit moment wordt er nog gewerkt
aan een verassend onderdeel in het programma. Volg ons daarvoor op de website of op Facebook.
Bijzonderheid is dit jaar ook dat de Burgemeester heeft aangekondigd het concert te zullen bezoeken
en daarmee zijn wij uiteraard heel vereerd. In ieder geval brengen wij een programma met voor elk wat
wils. Dus wat let je om te komen luisteren.
Inmiddels bestaat het koor uit 36 leden en er zit een gestage groei in. Opvallend is dat de Boijligers niet
ruim vertegenwoordigd zijn. Dat kan natuurlijk niet voor een koor dat al bijna 80 jaar deel uitmaakt van
de gemeenschap. Sta dus op en ga zingen, want zingen is gezond. Je mag vrijblijvend 4 weken komen
kennismaken. Kijk daarvoor op de website www.gemengdkoorboyl.nl.
Het koor repeteert iedere maandagavond om 20.00 uur in De Tille.
Op 17 februari 2018 is er een open repetitie, voor iedereen toegankelijk die wil luisteren of meezingen!!
Van 10.00-12.00 uur in de Hervormde Kerk Boijl
Met vriendelijke groet,
Karel Bakx
Reeweg 14
8392 NV Boijl
0561 421620
karel@bakx.net
www.boshoeve.eu
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SPORT
Oliebollenactie Trinitas
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 ze rechtstreeks af
te halen in de sportkantine in Boijl.
De eerste venters starten ’s morgens om 11.00 uur en zullen de volgende buurten bezoeken:
Boekelte, Rijsberkamp, Bekhofweg, richting Zandhuizen, Doldersumsestraat, Boijlerstraat,
Alteveersweg, Schoollaan, Oostvierdeparten, richting Vledderveen, Boijlerweg, Reeweg, Verwersweg.
’s Middags zullen de volgende buurten bezocht worden door onze venters: De Daoken, Groene Zoom,
Boschoordweg, Boijlerweg, Brink, Klokkeweg, Kerkweg.
Ook kunt u vooral oliebollen bestellen!
Mocht u denken deze mis te lopen, deze zijn dan af te halen in de sportkantine.
Bestellen kan bij Lammie Jongbloed tot 28 december, 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

VRIJWILLIGERS VAN 13 JAAR EN OUDER
DIE WILLEN HELPEN MET HET VENTEN VAN
OLIEBOLLEN
KUNNEN ZICH MELDEN BIJ:
RENÉ TERPSTRA, TEL. 06-10010670

OLIEBOLLEN PER ZAK:

OLIEBOLLEN WIT € 4,-

OLIEBOLLEN KRENT € 5,-

Te bestellen bij Lammie Jongbloed,
Tel. 0561-421408
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SCHOOLNIEUWS
Op het moment van schrijven hebben we de eerste 13 weken
van dit schooljaar er al weer opzitten. Het lijkt alsof de tijd
steeds sneller gaat. De Gouden Weken hebben alle groepen
op een passende manier afgesloten. Groep 1 & 2 zijn op
‘excursie’ geweest naar het Koepelbos in Oldeberkoop waar
de kinderen met bladeren hebben gespeeld, paddenstoelen
hebben onderzocht, hutten hebben gebouwd, eikels,
kastanjes en mos opgezocht en heerlijk gespeeld in het
speeltuintje.
Groep 3 & 4 hebben een bezoek gebracht aan de bibliotheek waar ze een speurtocht hebben gedaan
met allerlei opdrachten over het Kinderboekenweekthema “Gruwelijk Eng”. De Kinderen hebben veel
geleerd over heksen en over ‘enge dieren’.
Groep 5 & 6 zijn naar de Kale duinen in Appelscha geweest. Daar hebben de kinderen hutten en
zandkastelen gebouwd. Ook hebben ze heerlijk in bomen geklommen en in het zand gespeeld. Het was
een groot succes.
Groep 7 & 8 zijn naar Willemsoord gefietst en hebben daar hutten gebouwd in het bos.
Met deze activiteiten hebben we de periode van groepsvorming afgesloten.
De Kinderboekenweek stond dit jaar in het teken van ‘Gruwelijk Eng’.
De week werd op passende wijze geopend met de juffen en meesters die zich verkleed hadden. Juf
Rianne heeft het verhaal van de Gruffalo voorgelezen. De
hele week heeft in het teken gestaan van ‘enge’ dingen en
het promoten van het leesplezier. De week werd afgesloten
met een presentatie van iedere groep waarbij groep 1 & 2
een liedje en een heksendans deden, groep 3 & 4 droegen
‘de spin Sebastiaan’ voor, groep 5 & 6 hadden gedichten
geschreven en droegen deze voor en van groep 7 & 8 lazen
de voorleeskampioenen een stukje uit hun boek voor.
Lieke Tolman uit groep 7 en Julia v.d. Wijk uit groep 8 waren
de winnaars van de voorleeswedstrijd. Julia zal onze school
vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd.
Begin november hebben wij meegedaan met de actie “Schaatsen voor Water” van Plan Nederland. De
kinderen hebben sponsors gezocht. Op 15 november zijn we met alle leerlingen naar het Thialf stadion
geweest en hebben de kinderen rondjes geschaatst en gelopen. Het goede doel voor dit jaar was
schoon water en betere hygiëne in Ethiopië. Met trots kunnen we zeggen dat de kinderen bij elkaar zo’n
€ 1750,- bij elkaar geschaatst en gelopen hebben. Een prachtig resultaat!
Dankzij de hulp van vele ouders hebben we deze actie tot een groot succes weten te maken.
Er is dit jaar weer een nieuwe leerlingenraad gekozen. De leerlingen bestaat uit leerlingen van groep 5
t/m 8. Zij zijn gekozen door hun eigen klas. Dit jaar zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:
Jeffrey Betten (gr. 5), Isa Blum (gr. 6), Lieke Tolman (gr. 7) en Tessa Mulder en Julia v.d. Wijk uit groep
8. De leerlingenraad vergadert iedere .. weken onder leiding van juf Nynke v.d. Heide. De leerlingenraad
praat over wat ze op school belangrijk vinden, over de organisatie van allerlei activiteiten en wat hen
bezig houdt.
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Op 27 november heeft Fietsplus uit Noordwolde een ‘fietsverlichtingscontrole’ uitgevoerd bij de fietsen
van de leerlingen van groep 5 t/m 8. Nu de dagen weer korter zijn en de kinderen in het donker naar en
soms van school fietsen is het erg belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn in het verkeer. Door deze
fietskeuring hopen wij, als school, een bijdrage te kunnen leveren aan de verkeersveiligheid van de
kinderen op onze school.
Momenteel zijn de leerlingen en ouders van groep 8 zich al aan het oriënteren op het Voortgezet
onderwijs. De kinderen zijn al naar een aantal open dagen geweest van de verschillende scholen en er
is een voorlichtingsavond gehouden over het VO in de regio. Hier hebben AOC Terra, het groene
lyceum, RSG Steenwijk en het Linde College de ouders voorlichting gegeven over wat de scholen te
bieden hebben. Deze voorlichtingsavond was georganiseerd door de Vensterschool, obs de Velden,
Matthijsje en onze school.
Afgelopen dinsdag (5 december) hebben wij het
Sinterklaasfeest gevierd op school. Het was nog donker toen
de chaospieten door het dorp reden, op weg naar de school.
Op de parkeerplaats werd er gezongen en gedanst door de
Pieten en de kinderen. Vervolgens werd, op het voetbalveld,
een ‘landingsplek’ voor Sinterklaas ingericht. Sinterklaas zou
namelijk, per luchtballon, Naar onze school komen.
Helaas was er iets fout gegaan en kwam Sinterklaas met zijn
zwarte Pieten uiteindelijk per jeep naar onze school. Hier is
Sinterklaas eerst naar de peuteropvang gegaan om
vervolgens onze school te bezoeken.
Sinterklaas ging eerst naar groep 1 t/m 4 en kregen de kinderen een cadeautje van Sinterklaas. Groep
5 t/m 8 hebben prachtige surprises gemaakt. Het was een prachtig Sinterklaasfeest! Ik wil hierbij dan
ook de Sinterklaascommissie hartelijk bedanken voor de geweldige voorbereidingen en uitvoering van
dit grootse feest!
VAKANTIES 2017-2018:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag/Pasen:
Meivakantie:
Koningsdag:(in de meivakantie)
Hemelvaartsdag: (in meivakantie)
Pinksteren:
Zomervakantie:

23-12-2017
24-02-2018
30-03-2018
27-04-2018
27-04-2018
10-05-2018
19-06-2018
21-07-2018

t/m
t/m
t/m
t/m

07-01-2018
04-03-2018
02-04-2018
13-05-2018

t/m 21-06-2018
t/m 02-09-2018

VERJAARDAGEN:
JANUARI:
10
Luca From
20
Angelina van Lingen
22
Miranda Stoevelaar
26
Sophie de Boer
Sem Spijker

FEBRUARI
2
Marie Veenstra
Laura Mulder
5
Geovanny van Lingen
Mirre Mulder
6
Joey de Jong
Henri Morgan
12
Celine Veenstra
15
Wessel Slager
18
Storm Bakker
22
Max van der Garde

MAART
6
Morres Bruursema
8
Ronja Oostra
10
Sven Bjorn Vermeeren
12
Nynke Gutterswijk
13
Denise Oukes
24
Sofie Lodewijk
25
Bowie Peters
30
Laura van Sluis

OUD PAPIER

Iedere eerste dinsdag van de maand halen wij het oud papier bij u op.
Zet u het voor ons langs de weg? Wij starten om 12.00 uur.
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Alle leerlingen en teamleden van Dalton
obs de Oosterbrink wensen u een fijne
kerstdagen en een heel gelukkig 2018.

De leerlingenraad
Wij zijn de leerlingenraad (Jeffrey, Isa, Lieke T, Julia
en Tessa). Juf Nynke is onze begeleidster.
Wij komen met leuke ideeën voor de school. We
gaan met heel de school voor kerst een wensboom
maken. Dat is een kerstboom met zelfgemaakte
ballen erin en een wens erop. Bij het kerstdiner
gaan wij eentje trekken. En die wens gaan we dan
vervullen.
Groetjes, De leerlingenraad.

Groep 1 &2

Sinterklaas

Sint en piet spelen in de huishoek.

Pepernoten bakken.
30

Pakjes inpakken.

Sinterklaas op bezoek.
Wist u dat:
-

Groep 2. Zelf het sinterklaasjournaal heeft nagespeeld..
Wij de papa’s/ mama’s/ opa’s en oma’s als piet konden uitzwaaien..
Wij een echte pepernotenfabriek in de klas hadden..
Wij heel goed kunnen klimmen, klauteren en dansen als pieten.
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Sneeuwpret

Samenwerken.
Met zijn allen hebben we 2 mooie sneeuwpoppen gemaakt. Dit ging super!
Meneer en mevrouw sneeuwpop kregen het wel een beetje koud.
Dus voor we naar binnen gingen, hebben we ze nog maar even warm
aangekleed.
32

Sinterklaasverhalen groep 3
Sophie
Ik ben bij de
intocht geweest in
de Duker. Daar
heb ik op het
toneel gedanst en
veel pepernoten
gegeten.
Geovanny

Laura

Floor

Ik heb heel veel pepernoten van
Zwarte Piet gekregen. Zwarte Piet
had allemaal koffers bij zich maar
liet die allemaal vallen. Ik heb een
auto gekregen die over de kop kan
met de kleur geel en groen.

Ik heb een
stuiterbal
gekregen van
Sinterklaas.
Ook nog een
doosje met
krijtjes, boekje
en stickers.

Ik heb veel cadeautjes gekregen
omdat ik jarig ben geweest toen
Sinterklaas al was aangekomen. Ik
heb een bijzonder Ei gekregen van
Sinterklaas waar een dino uitkomt
en een make-up doos voor mijn
verjaardag.

Florian
Ik heb twee Zwarte Pieten gezien in
de Hema. In mijn schoen heb ik een
sleutelhanger gekregen met
poppetje eraan en een film. Ook nog
lekkere warme tijger pantoffels
gekregen.
Morres

Lars Finn
Ik ben bij de intocht
van Sinterklaas
geweest. Daar heb ik
veel Pieten gezien en
die deelde
pepernoten uit.

