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BIJ DE VOORPLAAT
Aankondiging Tentfeest 1e weekend september
Veiling Dalton Basisschool de Oosterbrink t.b.v. PINK RIBBON
Vrijwilligers helpen bij de realisatie van het Brinkplein en krijgen lekkers van Margy’s Place

EVEN BUURTEN
Bi’j Harmke
Op 19 mei bereikte Mieke Veldkamp, onze ‘buurtvoorzitter’, de mooie leeftijd van
60 jaar! Ook vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd Buuf en nog
maar vele jaren in goede gezondheid erbij.
Mieke dacht haar 60e verjaardag mooi in stilte te laten voorbij gaan. Dat was
volgens haar ook aardig gelukt, totdat ze 2e pinksterdag s ’middags werd
overvallen door een kleine groep familie en vrienden met een surprise party/ bbq.
Iedereen wist ervan behalve zijzelf!! Het weer werkte mee, de bbq werd bemand
en de drank stond koud. Na de eerste shock heeft ze zich toen maar in het
feestgedruis gestort. Het was een gezellige boel, en werd toch nog weer later dan
de bedoeling was.
Half juni zagen we hier en daar vlaggen met tassen er aan verschijnen en ook bij
Huize Visser was het feest. Myron slaagde voor zijn VMBO diploma en treedt in de
voetsporen van zijn vader. Hij start na de vakantie met de opleiding tot schilder in
het werken en leren traject. Marjorie rondde de MBO studie tot
schoonheidsspecialiste af en gaat verder in Groningen met de HBO opleiding Retail
en Management. Allebei heel veel succes!
Julian Gorter heeft het rijbewijs op zak. We wensen hem veel veilige kilometers toe!
Zaterdagavond 23 juni stond onze buurtbarbecue gepland.
Wekenlang prachtig weer, maar nu werd een koude avond
voorspeld. Bij de familie van der Geest werd de garage ontruimd en
een tent opgezet, maar gelukkig viel het erg mee. Er was een ruim
assortiment vlees en vis voor op de barbecue, zelfs damhertspiezen
uit de voorraad van Barry! Hendrik Visser was jarig en werd door het
buurtbestuur met een mooie rozet in het zonnetje gezet, of hij wilde
of niet…

De heren hebben ondertussen grote aandacht voor een telefoon waarop een voetbalwedstrijd van
Duitsland is te zien.
We hebben al heel veel mooi weer gehad. Hopelijk is dat ook tijdens de vakantieperiode die eraan
komt. Iedereen een hele fijne zomer gewenst!
Anne-Marie van der Geest.
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Brinknieuws
Dit keer kort, maar krachtig nieuws vanaf de Brink.
Marlon, hoogzwanger, was al een tijdje bij huis toen ze werd opgenomen in het ziekenhuis. De
bloeddruk veel te hoog en verhoogde kans op zwangerschapsvergiftiging. Gelukkig ging alles goed en
werd op 1 juli Naèll Iree ten Hoor geboren. Tjeerd en Marlon, van harte gefeliciteerd met jullie dochter
en veel geluk samen.
Verder wensen wij iedereen een fijne vakantie!
Tot zover namens de Brink,
Hennie de Vries en Anke Slot

Rijsberkamp

Meuleveldweg

Bij Vincent en Anja is het rietendak van de boerderij door gedekt, tijdens dit werk ontdekten de
rietdekkers een hoornaar nest.
Ook zijn er tien mooie poesjes bij Anja geboren.
Onze buurvrouw Marguerite Knoop is op 19 juni overleden, op 26 juni heeft de buurt in de tuin van de
familie Knoop afscheid van haar genomen. We wensen Anneke en familie veel sterkte.
Bij Katja en Ronnie begint de woonkeuken al aardig vorm te krijgen.
Martin en Lida hebben de kapschuur met twee spanvakken vergroot.
Op verzoek van Laura hebben een aantal buren mee gefietst met Pink Ribbon actie van school.
Groet Anja en Wilma

De Daoken

Boschoordweg

We beginnen feestelijk met de geslaagden in onze buurt.
Moniek Drenth is geslaagd voor MBO verpleegkunde, en gaat nu studeren in Groningen voor
Management in de zorg. Moniek succes met je nieuwe studie. Marnix Drenth is geslaagd voor zijn
VWO examen en gaat nu rechten studeren in Groningen. Marnix succes met je nieuwe studie. Yinka
Kremer is geslaagd voor theoretisch aan het Linde College, en gaat nu de opleiding volgen voor
Manager Retail aan het Friesland college. Yinka succes met je nieuwe studie. Esmee Dam is
geslaagd en mag zich nu allround kapster noemen. Succes met je verdere carrière.
De familie Dumoulin van de Daoken is verhuist naar IJsselstein. Wij wensen ze daar veel woonplezier.
Mathijs de Jonge wordt de nieuwe bewoner. Mathijs succes met het klussen en veel woonplezier. Op
de Boschoordweg zijn Winfred en Fernanda verhuist naar het ouderlijke huis van Winfred om daarna
op wereldreis te gaan. Een avontuurlijke reis toegewenst. Het huis is inmiddels bewoond door Silvia
Beun. Veel geluk in je nieuwe huis.
Ook is de ziekenboeg weer vertegenwoordigd. Jackie Rooks is geopereerd aan haar knie en ja al
weer maar nu de andere knie. Jackie beterschap en een spoedig herstel.
De buurt bbq was weer reuze gezellig en geslaagd afgelopen weekend. De feestcommissie had de
zaakjes weer top voor elkaar, bedankt namens de buurt.
Rest ons met de vakantie voor de deur, een ieder een veilige en fijne vakantie toe te wensen.
Griet en Marian
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Boijl Centrum
Deze keer weer een paar nieuwtjes van Boijl Centrum.
Onze oud buurtgenote Mevrouw Ymie de Vrij is in de maand juni 98 jaar geworden.
Namens Boijl Centrum nog van harte gefeliciteerd!
Buurtgenoot Roelof Boelen is begin juni druk bezig geweest om onze trottoirs onkruidvrij te maken,
terwijl Wim Kleinhoven weer de bloembakken voor zijn rekening heeft genomen. Het ziet er weer
netjes uit!
De woningen aan de Boijlerweg 72 en 85 zijn verkocht.
Op een later tijdstip hopen we nader kennis te kunnen maken met de nieuwe bewoners.
4 Juli landde in het weiland achter de boerderij van Anne Elske een luchtballon.
Ze kregen als dank een drankpakketje en loten om mee te dingen naar een gratis ballonvlucht.
Dus……misschien zweven Anne en Elske straks een keertje boven Boijl in een luchtballon!
Op 21 juli gaat Laura Marks samen met haar vriend Remco verhuizen naar Wolvega.
Laura werkt in Wolvega en Remco in Heerenveen.
Namens Boijl Centrum wensen we Laura en Remco veel geluk in Wolvega.
Iedereen nog een goede zomer gewenst!
Aafje Wever en Thea Pijlman.

De Bekhof

In ons buurtje is deze keer vele malen de vlag uit gegaan.
We zagen hem wapperen bij de fam. Elsinga,
voor Jeffrey die zijn auto rijbewijs heeft gehaald ( wij wensen je vele veilige kilometers!)
en voor Mike, hij is geslaagd voor VMBO kader en gaat na de zomervakantie BBL timmerman doen.
Dat wil zeggen 4 dagen werken en een dag naar school.
Ook zagen we de vlag bij de familie Jager, daar is Remco geslaagd en heeft zijn MAVO diploma in de
pocket. Na de vakantie reizen naar Leeuwarden naar het Nordwin college.
Alle geslaagde van harte gefeliciteerd en veel succes in de vervolgopleidingen.
In de Schoollaan was het Victoria die een heel leuk feest had georganiseerd voor haar Siebe die 50
jaar is geworden, Siebe, van harte en natuurlijk nog vele jaren erbij!
Een ander vreugde dansje werd gedaan door Silvia, zij heeft namelijk de sleutel van haar huisje aan
de Boschoordweg gekregen. Wij wensen je veel woonplezier en leuk dat je in Boijl blijft wonen!
Een aantal ”Bekhoffers” hebben weer de maandelijkse fietstocht meegefietst. Dit keer was het
wederom een hele mooie gezellige tocht, maar er zat een roze tintje aan.
Diezelfde dag werd er namelijk door de school ook fietstochten georganiseerd en een veiling, dit naar
aanleiding van de organisatie Pink Ribbon (borstkankeronderzoek).
De kinderen konden 5 en 15 km fietsen en de opbrengst was voor Pink Ribbon, natuurlijk had elk kind
een begeleider in de vorm van vader/moeder, oma/opa en zo kon het gebeuren dat er een aantal
mensen mooi een hele dag onder de pannen waren voor het goede doel Pink Ribbon. het roze tintje
aan de maandelijkse fietstocht was dus dat ook die fietsers een mooi ”duitje” in het zakje hebben
gedaan en dat afgegeven bij school om de opbrengst van de ochtend aan te vullen. Hartelijk dank
daarvoor fietsers!
Dit waren dan weer de nieuwtjes van de Bekhofbuurt.
Wij wensen al onze dorpsgenoten een hele fijne zomertijd toe, genieten van het mooie weer hier in de
omgeving of mooie reizen maken, het kan allemaal.
Tot de volgende keer,
Gerrie en Yvonne.
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Wat ons ter ore kwam;
Floor Veenstra heeft haar zwemdiploma A behaald. Gefeliciteerd Floor, veel plezier met zwemmen!
Edwin Veening was al volleerd automonteur, onlangs is hij ook als APK keurmeester gecertificeerd.
Niels Veening is geslaagd voor het examen MBO-loonwerk.
Hij deed deze tweejarige opleiding in één jaar. Dat is bijzonder knap Niels, van harte gefeliciteerd
man! Als vervolgopleiding gaat Niels in Harderwijk voor machinist groot verzet, sector weg- en
waterbouw.
Een blijde gebeurtenis onlangs bij Klaas en Corrie de Vries, op 5 juni werden zij de trotste
overgrootouders van een jongetje, genaamd Owen. Zoontje van kleindochter Silvia.
Van harte gefeliciteerd met deze nakomeling!
Verder is er geen nieuws tot ons gekomen, wij wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie en tot
september.
Corrie de Vries
Rudy Klesman

