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EVEN BUURTEN
Boijl Centrum

Hendrik Marks kreeg eind oktober een onverklaarbare buikpijn waardoor hij in de nacht op de eerste
hulp van de Tjongerschans terecht kwam. Uit onderzoek bleek het om een ontstoken galblaas te
gaan. Dezelfde dag volgde een operatie en de dag daarna mocht Hendrik alweer naar huis.
Gelukkig is alles nu weer in orde.
Mevrouw Annie Winters-Bouwer is 1 november verhuisd naar de Menning.
De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor Annie, maar met hulp van de kinderen en de thuiszorg,
lukte het nog steeds om in haar geliefde Boijl te blijven. Maar nu was het tijd om te verhuizen.
Annie woonde lange tijd in het centrum en was altijd actief in het dorpsleven.
Sinds 1971 lid van het zangkoor, later de gym club, het koersbal, de zonnebloem, kaarten, en de vele
gezellige dingen in de Tille.
Ook voor collectebussen en intekenlijsten, een Stellingwerver voordracht, er werd nooit tevergeefs
een beroep op Annie gedaan.
We hopen dat het wonen in de Menning voor Annie ook prettig zal zijn.
Hieronder staat haar adres, leuk voor een bezoekje of een kaartje van de Boijligers.
DE MENNING
Linthorst Homanstraat 1
8384 ED Wilhelminaoord
Kamer 217 t.a.v. Mevrouw A Winters-Bouwer.
Ook Anne en Aafje Wever, geboren en getogen Boijligers, gaan ons dorp verlaten.
Bijna 50 jaar garage Wever, het was een begrip in Boijl. Menig Boijliger reed in een Subaru. Voor
velen stonden ze altijd klaar.
Bij de voorbereiding van de SamenLoop voor Hoop stelden ze belangeloos hun winkelpand
beschikbaar. Daarin werd toen een Pop-up Store gevestigd. Wat een creativiteit en samenwerking
ontstond daar, met een geweldige financiële opbrengst.
De laatste jaren was Aafje ook mede contactpersoon voor de dorpskrant.
Namens de buurtbewoners: Aafje bedankt.
We wensen jullie veel woonplezier op het nieuwe woonadres.
Ook Ton Kee en Hester Jippes zijn uit onze buurt vertrokken.
De nieuwe bewoners hebben zich inmiddels gevestigd.
Waarschijnlijk in de volgende krant meer hierover.

Aafje Wever en Thea Pijlman

We wensen voor 2019
12 maanden vreugde
52 weken plezier
365 dagen succes
8760 uren gezondheid.
Een voorspoedig Nieuwjaar!

Na bijna ons hele leven in Boijl te hebben gewoond, is het nu tijd voor verandering.
Ons huis is verkocht en half januari wordt het opgeleverd.
Omdat we nog niet zo snel een andere woning hebben gevonden,
gaan we tijdelijk in een vakantiebungalow.
Langs deze weg bedanken we daarom voor alle lidmaatschappen.
Ons nieuwe (tijdelijk) adres is vanaf 9 januari 2019:
BOSMEER 24
8391 ZZ Noordwolde FR
We wensen iedereen prettige feestdagen en een goed en gezond 2019.
Anne en Aafje Wever
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Beste Boijligers,
Bijna 50 jaar heb ik met veel plezier aan de Boijlerweg 64 in Boijl gewoond.
Hier heb ik veel lieve en leuke mensen leren kennen.
Door afnemende gezondheid kan ik helaas niet langer zelfstandig wonen en moet ik Boijl
verlaten.
Gelukkig was er in zorgcentrum de Menning te Wilhelminaoord een plaatsje vrij (kamer 217).
Ik heb hier al veel bezoek gehad. Dat waardeer ik zeer.
Ook in Boijl heb ik na mijn heupoperaties en hersenbloeding veel bezoek en overige aandacht
gehad.
Hartverwarmend! Hartelijk dank daarvoor.
" Prettige feestdagen"
Groet uit de Menning,
Annie Winters

Froukje Mooi Nr. 20, belande in de afgelopen periode in het Ziekenhuis. Gelukkig viel het mee en kon
ze snel weer naar huis.
Nr. 3: Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van René Terpstra was dit spandoek en waren de
nodige attributen geplaatst in zijn tuin. Daar kon niemand omheen.
Bovendien waren een aantal lantarenpalen in het dorp versierd met bepaald ‘flatteuze' portretten van
René. Namens de buurt nog van harte gefeliciteerd!

Nr. 5: Tineke Veening heeft onlangs haar pedicure diploma opgewaardeerd. Ze had al de aantekening
voor diabetes en reuma. Na een examen en proeve van bekwaamheid mag ze zich nu medisch
pedicure noemen.
Gefeliciteerd Tineke en veel succes.
Corrie de Vries en Rudy Klesman

Brinknieuws
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Wellicht hebt u het Brinknieuws in de vorige dorpskrant gemist. We hadden simpelweg geen nieuws,
maar deze ronde kunnen we u het een en ander weer melden.
Half september sloeg de paniek toe bij Martine en Ronald (Brink 13). Ronald (Tjelpa) die bijna 10 jaar
geleden is geopereerd aan een hersentumor hoopte al stilletjes op een wonder. Hij wist dat er een
grote kans bestond dat de tumor weer zou terugkomen. In september kregen ze na een MRI-scan een
positief bericht. Alles zag er goed uit! Maar… een paar dagen later belde de arts dat er waarschijnlijk
toch aangroeiend weefsel is te zien, nadat ze de scans nauwkeuriger hadden bekeken. In januari
wordt als nader onderzocht. Een grote teleurstelling en veel onzekerheid. Eind november zijn ze trotse
opa en oma geworden van een kleindochter genaamd Julie. Ronald en Martine, geniet van de
prachtige dingen om jullie heen en namens de buurt veel sterkte toegewenst in deze onzekere tijd.
Half november werd Hennie de Vries geopereerd aan een carpaal tunnel syndroom. De pols in het
verband en een week huisarrest, zoals Hennie het noemde. Wij kunnen ons niet voorstellen dat
Hennie, zo’n ondernemende vrouw, echt een week thuis is geweest… Beterschap, Hennie!
Op 6 november is ons buurmeisje genaamd ‘Nikki’ geboren! Maar dat kan niemand zijn ontgaan die
wel eens door de Brink rijdt, want met dank aan de vriendengroep van haar ouders is de tuin rijkelijk
versierd. Raymon en Marjolein, van harte gefeliciteerd met jullie dochter en veel geluk samen!
En was er gelukkig nog vaker feest op de buurt:
- Alex werd begin december 40 jaar! Ook voor hem werd de tuin versierd. Gefeliciteerd, Alex!
- Mirte de Vries heeft zwemdiploma A en B gehaald. En is nu met veel plezier aan het lessen
voor haar C diploma.
- Esmee van Daatselaar is 4 jaar geworden en gaat naar de basisschool. Heel veel plezier,
Esmee!
Op 31 december bakken Ron en Elly weer oliebollen. Een traditie die altijd zorgt voor veel
gezelligheid. Vanaf 17:00 uur zijn alle Brinkbewoners welkom om bij hen onder het genot van
een kopje soep (wordt verzorgd) en een drankje (zelf meenemen) het jaar 2018 af te sluiten!
Hiermee vervalt het samenzijn in het speeltuintje, zoals voorgaande jaren altijd gebeurde.
Verder wensen wij iedereen fijne feestdagen en een goed 2019!
Tot zover namens de Brink,
Hennie de Vries en Anke Slot

Dan van een buurtbewoner van de Brink een kort bericht, omdat er in de
groenstrookjes in de straat steeds vaker hondenstront ligt.
Ooit zijn er door buurtbewoners narcisbollen geplant,
En in de herfst harkt een bewoner alle bladeren aan de kant.
Maar in diezelfde gemeentelijke groenstrook, kwam de conclusie van een
buurtbewoner dat er steeds vaker hondenstront opdook.
Kinderen kunnen er niet spelen en komen thuis met de stront onder hun schoenen,
met als gevolg dat de ouders de schoenen weer staan schoon te boenen.
Recentelijk hebben er 2 bordjes ‘hier geen hondentoilet’ gehangen aan de palen.
Iemand vond het nodig om deze binnen 4 dagen er met geweld weer af te halen.
Maar, mensen, dit alles hoeft toch niet nodig te zijn?
Laat uw hond iets achter, ruim het op, dat vinden we fijn.

Bi’j Harmke
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Jan
en
Mieke
kregen 27 oktober jl. gezinsuitbreiding door de geboorte van 5
teckel puppy’s. Met
moeder en kids gaat het goed. Ze groeien als kool en zetten
zo langzamerhand de hele kamer op zijn kop. Vlak voor de kerst gaan ze allemaal naar hun nieuwe
baasjes en dan keert de rust weer terug in huize Mailly.
We sluiten binnenkort het jaar 2018 af. Terugbladerend in mijn kalender staat op 4 januari: ‘Start
werkzaamheden Brinkplein, 8:00 uur’. In de maanden daarna hebben we toch maar mooi een prachtig
nieuw plein gerealiseerd met elkaar. Op 5 december bezocht een delegatie van de Provincie Fryslân
projecten die zij gefinancierd had het afgelopen jaar. Zij deden daarbij ook Boijl aan en waren onder
de indruk van de brede samenwerking van Dorpsbelang, Dorpshuis en Kerk en natuurlijk onze 75
vrijwilligers, zonder wie de uitvoering van het Brinkplein niet mogelijk zou zijn geweest. Nogmaals
dank aan allen hiervoor!
Tot slot wens ik u hele fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019 toe.
Anne-Marie van der Geest

Rijsberkamp

Meuleveldweg

Bij de vorige editie is ons stukje voor de krant niet op tijd aangekomen, vandaar nog wat berichten uit
de na zomer.
De vakantie van Luuts en Hennie is vroegtijdig afgebroken omdat Laura erg ziek was.Thuis gekomen
bleek dat ze de ziekte van pfeiffer had, dat was erg vervelend. Gelukkig gaat het nu al een stuk beter.
Roelie en Ab zijn een week met de ene dochter op vakantie geweest in Oostenrijk en hun andere
dochter paste op het huis, honden, kippen en paarden.
De shetlander hengst van Luuts heeft, toen even de stroom van de draad was, een sprong gemaakt
over het slootje naar de merries van Meint en Wilma. Dat was spannend…hinniken en galopperen
door het land en in de paardenbak. Het was maar van korte duur want Luuts, Hennie, Laura, Guus en
Jan kwamen al snel door het land draven om de mooie bonte hengst te vangen.
Op 6 september, de hele ochtend politie in de straat. Blijkt er hennep in de mais te staan. Het wordt er
allemaal uitgehaald.
Op 22 september hebben we een geslaagde buurt BBQ gehad bij Anja en Vincent in de schuur.
Gezellig kletsen, eten en drinken, sjoelen en blik gooien.
Meint was de beste sjoeler en Marcel was de beste blikgooier van de buurt.
Door de buurt kapster Ingeborg was er een gratis knipbeurt beschikbaar gesteld voor de winnaars.
De families Mulder en van Zanden hebben de barcompetitie gewonnen in de Tille. Proficiat!
Gea is een week op vakantie naar Portugal geweest, daar was het nog lekker warm.
De Rijsberkamperweg is een tijd afgezet vanwege werkzaamheden, ondertussen is de klinkerweg flink
opgeknapt.
Hennie heeft een prachtige vakantie in Amerika gehad.
Op 23 november is Anja 50 jaar geworden. Gefeliciteerd, er stond een grote pop en een spandoek in
haar tuin en haar feestje was zeer geslaagd.
1 december sprong Meint van zijn Cor Mick af en is bij de landing flink door zijn enkel gegaan, hij ligt
nu al een week warm en droog op de bank met zijn been omhoog.
Namens de buurt wensen wij iedereen een Fijne Kerst en een Goede Jaarwisseling.
Groet Anja en Wilma