Miranda
Ik heb een nieuwe beer gekregen
van Sinterklaas met een dekentje.
Sinterklaas en Zwarte Pieten hebben
geprobeerd hem in mijn schoen te
doen, maar dat paste niet. Ook heb
ik veel pepernoten gehad van hun.
Mees
Ik heb al drie keer mijn schoen
gezet. Ik heb een doosje lego
gekregen en een film. Maar wat
helemaal bijzonder is we hadden
een brief gekregen met een
uitnodiging om op bezoek te komen
in het Pietenhuis. Daar ben ik
geweest en heb ik inpakpapier
gemaakt.

Ik had mijn schoentje gezet en de
dag daarna toen was mijn schoen
weg. Er lag toen een briefje met
daarop een gedicht. Daar stond iets
in met de wc en daar lagen mijn
schoenen gelukken. Zwarte Piet
heeft ook een zak met pepernoten
en cadeautje laten liggen.
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Sinterklaasverhalen groep 4
Ilse
Sinterklaas is aangekomen in
Zorgvlied. Om het gezellig te
maken hebben we liedjes
gezongen. Daarom kwam
Sinterklaas binnen en hebben
we cadeautjes gekregen.

Laura

Tara
Ik heb in Sinterklaas in Assen
gezien en heb daar lekker
veel pepernoten gekregen
van Zwarte Piet. Eén piet was
een beetje stout en die deed
de pepernoten in mijn jaszak.
Ik heb van Sinterklaas een
robotje gekregen die kan
veranderen in een auto in
mijn schoen.

Toen Sinterklaas
aankwam ben ik naar
de intocht geweest in
Noordwolde. Ik heb
toen ‘s avonds mijn
schoen gezet. De
volgende ochtend zat
daar een hele grote
chocolademunt in.

Ronja
Op een ochtend dat er
een grote zak snoep in
mijn schoen. In die zak
snoep zat de staf van
Sinterklaas van
chocolade.
Dean

Emma

Ik heb een keertje een cadeautje
gekregen van Sinterklaas en op een
ander moment een chocolade letter.
Ik hou van Ninja Turtles en dat weet
Sinterklaas want dat heeft hij mij
gegeven.
Isa

Ik ben naar Noordwolde geweest
daar was Sinterklaas. Natuurlijk
mocht ik van Sinterklaas mijn
schoen zetten. Op een ochtend heb
ik daar snoepjes in gevonden.

Sinterklaas heeft een Hi five
gekregen van mij. Ook ben ik met
hem op de foto geweest en
natuurlijk heb ik een cadeautje van
hem gekregen. Zwarte Piet heeft mij
een zakje pepernoten gegeven.

Rick
Ik heb mijn schoen
gezet en daarin heeft
Zwarte Piet wat lekkers
ingedaan.

GROEP 5/6
5 december kwam sinterklaas op school .
En we hadden veel lol met de surprise
Ik had een ei als surprise
Silke

geraden dat ik hem had. Toen moesten
we het gewoon zeggen en toen moest ik
het zeggen. Sven wist echt niet dat ik hem
had hij was helemaal verast.
Ik ook het was gewoon leuk dit was het
einde doei
Isa

Ik heb gekregen uit mijn surprise een paar
stikkers
( paarden stikkers) en een veulen van
Schleich .
Schleich zijn kunst steene paarden.
Noëlla

Toen we de opdracht kregen om een
surprise te maken ,trok ik Julia.
Ze had allemaal make up en ook sieraden.
Dus maakte ik een sieradendoos.
Ze vond het een hele mooie surprise.
Jeffrey

Hallo wij hebben laatst een surprise
gemaakt voor elkaar.
Ik had juf Esther alleen was het wel
jammer dat ze er zelf niet bij was.
Dus hebben we de surprise van juf Esther
als laatste gedaan
Dorian
5 december kwam sinterklaas op school
we moesten surprises maken en ik had
laura
Ik maakte een grabbelbal en dat vond ze
leuk. isa had mij en ik kreeg een eeen
grabbel doos
En op de doos stond een iphone einde
doei doei gr sven bjorn vermeeren