Na een stage van 20 weken, is Liam Bergsma weer teruggekeerd uit Londen. Nog één jaar te gaan en
dan kan hij zijn studie afronden.
Joey Bergsma gaat binnenkort de buurt verlaten, hij heeft een huis gekocht op de Daoken.
Al vast veel woonplezier daar.
Polien en Helga
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PROTESTANTSE KERK

Mensen kijken wel maar zien zo weinig
De zomertijd komt er aan. Een tijd om uit te rusten? En een tijd dat er niets gebeurt in de kerk?
Ja, voor veel mensen is de zomer een periode om uit te rusten, velen hebben vakantie. Vaak een
welverdiende vakantie na een jaar lang hard werken. Maar altijd is er een groep mensen voor wie de
zomer juist geen periode is van uitrusten. Ik denk aan seizoenarbeiders die bijvoorbeeld in de zomer
op het land aan het werk zijn. En ik denk aan campings, waar het voor de eigenaren vaak topdrukte is.
En ik kan nog veel meer bedrijfstakken opnoemen voor wie het in de zomer juist extra druk is.
En de kerk? De kerk blijft gewoon open, iedere zondag is er in een van onze kerken een dienst.
Omdat in de zomerperiode het verenigingsleven en veel vergaderingen op een laag pitje staan is er
wel tijd voor ontmoeting. Daarom ook dit jaar weer de zomeravondwandelingen. De zomer biedt vaak
ook tijd voor bezinning, het volgende verhaaltje van Stephan de Jong is een grappige bezinningstekst.
TWEE DRUPPELS WATER
Er waren eens twee druppels water. Ze werden verliefd op elkaar.
De meeste mensen hebben zoiets nooit gezien;
ze kijken wel, maar zien zo weinig.
De ene druppel zei tegen de ander: ‘Ik vind je zo koel.’
De ander antwoordde: ‘Ik vind je warm.’
De ene zei: ‘Je laat zo mooi het licht door.’
De ander zei: ‘Je glanst zo mooi.’
De ene: ‘Je lest mijn dorst.’
De ander: ‘Als ik jou zie, krijg ik dorst.’
Ze waren heel verliefd op elkaar.
Misschien omdat ze zo verschillend waren.
Terwijl ze volgens veel mensen als twee druppels water op elkaar leken.
Maar ik zei toch al: mensen kijken wel, maar zien zo weinig.
Dit verhaaltje doet denken aan woorden van Jezus. In het evangelie van Mattheus lezen we dat Jezus
ons er op wijst dat we soms wel kijken maar niets zien. En ook dat we wel horen maar niet begrijpen.
Jezus spreekt in gelijkenissen zodat we kunnen zien en horen wat hij werkelijk bedoelt.
De beeldspraak wel kijken en weinig zien is op veel dingen toepasbaar.
Zelf herken ik het in de natuur. Je kunt er met een flink tempo doorheen wandelen maar je kunt ook zo
nu en dan eens stilstaan. Luisteren naar de vogels, ontdekken dat het bos meer te bieden heeft dan
grote bomen. Door stil te staan herken en zie je details.
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Ik nodig u uit om in de zomerperiode eens opnieuw te kijken naar belangrijke dingen in het leven. Op
zo’n manier dat we wat meer zien dan we waarnemen. Even stilstaan en je bezinnen.
SPELDENPRIKKEN
Hieronder weer enkele speldenprikken, met een knipoog geschreven naar aanleiding van de 95
stellingen die Luther in 1517 op de slotkapel te Wittenberg spijkerde.
 Draag je het leed van de wereld op je schouders, onthoud dan dat je zelf gedragen wordt.
 Leiderschap ontstaat vanzelf wanneer er genoeg mensen zijn die nergens voor
verantwoordelijk willen zijn.
 Geef u op voor de hogere beroepsopleiding: Meester Voetenwasser.
 ‘Moet je daar nou zo nodig God weer bijhalen?’ ‘Nee hoor, Hij was er al.’
 Liefde en schoonheid zijn volstrekt nutteloos; daarom kunnen we niet zonder.
Dieneke Grit
EEN ZOMERPSALM….
Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomers door wil geven.

U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.

Alfred C. Bronswijk

REISJE FRIESLANDS END OP 21 SEPTEMBER
Het reisje van Frieslands End vindt dit jaar plaats op
vrijdag 21 september en gaat naar het Groningse land,
in de driehoek van Aduard, Den Ham en Fransum, bij
Kerkje Harkema.
In Midwolda gaan we aan boord voor een rondvaart
door de Blauwe Stad. Na afloop eten we weer in
Brinkzicht in Vledder.
Het programma is als volgt: Langs een mooie route komen we terecht midden in het Groningse land,
in de driehoek van Aduard, Den Ham en Fransum, bij Kerkje Harkema. Eerst is er 2x koffie met
gebak, daarna een rondleiding. Het kerkje is gebouwd door wijlen boer Albert Harkema en vrijwilligers,
en staat op een plek waar in het verleden een boerderij heeft
gestaan, eigendom van het klooster van Aduard. Het heeft boer
Harkema geïnspireerd om in zijn vrije tijd zijn levenswerk te
maken; een kerk, compleet met orgel (uit IJhorst), preekstoel,
kerkbanken, Mariabeelden en andere toebehoren. Aanvankelijk
eerst een toren (voor de duiven), daarna leek hem een
kapelletje ook wel mooi, uiteindelijk besloot hij tot de bouw van
de kerk. De bouw van deze kerk duurde 13 jaar, en later
bouwde hij er nog een theehuis bij in de stijl van de
kloosterkerk van Aduard. Dit alles overigens …. zonder
vergunningen. We vertrekken en arriveren in Blijham voor een
koffietafel met kroket. Het zal een ieder goed smaken. In
Midwolda gaan we aan boord voor een rondvaart door de
Blauwe Stad.
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In de jaren 90 werd een plan neergelegd om een groot stuk (7 ha) landbouwgrond tussen Winschoten
en Scheemda onder water te zetten en daar woongebieden in te plaatsen zodat ieder huis aan het
water staat. Komen we in Wedderveer maar 1 aalscholver tegen, in de Blauwestad zijn dat er 100. Dat
wil ook wel wat zeggen over de visstand in het meer.
Met 4 havens en 5 woongebieden is Blauwestad één van de grootste meren van Nederland. Echt een
aanrader om dit gebied eens te bewonderen. In Vledder sluiten we de dag af met een heerlijk 3gangen diner.
Vertrek vanuit:
Boijl om 8.45 uur vanaf de kerk.
Elsloo om 8.50 uur vanaf café ’t Anker.
Makkinga om 9.00 uur vanaf centrum.
Omstreeks 19.45 uur zijn we terug.
Kosten: De kosten van deze dag zijn € 25,00 per persoon.
Opgave vóór 14 september bij: Sierd Dolstra tel.nr.: 0561-421512

Kerkdiensten in Boijl
ZONDAG 22 APRIL
Voorganger was da. H. de Kok-Mellema uit Wilsum. De bloemen zijn naar mevr. T. Nijholt-Brak
gegaan voor haar verjaardag.
ZONDAG 13 MEI
De heer P. van Engen uit Noordwolde was onze voorganger. Naast onze gemeenteleden mochten we
ook 12 vakantiegangers begroeten van “Te Hooi en te Gras”. De bloemen kreeg Minnie deze dag
mee.
ZONDAG 3 JUNI
Da. L.P. Cnossen uit Oosterwolde was onze voorganger. De bloemen heeft Lianne Goettsch voor
haar verjaardag gekregen.
ZONDAG 24 JUNI
Hierin ging ds. Jelle de Kok uit Wilsum voor (voorheen predikant in Diever). De dienst werd
opgenomen door Hugo Bol voor Radio Weststellingwerf Centraal en werd ’s avonds uitgezonden. De
bloemen zijn naar Lianne Goettsch gegaan.
KOORPROJECT AVE MARIA IN DE KERK VAN BOIJL
Zaterdag 26 mei was de uitvoering van de ingestudeerde composities van het Ave Maria die het ad
hoc koor van Mirjam Cornelisse had ingestudeerd. Verrassend veel mensen kwamen naar de
prachtige 4-stemmige liederen luisteren.