Snels Hutte
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Op 29 oktober – haar verjaardag – promoveerde Sigrid Dassen aan de universiteit van Wageningen
op het proefschrift Diversity relations of plants and soil microbes. Vrij vertaald: zorgen veel
verschillende plantensoorten voor meer variatie aan micro-organismen in de bodem?
Heel bijzonder – uniek zelfs – was dat Sigrid de samenvatting van haar proefschrift niet alleen in het
Nederlands en het Engels had weergegeven, maar ook in het Stellingwerfs. Ze mocht er tijdens de
promotieplechtigheid zelfs een stukje uit voorlezen.
Sigrid vierde de nazit van haar feest in de bossen rond Wageningen goeddeels in de open lucht en ze
had er de koudste avond van de hele herfst voor uitgezocht. Maar het drukte de pret niet, het eigen
gebrouwde bier (van broer Jorne) en de vleesproducten van de barbecue verdrongen alle kou.
Bovendien hadden sommige gasten een tas vol mutsen, truien en wollen sokken meegenomen.
Een mooi vervolg: per 1 december is Sigrid in haar vakgebied benoemd als docente aan het Van Hall
Larenstein in Leeuwarden. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
Jeannette en Reimer

Op nummer 143 zijn nieuwe mensen komen wonen. Wij hopen ze de volgende keer te kunnen
voorstellen.
Verder heeft Liam Bergsma zijn motorrijbewijs gehaald en Silvan Bergsma mag nu ook met
aanhangwagen rijden. Beide gefeliciteerd en veel rijplezier!
Groetjes Helga en Polien

Boijl

ost

Onderstaand stukje hebben we in mei ingeleverd bij Boijl-Oost, maar daar is het vergeten om door te
sturen.
In juli hebben we het ingeleverd bij de dorpskrant, maar dat is niet goed gegaan.
Nu sturen we het in met een kleine aanvulling:
Zoals velen van jullie wel weten zijn wij, Rinus en Mariëtte van Stee, verhuisd naar Wolvega.
Wij hebben met veel plezier vanaf 1980 in Boijl gewoond. Maar gezien onze leeftijd hebben we de
lelieteelt overgedragen aan Tijmen van den Akker. Tijmen woont nu (nov.-dec.) samen met zijn
vriendin Femke aan de Boijlerweg en wij wensen hem veel succes met zijn bedrijf.
Ik ben Tijmen van den Akker en kom uit Appelscha. Via verschillende agrarische opleidingen heb ik 3
maal stage gelopen bij Rinus en Mariëtte en dat heeft me altijd goed voldaan.
Toen Rinus iemand zocht om de lelieteelt over te nemen heb ik me hiervoor gemeld.
Naast de lelieteelt handel ik ook in open haard hout.
Ik kloof hout op het eigen bedrijf en verkoop het via mijn website:
http://www.haardhoutvandenakker.nl/
Hartelijke groeten
Rinus en Mariëtte van Stee; Tijmen van den Akker en Femke.

De Daoken

Boschoordweg
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We hebben nieuwe bewoners op de buurt gekregen en wel Yanick Wieldraaijer en Brigit van
Baarschot, zij wonen op de Daoken 32. Namens de buurt heel veel woonplezier gewenst.
Zoals ieder jaar is er weer een mooie kerstboom op het veldje geplaatst door de mannen van de buurt,
met gezellige lampjes.
Iedereen hele fijne feestdagen gewenst!
Marian en Griet