Met sinterklaas hadden we surprises
gemaakt.
En sinterklaas was bij ons in de klas ge
weest.
Sam
Sinterklaas was heel leuk.
We gingen surprises maken.
Dat was ook heel leuk.
We moesten bij de surprise een gedicht
maken.
Dat was best moeilijk.
Amber

5 december het was de leukste dag van
mijn leven wand sinterklaas kwam langs.
Eerst gingen we naar het sport velt een
toen weer naar binnen voor de surprises.
Julian hat mij en hij hat een paard voor mij
gemaakt die was heel erg mooi.
Ik had Sven voor hem had ik een telefoon
gemaakt toen moesten we raden wie onze
surprises hadden gemaakt. Sven had niet

Ik vond het heel leuk toen het sinterklaas
er was.
Maar de surprise vond ik ook heel leuk.
Met die pakjesavond daar kreeg ik een
muis voor de computer.
Jisse
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Wij vierden pakjesavond op zaterdag 2
december.
Ik had 5 pakjes gekregen.
Die noem ik nu niet allemaal op:
Twee vel roze poezen sloffen.
Een portemonnee met chocolade munten.
En een Wii.
En dan ook voor de fam. Derks.
Sarah

dobbelsteen 6 moest gooien en dan mocht
je een cadeautje uit de mand grabbelen en
van wie het is geef je het. Isabella
5 december 2017
De dag waarop sinterklaas op school
kwam .mijn surprise was een make-up
doos / sieradendoos.
Ik kreeg een armbandjes set en
lipgloss/oogschaduw set. En toen was het
zo ver sint en de pieten kwamen .toen
gingen we lunchen en naar buiten. En
toen gingen we een film kijken .
Julia

Hoi.
Ik ben Laura en wij hebben 2 en 3 dec
pakjesavond gevierd.
En ik heb heel veel gekregen.
En op school hebben we surprises
gedaan.
De surprise die ik kreeg was een bal.
Het was een soort grabbelton.
En daar in zat een l. o. l. suprisebal en een
bakje waar ik iets in kan doen dat was het
doei.
Laura

Bij sinterklaas was het heel leuk er waren
mooie surprise ik had bij de eerste ronde 1
gegooid dus ik mocht mijn surprise open
maken. juf Ester had die van mij het was
een doosje met vlinders en bloemetjes ik
vond het heel leuk ik kreeg armbandjes en
make-up en die avond aten we
pannenkoeken. in het begin moesten we
hard rennen en we kregen veel
pepernoten ik deed een trucje met de piet
lag en hij hield mijn schouders en mijn
benen gingen omhoog het was heel leuk
dit was mijn stukje. Emily

Ik ben sem en ik had sinterklaas geviert en
dat was heel leuk.
En op school was het ook leuk want we
kregen pepernoten
En dat was heel leuk
Sem.
Nina
Ik Sinterklaas vlak bij mijn zwemles gezien en
de Oma Piet was daarbij. De Zwarte Pieten
waren met de auto. Ik heb mijn schoen gezet
thuis en daarin zat chocolade.

Ik vond het leuk bij sinterklaas want ik had
een surprise voor Juf Janneke gemaakt
en Jisse had mij en ik kreeg een mooie
schoen en er zat een knutsel doos in en
een school set en ik vond ze heel leuk .en
op 5 december gingen wij pakjes avond
vieren en Emily had ook wat voor mij een
puppy die heet Sophie en ik had playmobil
gekregen en die glow stokken en een
Barbie pop en we deden dat je met de