Kinderkoor
GEZOCHT: Assistant MUSICAL/TONEEL coördinator
Mijn naam is Victoria Nair-Price, ik ben een muziekdocent en ik heb de
leiding overgenomen van het Kinderkoor in Boijl. Dit heeft al jaren succesvol
gedraaid onder leiding van Mirjam Cornelisse en Minnie Diever. Graag wil ik dat het kinderkoor voor
Boijl blijft voortbestaan, en dat er regelmatig een optreden gegeven kan worden.
Optredens met de kinderen vinden met name met Pasen en Kerst in de vorm van een musical plaats.
Naast het plezier om met enthousiaste kinderen te morgen werken, is het ook ontzettend leuk en
bijzonder om zo nu en dan voor Boijligers en streekgenoten een uitvoering te geven.
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Met dit bericht zoek ik een creatieve partner - een musical/toneel coördinator - die samen met mij de
kerstmusical wil organiseren en uitvoeren. Naast het instuderen van de tekst, houdt de musical
coördinator zich bezig met begeleiden van de kinderen op het podium, kostuum ideeën, aankleding
van het podium enz..
WIE VINDT DIT LEUK OM TE DOEN?
Na de herfstvakantie wil ik met de kerstmusical beginnen.
Repetities voor toneel zou maandags of dinsdags plaats kunnen vinden om 16.00-16.45
(kerk in Boijl.)
Donderdags ben ik dan bezig met de liedjes instuderen.
Victoria Nair-Price
contact: vsnp@yahoo.com

Postzegels en kaarten inzamelen
Op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties vindt u een lijst met
inleveradressen verspreidt over Nederland. Ook de gemeenteadviseurs
van de Protestantse Kerk werken in heel Nederland. Bij hen kunt u de
kaarten en postzegels ook inleveren.
BINNEN FRIESLANDS END IN TE LEVEREN IN DORPSKERK ELSLOO
In dit digitale tijdperk versturen we steeds minder kaarten. Des te meer waarde krijgen oude kaarten
en postzegels. Talloze verzamelaars stropen beurzen en websites af, op zoek naar bijzondere
exemplaren. Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond verzamelen ook al vele jaren deze
postzegels en kaarten om ze te verkopen en de opbrengst te bestemmen voor het zendingswerk.
Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie en twintig procent gaat
naar het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Via het zendingswerk wordt o.a. het Evangelie
verkondigd, Bijbelvertalingen mogelijk gemaakt, predikanten opgeleid en christelijk onderwijs
ondersteund.
WELKE KAARTEN KUNNEN WIJ GOED GEBRUIKEN?
• Vooral oudere kaarten zijn welkom
• Alle prentkaarten met en zonder postzegel
• Dubbele (gevouwen) kaarten van Unicef, Anton Pieck, de KNRM, Removos, Marjolein Bastin,
Anne Geddes en ‘Voor het kind’ (met hartje achterop)
• Geboortekaartjes, alle soorten en maten
We willen u vragen deze richtlijnen zou goed mogelijk te volgen. Dit voorkomt veel onnodig uitzoekwerk.
HOE KUNT U KAARTEN EN POSTZEGELS HET BESTE INLEVEREN?
• Postzegels op de kaarten of enveloppen laten zitten.
• Een kaart met zegel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel.
• Afweken, tellen en sorteren is niet nodig.
• Kaarten en postzegels wel graag los van elkaar verpakken.
• Plak zakjes en dozen zo goed mogelijk dicht
• Vermeldt uw naam op het zakjes en/of op de dozen.
WAAR KUNT U POSTZEGELS EN KAARTEN INLEVEREN?
Stuur uw kaarten en postzegels naar het Protestants Landelijk Dienstencentrum of naar een van de
coördinatoren. Op www.kerkinactie.nl/ inzamelingsacties kunt u alle gegevens ook nog eens nalezen.
Protestants Landelijk Dienstencentrum Postbus 8504 o.v.v. Inzamelingsactie 3503 RM Utrecht Wilt u uw
kaarten en postzegels inleveren?
Heeft u nog een doos kaarten of een bijna vergeten postzegelverzameling op zolder staan? Lever die dan
in bij de vrijwilligers van Kerk in Actie. Uw zegels en kaarten brengen veel geld op voor het zendingswerk
van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. Wat gebeurt er met de kaarten en postzegels?
Onze vrijwilligers sorteren met zorg en aandacht de ingezamelde kaarten en postzegels.
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Vervolgens worden de postzegels verhandeld via een aantal verkoopadressen in Nederland en verkocht
op veilingen en beurzen. De kaarten worden vaak gekocht door een vaste groep verzamelaars, maar
vinden ook gretig aftrek op websites als Marktplaats. Wat gebeurt er met de opbrengsten van de kaarten
en postzegels?
De verkoop van kaarten en postzegels heeft de afgelopen jaren veel geld opgeleverd. Het zendingswerk
van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond ontving in 2009 € 37.800,- en in 2008 € 40.762,55.
U ziet: postzegels en kaarten brengen substantiële bedragen op. Daar zijn we enorm dankbaar voor!
U kunt de postzegels en kaarten inleveren in de dorpskerk van Elsloo, hier staan 2 dozen één voor
kaarten en één voor postzegels.

Plastic dopjes (voor de KNGF Geleide honden)
Ook de plastic dopjes kunt u nog steeds inleveren bij alle drie de dorpskerken.
Zie volgend plaatje, wel inleveren plastic dopjes en deksels zonder karton of metaal.

Inzamelpunt
:
Spaarders zijn van harte welkom om de zakken met doppen af te geven. Vanaf 10 vuilniszakken kan
je ook een ophaalverzoek doen via: info@stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl
•
•
•

•

Totaal hebben de doppen € 11.987,- opgebracht t/m mei 2018
De basisopleiding van een hond kost 5000,Zo ko krijgt een hond in zijn eerste levensjaar een goede basis die onmisbaar is om
geleidehond te worden. Alle kosten zijn hierin inbegrepen; te denken aan voer, medische
onkosten en professionele begeleiding van het pleeggezin en KNGF-instructeurs. Voor deze
basisopvoeding zijn met de nieuwe kiloprijs die we voor de doppen krijgen ongeveer 11
miljoen doppen nodig.
Van de doppen worden plastic pallets gemaakt. Niet alleen het plastic recyclen is dus
milieubewust. Het spaart ook bomen die anders voor de pallets waren gebruikt.

Wie kan doppen sparen? Iedereen kan doppen sparen. Elk huishouden heeft doppen die veel
mensen vaak weggooien.
Uiteraard kunnen ook scholen, verenigingen, bedrijven en buurthuizen in actie komen voor de KNGF
Geleide honden.
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Vorming en toerusting
ZOMERAVONDWANDELINGEN 2018
De 2e wandeling is op woensdagavond 25 juli in Elsloo. Tijdens deze
wandeling door de Schaopedobbe loopt dhr. Tiemen uit Langedijke met ons
mee. Hij is boswachter en zal ons onderweg vertellen over de natuur en de
oorsprong van het mooie gebied waar we doorheen wandelen. We starten vanaf de Parkeerplaats die
te bereiken is via de Kloosterweg, de weg die van Appelscha naar Elsloo gaat. Bij het glazen
monument ter herinnering aan het werkkamp uit de 2e Wereldoorlog loopt een pad naar de P.
De 3e wandeling is op woensdagavond 29 augustus in Oosterwolde. Deze avond loopt dr. Jak
Verwaal uit Ureterp mee. Hij is voorzitter van de Talmoedstichting. Onderweg worden we op
Talmoedische wijze uitgedaagd om na te denken over de kip en het ei. Bij het pluimveebedrijf op
Jardinga 1 houden we een kleine pauze. Startpunt van de wandeling is het parkeerterrein van de oude
ingang van Rikkingahof, Rikkingahof 1, kruising Kuipenstreek-Prandingaweg.
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
ZATERDAG 1 SEPTEMBER A.S. FIETSTOCHT IN OST FRIESLAND,
START: JENNELT
De tocht is totaal 65 km lang.
Men kan langs 19 dorpen met 23
kerken gaan in de Gemeinde
Krummhörn (bij Emden). Er zijn bijzonder mooie monumentale kerken te
bewonderen. Degenen die veel willen fietsen kunnen de gehele afstand afleggen en met
stempelkaarten de route volgen. Ook kunt u kiezen voor een gedeelte van de route en daarbij een
aantal van de prachtige kerken rustig bezichtigen. De afstand vanaf bijvoorbeeld Joure naar Jennelt is
180 km. Info en opgave voor 29 augustus via jjvdmeer@hetnet.nl ; tel 0514-431817 of 0651-276003
AGENDA ACTIVITEITEN FRIESLANDS END EN VORMING & TOERUSTING
25 juli
29 augustus
1 september
21 september

Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Vrijdag

19:30u
19:30u
8:45u19:45u

Elsloo Schaopedobbe
Oosterwolde Rikkingahof 1
Jennelt
Opstap in Boijl, Elsloo en
Makkinga

Zomeravondwandeling
Zomeravondwandeling
Fietstocht Ost Friesland
Reisje Frieslands End

KERKDIENSTEN IN FRIESLANDS END 2018
22-jul

Makkinga 10.00 uur

Dhr. P. Th. Van Engen

HA

29-jul
Elsloo
Augustus

10.00 uur

Ds. W.G. Tiemersma Veenstra

5-aug

Boijl

10.00 uur

Dhr. P. Th. Van Engen

12-aug
19-aug

Makkinga 10.00 uur
Elsloo
10.00 uur

26-aug Boijl
September

10.00 uur

Da. C.N. Bark-Bakker - West-Terschelling
dhr. J. Koops
Mw. S.A. Grit

2-sep
9-sep

Makkinga 10.00 uur
Elsloo
10.00 uur

Ds. Y. Riemersma-Beintema
Dhr. P. Th. Van Engen

16-sep

Boijl

Ds. P.M.J.A. van Ool

23-sep
30-sep

Makkinga 10.00 uur
Elsloo
10.00 uur

10.00 uur

Da. L.P. Cnossen
Mw. S.A. Grit
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Startzondag