De Bekhof
Ja, we zijn alweer aangekomen bij de laatste maand van het jaar.
Wij hebben wel genoten van al die zomerse dagen en de late herfst, en aan de andere kant al die
droogte.
Maar goed nu worden de dagen toch weer wat kouder en is het tijd voor foto’s en verhalen.
Die verhalen had u nog te goed. Het mooie verslag van de reis van Aize Marks en van Remco en
Marianne Gutterswijk.
We beginnen me het verslag van Remco en Marianne
In september zijn Remco en ik samen met een Landrover Defender naar Umbrië afgereisd om daar
met een groep mensen met dezelfde hobby, 4x4-rijden, een week over onverharde wegen te rijden.
Het was een unieke ervaring! De groep waar we mee reisden, was erg leuk en de wegen waar we
over gereden hebben, waren prachtig. Sommige weggetjes waren erg steil en uitdagend, terwijl op
andere weggetjes het uitzicht weer adembenemend was! Het was erg afwisselend. Op deze manier
zagen we delen van Umbrië die "gewone toeristen" normaal gesproken niet te zien krijgen. Het weer
zat erg mee. De zon scheen op de meeste dagen en de temperaturen waren zomers. Onze
Nederlandse reisleider Harrie Schouten had prachtige hotels voor ons geboekt waar we ook iedere
keer weer heerlijk te eten kregen. Andrea, de Italiaanse reisleider, zette de routes uit. We hebben
geweldig genoten van deze week! Helaas kregen we op de terugweg halverwege een lange tunnel
autopech. Na een relaxte week kregen we meteen veel stress te verduren. Twee dagen later dan
gepland kwamen we uiteindelijk weer thuis. Umbrië kunnen we iedereen aanbevelen na deze
vakantie!
Groet van Remco en Marianne.
Ten slotte hebben we verder geen nieuws meer, maar we wensen natuurlijk een ieder hele fijne
feestdagen, een gezellige oudejaarsdag en een heel voorspoedig begin van 2019.
Tot volgend jaar Gerrie en Yvonne.
Reisverslag West Canada 4-18 september 2018
Dinsdag 4 september
Ontmoeting van de reisgenoten op Schiphol. Even lijkt het erop dat we met twee meer gaan ( het zijn
wel boeren, vliegen ook naar Calgary maar blijken geen Agro reizen naambordje te hebben) en dat
mevrouw van der Goes niet mee kan want haar VISA is niet in orde. Gelukkig mag zij toch mee. We
vliegen na anderhalf uur vertraging naar Calgary. Daar ontmoeten we Meneer en mevrouw Wijdeven
die al in Canada zijn en Sarah McGee die de eerste week met ons mee reist. Chauffeur heet Larry.
Met de bus rijden we meteen door naar de Calgary Tower om daar een heerlijke maaltijd te genieten
in het ronddraaiende restaurant op ongeveer 175 meter hoogte. We hebben een geweldig uitzicht
over geheel Calgary, het zicht is helder en we kunnen de Rocky Mountains aan de westkant zien
liggen. De glazen plaat is voor sommige iets te hoog gegrepen. Nadat we bekomen zijn van de schrik
over de dure biertjes en glazen wijn gaan we naar het hotel. Daarna gaat iedereen vroeg slapen na de
lange reis.
Woensdag 5 september
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We bezoeken Spruce Meadows, een groot paardencentrum waar we kunnen kijken naar het
internationale springconcour Masters 2018. Terwijl we op de tribune genieten van het zonnetje en de
springpaarden zien we ook nog de Nederlander Kevin Jochems in de ring verschijnen. Zijn foutloze
parcours wordt door ons met luid applaus beloond. Ook zien we nog wat stoere brandweermannen
meedoen aan een Fire fit competitie. Ja vrouwen nemen ook deel. Die zijn ook stoer. Als we een jasje
hebben opgehaald en een vergeten fototoestelhoesje weer bij de juiste eigenaar is (het is allemaal
even Wennen om op alles te letten) brengen we 's middags een bezoek aan de Bar U Historical ranch.
In een ruimte hangen platen met wel 100 verschillende soorten prikkeldraad. Na de lunch gaan
sommigen per paard en wagen, de andere wandelen, de range uit 1881 bekijken en horen en zien we
van alles over het cowboy leven van eind 18e eeuw. Bij een kampvuur vertelt John ons over het leven
van de cowboys en hoe men in Alberta de koeien over de prairies liet grazen. Het is prachtig mooi
weer en we genieten volop. We overnachten in Canmore en we eten in de Grizzly Paw. Het eten is
inclusief bier deze keer en we krijgen drie pitchers per tafel. Het wordt een gezellige boel met op de
terug weg naar het hotel zien we de Mounteneer trein. De enige passagierstrein in de bergen.
Donderdag 6 september stappen we al om half 8 in de bus richting de bergen. We zijn al vroeg bij de
gondel in banff die ons naar de top van Sulphur Mountain brengt. We hebben een prachtig uitzicht
over Banff en omgeving. Boven kun je nog verder omhoog lopen via vele trappen naar het weerstation
van Mr Sanson die 30 jaar lang elke week omhoog liep om te kijken hoe het weer werd,
Na genoten te hebben van het prachtige uitzicht en de indrukwekkende film over Banff hebben we nog
wat tijd om te winkelen in Banff, voor een postzegel, een pinautomaat of een koelkastmagneet of een
bakje koffie. We eten bij de lokale Chinees en beproeven ons geluk met een Fortune cookie.
We rijden richting het noorden, langs Castle Mountain en onder de eco bruggen door over de lcefield
road. We beginnen met het meest gefotografeerde meer, Lake Louise. Het is er druk maar het is mooi
weer en het water heeft een prachtige kleur. Daarna rijden we langs Bow Lake voor een foto stop en
verder naar Lake Peyto, met zijn aparte vorm en prachtige groene kleur.
We overnachten in houten huisjes in Crossing resort. Als de deuren tenminste open wilden gaan. We
zitten in de bergen dus dat betekent dat er geen bereik is en dus ook geen WiFi. Als we maar geen
afkickverschijnselen krijgen. Na een heerlijk buffet diner gaan we lekker slapen.
Vrijdag 7 september
Vandaag gaan we naar het lcefield Center en de Athabasca Glacier waar we met Alec een tocht
maken naar de gletsjer. Alec, een super enthousiaste Canadees , die voor ons zingt en voor Hilde op
de knieën gaat compleet met drie staartjes in zijn rode baard rijdt ons in een 360 pk grote truck de
Athabasca gletsjer op. We staan op duizenden jaren oud gletsjer ijs. We horen alles over het
terugtrekkende ijs als gevolg van Global Warming. Alec brengt ons weer terug met de ongelofelijke
snelheid van 18 km per uur en wij zingen Alec bedankt voor hem. We rijden terug naar Crossing resort
waar we lunchen in de cafetaria met ons gekregen zakgeld. Na de lunch gaan we de bergen verlaten
en rijden naar de vlaktes en de graanvelden van Alberta. Onderweg nemen we nog wat foto's van
Lake Abraham, het grootste door de mens gemaakte meer. Zou je nou echt niet kunnen varen op dit
meer door de boomtoppen? De vraag blijft. We stoppen voor koffie, bekijken een RV en een
vrachtwagen van binnen en bewonderen een stoere blonde dame op een veel te grote motor.
Daarna maken we kennis met de koffie van Tim Hortens die in grote pakken van 12 kopjes wordt
geserveerd. Met nog een timbit {kleine donuts) er bij kunnen we weer verder voor het laatste stuk naar
Red Deer. We overnachten in de Black Knight lnn en eten een grote biefstuk in de Remington's grill.
Zaterdag 8 september
Het is zaterdag, dus we gaan naar de markt. Het is buiten en er worden allerlei groenten, fruit,
aardappelen, kleren, poedertjes en zalfjes, sieraden, riemen en allerlei andere spullen en prullaria
verkocht. We vergeleken de prijzen met die van Nederland en komen tot de conclusie dat de
bloemkolen wel erg duur zijn. Daarna gaan we naar de boerderij van Dirk en Agnes Yzerman. We
bekijken hun prachtige bedrijf met 500 koeien, 600 jongbeesten en 10 paarden en we stellen honderd
en een vragen. Na door Hilde hier weggesleurd te zijn gaan we lunchen, lekkere wraps, in Sylvain
Lake. Op het middagprogramma staat eerst een bezoek aan een kaasmakerij gepland. Bij gebrek aan
lekkere kaas in de regio van Red Deer is de familie van Schalkwijk zelf kaas gaan maken.
We mogen proeven en rondkijken bij de kazen en in de kaasmakerij. (YouTube: two cowboys:
discovering Alberta's Cheese at Sylvan). Na dit bezoek gaan we naar een akkerbouwbedrijf van
Loretta en Albert Layden. Ze zijn volop bezig met het oogsten van het graan en wie wil mag meerijden
in een van de drie combines. De dag kan niet meer stuk, dit is nog leuker dan de Efteling.
Tot slot hebben we een buffetdiner op de golfbaan van lnnisfail ievens de woonplaats van Sarah.
We verblijven nog een nacht in de Black Knight lnn.
Zondag 9 september
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We rijden over de graanvlaktes naar het zuiden. Plotseling verandert het landschap. We zijn in de
Badlands. Een geërodeerde rivierbedding die vele grondlagen heeft blóotgelegd en daarmee ook de
overblijfselen van dinosauriërs. We bezoeken het Royal Tyrell Museum waar we alles te weten komen
over de dinosaurussen die in dit gebied miljoenen jaren geleden geleefd hebben. We lunchen hier met
een typisch fast food gerecht, hamburger met friet en een heerlijk cakeje als toetje. We rijden verder
naar het zuiden en stoppen ook nog even bij de Hoodoo's en de lnukchuk. Dat is lnuit voor " lk was
hier'. We maken een lange tocht naar Lethbridge. Hier overnachten we in de Fairfield lnn nadat we
eerst gegeten hebben bij Mocha Cabana. Zullen we buiten eten, nee te koud, kachel aan, ja lekker
warm, dekentje erbij, nee nog te koud, dan maar naar binnen. Uiteindelijk was het binnen frisser dan
buiten maar ja nu durfden we niet meer.
Maandag 10 september
Wat een dag. Eerst het indrukwekkende bezoek aan de aardappelkweker. Arjan Woordman met zijn
vrouw en ouders runt een modern groot aardappelbedrijf en wij komen precies tijdens de oogst. Onder
het genot van koffie vertellen Arjan en zijn familie alles over het bedrijf en hun verhuizing naar
Canada. Ze hebben in 10 jaar tijd er een geweldig bedrijf neer gezet. We lunchen bij een groente
kweker en krijgen tomaten, paprika en komkommers van eigen bedrijf op de sandwich en wraps.
Paul de Jonge heeft zijn hart gevolgd en heeft zijn accountant baan verruild voer boeren in de kas. Hij
is een goede spreker met hart voor zijn werk maar ook voor zijn Lance tractoren. Buiten heeft hij de
prachtigste petunia's in hangmanden. Het volgende bedrijf is Tompson Feedlot. Onderweg er naar toe
zien we een huis over de weg vervoerd worden en komen we langs een schapenmesterij.
Tompson feedlot heeft 17000 mestkalveren. Het bedrijf is gigantisch en we rijden dan ook met de bus
tussen de hokken met dieren door. De maiskuil is wel 15 meter hoog. Jonge wat een bedrijf. Als
laatste op deze dag bezoeken we een Hutterite colonie. Dit is een leefgemeenschap in navolging van
Jacob Hutter, oorspronkelijk uit Oostenrijk.
We zien en spreken alleen de vrouwen en kinderen want de mannen zijn druk met oogsten. We
verbazen ons over hun levenswijze die strookt met de moderne wereld maar ze maken wel gebruik
van de nieuwste apparaten en technologie. Het kan ook eigenlijk niet anders. Ze maken onderscheid
tussen het nodig hebben en iets willen en daar leven ze naar.
Dit alles in overweging nemend vertrekken we naar ons hotel in strathmore. Voordat we aankomen
nemen we afscheid van Larry. Een rustige, doch zeer prettige chauffeur. We eten steak in The
Strathmore Station. Een erg western uitziend steakhouse. We worden bediend door dames in zeer
korte rokjes.
Dinsdag 11 september
Na een ontbijt met plastic borden en bestek maken we kennis met onze nieuwe chauffeur Rob. We
gaan vandaag Alberta verlaten en richting BC, We kijken naar de laatste graanvelden en al snel na
Calgary rijden we weer in de bergen. We zien de treínen door de bergen rijden als een langzame
slang die zich voorzichtig voortbeweegt. We stoppen bij de spiraltunnel die speciaal is aangelegd om
de trein over een hoger gelegen bergpas te laten rijden. Daarna stoppen we nog bij Emerald Lake en
de Natural Bridge. We gaan verder naar Golden. We genieten van een heerlijke lunch met pizza,
pasta en salades. We rijden vandaag veel langs de Canada Pacific Railway. We zien de trein vaak en
blijven ons verbazen over de lengte van de treinen. We rijden over Roger's pass, het hoogste punt van
de TCH en de Railway. Helaas is alleen het informatiecentrum open. We rijden verder naar een
Oerbos van Red Ceder bomen. We wandelen over de boardwalk die door het bos loopt. De 500 jaar
oude bomen zien er groot en indrukwekkend uit. We overnachten in Three Valley Gab. We bezoeken
de "ghost town, een dorpje met verschillende huisjes uit de geschiedenis van Canada. ook een
treincarrousel waarin Locomotieven werden gedraaid omdat ze niet achteruit konden rijden. Er wordt
voor ons steak of kip gebakken op een grote BBQ en we genieten van de bruine bonen en het
knoflookbrood.
Woensdag 12 september
Na het ontbijt rijden we via Sicarmous naar de OKeefe Range Historic site. We horen over de
geschiedenis van de range en over Cornelis O'Keefe zijn drie vrouwen en 17 kinderen. We rijden door
naar Davison Orchards en brengen een bezoek aan de boomgaard al rijdend in een fruitkarretje. We
mogen een appel plukken, kijken bij het sorteren en eten heerlijke sandwiches met pure appelsap.
Vanaf nu kunnen we ook rauwe spinazie op de boterham eten. Met een snelle fotostop bij de
bloemenklok in het Polson Park rijden we naar Kelowna. We dineren bij de SummerhillWinery we
proeven de speciale wijnen gemaakt volgens een spirituele gedachte. piramide vormen geven een
andere smaak aan de wijn. We moeten er even aan wennen, misschien heel veel meer van proeven.
We genieten van de prachtige wolkenpartijen boven het Okanaga meer. De ijswijn wordt het meest
gewaardeerd, de Ogopogo (soort monster van Loch Ness) niet gezien, ook niet de zweverige
eigenaar van de wijngaard maar nog wel een aantal hertjes.
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Donderdag 13 september
Deze dag rijden we na het ontbijt op weg naar Merrit. Het gebied tussen Kelowna en de Frasier Valley
is zo bergachtig dat we eerst een heel eind naar het noorden rijden voordat we naar het zuiden
afzakken. Het is iets minder mooi weer maar dat mag de pret niet drukken. We zitten gezellig in de
bus en stoppen weer bij een Tim Hortens voor de koffie en Timbits. Dat is de vorige keer zo goed
bevallen dat Hilde weer trakteert. ln chilliwack gaan we kijken bij de Gracemar farm. ln het boekje
staat een melkbedrijf met een robot.
Maar we zien een carrousel melkmachine. Het duurt even voordat iedereen in de gaten heeft dat het
een 60 stands carrousel is met 60 robots. Werkelijk waar 60 robots! ln drie en een half uur melken ze
1000 koeien. Een Melker heet nu voortaan een supervisor. Boer John vertelt er over als of het de
gewoonste zaak van de wereld is. Bij ons duurt het even voordat we realiseren dat dit de toekomst
misschien is. Tijdens de lunch kijken we op de melkstal en krijgen we uitleg van twee
vertegenwoordigers van GEA. Nog helemaal onder de indruk van zo' n groot bedrijf rijden we verder
de Fraser Valley in (ook wel de hoofdstad van de bessenteelt, Berry capital of Canada) in Rosedale
brengen een bezoek aan het bloembollenbedrijf van de familie Onos. Dave legt ons uit dat het
allemaal niet meevalt als je bloembollenkweker bent en we merken dat het een hele andere, en veel
intensievere manier van werken is. We rijden verder naar Tsawassen, een buitenwijk van Vancouver.
We wandelen met z'n allen naar het restaurant. Na de maaltijd lopen we weer terug, het lopen gaat
nog wel maar het hotel terug vinden is iets anders. Het was maar anderhalve kilometer en een weg
rechtdoor. Maar ja als je druk aan het praten bent let je niet op. Gelukkig heeft iedereen het hotel toch
weer terug gevonden.
Vrijdag 14 september.
Vandaag gaan we met de veerboot naar Vancouver lsland. De tocht duurt anderhalf uur. Aangekomen
gaan we naar Butchart Gardens om naar een tuin te kijken in een oude mergelgroeve.
We lunchen eerst in de Gardens en vooral voor de heren is het een eerste kennismaking met High
Tea opgeluisterd door prachtige klassieke muziek. Misschien is het meer iets voor vrouwen maar
heren, u kunt het nu van uw Bucket list afstrepen ook al stond het misschien helemaal onderaan. We
krijgen lekker veel tijd om rond te kijken en ons te verbazen over al die mooie bloemen en planten.
Er is bewijs van de aanwezigheid van slangen dus Hilde heeft niet gelogen. We rijden nog wat door de
Hoofdstad Victoria, bekijken het catle point we zoeken een leuke villa uit, zien het parlementsgebouw,
de haven, kerkje hier, kerkje daal en daarna checken we in, in de Huntingdon Manor. We hebben
allemaal zakgeld gekregen van Hilde en mogen op eigen gelegenheid gaan eten. Een keer zelf
uitzoeken wat je eten wilt en niet de reisleidster al hijgend in de nek om weer op tijd terug te zijn. Ook
wel eens lekker.
Zaterdag 15 september
Vandaag staat het Goldstream Provincial Park op het programma. De enige kans om de vakantie
terug te verdienen door goud te zoeken is mogelijk in dit park. Maar helaas hebben we hiervoor niet
voldoende tijd. Wel is er tijd om de Niagara Watervallen te bekijken. Huh , die zijn toch ergens anders?
!a ietsje kleiner dan hun naamgenoot in Ontario en ietsje moeilijker om er te komen. Nee dit kan de
tunnel niet zijn, die loopt door een droogliggend beekje. Al snel blijkt dat dit toch wel de enige weg is
die we moeten hebben en we gaan op pad. Hilde mag nog steeds 10 procent verliezen en ze staat
nog maar op nul. Dus dat moet kunnen, we zijn dapper en vinden al snel de waterval.
Over de glibberige, enigszins onstabiele stenen hebben we er alles voor over om de mooiste foto te
maken. Hilde heeft voor de hele groep een lnukcuck gemaakt, want wij waren er tenslotte. Gelukkig bij
terugkeer bij de bus staat de teller voor Hilde nog steeds op nul. Een achttal heren en een elftal
dames hebben een dikke Red Cedar boom geknuffeld, prinses lrene zou er jaloers op zijn. Maar er is
maar een conclusie, de boom is gegroeid. Vorig jaar waren het nog maar 7 heren. We rijden verder
over het eiland naar Chernainus. Dit is de hoofdstad van de muurschilderingen. Overal in Canada zijn
er sinds de jaren tachtig muurschilderingen aangebracht die de geschiedenis van het gebied
weergeven. Maar eerst eten we in het statige theater van het dorp, met begeleiding van een prachtig
pianospel. Het buffet is eigenlijk weer teveel en te lekker. Na nog een keer de Tim Hortens koffie
gedronken te hebben nemen we de ferry terug naar het vaste land. De tocht duurt iets langer (2uur)
omdat we vanuit een noordelijker punt van het eiland vertrekken. Na aankomst rijden we naar ons
hotel. Aangekomen bij het hotel en naast het voetbalstadion blijken we bij het verkeerde hotel te
staan. De bus is al weg en de straten zijn door de politie afgesloten omdat de wedstrijd is afgelopen
en er eerst 25000 mensen het stadion moeten verlaten. Het regent pijpenstelen om onze tegenvaller
nog eens te benadrukken. Gelukkig komt na ongeveer een uur de buschauffeur weer terug en worden
we naar het goede hotel gebracht. ln deze herberg is wel plaats voor ons. Hier zullen we twee nachten
blijven.
Zondag 16 september
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Vandaag gaan we kennismaken met Vancouver en omgeving. Het regent en de voorspellingen zijn
niet erg best voor vandaag maar dit is Canada en het weer is zomaar anders. We beginnen bij de
Lynn Canyon Suspension Bridge. Na een kleine wandeling en wat trappetjes zien we de brug liggen.
Voor mensen met hoogtevrees is het misschien niet de meest ideale plaats. We zijn weer dapper en
lopen door de regen over de glibberige planken en paadjes via nog een bruggetje door het park.
Daarna gaan we met de gondel naar Grouse Mountain. Het regent nog steeds en het is mistig. We
zien niets boven op de berg maar er zijn beren en die moeten we zien. Gelukkig zijn de beren ons
goed gezind en ze laten zich volop fotograferen. De draden fotoshoppen we thuis gewoon weg. We
lunchen op de berg en we nemen de gondel weer naar beneden. We maken een rondrit door
Vancouver. We weten nu alles over de stad en Stanley Park. Voor ons laatste avondmaal rijden we
terug naar Grandville island en genieten van een heerlijke maaltijd. We proberen elk tartaar, wild zwijn
en verse zalm. Voor de prijs van een glas wijn hadden we in Nederland makkelijk vijf flessen kunnen
kopen maar het was er niet minder gezellig om. We gaan terug naar het hotel voor onze laatste nacht
in Canada.
Maandag 17 september.
Nu dan toch echt de laatste dag. Na het ontbijt de koffers in de bus en op naar Stevenson. In dit
historische dorp staat een museum dat ons alles verteld over de visserij en het inblikken van zalm. Er
is een mogelijkheid om deze nog te bekijken en anders wandelen we nog over de haven om de
vissersboten te bekijken. Na een laatste kop koffie gaan we naar het vliegveld. Ons wacht een vlucht
van meer dan 10 uur van Vancouver, via Calgary terug naar huis. Daar scheidden onze wegen en
hebben we sowieso de foto's nog. Maar wij kunnen nu met recht zeggen " lnukchuk" I was there! lk was er.
De reis in cijfers:
14872 km gevlogen
12924 foto's genomen
17000 vleesveekalveren gezien
2451.m hoogste berg waarop we hebben gestaan
1647 m hoogste bergpas die we gereden hebben
1000 km aan badlands.
3.000 koeien in 4 stallen
500 koeien op een bedrijf
360 pk voor de truck naar de Athabasca gletsjer
7.46 pluspunten
189 minpunten dus positief saldo
3.08 km op een boot gevaren
93 keer gestopt met de bus
77 jaar de oudste reisgenoot
66 de gemiddelde leeftijd
60 melkrobots in een carrousel
47 toiletten bezocht
32 jaar de Jongste reisgenoot
3L deelnemers in de groep
20 dollar voor een glas wíjn
19 uur en22 minuten vlieg uren
18 heren in het gezelschap
17 graden gemiddelde temperatuur in 14 dagen
14 dagen op reis geweest
13 dames in de groep
12 kopjes koffie in een pak bij Tim Hortens
11 hotels geslapen
11 agrarische bedrijven bezocht
10 treinen voorbij zien komen waarvan ook de Rscky Mountaineer Passagiers trein.
9 uur tijdsverschil met Nederland in British Columbia
1 uur tijdsverschil met Nederland in Alberta
7 andere bedrijven of ranches bezocht
6 nationale parken door gereden
5 meren bewonderd en gefotografeerd Lake Louise, 8ow Lake, Peyto Lake, lake Abraham en Lake Okanaga
4 keer een zelfde voornaam 3x Jan, 3x Piet, 3x Corry, Ineke en Tineke
3 chauffeurs Larry, Rob en Ravi
2 provincies 2 gondels en toch nog 2 beren gezien
1 prachtige vakantie in West Canada
Aantal km gereden: 3958 km gereden
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PROTESTANTSE KERK
ENGELEN
Engel van toen
Het is een engel, Gabriel, die Maria aankondigt dat ze zwanger zal
worden, en een zoon zal baren. Jezus zal hij heten en ‘Zoon van de
allerhoogste’ zal hij genoemd worden.
Een bode die zomaar binnenvalt, met een onverwachte ongelooflijke
boodschap! Een engel, niet van de aarde maar van de hemel.
Wat kennen we dat verhaal goed! En wat is het fantastisch dat we
ieder jaar weer horen van die engel, die vrouw, haar verloofde en dat
kindje.
We raken vertederd door het verhaal, weten dat dat kindje de lichtbrenger zal zijn die ons steeds
opnieuw laat beginnen, die ons steeds doet opstaan uit ons verdriet. Die vertelde over dat Koninkrijk
dat zo anders is.
Engelen van nu
Het woord engel komen we in ons moderne spraakgebruik op tal van manieren tegen. Ik hoor mensen
bijvoorbeeld wel eens vertellen dat ze een beschermengel hebben.
De belangstelling voor engelen in onze tijd is groeiende. En dan bedoel ik niet in de dagen tegen kerst
maar meer in de verhalen van mensen die het hebben over engelen die hen begeleiden in het leven en
van mensen die boodschappen doorkrijgen van engelen. Een tijdje terug vertelde iemand mij niet meer
in God te geloven maar wel in engelen. Fascinerend vond ik dat!. Maar, hoe werkt dat dan, zie je iemand
met vleugels? Het maakte me eerlijk gezegd een beetje sceptisch.
Als er een engel op je weg komt dan verandert dit je leven. Wat heeft Gabriel het leven van Maria
veranderd! Haar antwoord was: ‘De Heer wil ik dienen, laat mij gebeuren wat u hebt gezegd’.
Als wij een engel tegenkomen dan kan dat ons leven ook in beweging zetten. En nee, ik bedoel geen
gedaantes met vleugels of met vage boodschappen van gene zijde. Maar een engel mag van mij een
mens zijn, een lichtende boodschap, een stem of een aanraking.
We kunnen belangrijke personen aanwijzen als engelen, bijvoorbeeld Moeder Theresa, wat is zij voor
veel mensen als een engel geweest!
Engelen zorgen voor verandering in ons eigen leven maar ook in dat van anderen. Ze kunnen je
troosten, bemoedigen. Ze kunnen een ander licht werpen op wat er echt toe doet in het leven. Als ik
goed om me heen kijk dan kom ik ze overal tegen. En weet u, ik mag zelf ook een engel zijn voor mijn
naasten. Wij allen mogen engelen zijn. Mensen van nu, mannen en vrouwen die lichtbrengers kunnen
zijn.
Al die engelen die vreugde, troost en liefde delen, wat mooi!
Dat is de boodschap van ons kerstkind verspreiden, hem navolgen wiens geboortefeest we deze dagen
vieren. Engelen van nu: u en ik. We mogen de wereld een beetje mooier maken, we mogen zingen als
een hemels engelenkoor.
Ik wens u gezegende kerstdagen toe.
Dieneke Grit
BIJZONDERE DIENSTEN OP EEN RIJ
Maandagavond 24 december:
Boijl: Om 19.00 uur wordt de kerstmusical “De moeite waard” o.l.v. Victoria Nair-Price uitgevoerd.
Dinsdag 25 december:
Om 10.00 uur is er een Kerstdienst in Makkinga. Mw. S.A. Grit gaat voor en medewerking wordt verleend
door Geertruida Moes-Haisma uit Elsloo op dwarsfluit.
Voor de kinderen is er deze morgen een mooie glas-in-lood kleurplaat die ze tijdens de dienst mogen
inkleuren.
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Zondag 30 december
Op deze zondag is er geen dienst omdat we op Oudjaarsavond bij elkaar
komen.
Oudjaarsavond 31 december
Van 18.30-19.00 uur is de kerk van Boijl open.
Er is dan geen dienst maar wie wil kan een kaars aansteken om stil te staan bij
een geliefde die er niet meer is. Op de achtergrond zal passende muziek klinken.
Om 19.30 uur is er een dienst in de kerk van Elsloo.
Deze avond staan we stil bij onze dierbaren van wie we in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen.
Voor we de drempel overgaan naar het nieuwe jaar noemen wij hardop of in onze gedachten nog een
keer de naam van die ene geliefde. Er is in deze viering gelegenheid om een kaars aan te steken.
Wees van harte welkom bij een of meerdere van deze bijzonder diensten.
KOMST
Heer, mijn God
mag ik geloven
dat uw Naam is
‘Ik zal bij je zijn’
een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven?
Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar,
zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?
Mag ik geloven
dat U tot ons komt
als Vredevorst
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen
Immanuel God-met-ons?
Hoe kunnen wij U danken
voor de komst van Jezus,
de man van belofte
die ons leidt naar
het land van belofte,
geloofd zij uw Naam.
Tekst: Jaap Zijlstra
Uit: ‘Wij komen biddend voor U staan’