Jayden
Ik heb Sinterklaas nog niet gezien, maar hij
mijn schoen al wel gevuld. Ik heb twee pakjes
gekregen en heel veel chocolade.
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Eva
Hoi ik ben Eva en ik ga vertellen over Sinterklaas. Hij is vijf december bij ons in de klas
geweest. In de ochtend kwamen alle pieten in een auto naar de parkeerplaats. toen kwam
Sinterklaas later. Hij kwam ook in een auto. Maar hij zou in een luchtballon komen alleen die
was al ergens neer gestort. En we kregen allemaal pepernoten. En wij hadden surprise gemaakt
en het was gewoon heel leuk.
Lisa
Hoi ik ga vertellen over aqua gym. We hadden 4 weken
aqua gym. Het leukste vond ik met een zeemeerminnen
staart zwemmen en vrij zwemmen. En meester gin ook
meteen zeemeermin staart zwemmen Hihi!!  Ik vond
het heel makkelijk om met een zeemeerminnenstaart te
zwemmen! Dit was het Doei 
Niels
Hoi ik ga vertellen over de Aqua gym en over sinterklaas. We hadden vier keer les op de
donderdag. We gingen snorkelen en zeemeerminzwemmen. Dat waren twee leuke dingen
Op 5 december kwam sinterklaas bij ons op school. We hadden het gedaan met lootjes ik had
mirre getrokken, en Lisa had mijn lootje getrokken. Surprise ik had een stopwach gekregen en
een pakje voetbal kaarten. Het was een leuke dag. Dat was het groetjes Niels.
Daniël
Hoi ik ga vertellen over de sinterklaas. Op 5 december kwam sinterklaas op school.
Daarvoor hadden we lootjes getrokken. Ik had Ilse getrokken en Mirre had mij getrokken.
Ik had een atletiek surprise en de cadeaus waren 2 chocoladeletters en 1 pakje pokemon
kaarten. het was heel leuk!!!!!
Henry
Ik ga iets vertellen over de surprise van sinterklaas ik had een robot als surprise en hij was
ongeveer even groot als mij maar ik moest hem slopen omdat ik de cadeautjes moest pakken
en een zat in zijn nek lol. maar ik had een geweertje en een koptelefoon gekregen maar dat was
de mijne ik zag een heleboel andere die heel mooi waren en de sint kwam later ook binnen en
ik deed een kunstje met een piet en Fennick en ik leerde de sint de dab.
Mirre
Ik ga iets vertellen over sinterklaas
Mijn surprise was een ajax shirt van niels, er zat een ajax shampoo en een
l.o.l surprise bal
En een pepernootje ik was er heel blij mee dit was mijn verhaal 
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Tessa
Hoi wij (groep 8 ) zijn laatst naar het Stellingwerf geweest. Het was echt super groot er waren
wel 5 gebouwen . Gebouw a ,b ,c, d en e. We gingen een paar lessen volgen. Zoals Duits.
Het was een geslaagde dag 
Leon
Het was laatst sinterklaas en ik hou van Mario en ik had in mijn surprise een Mario pet en een
mini chocolade letter en piet gooide alle maal pepernoten. Ik vond het echt heel leuk we dachten
ook dat de sint met een lucht ballon kwam maar hij kwam met een jeep. Dit was het doei
Ilse
Hoi ik ga iets vertellen over sinterklaas het was heel gezellig en leuk we waren met de surprise
bezig en toen kwamen de pieten en ze gooiden pepernoten in de klas.
Ook toen ik er heen ging gooide ze pepernoten in onze auto. Ik vind mijn surprise heel erg leuk
Daniël had mij. En ik had meester Dennis. Toen sinterklaas kwam dacht iedereen dat hij met
een luchtballon kwam maar hij kwam met een jeep en daar zaten ballonnen dit was een kort
stukje over wat ik wou vertellen. DOEI.