INGEZONDEN
Wist u dat?
Volgens het beleid van onze dorpskrant plaatsen wij geen reclame.
Echter onder de noemer “Wist u dat?” maken wij om uiteenlopende redenen zo af & toe een
uitzondering. Zo ook voor eetcafé ’t Anker uit Elsloo…
Graag stellen wij de nieuwe uitbaters uit ons buurtdorp aan u voor en wensen hen veel succes en
hopen dat zij met veel plezier een bijdrage kunnen leveren aan de gezelligheid én saamhorigheid van
het dorp!
Wij zijn René en Naomi Ykema, de nieuwe uitbaters van het eetcafé t`Anker te Elsloo.
Al jaren werkzaam in de horeca, René als kok en Naomi als gastvrouw.
Per 01-07-2018 nemen wij het stokje over van Lucas en Femmie.
Van 01-07 t/m 08-07 gaan we aan de klus om t`Anker een nieuwe look te geven.
We zijn dan wel geopend voor snacks, afhaal maaltijden en tafeltje dekje.
Vanaf 08-07 zijn wij gewoon geopend van di t/m zon vanaf 10 uur, voor lunch, diner, borrel, koffie etc.
Bent u nieuwsgierig en wilt u een kijkje nemen, u bent u van harte welkom.
Bouwvak Barbecue, vrijdag 3 augustus vanaf 16.00 uur
Overall, klompen, werkbroek uit en fris je op, en neem je vrouw en kinders mee.
Kom gezellig naar de bouwvak barbecue. Heerlijk genieten van een borreltje,eten, muziek en elkaar.
Een goed begin van een welverdiende vakantie.
Springkussen aanwezig.
Prijs p.p € 14.50 excl drankjes. Kids € 7,00 Graag van te voren even reserveren, tel. 0516-421550
Vriendelijke groet, René en Naomi
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Voor juf Geesje op de fiets!

Een groepje ouderraadsleden/leesmoeders/handvaardigheidmoeders, dat op school actief was in de
jaren 90, komt nog steeds na al die jaren elke twee maanden bij elkaar voor koffie, een taartje en het
uitwisselen van nieuwtjes over de kinderen en wat al niet meer!
Feikje, Anja, Jannie, Margriet, Catrien en ikzelf hebben mooie herinneringen aan die tijd, vooral aan
de schoolreisjes met groep 3 en 4 o.l.v. Geesje en de meerdaagse reisjes naar Ameland, Ansen en
Roderesch met meester Pijlman en juf Gerri.

Toen wij hoorden van de Pink Ribbon fietstocht om Geesje een hart onder de riem te steken, waren
we het snel eens; natuurlijk doen we mee!

’s Morgens eerst met Geesje op de foto voor we op de fiets stapten, met Geert, Thea en Roelie in
onze kielzog. Het was een mooie tocht met een officiële koffiestop bij het Bekhofgat en we dronken
nog een bakkie bij Evert en Catrien Buitenhuis in hun prachtige tuin.

Hoewel de aanleiding voor de fietstocht akelig genoeg is, werd het al met al toch een hele fijne
ochtend. We wensen ook vanaf deze plaats Geesje heel erg veel sterkte tijdens het behandeltraject
en natuurlijk heel veel beterschap.

Anne-Marie
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DORPSNIEUWS
Het eerste weekend van september is het weer tijd voor het
TENTFEEST van BOIJL !!
Met veel plezier hebben wij weer moeite gestoken in het
samenstellen van een gezellig, feestelijk en vooral gevarieerd
programma en als het aan ons ligt gaat ook dít jaar het dak van
de tent er weer af!!
Op vrijdag 31 augustus trappen wij af met The Bounty
Hunters. Deze band staat met stip genoteerd als één van de
beste Nederlandse rock bands. Het sprankelende trio laat vele
festivals, kroegen en pleinen compleet uit hun dak gaan.

Zaterdag 1 september gaan we een feestje bouwen met de band Baby Blue.
De band bestaat uit vijf jongemannen van wie bij elk optreden hun energie en hun enthousiasme
overslaan op het publiek. Vanaf de eerste minuut worden de toeschouwers geraakt door de
aanstekelijke muziek en staat de hele tent op zijn kop. Ongeacht het tijdstip of de locatie, keer op keer
bouwen zij een groot en geweldig feest.
Zondag 2 september sluiten we af met Orange River.
Een jong en actief bandje die meerdere genres speelt op één avond. Van Rammstein naar The Police
van Queen naar Boudewijn de Groot. Feest gegarendeerd!!
Máár er is meer…
Overdag bent u óók van harte welkom op het evenemententerrein gelegen aan het Kerkepad/zandpad
Vertier en vermaak voor jong & oud met op zaterdagmiddag een recreatief volleybaltoernooi en
zondag touwtrekwedstrijden!
Voor meer informatie en opgave…houdt onze Facebookpagina de komende tijd in de gaten.
Heeft u onze pagina nog niet geliked? Doe dit alsnog, ga naar Tentfeest Boijl geef een like en u blijft
volledig op de hoogte!
Wij hebben er zin in, hopelijk u ook!!
Organisatie TENTFEEST BOIJL
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UITNODIGING
Seizoen presentatie 6 september Dorpshuis De Tille
Op donderdagavond 6 september 20.00 uur opent het bestuur van Stichting Dorpshuis De Tille haar
deuren voor een “jaarvergadering”.
Hoewel we als stichting geen jaarvergadering hoeven te houden (we hebben immers geen leden)
hebben we bij de oprichting van de beheerstichting afgesproken dat we jaarlijks een bijeenkomst
organiseren aan de start van een nieuw seizoen (ons seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni) waarbij we
terugblikken op het afgelopen seizoen o.a. met de financiële cijfers, maar vooral vooruitblikken op het
programma van het nieuwe seizoen.
We kunnen nu al melden dat het (o.a. vanwege de hernieuwde samenwerking met
Dorpsgemeenschap) een interessant seizoen 2018-2019 gaat worden met een behoorlijk vol en
gevarieerd programma
Voor deze bijeenkomst nodigen we alle verenigingen die gebruik maken van De Tille uit, alle
vrijwilligers van de Tille en iedereen uit het dorp die De Tille een warm hart toedraagt. Op die avond
willen we een “traditie” starten door een bepaalde groep De Tille-vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Het bestuur
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Brieven uit Ned. Indië
Blik op Boijl
Zoals zo veel dorpen had ook Boijl een afdeling van de Plattelandsvrouwen
(Vrouwen van Nu) Had……..
Kort na de oorlog, zo eind jaren ’40 kwam het verenigingsleven in de
dorpen tot grote bloei. Sommige werden -her- opgericht en anderen waren
nieuw. Zo ook een afdeling Plattelandsvrouwen in Boijl. Een landelijke
vrouwenvereniging die zeker in die jaren een groot aandeel had in de
ontwikkeling en de bewustwording van de vrouw op het platteland. Een
vijftal voortvarende vrouwen
startte eind 1947 een afdeling
in Boijl. Hielden maandelijkse bijeenkomsten en
organiseerden o.a. jaarlijks een reis voor de bejaarden
en richtten voor hun een soos op.
Een vereniging, plaatselijk ook heel maatschappelijk
betrokken bij het dorpsleven. De afdeling heeft de 50
jaar net niet gehaald en werd na 49 jaar in 2006
opgeheven wegens het ontbreken van bestuursleden.
Bij het opruimen en ordenen van hun archief kwam een
enveloppe te voorschijn met ‘brieven uit Indië’
Het zijn luchtpostbrieven van mei en juni 1949.
9 jonge mannen uit Boijl, die voor het leger uitgezonden
waren naar Ned. Indië, bedanken voor de ‘ontvangen
boeken’.
G v Limbeek, L Buitinga, E Jager, A Veen, J v.d. Berg, K Bos, A Pluim, J W Vinke en A Veldhuizen.
Uit de tekst blijkt dat de Vrouwenclub, aan deze mannen van Boijl, gelegerd in Ned. Indië, een boek
zonden als presentje en als ruggensteuntje – we denken aan jullie- Het werd door de ontvangers
zeer gewaardeerd!
De militairen maakten een zeereis van ruim 3 weken richting tropen. Na Marseille, in konvooi door het
Suez kanaal en via Singapore naar Batavia. Ze zullen onderweg hun ogen uitgekeken hebben!
Het Indonesië van nu, was eeuwenlang een van onze koloniën onder Nederlands bestuur van een
Gouverneur Generaal.
Al in de jaren ’30 waren er inlandse groepen die riepen en streden voor onafhankelijkheid, waar de
Nederlandse regering echter geen gehoor aan gaf.
Japanse troepen vielen Ned. Indië binnen in 1942 en de hele bevolking kreeg het zwaar te verduren.
De Nederlanders en ook de Indo Europeanen werden door de Japanners in kampen opgesloten waar
ze 3 jaar lang veel ontberingen ondergingen.
Japan capituleerde augustus 1945 na de atoombom op Hiroshima en de inheemse bevolking van
Ned. Indië greep hun
kans op weg naar
onafhankelijkheid.
Ze
riepen twee dagen later
de Republiek Indonesia
uit
Nederland was er altijd
de baas geweest en
stuurde als antwoord
extra militairen. Tussen
1945 en 1949 95.000
dienstplichtigen en nog
eens
20.000
vrijwilligers, om het
gezag
te
helpen
herstellen.
De
9
mannen
uit
Boijl
maakten daar ook deel
van uit.
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De meesten waren gestationeerd op Sumatra maar ze waren ook gelegerd op midden en oost Java.
Als dienstplichtigen hadden ze slechts een uitvoerende taak.
Politiek werd en wordt nog steeds gevoerd, over de hoofden heen, van de strijdenden
ter plekke. Geen wonder dat een van de mannen, Ep Jager vanuit Semarang in zijn
brief schreef ‘ de toestand hier is zeer onbegrijpelijk’ enz.
De adressering naar huis was vrij summier. Dat kon toen nog en in Boijl zeker want
de voorzitter van de Plattelandsvrouwen was de echtgenote van Age Hoekstra, de
plaatselijke postkantoorhouder. Kon niet misgaan!
Het boekengeschenk moet een flinke aderlating voor hun kas geweest zijn. In de notulen wordt
vermeld: ‘boeken voor de jongens daar’ f. 56.55 inclusief vracht. ( daar kunnen we nu rustig een
veelvoud voor noteren!)
Jaap v.d. Berg schrijft mei 1949 vanuit Semarang: ‘Nu we zo ver van huis zijn, denken
we vooral aan Boijl. Aan onze geboorteplaats waar we ieder hoekje en gaatje kennen’
Nog 18 dagen en dan is het 2 jaar geleden dat ik Boijl verliet. Hij hoopt volgend jaar
gezond en wel weer op de Boijligerdijk aan te komen. (Hij woonde bij zijn ouders
Kerkweg 4.) Weer terug mochten alle buurtkinderen ter ere van zijn thuiskomst een
gebakje komen eten. Hij was inderdaad fit met een opvallend zongebruinde huid.
K Bos vanuit Palembang: Heeft beide Paasdagen genoten van het machtige boek en waardeert het
zeer dat een vereniging uit eigen dorp aan hun gedacht heeft.
J Vinke (de plaatselijke politieagent) vanuit Soerabaia: Hij kreeg het boek ‘de Regenboog’ ‘Wij
jongens overzee merken aan deze kleine dingen dat men met ons meeleeft en dat hebben wij hier in
Indië nodig. Je moet er geweest zijn om je er een voorstelling van te kunnen maken’.