KERSTMIDDAG VOOR OUDEREN
Op dinsdag 18 december is er van 15.00 - 17.00 uur een gezellige Kerstmiddag voor ouderen in het
Karkehûs in Elsloo. Er is natuurlijk geen leeftijdsgrens, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Er zal een gevarieerd programma zijn waarbij we in ieder geval kerstliedjes gaan zingen en naar een
verhaal gaan luisteren.
Als u vervoer nodig hebt dan horen we dit graag zodat we daar een oplossing voor kunnen zoeken.
Opgeven kan tot 15 december bij:
Zwaantje Siedsma: 0561 421243
Minnie Diever: 0561 421636
Dini Bakker: 0516 520346 / alberdina1945@gmail.com
Dieneke Grit: 0592 414975 / sa.grit@hetnet.nl
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JONGE OUDERS
Het is fijn om te kunnen schrijven dat we met een groepje jonge ouders een paar keer bij elkaar zijn
geweest. De eerste keer spraken we over de verschillende kinderbijbels die er zijn en over
geloofsopvoeding in het algemeen.
De tweede avond bespraken we teksten, afkomstig van de app Een druppel voor elke dag. Deze app
wil een druppelsgewijze toerusting bieden voor de opvoeding. Daarnaast zijn de druppels bedoelt als
bemoediging, inspiratie en stof tot nadenken.
Voor meer informatie: Ga naar de appstore op je telefoon of tablet. Daar kun je de gratis app installeren
en ontvang je iedere dag een bemoedigende tekst.
De jonge ouders zullen als groep ongeveer 4 x per jaar bij elkaar komen.
KINDERKERK
Vanuit de jonge ouders is er belangstelling voor kinderkerk tijdens de kerkdiensten. De kinderen zullen
dan tijdens de dienst de kerk verlaten om voor de zegen weer terug te komen. In hun eigen ruimte zal
er dan aandacht zijn voor een Bijbelverhaal en een verwerking. De leiding daarvan ligt bij de ouders.
Maar opa’s, oma’s of andere belangstellenden kunnen zich ook aanmelden. We hopen ten minste 6 x
per jaar Kinderkerk te organiseren, de eerste keer is op zondag 9 december in Boijl.
Meer informatie kan verkregen worden bij Lianne Goettsch of Dieneke Grit.
PASTORALIA
Dhr. en mw. Goettsch, Verwersweg 14, Boijl hebben beiden in het ziekenhuis gelegen na een autoongeluk. Beiden zijn gelukkig weer thuis en dankbaar dat het zo goed afgelopen is.
We wensen alle zieken toe dat ze zo goed als mogelijk mogen herstellen.
VAKANTIE
Van 7 tot en met 27 januari heb ik vakantie. In deze periode is da. L.P. Cnossen uit Oosterwolde
beschikbaar om de gemeente bij te staan.
WEBSITE/FACEBOOK
Hebt u onze website en facebookpagina al gezien? Zeer de moeite waard om regelmatig te bekijken.
De website wordt bijgehouden door Lianne Goettsch en facebook door Minnie Diever en Annie van der
Zijl.
Dieneke Grit
STAMPPOTBUFFET IN MAKKINGA
Vrijdag 23 november was er weer het jaarlijkse stamppotbuffet en wederom berustte de organisatie bij
de streekdiaconie. In de 2018-editie vond dit zeer onderhoudende gebeuren plaats in de kerk van
Makkinga. Zo’n 32 mensen waren dit keer aanwezig, en die zullen ongetwijfeld geen spijt hebben gehad
van hun komst. Na een welkomstwoord van Dieneke Grit, en de hierbij behorende zegen voor deze
avond, kon een ieder zich te goed doen aan een werkelijk waar tot in de puntjes verzorgd
stamppotbuffet, en volgens mijn informatie was deze heerlijke maaltijd afkomstig van het eetcafé het
anker uit Elsloo. Nadat de mensen ook nog waren voorzien van een heerlijk dessert, werden er nog
enkele ronden bingo gespeeld, waar leuke prijzen in de wacht konden worden gesleept. Ook de nodige
lachsalvo’s ontbraken hierbij niet. Resumerend een meer dan geslaagde vrijdagavond om zo het
weekend te kunnen beginnen, en ook hier alle lof voor de organisatie. Voor het stamppot menu kon een
vrijwilllige bijdrage worden gegeven, dit ten gunste van Stichting Opkikker!
Dit bracht een bedrag op van €125,00 welke de streek diaconie verdubbelt.
Jacob Schurer
KERKDIENSTEN IN BOIJL:
Zondag 16 september
In deze dienst was ds. P.J.M.A. van Ool uit Tynaarlo was onze voorganger. Het was een themadienst
rond de psalmen, centraal in deze dienst stond Psalm 1. De bloemen zijn naar Dhr. A. Nijholt gegaan
voor zijn verjaardag.
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Zondag 7 oktober
Ook in deze dienst was ds. P.J.M.A. van Ool onze voorganger. In deze dienst vierden wij de maaltijd
van de Heer, op de 3e zondag van de herfst. Naar aanleiding van de oproep vanuit de landelijk kerk
zongen we Psalm 130, vers 1. Op deze manier konden we ons, als kerkgangers, solidair tonen met de
mensen in het rampgebied op Sulawesi. De bloemen zijn naar Liane Russchen gegaan.
Zondag 28 oktober
Ds. Jelle de Kok uit Wilsum was onze voorganger en gaf zijn boek ‘Ruimte voor de Geest, in de kerk,
in jou, in de ander’ cadeau aan de streekkerkenraad. Dit boek rouleert momenteel binnen de
kerkenraad. Hebt u ook interesse om het boek te lezen laat het even weten. Annie
van der Zijl heeft het boek inmiddels gelezen, zij gaf de volgende reactie: Een
aanrader om te lezen!! Het heeft mij nieuwe inzichten gegeven, een inspirerend
werkboek
Waar hoop jij op? Vrede, gezondheid en verdraagzaamheid waren waarden die
uitgesproken werden door de kerkgangers in de dienst. En jij, waar hoop jij op?
Hieronder staat een gedeelte uit zijn overdenking:
De hoop die in ons leeft: wat is die hoop?
Bij ons is hopen vaak: ik zou het graag willen, maar ik weet het niet honderd procent zeker.
Om te begrijpen wat de hoop is waar de apostel Petrus het over heeft kan het helpen om te werken met
het beeld dat bij de hoop hoort.
Het beeld van het anker: het hecht in de vaste grond zodat het schip niet te pletter slaat op de rotsen.
Het schip kan heen en weer gaan, maar door het anker gaat het goed. Zo is onze hoop het anker voor
onze ziel. Onze levensboot kan heen en weer slingeren. We kunnen er zeeziek van zijn. Maar je loopt
niet te pletter in dit leven. Waarin hecht dat anker dan? Dat hecht zegt de bijbel: achter het voorhangsel,
waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig. Dat
anker van jou en mijn ziel hecht zich vast in de hemel. In het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij is
daar met zijn bloed achter het voorhangsel gegaan om vergeving en verzoening voor ons te bewerken.
En daarom is er vrede tussen God en jou. Daarom is God jouw vriend die je nooit meer los zal laten. Er
is een God in de hemel die intens van jou houdt en jou in alles zal bijstaan. Hij zal je nooit laten vallen:
onze hulp is in de naam van HEER die hemel en aarde gemaakt heeft en Hij zal nooit loslaten het werk
van Zijn handen. Hij zal dat werk dat Hij in jou is begonnen door Zijn Geest voleindigen totdat je eens
in heerlijkheid bij Hem mag zijn in het paradijs. Dat is de zekerheid van jouw leven. Dat is het anker dat
stevig gehecht is in Jezus. Met de lifeline verbonden met Jezus die jou zal helpen in alles. Ja Hij is jouw
houvast in leven en in sterven. Dat is de erfenis die niemand je kan afnemen en die altijd zal blijven.
Spreek over de Hoop die in je leeft
Nou zegt Petrus: over die hoop moet je spreken met de mensen. En dat is een belangrijk advies. Wij
zijn een beetje gewend geraakt om vooral te spreken over wat wel en niet mag. En daar hebben de
mensen tabak van. Zeker in Nederland. Want Nederlanders laten zich niet graag wat gezeggen. Dus
als jij gaat zeggen wat wel en niet mag, luisteren mensen niet graag naar je. Maar veel mensen zijn wel
wanhopig en angstig In deze wereld mag jij zeggen: het leven is niet zinloos en hopeloos. Het krijgt zin
door Jezus Christus. En als je angstig bent door wat er allemaal gebeurt in deze wereld: er is iemand
die jou wil bijstaan en helpen in alles. Iemand die veel groter en machtiger is dan welke politieke figuur
in onze tijd dan ook.
Er is misschien wel heel veel veranderd, maar de diepste levensvragen zijn niet veranderd. En de hoop
die Jezus christus geeft is nog steeds onbegrensd groot.
We leven in verwarrende tijden, maar laat je niet in verwarring brengen zo zegt Petrus ook tot ons.
Vandaag. Ga niet het moralistisch gesprek. Leef je moraal uit en getuig van de hoop die in je leeft.
Getuig van jouw houvast in Jezus Christus en die een anker voor hoop wil zijn voor ieder mens. Leef
koninklijk en bidt priesterlijk en getuig van Hem. Dan kan Hij door Zijn Geest jou gebruiken om mensen
tot zegen te zijn.
De bloemen uit deze dienst zijn gegaan naar dhr. en mw. Goettsch uit Zorgvlied. Zij hadden onlangs
een ongeval en kwamen beiden in het ziekenhuis terecht. Ze zijn dankbaar dat zij er zo goed vanaf zijn
gekomen en wij wensen beiden een heel goed herstel toe.
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Zondag 18 november
Deze ochtend was ds. W. Baas uit Donkerbroek onze voorganger. Hier volgt een gedeelte uit zijn
overdenking: Deze Elisabethbode vond ik eind september 2018 op de deurmat. Met mijn hoofd nog vol
met allerlei gedachten raakte ik ‘m op. Zo maar raakt mij deze voorkant en daarom laat ik deze nu ook
zien:
‘ZE MOETEN MIJ ZIEN EN NIET MIJN KAR’
Ergens komt het mij voor als een open deur.
Het is toch ook wel logisch dat je kijkt naar de persoon in de kar en niet naar de kar. En tegelijk vroeg
ik het me zelf af, ik ken me zelf soms wel een beetje, zo maar kijk ik zelf meer naar het omringende dan
naar de persoon.
Hoe vaak gaat onze aandacht niet uit naar het geneuzel, naar de punten en de komma’s. Op het moment
zelf kun je je daar zo druk om maken en als je later weer thuis bent en je kijkt terug en je denkt nog es
even terug …wat stom van me. Of ik ga op bezoek om te vragen wat de uitslag
van de arts was. En later als ik thuis gekomen ben; we hebben zoveel bij de
kop gehad en ik heb niet eens gevraagd hoe de uitslag was. Die middag heb
ik es even de tijd genomen. Nagedacht.
Uit de Bijbel dwarrelde dat Bijbelwoord van Jezus binnen: Matt. 9 36 Toen hij
de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput
en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.
Ja soms zijn wij drukker met de kleren die iemand draagt dan dat we naar de
ogen van iemand kijken. De ogen als een spiegel van de ziel, want ogen
vertellen veel over een mens.
Kijken is misschien wel heel vaak vluchtig en oppervlakkig kijken, ook die
woorden van Jezus maakten me eigenlijk nog stiller en bepaalden me eigenlijk
nog meer bij me zelf.
Ook al ziet Jezus veel mensen bij elkaar het detail ontgaat de Heer niet. Jezus voelde medelijden. De
mensen komen blijkbaar bij Jezus binnen, en nu ze bij Jezus aan de binnenkant gekomen zijn, nu ziet
Hij ze. Niet of ze de goede schoenen, of de verkeerde kleren, niet of het haar wel goed zit of slonzig,
niet of het uiterlijk verzorgd is of onverzorgd, nee … hij ziet de mensen uitgeput, hulpeloos.
Als ik naar je kijk wie zie ik dan … Jaren geleden waren er in de omtrek een redelijk groot aantal
echtscheidingen op handen, wel bijna 50, zei men. Steeds meer huizen kregen een bordje in de tuin: te
koop. Als er ergens een bord Te KOOP in de tuin kwam, werd er soms al van uitgegaan dat ze bij elkaar
weg gingen. Terwijl ze enkel een ander huis zochten. Het verhaal wat ik uit vele monden hoorde klonk
ongeveer als: Trouwen stelt ook niks meer voor. Iedereen gaat toch zo maar weer bij elkaar weg. De
kinderen zijn altijd de dupe. Of ze nou wel of niet in de kerk trouwen, het heeft geen enkel waarde meer.
Ze doen maar en hebben tegenwoordig niks meer voor elkaar over.
Toen er weer eens jonge mensen aangaven ook met Gods Zegen het te willen wagen, was het verhaal:
es kijken hoe lang ze het volhouden.
Al die blikken keken negatief. Al die mensen waren rechters geworden met een oordeel en ik betrapte
me zelf er soms op dat ik het zelfde verhaal en dezelfde negativiteit rond begon te strooien. Soms tot
schrik van me zelf. Er brak in mij weer iets open toen iemand met compassie en verstand zei:
Wat een verdriet achter al die deuren, wat een tranen misschien in al die huizen, wat een verliezers aan
groten en kleinen. Kunnen we als gemeente ook iets voor hen betekenen?
Er brak iets open, ook in mij. Ja, wat een verdriet in het leven van mensen. Wat een verdriet als je zoveel
van je zelf gegeven hebt aan de ander en het lukt niet meer, wat een verdriet als je als kind het gevoel
hebt dat je moet kiezen. Je kreeg een heel ander verhaal.
Als ik naar je kijk wie zie ik dan … Als ik naar me zelf kijk dan denk ik: ik heb goede voorbeelden
nodig van mensen die mij het goede goed voordoen want zo maar betrap ik me er op dat ik verkeerde
taal overneem. Als we onze kinderen groot zien worden dan hopen we natuurlijk dat ze goed terecht
komen. We hopen dat ze zich te midden van hun vrienden staande kunnen houden, dat stoerheid ze
niet overmoedig maakt en ze tot stappen verlokt waar ze later spijt van krijgen. En zo las ik Psalm 101
en ik was aangenaam verrast: De koning die zijn eigen kwetsbaarheid kent weet dat je je zo maar laat
mee nemen de verkeerde kant uit.
We kennen de spreekwoorden: ‘Goed voorgaan doet goed volgen’, en, ‘Waar je mee om gaat word je
mee besmet’. Best wel lastig. Toen en ook vandaag de dag.
De bloemen uit deze dienst zijn gegaan naar mw. F. Mooij voor haar verjaardag.
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NAAR DE FILM IN BOIJL
In de huiskamer een film bekijken of samen met anderen in een daarvoor geschikte ruimte?
Dat laatste is toch wel wat gezelliger en wanneer daar aanleiding voor is kan er ook nog worden
nagepraat. Ook dit seizoen zijn er weer vier filmavonden.
Vrijdagavond 25 januari 2019 is Boijl weer aan de beurt.
Aanvang 19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat de koffie thee/klaar in de intieme kerk
van Boijl. Omdat voor elke film auteursrechten moeten worden betaald wordt een
onkostenvergoeding van € 5,-- gevraagd. Dit is inclusief koffie/thee. De film
"Jimmy's Hall valt in het genre "drama" en duurt 106 minuten.
De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Ierse activist Jimmy Gralton die in
de jaren '30 voor de vrijheid van meningsuiting streed. Hij bouwde op het Ierse
platteland een cultuurhuis waar mensen samen komen om te leren, te debatteren,
te lezen en te dromen, maar ook om te dansen en plezier te hebben. Deze
succesvolle film is zeker de moeite waard. En heeft ons ook nu wat te zeggen! De
belangstelling voor de filmavonden neemt af. Wellicht moet in de toekomst besloten
worden er mee op te houden. Maar je weet het niet. In de kerk van Boijl staan in elk geval ook deze
avond weer genoeg stoelen!
Gossen Bakker
Bericht van de kerkenraad
Sinds het begin van dit jaar is Liane Russchen niet meer actief geweest in de kerkenraad.
Ze heeft besloten om te stoppen met haar werkzaamheden voor de kerk.
We vinden dit jammer maar zijn vooral dankbaar voor de vele jaren dat zij zich heeft ingezet voor de
kerk van Boijl en voor de Streekgemeente Frieslands End.
Kerkdiensten in Frieslands End – 2018 / 2019
Datum
Kerk
D December 2018