Lieke Tolman
Ik ga vertellen over de voorleeswedstrijd. Ik had voorgelezen uit Harry Potter en de gevangene
van Azkaban. Daarmee had ik gewonnen voor groep 7. En Julia had gewonnen voor groep 8.
Toen moesten we op het podium voorlezen. Dat konden we niet afmaken. Toen gingen we in
de klas voorlezen tegen elkaar. Toen heeft Julia gewonnen en gaat voorlezen als
vertegenwoordigster van onze school. ik wens haar veel succes. Dit was het waar ik over wou
vertellen. Groetjes Lieke T.
Juan
Het was 5 december en sint en piet kwamen op school het was erg leuk.
En de pieten strooide ook pepernoten in de klas en deden kunstjes met
de staf
En een piet ging tegen mij kickboksen dat was leuk.
En de surprises waren leuk. Ik hoop dat het volgend jaar ook leuk word.
doei
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Wouter
Sint en piet zijn bij ons op school geweest. En de pieten zeiden dat de sint met een luchtballon
kwam. En de seprices waren ook leuk. Ik had een gouden voetbalschoen daar stond op:
voetballer van het jaar Wouter zuil. En we deden ik hou van Holland maar soms waren er
moeilijke vragen.
Fennick
Het was 5 december toen er vrienden van Spanje cadeau kwamen brengen.
Ik denk dat jullie ze wel kennen natuurlijk, het is Sinterklaas en zijn hulpjes de pieten.
Dat is natuurlijk heel leuk, tenminste dat vind ik. En ik denk dat jij het ook wel leuk vindt.
En volgend jaar is er ook weer een nieuw Sinterklaas feest/5 december.
Julia
Hoi!! Wij (groep 8) zijn vorige week woensdag (29 november) zijn wij naar het Stellingwerf
College geweest. Dat is in Oosterwolde. Mijn broer en zus zitten daar ook. We hebben daar
meerdere lessen gehad, onder andere Duits. We hebben tot en met 20 geoefend en daarna bingo
met de getallen in het Duits. Ik ga heel waarschijnlijk daar naar school, maar dat wist ik al. Het
was super leuk!! Groetjes Julia :)
Michal
Hoi groep 8 was naar het Stellingwerf college geweest.
we hadden een mini roostertje gekregen. we moeten haast
alles in een klas gedaan behalve 1 keer. we zagen ook
bekende Nog van vorig jaar. En we kregen een rond
leiding ik vond het er best wel leuk uit zien. Maar ik ga
waar schijn luk naar een andere school toe . en het was
super leuk vond ik
Groetjes Michal
Eline

Hallo ik ben Eline ik ga wat vertellen over het Stellingwerf
college.
Wij (groep 8) zijn daar geweest, het was super om daar te
zijn. Ook was mijn broer daar, want ja hij zit daar op school.
voor de rest was het heel leuk.
Groetjes Eline.
Lieke Schipper
Hallo ik ben Lieke. Dinsdag was sinterklaas op school. het
was super leuk. De pieten zeiden dat de sint met een
luchtballon zou komen, maar hij kwam gewoon met een
auto. En daar op zaten ballonen. We hadden ook surprise ik
kreeg een voetbalveld en als cadeau putty en viltstiften. het
was echt heel leuk. Groetjes Lieke
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NIEUWS VAN DE KINDERKEI
Wat vliegt de tijd! Tijd voor de gezellige dagen. Op het moment dat we dit stuk schrijven voor de
dorpskrant zijn we de groepen samen met de kinderen weer aan het omtoveren in de kerstsfeer. De
kerstboom wordt vol gehangen met mooie kerstballen en slingers, op het raam komen mooie
schilderingen zodat ook iedereen van buitenaf met ons mee kan genieten van deze mooie tijd van het
jaar.
En zo terugkijkend op het jaar hebben we weer hele mooie dingen beleefd met elkaar. Dit afgelopen
jaar hebben alle kinderen van de Bosmuizen (kinderdagverblijf) en de Bosuilen (buitenschools opvang)
weer allemaal leuke activiteiten gedaan, passend bij de thema’s.
Bij het thema zomer hoorde de jaarlijkse Modderdag waarbij de slogan: vies worden mag op Modderdag
erg van toepassing was. Ook ons lentefeest in combinatie met de plantjesmarkt op obs de Oosterbrink
was weer een groot succes. Daarnaast hebben we samen met de basisschool Sinterklaas ontvangen
en weer uit mogen zwaaien. Diverse uitjes, o.a. naar de kale Duinen, Elf Ieken, de bioscoop, picknicken
in het bos en lekker spelen op de andere bso locaties in Steggerda en Makkinga is ook wat we zoal
gedaan hebben. Kortom een gezellig jaar.
Volgend jaar mei staat voor ons in het teken van het 10 jarig bestaan van de Kinderkei. Op alle locaties
van de Kinderkei zullen we dit dan ook uitgebreid gaat vieren. De locatie Boijl is samen met obs de
Oosterbrink een plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar altijd terecht kunnen. U kunt bij ons terecht voor
kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, flexibele opvang en opvang voor alleen in de
vakanties. Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen info@dekinderkei.nl of
0561-851066. Of loop eens gezellig binnen, de leidsters staan u graag te woord.
Ook via deze weg wensen wij iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2018 toe.
Hartelijke groet,
Team Kinderkei
Klasien Smitstra

41

42