Arend Pluim bedankt vanuit Serang.
L Buitinga vanuit Djoekarka: Kreeg het boek ‘de monnik met het duivelsmasker’ van Edward Multon.
Stelt dit zeer op prijs want hij heeft al meerdere boeken van deze schrijver gelezen. ‘de boeken gaan
hier van hand tot hand’
G v Limbeek vanuit Padang Sumatra: Er wordt op de buitenposten hier nogal eens geschoten maar
het sneuvelen van onze kant is nu toch wel zo’n beetje gebeurd….! Ze kijken uit naar de
demobilisatie. Hij verontschuldigt zich voor wat type fouten en heeft kennelijk haast. ‘Er is een vliegtuig
met luchtpost aangekomen dus… u snapt het
wel’ Berichten van ‘thuis’ zijn zeker heel
belangrijk voor de mannen geweest.
A Veen bedankt vanuit Palembang. ‘Ook al
zijn we ver van huis, we worden niet
vergeten‘. ‘Volgende maand zit ik hier al 2
jaar en we zullen maar hopen dat we de
langste tijd in de tropen doorgebracht
hebben.’
Die wens kwam inderdaad uit. Nederland kreeg geen steun
van o.a. Amerika en trok om diverse redenen, bij allerlei
politieke verhandelingen, aan het kortste eind.
Uiteindelijk werd na vier jaar de souvereiniteit noodgedwongen
in december 1949
overgedragen
aan de republiek
Indonesia.
De mannen uit Boijl zullen niet lang daarna teruggekeerd zijn,
samen met veel repatrianten, met de zelfde boten als op de
heenreis. Grotere schepen vervoerden wel meer dan 2000
passagiers per keer.
namens ‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger – Oosterkamp.

2018
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VERENIGINGSLEVEN
Nieuws van Dorpsbelang Boijl
Wie heeft er een ansichtkaart ontvangen van Dorpsbelang Boijl? In iedere
brievenbus hebben wij een kaartje gestopt met de vijf mythes over
bestuurswerk bij ons Dorpsbelang. De kaart met de bestuursleden van onze vereniging heeft wat
losgemaakt. Met de titel: “Het is saai en kost bakken tijd” hebben we toch de aandacht weten te trekken
van een aantal kandidaten bestuursleden. Intussen zijn er twee die zich al hebben ingezet voor
activiteiten binnen onze groep. Zo heeft Aukje Jager zich al ingezet door de nieuwe omgevingsvisie van
Weststellingwerf door te lezen en te voorzien van commentaar. Susanne Edema- Leijzinga heeft haar
sporen al verdiend met het schrijven van een AVG-protocol die per 25 mei actief is. Super aanwinsten
voor ons bestuur.
Wat we merken is dat veel mensen zich in het dorp inzetten voor vrijwilligerswerk van allerlei aard. Deze
vrijwilligers werken allemaal hard aan de beleving die wij met elkaar in het dorp hebben. Samen zorgen
we ervoor dat Boijl Bloeit!
Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden op een zogenaamde Hackathon, die wij willen
organiseren in januari 2019. Is dat niet wat vroeg? Nee hoor, we werken met een hele moderne vorm
van vergaderen, namelijk Scrum. Deze methode zorgt ervoor dat wij stapsgewijs het doel halen om in
januari een hele bijzondere dag neerzetten. We worden bijgestaan door onze dorpsgenoot Marieke van
der Molen. Het is super om als bestuur bezig te zijn met moderne methodes van organiseren.
Wil jij dat ook eens meemaken, of ben je geïnteresseerd, kom gewoon bij een vergadering zitten en doe
mee. We hebben op 12 september de eerstvolgende vergadering.
Inmiddels is het verslag van de Algemene ledenvergadering te lezen op de website van Dorpsbelang.

Namens het bestuur wensen we iedereen een fijne zomerperiode.
Katja Moesker, Anke Slot, Alletta de Weert, Auke Jager, Susanne Edema, Anne Slot en Pim Pera
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Hoera!
We krijgen snel internet!
Woon je in het buitengebied en heb je ook zulk
traag internet? Dan is jouw huis waarschijnlijk
één van de ‘witte adressen’ die in 2019 op de
planning staan voor glasvezel. De aanleg gaat
in onze gemeente in het derde kwartaal van
start.

Minimaal 60%
De aanleg gaat alleen door als minimaal 60% van de betreffende adressen een abonnement neemt op
snel internet. In het voorjaar van 2019 begint in onze gemeente daarom een voorlichtings- en
wervingscampagne (‘vraagbundeling’). De Werkgroep Boijl op Glas en Dorpsbelang Boijl zijn blij dat er
nu eindelijk schot in de zaak komt. We gaan dan ook alles op alles zetten om die 60% te halen. In het
voorjaar zetten we daarvoor acties op touw.
Kosten
De mensen die op de ‘witte adressen’ wonen betalen voor snel internet straks geen eenmalige bijdrage,
maar 15 euro per maand. Dit stopt als het abonnement wordt opgezegd of de extra aanlegkosten zijn
afbetaald. Wanneer dat is, is niet bekend en hangt af van de deelname (hoe meer mensen meedoen,
hoe sneller afbetaald).
Hoor jij bij de witte adressen?
In de gemeente Weststellingwerf gaat het om 2395 adressen. Wil je weten of jouw huis zo’n wit adres
is? Doe de check op https://www.glasvezelvankabelnoord.nl
Meer informatie
Kabel Noord, telefoon 0519-701737 of info@kabelnoord.nl
Of bij de Werkgroep Boijl op Glas, Kees Thijs, telefoon 0561 785269.