Tijd

Voorganger

Bijzonderheden

23-dec

Elsloo

10.00

Drs. T.A. Dorrepaal

4e Adventszondag

24-dec

Boijl

19.00

Kerstmusical

Kerstavonddienst

24-dec

Makkinga

19.00

Da. E.C. Rooseboom

Kerstavonddienst

24-dec

Elsloo

19.30

Da. L.P. Cnossen

Kerstavonddienst

25-dec Makkinga
Januari 2019

10.00

Mw. S.A. Grit

6-jan

Boijl

10.00

Mevr. S.A. Grit

13-jan

Makkinga

10.00

Drs. T.A. Dorrepaal

20-jan

Elsloo

10.00

Dhr. J. Koops

27-jan
Boijl
Februari 2019

10.00

Dhr. P. van Engen

3-feb

Makkinga

10.00

Da. Y. Riemersma- Beintema

10-feb

Elsloo

10.00

Da. C.N. Bark-Bakker

17-feb

Boijl

10.00

Da. G. Martens

24-feb
Makkinga
Maart 2019

10.00

Mevr. S.A. Grit

3 mrt

Elsloo

10:00

Da. E.C. Rooseboom

10 mrt

Boijl

10:00

Ds. T. Huttenga

(kinderkerk) Kerstochtenddienst
Nieuwjaarsdienst
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HA