Werkgroep

“Duurzaam Boijl”
In 2015 heeft Dorpsbelang met de inwoners van Boijl een Dorpsvisie opgesteld. Dit is voor Dorpsbelang
een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van doelen en het stellen van prioriteiten.
Om Dorpsbelang duurzaam te organiseren, maakt het bestuur gebruik van de energie en de talenten
van de Boijligers. Dit gebeurt door te werken met werkgroepen, waarin dorpsbewoners (tijdelijk) aan de
slag gaan rond één thema. Zo is er bijvoorbeeld de Breedband/kabelgroep, Brinkplein-groep en de
communicatiegroep die de Facebook-pagina Boijl en de nieuwe website van het dorp beheert. Andere
thema’s zijn sport en jongeren, leefbaarheid ouderen, duurzaamheid, verkeer en groen.
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In het najaar 2017 zijn voor een werkgroep duurzaamheid een aantal mensen gevraagd en heeft er een
oproep gestaan op Facebook voor vrijwilligers. Zo is de werkgroep Duurzaam Boijl ontstaan. Daarin
hebben momenteel zitting: Geert Pijlman (voorz.) Anja v. Loon (secr.) Anne Slot (penningm.) Berend
Slot en Anne Gorter.
De werkgroep heeft zich voor dit eerste seizoen ten doel gesteld om d.m.v. gezamenlijke acties te
komen tot verduurzamen van gebouwen in Boijl.
Na een aantal avonden overleg, met elkaar en andere vrijwilligers uit buurdorpen, zijn we bij de landelijk
opererende organisatie “Buurkracht” terecht gekomen. Buurkracht ondersteunt werkgroepen die zich
bezighouden met Duurzaamheid.
Als eerste actie hebben we daarom alle plaatselijke ondernemers, die eventueel iets in de zin van
Duurzaamheid zouden kunnen betekenen, een brief gestuurd met onze voornemens.
Daarna zijn we onze eerste algemene avond, 20 februari 2018, gaan voorbereiden. De bewoners van
Boijl zijn daarvoor uitgenodigd d.m.v. een flyer en een vragenlijst over wat men al aan energiebesparende maatregelen heeft getroffen en wat men nog wil doen aan en in hun huis.
De avond van 20 februari werd ingevuld door een aantal sprekers. De opkomst was boven verwachting.
Meer dan 50 Boijligers waren aanwezig.
Na de eerste avond kon men zich aanmelden via de website Buurkracht/Boijl voor een gratis Warmte
Camera Scan. We hebben 41 huizen gescand. Deze mensen konden op 17 april een toelichting krijgen
op hun eigen huis door Tjalling Reitsma uit Wijnjewoude.
Op naar de volgende avond.
Dinsdag 13 maart hadden we de 2e algemene avond van Werkgroep Duurzaam Boijl.
Voor deze avond hadden we twee bedrijven bereid gevonden om nog meer te vertellen over muur-daken vloerisolatie & Zonnepanelen. Awizon Surhuisterveen vertelde ons over de diverse soorten
zonnepanelen, de manier van leggen en de ligging ervan. BEVO Isolaties & Duurzaamheid nam ons
mee onder de vloer van een woning, hoe deze te isoleren.
Voorlichting over de warmtepomp was het onderwerp wat we niet 1-2-3 konden invullen.
Gelukkig vonden we Wietse Slager (Installatiebedrijf uit Noordwolde), samen met de Fa. Nefit bereid
om hier een avond over te vezorgen. Deze avond werd door een klein aantal mensen bezocht. Hiervoor
is wel begrip, want een Warmtepomp is een investering die niet in elk huis goed past. De avond was
zeer nuttig en Wietse is bereid om bij geintresserden aan huis een persoonlijk advies te geven.
De laatste avond, voor onze zomerstop, werd ingevuld
door de werkgroep Zonnepanelen. Hiervoor is al veel
voorwerk gedaan door 2 vrijwilligers. Er is een avond voor
al geïnteresseerde georganiseerd door Jacob Boersma
en Berend Slot. Als voorwerk zijn er gesprekken geweest
met een aantal aanbieders van Zonnepanelen. Uit deze
aanbieders hebben ze gekozen voor De Spaarpartner uit
Tuk. Er is een avond georganiseerd waar De Spaarpartner
zijn verhaal en ervaring heeft verteld.
De werkgroep isolatie heeft een ander traject gericht op isoleren bewandeld. Hiervoor was Katja
Moesker het aanspreekpunt. Na de info avond over isolatie en zonnepanelen had een aantal mensen
behoefte om concreet advies te krijgen over de mogelijkheden in hun eigen woning. Is het slim om mijn
huis te isoleren? Wat kost dat en wat levert het op? Het was fijn dat zij de hulp in konden roepen van
de vrijwilliger Tjalling Reitsma uit Wijnjewoude, die onafhankelijk energieadvies geeft.
Na ons zomerreces is het doel om een tweede seizoen aan te gaan met Werkgroep Duurzaam Boijl. In
de zomer kunnen we nadenken over de onderwerpen die we kunnen uitwerken zoals Postcode Roos,
zonnepanelen op grote daken enz.
Mocht je belangstelling hebben om de Werkgroep te komen versterken, of je in te zetten voor
een onderdeel van energiebesparing, laat het één van de huidige leden weten!!!!!
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Het nieuwe multifunctionele Brinkplein nadert de voltooiing!
We zijn nu ruim een half jaar verder nadat het eerste groen gesloopt werd op het oude
parkeerterrein naast de Tille. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar wat kunnen we
straks trots zijn op een prachtig plein met mooie verlichting en kleurige plantenborders er
omheen waar geparkeerd kan worden en waar ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden.
De bestrating is er deels machinaal ingelegd,
maar ook met heel veel hulp van vrijwilligers,
jong en oud! Op de zaterdagen verzorgden
Albert en ik de lunch voor de mannen, broodjes
hamburgers en kroketten. Er zijn ook heel wat
cakes, muffins en taarten gebakken voor bij de
koffie. Want je moet je vrijwilligers natuurlijk
wel een beetje te vriend houden!
Eind mei werden we nog eens extra verwend
door Marga Jager, die vanuit haar bedrijf
Margy’s Place iedereen op een heerlijke
Quarter Pounder op een Italiaanse bol
trakteerde en voor iedereen ook nog een
blikje lekker koud drinken bij zich had.
Nogmaals dank, Marga!
In twee etappes zijn de
planten in de borders
gezet. Theo en Jenno
Kremer van
hoveniersbedrijf Het
Groene Hart gaven de
vrijwilligers aanwijzingen
waar de planten moesten
komen te staan. De eerste
lichting heeft daarna nog
wat hemelwater gehad,
maar de tweede had het moeilijk in deze droge periode. Om de
planten niet te laten verpieteren, werd 50 meter slang met toebehoren aangeschaft en
worden alle planten nu door vrijwilligers om toerbeurt nat gesproeid. Een klusje waar je
twee uur mee bezig bent…!
Binnenkort gaat Roelof de Nekker aan de slag met de opbouw van de pergola en beslissen
we wat er voor creatieve uiting komt op de erfscheiding met de familie Spijkers.
En als alles dan echt helemaal klaar is, willen we het plein feestelijk openen. Hoe, wat en
wanneer hoort u te zijner tijd!
Anne-Marie van der Geest.

SCHOOLNIEUWS
NIEUWE VISIE & LOGO (onthulling)
Zoals u al in de vorige dorpskrant heeft kunnen lezen
hebben wij op school een nieuwe visie geformuleerd en
is er een nieuw logo ontworpen. De werkgroep van een
aantal ouders en teamleden heeft de afgelopen periode
gebruikt om de presentatie van deze visie en de
onthulling van het logo voor te bereiden.
Afgelopen dinsdagmiddag was het dan zover. Omdat ook
het project ‘gezondheid’ werd afgesloten kwamen er
veel ouders en belangstellenden af op deze bijzondere
gelegenheid.
Om 17.15 uur werd in het speellokaal de visie gepresenteerd. De leerlingenraad en een aantal
andere leerlingen, ouders en teamleden hebben, onder leiding van Marieke van der Wijk en juf
Nynke, een film gemaakt waarin de visie werd gepresenteerd.
Na deze presentatie gingen alle aanwezigen naar buiten waar, op het muurtje aan de voorzijde van
de school, het nieuwe logo werd onthuld en vervolgens onze nieuwe slogan.
Er kwamen vele enthousiaste en positieve reacties op de nieuwe visie, het logo en de slogan. Wij zijn
ook enorm TROTS op het resultaat. Deze nieuwe visie is de kapstok waar ons onderwijs aan
opgehangen wordt. Het is een visie die toekomstbestendig is en een nieuw uitgangspunt voor de
schoolontwikkelingen in de komende jaren.
Na de onthulling werden de aanwezigen getrakteerd op ‘gezonde’ hapjes en drankjes die de kinderen
deze middag hadden klaargemaakt.
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die geholpen heeft om dit alles tot zo’n groot succes te
maken.
DE NIEUWE VISIE:
Vertrouwen:
‘Geloof erin, dat is het begin!’
We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. We zijn helder, duidelijk, en
transparant. We staan open voor de mening van anderen vanuit veiligheid en positiviteit.
Door te leren goed samen te werken en kennis te delen met elkaar, werken we aan (zelf)vertrouwen.
Vreugde en plezier:
‘Plezier hebben in wat je doet is de basis van succes.’
Op school ligt de basis van plezier in het krijgen van aantrekkelijk en interessant onderwijs. Dit gaat
samen met humor, enthousiasme en flexibiliteit.
Vanuit het plezier in het werken/leren en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden.
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Respect:
‘Mogen zijn wie je bent of wilt zijn.’
Op onze school gaat iedereen op respectvolle wijze met elkaar om. Iedereen is uniek en heeft
karaktervormende eigenschappen die gerespecteerd worden door zowel de kinderen, leerkrachten
als ouders. Doordat we mét elkaar en niet óver elkaar praten, laten we iedereen in zijn of haar eigen
waarde.
Veelzijdige ontwikkeling:
‘Jezelf ontwikkelen en ontdekken.’
Het leren van kennis en vaardigheden, samenwerken, ondernemen en ontdekken door actieve en
zinvolle leersituaties te organiseren. Verschillen tussen kinderen vormen een belangrijke basis voor
ons onderwijs.
Wij besteden aandacht aan leren leren, reflecteren, samenhang zien en het verwoorden van het
eigen denkproces.
Zelf ervaren en beleven:
‘Doe, ervaar, beleef en begrijp.’
Kinderen leren door eerst te doen, dan te ervaren en te beleven, vervolgens komen ze tot begrip.
Door het kind actief te laten ontdekken, kan het zich met de wereld verbinden.
We geven het kind tijd en ruimte om vanuit het doen zelf tot inzicht en begrip te komen, zodat ieder
kind kan groeien en bloeien.
HET LOGO:

Er groeit een boom met vijf takken, deze
staan voor ‘Vertrouwen, Vreugde en
plezier, Respect, Veelzijdige ontwikkeling
en Zelf ervaren en beleven.’ De
vingerafdrukken aan de boom zijn de
bloesem-symbool voor groei- en staan voor
alle kinderen met hun eigen ‘fingerprint’
zoals afkomst, karakter, talent,
vaardigheden etc. Deze boom groeit uit/op
de Oosterbrink. De school staat hierbij
symbool voor de wortels van de boom, de
stevige basis die de boom laat groeien.
DE SLOGAN:

ACTIE PINK RIBBON
Afgelopen woensdag was er een hele bijzondere activiteit bij ons op school. Die dag werd er een
sponsorfietstocht gehouden ten behoeve van Pink Ribbon. Deze organisatie financiert onderzoeken
en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. De
reden waarom wij geld voor dit goede doel wilden ophalen is bij velen van u bekend.
Om 8.30 uur kwamen alle kinderen, ouders, dorpsgenoten en andere belangstellenden in het ‘roze’
naar onze school. Daar werd een ‘warming-up’ gedaan door juf Nynke en juf Janneke. Na deze
warming-up vertrok men, in groepjes, aan een fietstocht van 7 of 15 kilometer. Het was prachtig
weer en de sfeer zat er bij iedereen goed in. Onderweg was er een stop met koffie en frisdrank
(beschikbaar gesteld door JUMBO Noordwolde). Na afloop van deze fietstocht verzamelden iedereen
zich weer bij school. Daar konden de kinderen zich prima vermaken met allerlei activiteiten zoals
volleybal, touwtrekken, met water spelen, kleuren, buiten spelen, etc. De ouders en overige
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aanwezigen konden in de zon genieten van een kop koffie en koekjes die o.a. gemaakt waren door de
Kinderkei.
Om 12.00 uur was er een spectaculaire veiling. Onder
leiding van veilingmeester Roelof Harm Veenstra werden
allerlei leuke ‘kavels’ geveild. Zo was er een ‘dagje uit met
een juf en/of meester naar keuze’, 2 uur varen in een
fluisterbootje in Giethoorn (beschikbaar gesteld door juf
Femke), een heerlijke taart(gebakken door Abelien, 3
massagepakketten (beschikbaar gesteld door Anja
Wijngaard), een antieke microscoop etc.
De uiteindelijke opbrengst van deze dag is ruim € 1350,geworden. Een prachtig resultaat voor een goed doel.
Wij willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om dit alles mogelijk te maken, iedereen die
meegefietst heeft of geld gedoneerd heeft, de mensen die iets beschikbaar hebben gesteld voor de
veiling etc.
THEMA GEZONDHEID
De afgelopen drie weken heeft de school in het teken gestaan van ‘Gezondheid’. Dit is het tweede
thema dat wij dit jaar hebben georganiseerd. De opening werd verzorgd door de ambulancedienst
van Keilstra. Zij kwamen hier met een ambulance en hebben de kinderen verteld over hun werk, wat
er allemaal in een ambulance aanwezig is etc. De kinderen mochten plaatsnemen achter het stuur en
op de brancard. Ook werden de zwaailichten en sirene verschillende keren uitgeprobeerd.
Tijdens dit thema werd er ‘bouwdoorbrekend’ gewerkt in groepjes.
Dit betekent dat er groepjes kinderen van groep 1 t/m 4 samenwerkten en groepjes leerlingen van groep 5 t/m 8. Er werd gewerkt
aan verschillende aspecten van ‘gezondheid’, zoals het ziekenhuis,
de tandarts, ziektebeelden en sport en gezondheid. Aan ‘gezonde
voeding’ werd op de laatste dag gewerkt door ‘gezonde hapjes en
drankjes’ te maken voor bij de presentatie.
De laatste week zijn er groepjes op excursie geweest naar het
ziekenhuis, de tandarts en het sportcentrum. Ook is er een huisarts
langs geweest die een gastles kwam verzorgen over zijn werk.
Ook de school was, gedurende de projectperiode, mooi aangekleed
in het thema ‘gezondheid’.
Ook volgend schooljaar zullen er weer vier thema’s worden gepland
waar wij schoolbreed aan gaan werken. Dit is één van de
onderwijsontwikkelingen in onze school die een relatie heeft met de
nieuwe visie.
DALTON VISITATIE
Dinsdag 26 juni werd onze school bezocht door twee visiteurs en een stagiaire van de Nederlandse
Dalton Vereniging (NDV). Zij hebben de hele dag in school rondgekeken en zijn in gesprek geweest
met leerlingen, leerkrachten, ouders, directie en daltoncoördinator en iemand van het bevoegd
gezag. De visiteurs hebben gekeken hoe wij het daltononderwijs vorm geven op onze school en of
deze voldoet aan de criteria die door de NDV zijn opgesteld.
Aan het eind van de dag hebben wij een terugkoppeling gekregen van de indrukken van de visiteurs
op onze school. Erg positief was men over het pedagogisch klimaat en de sfeer op school en ook over
het enthousiasme van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. We hebben nog een paar kleine
aanbevelingen gekregen waar we de komende periode aan gaan werken (afstemming weektaak en
overgang van weektaak naar agenda in groep 7/8).
We hebben een licentieverlenging gekregen voor 5 jaar! Een prachtig resultaat.
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INSPECTIEBEZOEK
Op donderdag 17 mei hebben wij inspectiebezoek gehad op onze school. Een inspecteur van het
ministerie van onderwijs heeft bij ons een thematisch onderzoek gedaan naar het didactisch
handelen van de leerkrachten. De inspecteur heeft een gesprek gehad met de directeur en heeft in
alle groepen lesobservaties gedaan. De uitkomst was positief. De inspecteur was tevreden over de
manier hoe het didactisch handelen wordt uitgevoerd bij ons op school. Het didactisch handelen is
de manier waarop, er in de groepen, lessen en instructies gegeven worden en hoe men de
verschillende leerlingen, in verschillende niveaus aan bod laat komen.
De afgelopen periode hebben er ook nog een aantal activiteiten op school plaatsgevonden: Zo was er
op zaterdag 26 mei de ‘traditionele’ plantjesmarkt, georganiseerd door onze oudervereniging. Het
was prachtig weer en er zijn heel wat plantjes verkocht in de voorverkoop. Ook tijdens de markt
waren er veel mensen aanwezig die plantjes kochten en heerlijke taarten en gebak. Voor de kinderen
was er een groot springkussen en ook waren er een aantal kinderen die hun speelgoed etc.
verkochten op hun ‘kleedje’. Het was een groot succes en de opbrengst was ruim € 1000,-. Wij willen
de OV en andere vrijwilligers erg bedanken voor hun inzet!
AVONDVIERDAAGSE
Van 22 t/m 25 mei hebben er verschillende kinderen en ouders
meegelopen met de avond 4daagse in Noordwolde. De kinderen
liepen 5 of 10 kilometer. De laatste dag mochten ook de
kleuters nog meelopen. Ook dit jaar was het weer een groot
succes, mede door het mooie weer.