INGEZONDEN
Kerststallenexpositie 2018
Voor de negende keer wordt in december een kerststallenexpositie georganiseerd in de protestantse
kerk van Noordwolde, Oldeberkoperweg 1.
Expositiedata: 15, 16, 22, 23, 24 en 26 december van 13.30-16.30 uur.
Aan het thema ‘In en rond de kerststal’ wordt opnieuw meegewerkt door Jan de Vries uit Wolvega. Hij
laat een aantal andere kerststallen zien dan vorig jaar.
Daarnaast worden kinderbijbels en boeken met het Bijbelse kerstverhaal geëxposeerd uit de
verzameling van Jeltje Kramer. Verder toont zij papieren kerststallen, advents-kalenders, popupboeken, pop-upkaarten en 3d-kaarten met afbeeldingen van het kerstverhaal uit haar uitgebreide
verzameling.
Hierdoor krijg je een prachtig beeld van de verschillende manieren waarop door de jaren heen in
woord en beeld vorm is gegeven aan het oude, vertrouwde kerstverhaal.
Agnes Vernooij uit Steggerda zorgt voor een mooie aanvulling op bovenstaand expositie- materiaal.
Een aantal leden van Zij-actief uit Steggerda stelt eveneens een kerststal ten toon.
Zoals gebruikelijk mogen wij dit jaar opnieuw rekenen op een creatieve bijdrage van schoolkinderen
uit Noordwolde en omgeving o.l.v. Jacqueline de Ruiter en van Basisschool Matthijsje.
Voor de activiteiten: zie onderstaand programma.
Programma:
15 december 14.00 uur - minikerstworkshop o.l.v. Marijke Sloot
16 december 14.00 uur - inloopconcert door leerlingen van viooldocente Teke Hettinga uit Mildam
19 december 20.00 uur - bij kaarslicht wordt aan de hand van gedichten ‘een wandeling gemaakt’
door het kerstverhaal. Twee jonge violistes, Amber Wedman en Famke Anne van der Mark, verzorgen
de muzikale omlijsting
Info: Rita Akkerboom, tel 0561-475672
Jeltje Kramer, tel. 0561-430706

Voor het publiceren van deze foto is toestemming gegeven door Teke Hettinga
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2018
Datum trekking maandag 8 oktober 2018 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij
Prijsnummer Prijs

Aantal prijzen

Gevallen op

1 prijs

€ 15.000,-

1

0749977

2 prijs

€ 10.000,-

1

0884499

3e prijs

Droomreis t.w.v. € 3.500,-

1

0117147

4 prijs

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1

0732026

5 prijs

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1

0621582

e

1x
Droomreis t.w.v. € 3.500,-

e

e

e

6 prijs

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1

0948541

7e prijs

€ 2.500,-

1

0211931

8 prijs

€ 2.500,-

1

0448799

9 prijs

€ 1.000,-

1

0988693

10e prijs

€ 1.000,-

1

0821872

11 prijs

Weekendje weg t.w.v. € 445,-

1

1007847

12 prijs

Weekendje weg t.w.v. € 445,-

1

0492307

e

e

3x
Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-

e

e

e

13 prijs

Weekendje weg t.w.v. € 445,-

1

0445011

14e prijs

€ 445,-

1

0005483

15e prijs

€ 445,-

1

0908312

e

3x
Weekendje weg
in eigen land t.w.v. € 445,-

16 prijs

€ 445,-

1

0396999

17e prijs

€ 445,-

1

0743713

18 prijs

€ 445,-

1

0128163

19 prijs

iPad t.w.v. € 400,-

1

0856342

e

e

e

20 prijs

iPad t.w.v. € 400,-

1

0387373

21e prijs

iPad t.w.v. € 400,-

1

0142707

22e prijs

Ballonvaart t.w.v. € 358,-

1

0530076

e

3x

23 prijs

Ballonvaart t.w.v. € 358,-

1

0971608

24e prijs

E-reader t.w.v. € 129,-

1

0667355

25 prijs

E-reader t.w.v. € 129,-

1

0808337

26 prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

43801

e

iPad t.w.v. € 400,-

e

e

2x
Ballonvaart t.w.v. € 358,-

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

30243 (5 eindcijfers)

28e prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

94687 (5 eindcijfers)

29e prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

59748 (5 eindcijfers)

30 prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

84440 (5 eindcijfers)

e

31 prijs

€ 50,-

150

5441

(4 eindcijfers)

32e prijs

€ 50,-

150

2699

(4 eindcijfers)

33 prijs

€ 50,-

150

6653

(4 eindcijfers)

34 prijs

€ 15,-

1.500

353

(3 eindcijfers)

35e prijs

€ 15,-

1.500

112

(3 eindcijfers)

36 prijs

€ 15,-

1.500

245

(3 eindcijfers)

e

e

2x
E-reader t.w.v. € 129,-

(5 eindcijfers)

27 prijs
e

e

e

Totaal

5.050 prijzen

Onder voorbehoud van typefouten.

75x
VVV Cadeaukaart t.w.v. € 100,-

4.961x
Geldprijzen

Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn
en worden toegekend aan winnende lotnummers
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26
t/m 36 worden toegekend aan de loten waarvan
3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem.
Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen
worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot
volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak
altijd een kopie voor uw eigen administratie.

Loterijvergunning verleend door de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt

DORPSNIEUWS

De wisseling van de jaren is weer aanstaande en daarmee ook het ondertussen beroemde

Carbidschieten van de OLP!
2018 loopt alweer ten einde en dus zijn de mannen van de OLP weer druk doende om een er een
knallend eind aan dit zonnige jaar te maken.
Het inmiddels jaarlijkse terugkerende evenement Het “Open Boijliger Darttoernooi” was weer
geslaagd en gaf een verassende Kampioen.
Er is dit jaar niet zoveel georganiseerd door ons ploegie, maar daar komt volgend jaar wel weer
verandering in……..
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.
Wie het carbidschieten een keer wil proberen of geen bus heeft
kan er altijd eentje lenen en erop los knallen!
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 2018

Namens de OLP,
Jan Dam
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Het is de laatste Dorpskrant van het
jaar 2018.
We willen hier graag gebruik van
maken om iedereen te bedanken voor
alle inzet voor dit jaar.
Op naar 2019 waar we weer leuke activiteiten zullen
meemaken voor en door Boijligers.
Fijne feestdagen en een heel goed uiteinde.
De aller beste wensen voor 2019
Commissie Dorpshuis De Tille

Gevonden op Social Media…
twee leuke Zwarte Pietjes !!
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Jan (de) Jager

1884 – 1982

Eén van de karakteristieke dorpsgenoten uit het verleden.
Een man, klein van stuk maar met een grote passie voor de natuur en de
jacht en tot op hoge leeftijd was hij regelmatig in het veld te vinden.
Jan zijn geboortehuis stond in Boijl aan de Doldersumsestraat nr. 14. Zijn
moeder overleed bij zijn geboorte en als 12 jarige jongen net van school,
werd hij uitbesteed als koeienhoeder in Doldersum. Wat ouder werkte Jan als
boerenknecht in Rijsberkamp in ‘de Riesen’.
Hij stroopte wel eens wild en kende alle technieken hiervoor, werd betrapt en dat kwam
hem op een flinke boete te staan. f. 40.-- of
acht dagen hechtenis Hij koos voor 8 dagen
brommen.
Jan kwam in zijn jonge jaren eens op het idee
om een tam konijn te kruisen met een wilde
haas, met de verwachting dat dit mooie grote
nakomelingen zou geven. Dat gaf echter niet
het verwachtte resultaat want de nakomelingen bleven klein. Wél waren in het veld in en
rond Rijsberkamp na een paar jaar nog steeds
talrijke
gestreepte en bonte konijnen te
zien…..
Jan Jager en Aaltje Nolles
Toen Jan in militaire dienst moest, had hij het daar niet echt op staan maar na afloop tekende hij toch
bij als ‘remplasant’ (je kon vervangende dienst in huren) en zo verdiende hij in 7 weken tijd een heel
jaarloon.
Jan trouwde in 1914 29 jaar oud met de kasteleinsdochter Aaltje Nolles uit Boijl.
In 1917 bouwde Jan zijn schoonvader een nieuwe boerderij voor hun
aan de Boijlerweg nr. 40 met 25 ha.
land. Nagenoegd aaneengesloten
tussen de Boijlerweg en de Kolonievaart met een deel nog onontgonnen
heideveld. Voor die tijd toch wel
bijzonder in een tijd dat de boeren
van hot naar her reden naar hun
stukjes land.
Jan en Aaltje hebben
waarschijnlijk eerst
gewoond in de oude Saksische
boerderij er naast op nr. 42
Jagers en jachtverhalen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
rechts Jan en Aaltje in hun jonge jaren voor hun boerderij
op nr. 40
Jan nam zijn geweer soms ook wel mee naar het land en naar eigen zeggen, schoot hij ooit tijdens
het melken onder zijn eigen koe door, een patrijs…….
Eens bij het bieten rooien had hij weer wat patrijzen gezien. Nog net op tijd zag hij de veldwachter zich
verschuilen in een aangrenzend bosje en Jan verstopte vlug zijn geweer onder het bietenloof. Daarna vroeg hij 35 jaar oud, in 1919 toch maar een jachtvergunning aan, kennelijk met zijn 8 dagen
hechtenis nog in het achterhoofd!
De oude (Saksische) boerderij naast hun, werd bewoond door zijn vaste werknemer met gezin. Later
werd die boerderij met land verhuurd maar het bleef zijn eigendom.
Het huwelijk van Jan en Aaltje bleef kinderloos maar de buurkinderen van Donker en Marks kwamen
regelmatig even buurten.

22

Jan en Aaltje ‘boerkten’ tot 1956 en verkochten toen hun boerderij aan Klaas Marks. Zelf gingen ze
weer wonen in het oude huis ernaast op nr. 42 waarvan de schuur afgebroken werd.
Jan kreeg toen alle tijd voor zijn grote hobby. Samen met de Jagersvereniging en zijn vaste jachtmakkers, Ab Boertje en Tjeerd Oenema trok hij tot op hoge leeftijd nog vaak de natuur in.
In 1965 overleed Aaltje 72 jaar oud en Jan die heel eenvoudig leefde, kreeg regelmatig hulp in de
huishouding.
Hij deelde zijn dagelijks leven met zijn honden. Uiteraard Jachthonden. Wanda was een trouwe metgezel. Tijdens een jachtdag met de ‘heren jagers’ in de Doldersumse bossen bood een van hen f.
1000.—voor de hond maar de koop ging niet door. Wanda werd later door een auto aangereden en
het zag er slecht uit met 2 gebroken poten en een gat in het lijf. Echter 6 weken later en na de nodige
operaties in de Veeartsenijschool in Utrecht kwam de hond genezen terug. Wanda overleed in 1970.
Eens kreeg Jan een jachthond, die niet wilde apporteren. Kostte niets. Na een dag bracht de hond
een krielkip naar de baas. Jan prees hem uitbundig en zo
volgden nog een aantal kippen……. Er ontstond een vertrouwensband. Tijdens de jacht werkte dit uitstekend en het
werd een prima jachthond.
Jan zijn honden leidden ook wel eens hun eigen leven.
In de 70er jaren had hij twee die het niet op katten hadden
staan en de buurvrouw had er plenty……..
Als de poezen
gingen ‘buurten’ joeg de ene hond ze in een hoek en de andere pakte ze…… ! In korte tijd was buurvouw, op de huispoes na, door de katten heen…….
Op z’n 87e vertelde Jan in een interview met ‘Aanpakken’
over zijn hobby: ‘Zoe lange a’k nog lopen kan, doe ‘k deur’
maar ruim 90 jaar oud werd het toch allemaal wat minder.
Hij kon in zijn laatste levensjaren echter steevast rekenen op
hulp van zijn naaste buren. Bij toerbuurt gingen ze ’s avond
even bij hem langs. Jan een vervent sigaretten roker, stond
dan al bij het raam achter de vitrage op de uitkijk. Een flink
aantal brandgaatjes in die zelfde vitrage waren daar de stille
getuige van. Jan Jager overleed in 1982hij werd 98 jaar oud.
Jan bij de Kerkebos met zijn Beretta kaliber 12 (foto Martin van Nieuwenhoven)
Namens ‘Dorpsarchief Boijl’ Jellie Menger – Oosterkamp

2018

‘Dorpsarchief Boijl’ wenst een ieder goede feestdagen
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E ojpboijl@gmail.com

VERENIGINGSLEVEN

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 ons dorp. 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.

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.

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
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E 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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Dorpsgemeenschap en Kinderwerk Boijl
VOSSENJACHT IN HET SPOOKBOS
Vrijdag 2 november jl. was het zover.
Vossenjacht in het spookbos. We zijn met
28 kinderen van groep 5 t/m 8, verdeeld
over 6 groepjes onder begeleiding van
Yinka, Loes, Annemiek, Bram, Marjan en
Tamara in het spookbos gegaan. De
opdracht was om dieren te zoeken en zo
stempels te krijgen. De dieren, Miranda,
Jorrit, Hylke, Gea, Ilse, Jolande en Anja
probeerden
de
kinderen
met
dierengeluiden te lokken. Terwijl de
vossen, Thijs en Thomas, probeerden de
stempels van de kinderen af te pakken.
Welk groepje aan het eind van de avond
de meeste stempels wist te hebben, had
gewonnen.
Namens Kinderwerk willen we alle kinderen en vrijwilligers bedanken voor deze gezellige avond.
OUD HOLLANDSE SPELLETJESMIDDAG VOOR GROEP 1 t/m 4
9 november jl. waren de kinderen van groep 1 t/m 4 aan
de beurt. Er was een spelletjescircuit samengesteld met
allemaal Oud Hollandse spelletjes.
Wat hebben 22 kinderen gedaan. o.a. Matjesrace
gehouden, torens gebouwd met bekertjes, sjoelen,
zakjes gooien, koek happen, aardappelrace enz. We
waren blij met Polien, Anna, Miranda, Niels, Laura, Lieke
en Jarno als begeleiding. De kinderen gingen lachend
met een zakje snoep weer naar huis.
QUIZAVOND
Even een impressie van de gezellige quizavond.
Georganiseerd op zaterdag 10 november jl.
Er waren 72 deelnemers die fanatiek en gezellig aan het
puzzelen waren. Er waren diverse rondes. Waaronder
Algemene Kennis, Sport, Geschiedenis.
Oók de proefronde was een succes!
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PROGRAMMA 2019

Begrafenisvereniging Boyl
“De Begrafenisvereniging Boyl heeft op 4 en 18 oktober twee buitengewone algemene
ledenvergaderingen gehouden. Deze gingen over het voorstel om de vereniging op te heffen en het
ledenbestand en de gelden aan Uitvaartverzekering Twenthe NV over te dragen. Op de eerste
vergadering is dit toegelicht, maar was niet het vereiste aantal leden aanwezig voor een geldige
stemming. Op de tweede vergadering is dit weer toegelicht en was het vereiste aantal leden wel
aanwezig. Deze hebben unaniem gestemd voor de overdracht en het opheffen van de vereniging.
Het bestuur is nu bezig met de afronding van diverse zaken. De verwachting is dat ergens in 2019 de
overdracht plaats vindt, met terugwerkende kracht per 01-01-2019.
Voor de leden verandert er niet veel. Het bedrag van de contributie blijft gelijk. De uitkering bij
overlijden gaat waarschijnlijk juist omhoog. Ook blijven de leden vrij om te bepalen wie de uitvaart
verzorgt.
Alle leden zullen ook nog bericht van Twenthe NV krijgen.
Het bestuur bedankt de leden voor het vertrouwen.”
Met vriendelijke groet,
Aly Suiker
Penningmeester Begrafenisvereniging Boyl

Dorpsbelang

Op woensdagavond 3 januari 2019 houdt Dorpsbelang Boijl een NieuwjaarsLedenVergadering en borrel onder de titel:
‘Boijl Bloeit door Samenwerking’
Onderwerpen zijn:





Presentatie verenigingen
Erfdienstbaarheid Brinkplein
700 jarig bestaan Boijl
Duurzaamheid in Boijl

27

WERKGROEP DUURZAAM BOIJL

In vorige nummers van “EVEN BI’JPRAOTEN” hebben wij u geïnformeerd over activiteiten die de
werkgroep heeft georganiseerd. Graag maken we nu ook weer van de gelegenheid gebruik om u in dit
nummer bij te praten over de voortgang en nieuwe activiteiten.
Actie zonnepanelen
Op de informatiebijeenkomst van 8 mei jl. in de Tille over de collectieve inkoop van zonnepanelen is
Bespaarpartner in Steenwijk door de aanwezigen gekozen als mogelijke kandidaat voor de collectieve
inkoop van zonnepanelen. Naar aanleiding hiervan heeft een groep van zeventien belangstellenden
op 23 mei een bezoek aan het bedrijf in Steenwijk gebracht. De heer Van der Kamp ( eigenaar
Bespaarpartner ) heeft die avond een presentatie gegeven over de productie van zonnepanelen,
waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende soorten panelen werden
toegelicht. Omdat weinig woningen en daken gelijk zijn, heeft hij ook verschillende manieren van
installatie besproken, om zo in ongunstige situaties toch een zo groot mogelijk rendement te behalen.
Uit de reacties van de deelnemers bleek dat het een nuttige en informatieve avond was, die er ook toe
heeft geleid dat een aantal deelnemers heeft besloten om gebruik te maken van een kortingsactie
voor de inwoners van Boijl. Die actie hield in dat op elke tien panelen één paneel gratis was. Omdat
de actie nu is afgelopen, overweegt de werkgroep om wederom collectieve afspraken te maken voor
de inwoners van Boijl bij de aanschaf van zonnepanelen. Als u belangstelling heeft om deel te nemen
aan een voorlichtingsovereenkomst hierover bij de leverancier van de zonnepanelen, kunt u zich
hiervoor vóór 31 december aanmelden bij:

Berend Slot (De Brink 19, tel. 06-27255094) of
Jacob Boersma (Boschoordweg 10F, tel. 06-13948440)
Huurdersbijeenkomst
Omdat voorgaande informatiebijeenkomsten voornamelijk zijn bezocht door woningeigenaren, heeft
de werkgroep het plan opgevat om te bekijken of er voor huurders ook mogelijkheden zijn om hun
woning, zo mogelijk zonder extra huur, te verduurzamen. Dit heeft er toe geleid dat op 8 november jl.
een bijeenkomst heeft plaatsgevonden met de woningbouwverenigingen die in Boijl actief zijn en hun
huurders. De woningbouwverenigingen waren op die avond vertegenwoordigd door de heer
Kranendonk en de heer Lageveen, bestuurders van respectievelijk De Protestantse Stichting
Bejaardenwoningen en Woningstichting Weststellingwerf. De heer Lageveen vertegenwoordigde
eveneens Woonfriesland, die zelf niet op de avond aanwezig kon zijn.
Op de avond hebben de huurders met de bestuurder van hun eigen woningbouwvereniging
gediscussieerd over de mogelijkheden om de huizen te verduurzamen, waarbij vooral aandacht was
voor isolatiemogelijkheden en zonnepanelen. De heren Kranendonk en Lageveen gaven duidelijke
uitleg over het beleid van hun woningbouwvereniging met betrekking tot verduurzaming van hun
woningbestand en de manier waarop de mogelijkheden, die deze avond zijn besproken, daar al dan
niet in kunnen worden meegenomen. Beide bestuurders gaven aan dat hun woningstichting niet de
snelste is met het uitvoeren van verbeteringen. Omdat het kleine stichtingen betreft, kiest men niet
voor innovatief zijn, maar voor het gebruiken van nieuwe initiatieven die zich elders goed hebben
bewezen. “Wij komen daardoor altijd achter de grote jongens aan”.
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Afgesproken is dat de werkgroep Duurzaam Boijl gaat proberen om de komende winter een aantal
weken de beschikking te krijgen over een aantal warmtecamera’s, om een goed beeld te krijgen van
de mogelijkheden voor effectieve isolatie van de woningen. De heer Lageveen gaf aan dat
Woningstichting Weststellingwerf er naar streeft om in 2020 – 2021 zoveel mogelijk woningen te
voorzien van zonnepanelen. Dit is nog wel onder voorbehoud. Naar verwachting zal hierover eind dit
jaar formele besluitvorming plaatsvinden. Daarna zullen de huurders hierover worden geïnformeerd.
Energiemix methode
Om aansluitend op de voorgaande activiteiten een logische volgende stap te kunnen zetten in het
kader van duurzaamheid, heeft de werkgroep zich uitgebreid laten informeren over de Energiemix
methode van de Energiewerkplaats Fryslân. Hierover heeft ook overleg plaats gevonden met de
gemeente Weststellingwerf, die heeft aangegeven hier positief tegenover te staan en bereid te zijn
hier haar medewering aan te willen geven. Naar aanleiding hiervan is de werkgroep tot de conclusie
gekomen dat de Energiemix methode een goed middel kan zijn om tot verdere concrete plannen te
komen die een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie, waar wij de komende jaren zeker
mee geconfronteerd zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan de plannen van de overheid om het
gebruik van aardgas drastisch of zelfs geheel terug te dringen. Door tijdig acties te ondernemen is het
wellicht mogelijk om invloed uit te oefenen op nog te ontwikkelen beleid door de overheid in het kader
van de energietransitie.
Zo willen we voorkomen dat wij als Boijligers worden geconfronteerd met zogenaamde
Rijksinpassingsplannen, die bijvoorbeeld zouden kunnen leiden tot grootschalige windmolenparken of
zonneparken op door ons niet gewenste locaties.
De Energiemix methode houdt in grote lijnen in dat samen met de inwoners van Boijl in kaart wordt
gebracht wat de totale energiebehoefte is en welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk lokaal en
collectief duurzaam in die energiebehoefte te voorzien. In twee dorpsbrede sessies bepalen de
inwoners welke energiemix past bij Boijl en hoe. De werkgroep kijkt daarna met geïnteresseerden en
belanghebbenden welke concrete stappen mogelijk zijn. Het gaat om energieopgave in het dorp en
erbuiten, en het gaat om elektriciteit en warmte. De Energiewerkplaats ondersteunt hierbij en maakt
visualisaties zodat alle deelnemers een goed beeld kunnen vormen van de energiemix voor Boijl. Er
zijn twee bijeenkomsten voor de Energiemix methode gepland:

28 februari en 28 maart 2019
Beide avonden vanaf 19:30 uur in de Tille. Alle bewoners van Boijl zullen hier nog een uitnodiging
voor ontvangen, maar reserveer de data alvast in uw agenda. Verderop in dit nummer van “EVEN
BI’JPRAOTEN” treft u meer informatie aan over de Energiemix methode.
Voor vragen, opmerkingen of ideeën met betrekking tot duurzaamheid kunt u altijd contact opnemen
met onderstaande leden van de werkgroep Duurzaam Boijl. Informatie over de Energiewerkplaats
Fryslân vindt u op: www.energiewerkplaatsfryslân.frl
Geert Pijlman (voorzitter)
Anja van Loon (secretaris)
Berend Slot
Jacob Boersma
Jan Schlepers

Boijlerweg 86
Rijsberkampenweg 10
De Brink 19
Boschoordweg 10F
Doldersumsestraat 16

06-18256914
06-52896177
06-27255094
06-13948440
06-53770013

Overweging aanschaf zonnepanelen.
Overweegt u al lang de aanschaf van zonnepanelen, maar blijft u nog steeds met onbeantwoorde
vragen zitten dan kunnen wij vanuit de werkgroep Duurzaam Boijl, bij voldoende deelname, wederom
hiervoor een info avond organiseren.
Wie kent het niet, en hoort het steeds vaker, de enthousiaste verhalen van vrienden of collega’s e.d.
die na tevredenheid al zonnepanelen hebben aangeschaft, terwijl u blijft zitten met vragen of uw
woning /dak/ schuur of tuin wel geschikt is voor panelen. Of hoe zit het met garantie, wat zijn de
kosten, wat is de terugverdientijd?
Bij voldoende deelname kunnen wij hiervoor een info avond organiseren bij dezelfde partij waar wij
afgelopen voorjaar ook zijn geweest, te weten Bespaarpartner te Tuk.
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Wat kun u verwachten op die avond?