JUFFEN EN MEESTERDAG
Deze vond dit jaar plaats op woensdag 23 mei. Op deze dag vierden alle juffen en meesters hun
verjaardag. Verschillende groepen zijn weggeweest (groep 1 & 2 naar het Koepelbos in
Oldeberkoop), groep 7 & 8 naar de Spokeplas in Noordwolde. Groep 3 & 4 en groep 5 & 6 bleven op
school en hebben hier allerlei leuke activiteiten gedaan.
SCHOOLREISJES
De verschillende groepen zijn dit jaar
weer op schoolreisje geweest. Groep 1 &
2 zijn naar Nienoord in Leek geweest,
groep 3 & 4 hebben zich uitstekend
vermaakt in attractiepark Duinenzathe in
Appelscha, groep 5 & 6 hebben heerlijk
gespeeld in het Kameleondorp (en eiland)
in Terherne. Groep 7 & 8 gaan binnenkort
op schoolkamp naar een
kampeerboerderij in Bakkeveen. Tot nu
toe hadden alle groepen prachtig weer
tijdens hun reisjes.
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MUSICAL GROEP 7 & 8
Afgelopen vrijdag (29 juni) hebben groep 7 & 8 hun musical
opgevoerd in dorpshuis de Tille. De kinderen hebben de
afgelopen periode de leuke musical ‘Herrie op het eiland’
voorbereid. Onder leiding van meester Dennis en Marieke van
der Wijk werd er de laatste weken druk geoefend met de
kinderen. Het eindresultaat was dan ook geweldig. Er lopen een
paar ‘talenten’ rond op deze school en alle kinderen hebben erg
hun best gedaan. De energie en het plezier spatte er van af.
De aanwezigen waren voor die avond speciaal gekleed in kleurige
‘tropische vakantie kleding’.
AFSCHEID LEERLINGEN GROEP 8
Aan het eind van dit schooljaar nemen er weer een aantal leerlingen van groep 8 afscheid van onze
school. Dit jaar zijn het 5 meisjes die doorstromen naar het voortgezet onderwijs.
Michal, Tessa, Lieke, Eline en Julia nemen binnenkort afscheid van de basisschool. Wij wensen de
meiden heel veel succes in hun verdere schoolcarrière en wensen hen veel plezier op het Stellingwerf
College en Stad & Esch.
NIEUWE LEERLING
Afgelopen periode is Ilse bij ons op school gekomen in groep 1. Ilse is het zusje van Max uit groep 2.
Wij wensen Ilse een fijne en leerzame tijd bij ins op school.
WIJZIGINGEN TEAM 2018-2019
Helaas moeten wij ook dit jaar weer afscheid nemen van een collega. Harriët Veenstra heeft
aangegeven dat zij gaat stoppen als juf in het onderwijs. Ondanks dat zij het erg naar haar zin heeft
op onze school wil zij zich oriënteren op een carrière buiten het onderwijs. Wij vinden dat natuurlijk
erg jammer maar respecteren haar besluit. Wij wensen juf Harriët heel veel succes bij haar keuze die
ze gaat maken en willen haar bedanken voor de fijne samenwerking en betrokkenheid op onze
school.
Inmiddels hebben wij een opvolgster gevonden voor juf Harriët. Vanaf komend schooljaar zal
Natascha van Nieuwenhoven, samen met juf Nynke, voor groep 1 & 2 staan. Juf Natascha is geen
onbekende voor ons. Zij heeft, tijdens het zwangerschapsverlof van juf Harriët ook een periode voor
groep 1 & 2 gestaan.
Ook hebben wij vanaf komend schooljaar een nieuwe IB-er. Annemiek de Lang-Verra zal de IB taken
gaan overnemen. Zij wordt hierbij, voor zolang nodig, ondersteund door Petra Boonstra.
Wij wensen juf Natascha en juf Annemiek een hele fijne en inspirerende tijd toe op onze school.
Verder zullen de andere leerkrachten ook volgend schooljaar weer op onze school werkzaam zijn:
Juf Nynke, groep 1 & 2, juf Geesje voor groep 3 & 4 (juf Femke vervangt juf Geesje tijdens haar
afwezigheid0, juf Janneke groep & juf Esther 5 & 6, meester Dennis groep 7 & 8, meester Koen
(directie).

Verjaardagen:
Juli:
6
8
11
12
15
18
19
22

Amber
Lisa & Elise
juf Harriët
Marin & juf Esther
Mees & Tessa
Juan
Ilse
Milan & Jorrit

Augustus

September

23
25
28

4
5
9
13
14
16
19
20

Jisse
Tara
Sophie D.

26

juf Janneke
Mirte
Yannick
Milan O.
Jarno v D.
Jeffrey
Emma
Léon

23
27
29

Odin
Sven v W.
Wouter

Agenda
Wanneer

Wat

Wie

Hoe laat

11 juli

Creatieve voorstelling

Groep 3 & 4

ochtend

11 t/m 13 juli

Schoolkamp

Groep 7 & 8

Hele dagen

17 juli

Doordraai ochtend

Alle leerlingen

10.30-12.00 uur

17 juli

Eindpresentatie muziek

Leerlingen, ouders en
genodigden

13.30-14.15 uur

18 juli

Afscheidsochtend groep 8

Alle groepen

Ochtend

19 juli

Schoonmaakochtend & koffie
uurtje hulpouders

20 juli

Laatste schooldag kinderen vrij
om 12.30 uur!

ochtend
Iedereen

ochtend

Namens alle leerlingen en leerkrachten wensen wij u
een hele fijne, zonovergoten vakantie!!
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Schoolreisje
Maandag 2 juli zijn we met groep 1/2 naar speeltuin Nienoord in Leek geweest. We hebben
heerlijk gespeeld. We kregen ook nog patat en een ijsje ! Het was erg mooi weer. Wat
hebben we genoten!
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Het leukste van het schoolreisje vond ik…………..

Yannick de Lang: de klimtoestellen
Celine Veenstra: de matten-glijbaan
Mirte de Vries: met juf Harriet in het vliegtuigje
Sven van Weert: Alles !
Niek van Opzeeland: de vliegtuigjes
Wytse Gutterswijk: de glijbaan met de matjes
Marin Groen: De torenglijbaan
Luca From: met het zand en het water
Reza Bruursema : de vliegtuigjes
Storm Bakker: Alles!
Wessel Slager: de grote glijbaan
Marie Veenstra: de mattenglijbaan
Lenn Akkerman: de skelters
Jasper van Nieuwenhoven: met Sil in de helikopter
Lisa Jorritsma: de paarden
Elisa de Lange: met Eva in de vliegtuigjes
Angelina van Lingen: de paarden
Max van der Garde: de helikopters en de matjesglijbaan
Joey de Jong: ik vond alles leuk
Leon Goettsch: Alles
Sil van Sluis: de torenglijbaan
Milan Oostra: met de blokken
Eva Draaisma: Met Elisa in de vliegtuigjes
Dustin Daleman: De mattenglijbaan
Sofie Lodewijk: De paarden en de glijbaan
Ilse van der Garde: de paarden
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Het project Gezondheid:
In de klas hebben we een dokterspraktijk. Hier zijn de dokters en zusters druk aan het werk
geweest om iedereen weer te genezen:

een prachtig raamschilderij gemaakt door Alice (moeder van Mees uit groep 3)
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Tijdens het project groep 1 t/m4:
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Op 4 juni gingen wij met schoolreis naar Duinenzathe. Hier hebben we heerlijk gespeeld en
gegeten.

Op 11 juni kwam de ambulance op school bij de opening van het project “Gezondheid”.
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Op 3 juli hadden we de afsluiting van het project ‘gezondheid’ in school

Op 4 juli hebben we gefietst voor Pink Ribbon
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Groep 5/6
Bezoek van de ambulance

Onze creatieve voorstelling

Op 7 juni zijn wij op schoolreis geweest naar het Kameleondorp. We hadden prachtig weer.
We deden eerst spelletjes op het eiland
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Daarna gingen we zwemmen en varen met een praam

Spelen in het kameleondorp.

Natuurlijk deden wij op 4 juli mee met Pink Ribbon
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Musical
groep 7/8

Henry: “Ik vond het een hele leuke musical!”
Lisa: “De musical ging echt goed!”
Daniël: “Ik vond mijn rol, Pim, leuk om te spelen!”
Kim: “Ik vond het knutselen ook leuk om te doen.”
Fennick: “Mijn lievelingszin was: Wat ben jij lelijk zeg! Iedereen moest lachen!”
Ilse: “De rol was perfect voor mij, alleen wel veel tekst!”
Léon: “Ik speelde twee rollen: Peter Steenbeen en Soldaat Luider.”
Wouter: “Alles was goed geregeld!”
Julia: “Ik was Spinderella, dat was leuk om te doen!”
Tessa: “Bedankt aan alle mensen die kwamen kijken!”
Lieke S: “Het was een gezellige dag en iedereen deed leuk mee!”
Michal: “Ik vond het super gezellig!”
Eline: “Er zaten veel grappige stukjes in!”
Niels: “Ik vond de grap over de scheurkalender heel leuk!”
Mirre: “Het was een grappige musical!”
Lieke T: “Ik vond het leuk om mijn solo liedje heel overdreven te zingen!”
Juan: “Mijn eerste zin was: Hij die opkomt, groet u!”

Meester Dennis: “Ik ben enorm trots op wat de leerlingen in korte tijd hebben
neergezet. Ze hebben allemaal heel hard gewerkt om een mooie show neer te zetten en dat is
meer dan gelukt! Alle ouders die hebben geholpen, dank jullie wel!”
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AGENDA
21 juli
25 juli

12 augustus
29 augustus

Kinderen Zien
Workshop “Iedereen kan tekenen”, 13.00 – 17.00 uur, Boijlerweg 113
Frieslands End
2e Zomeravondwandeling, Parkeerplaats Kloosterweg Elsloo
Als Vanouds Brokant
Landelijke Fair & Kofferbakmarkt, 11.00 uur, Camping de Bosfluiter
Frieslands End
3e Zomeravondwandeling, Parkeerterrein Rikkingahof Oosterwolde

31 augustus – 1 september – 2 september TENTFEEST BOIJL evenemententerrein Kerkweg
1 september
1 september
6 september
12 september
14 september
21 september
25 september
29 september
30 september

Kinderen Zien
Workshop “Moodbord maken”, 13.00 - 17.00 uur, Boijlerweg 113
Frieslands End
Fietstocht Ost Friesland
Dorpshuiscommissie de Tille
Seizoen presentatie, 20.00 uur, dorpshuis de Tille
Dorpsbelang
Vergadering Hackathon, 20.00 uur, dorpshuis de Tille
Maak ’t Mee
Workshop High Tea maken, 14.00 uur, dorpshuis de Tille
Frieslands End
Reisje naar het Groningse land
Kinderen Zien
Familieopstelling, 20.00 – 22.00 uur, Boijlerweg 113
Dorpshuiscommissie de Tille
Crazy Bingo, 20.00 uur, dorpshuis de Tille
Als Vanouds Brokant
Landelijke Fair, 11.00 uur, Oostvierdeparten 62

KOPY INLEVERDATUM 22 SEPTEMBER

Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.
Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het
financieel haalbaar is. Gelukkig kun je morgen al in gesprek met onze
hypotheekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar rabobank.nl/hypotheken.
Een aandeel in elkaar