Ontvangst in de showroom waar veel verschillende panelen zijn opgesteld en een aantal
systemen werkend is te bezichtigen.
Info over de verschillende panelen en bevestigingsmaterialen die er momenteel in de markt
zijn.
Een videopresentatie over de productie van panelen, en montage.
Informatie over de verschillende installatie mogelijkheden, omdat geen situatie gelijk is.

Wanneer u uw totale jaarverbruik elektra mee brengt, kunt u afhankelijk van het aantal deelnemers
van de groep mogelijk ook al gelijk een overzicht krijgen van de totale investering die u hiervoor zal
moeten doen.
Overweegt u de aanschaf van een zonneboiler systeem, dan kunt u die vragen ook stellen bij
Bespaarpartner.
Bij voldoende deelname kan de actie van afgelopen voorjaar (bij iedere 10 zonnepanelen het 11e
gratis) mogelijk nogmaals worden verlengd.
U kunt al uw vragen stellen die avond, en uiteraard is alles geheel vrijblijvend.

Uw opgave graag vóór 31 december 2018 aangeven bij één van de hierboven
genoemde personen of via mailadres: duurzaam@boijl.com
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Archiefgroep Boijl

HOE BOIJL VERANDERDE
(1898 - 2018)

ZATERDAG 2 MAART 2019
13.30 UUR
DE TILLE, BOIJL
Aan de hand van oude en nieuwe foto’s reizen we met u door Boijl.
Foto’s uit het begin van de vorige eeuw van huizen, maar ook de straatbeelden uit die tijd,
zoals o.a. de Rijsberkamperweg als zandweggetje, de tram en de tramrails, de Brink en de Groene
Zoom in wording, een overzichtskaart van de verdwenen woningen in het Oosterseveld en de brug
over de Linde in 1913.
Dit alles in beeld gebracht op het nieuwe grote filmdoek in De Tille.

Deze middag wordt u aangeboden door Dorpsarchief Boijl.

31

WIE O WIE
Voor onze presentatie op 2 maart 2019 in De Tille hebben we al veel mooie foto’s van
u in bruikleen mogen ontvangen. Dank daarvoor!
Hiermee houden we de geschiedenis van ons dorp levend en toegankelijk voor de
huidige en toekomstige Boijligers en andere geïnteresseerden.
Er zijn nog een aantal woningen waarvan we de oude versie helaas niet hebben kunnen achterhalen
(o.a. aan de Reeweg en de Boschoordweg.)
Heeft u nog een mooie foto van vroeger liggen en wilt u die ons even lenen zodat wij er een
scan van kunnen maken voor Dorpsarchief dan zouden we dat bijzonder waarderen.
We hebben nog even de tijd en kunnen uw inzendingen wellicht nog toevoegen aan onze presentatie
op 2 maart a.s.
U kunt ons bereiken op tel.nr. 0561 – 42 14 35 of email rjmengerboyl@hetnet.nl
En ….. weet u waar dit huis stond, wie er woonde(n), dan horen we dat ook graag.
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Lijst verenigingen en activiteitencommissies Boijl 2018-2019
Naam

adres

contact

telefoon

email

Dorpsbelang Boijl
www.boijl.com

De Daoken 30
8392 MD Boijl

P. Pera

06-51535229

dorpsbelang@boijl.com

Dorpsarchief Boijl
www.dorpsarchiefboijl.nl

Boijlerweg 86
8392 NK Boijl

R. Menger
Th. Pijlman

0561-421435

Werkgroep Duurzaam Boijl

Boijlerweg 86
8392 NK Boijl

G. Pijlman
A. van Loon

06-18256914

W. Gutterswijk
R. Gutterswijk
K. Thijs

0561-421977
06-53757581
0561-785269

Initiatiefgroep Boijl op Glas

theapijlman@hotmail.com

duurzaam@boijl.com
wgutterswijk@xs4all.nl
rgutterswijk@gmail.com
kees.marian@thijs-hart.nl

Dorpshuis De Tille
www.dorpshuisdetille.nl

De Brink 2
8392 MA Boijl

K. Tolman
M. Boekhoudt
A. Jager

06-20320872

Dorpskrant Even Bi’jpraoten

Klokkeweg 2C
8392 NS Boijl

H. Velzeboer
G. Pijlman

06-22977304
06-18256914

Dalton-school de Oosterbrink
www.deoosterbrink.nl

Boijlerweg 88
8392 NK Boijl

K. Roozen
0561-421677
M. Mulder (mr)
0521-387333
D. v. Dijken (mr)
M. Demmink (or) 06-37289542

directie@deoosterbrink.nl

Kinderopvang De Kinderkei
www.dekinderkei.nl

Boijlerweg 88
8392 NK Boijl

0561-851066
M. Engwerda (or) 06-38927426
L. Goettsch (or)
D. Oosterwijk (or)

info@dekinderkei.nl
ockinderkeiboijl@gmail.com

Hervormde Gemeente Boijl
www.frieslandsend.nl

Boijlerweg 87
8392 NC Boijl

S. Dolstra
D. Grit

06-15831380

0561-421512
06-38552150

Begrafenisvereniging Boyl
Biljartvereniging ’t Zwaantje

dorpskrant@deoosterbrink.nl

mr@deoosterbrink.nl
or@deoosterbrink.nl

sa.grit@hetnet.nl
begrafenisver.boyl@hotmail.com

Alteveersweg 24 J. Ouwerkerk
8392 MS Boijl
A.J. Veening

Biljartclub De Stoters

0561-421597

E. Suiker
P. de Vries

ajveening@hotmail.com
erwsuik@gmail.com
pdevriesajthalen@ziggo.nl

Computerclub Boijl

Boijlerweg 86
8392 NK Boijl

G. Pijlman

Dames gymclub 55+

Doldersumsestraat 11
8392 MR Boijl

J. Ouwerkerk
06-30544348
M. Bergenhuizen

Gemengd Koor Boyl
www.gemengdkoorboyl.nl

Singel 15
B. Heming
9219 VV De Tike I. Oosterbaan

Kinderkoor
Kinderwerk/
Dorpsgemeenschap Boijl

Boijlerweg 99
8392 ND Boijl
Klokkeweg 2B
8392 NS Boijl

Koersbal

bestuurdetille@kpnmail.nl
dorpshuisdetille@kpnmail.nl

06-18256914

geertpijlman@hotmail.com

maartjebaan@hetnet.nl

0521-380091
0512-372803

info@gemengdkoorboyl.nl

V. Nair-Price
A. Jager
H. Marks

06-12263028
06-53457042

vsnp@yahoo.com
auk.isik@gmail.com
dorpsgemeenschap@gmail.com

W. van de Hoef
G. Veldmeijer

06-83142796
0561-421673

w.vandehoef@home.nl
j.veldmeijer@gmail.com
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Kruisboogschuttersvereniging
BSO Oosterstreek/Boijl

B. Melles

Maak t Mee in Boijl

T. de Groot

06-40314202
06-23382042

b.melles64@hotmail.com

Oudejaarsploeg ’t Zwaantje

Boijlerweg 92
8392 NK Boijl

J. de Groot
S. Dam

OLP Het Knalletje

Boijlerweg 123
8392 NE Boijl

J. de Vries

Paardensportvereniging
De Drie Gemeenten
www.dedriegemeenten.nl

Boijlerweg 132
8392 NL Boijl

H.J. Veenstra
A. Jorritsma

Relax 50+ wandelgroep

Boijlerweg 46
8392 NJ Boijl

J. Menger (kort) 0561-421435
L. Bottema (lang) 0561-421219
A. Marks (lang)
0561-421505

Stichting Sportcentrum Boijl

Boijlerweg 139
8392 NE Boijl

A. Marks
R. van de Boer

0561-421274

Stichting Tentfeest Boijl

De Daoken 5
8392 MC Boijl

R. Dam

06-22898680

robindam1991@hotmail.com

Tennisvereniging Boyl

Boijlerweg 86
8392 NK Boijl

G. Pijlman

06-18256914

geertpijlman@hotmail.com

Toneelvereniging
Nut en Genoegen

Doldersumsestraat 10
8392 MR Boijl

H. Vermeeren
A. de Weert

0561-421928

Vogelwacht Boyl en omstreken

De Brink 4
8392 MA Boijl

R. van de Boer
D. de Vries

0561-421471

Voetbalvereniging Trinitas
www.vvtrinitas.nl

Boijlerweg 88A
8392 NK Boijl

R. van den Braak
L. Gorter
H. Velzeboer
J.H. Bruursema
J. de Vries
G. van de Boer
M. Engwerda
R. van den Braak
M. Mulder
Y. Wieldraaijer
M. Tolboom
H. Velzeboer

06-54250572
06-12141505
06-22977304
06-18287212
06-15602599
06-23806667
06-38927426

jacobdevries123@hotmail.com

06-54227539

06-29486744
06-20835070
06-27250330
06-22977304

Volleybalvereniging SDO
www.vv-sdo.nl

Doldersumsestraat 18
8392 MR Boijl

I. van der Geest
J. Kleinhoven

06-12689299

IJsclub Volharding Boijl

De Daoken 7
8392 MC Boijl

H. Vermeeren
J. IJspeert

0561-421928
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ojpboijl@gmail.com

dedriegemeenten@hotmail.com

rjmengerboyl@hetnet.nl

rvandeboerboijl@hetnet.nl

hdeviking@hetnet.nl

vries1963@vodafonethuis.nl
secretaris@vvtrinitas.nl
(terrein- en materiaalcommissie)
(activiteitencommissie)
(kluscommissie, club van 50)
(jeugdcommissie)
(kantinecommissie)
(sponsorcommissie)
(communicatiecommissie)

secretariaat@vv-sdo.nl

aliebos@hotmail.com

Stem mee voor het beste idee!

Hoe maken we Boijl
een topdorp voor
jongeren?
Hoe maken we van Boijl een topdorp voor jongeren?
Op 19 januari 2019 organiseren we de eerste Hackathon
ooit in ons dorp. Vijf teams van inwoners, experts en
creatievelingen strijden 12 uur non-stop om het beste
idee voor de jeugd in Boijl. Aan het eind van de dag
bepalen inwoners (jong én oud) welk idee wint. Dus:
stem mee voor het beste idee!

Jij kiest!

De inwoners van ons dorp spelen een belangrijke rol
tijdens deze dag. Zo gaan de teams het dorp in om de
plannen aan Boijligers voor te leggen. Ook kiest het
dorp aan het eind van de Hackathon hét winnende idee.
En weet je wat leuk is? Het winnende team kan zijn idee
ook echt uitvoeren!

Jij komt toch ook?

Om 19.15 uur presenteren de teams hun beste ideeën.
We hebben hierbij zoveel mogelijk Boijligers nodig.
Zodat het dorp samen bepaalt hoe we samen van Boijl
een topdorp voor jongeren maken!

Wat? Hackathon Boijl. Stem mee voor het beste idee!
Wanneer? Zaterdag 19 januari 2019, 19.15 uur
Waar? De Tille
Meer weten? 06 34263877 | dorpsbelang@boijl.com

SPORT
VV Trinitas

BEWEGING OP HET VELD
Na de (leden)bijeenkomsten bij VV Trinitas is het beleidsplan gepresenteerd en toegelicht.
Voor de toekomst willen we binnen de club graag meer hulp bij diverse taken. Hiervoor hoef je
natuurlijk niet direct zitting te nemen in het bestuur (maar mag natuurlijk wel).
Vanuit het beleidsplan werden de commissies aan het licht gebracht en zouden we met de hulp van
leden en andere mensen met een warm hart voor Trinitas, invulling moeten geven aan diverse taken.
Zo worden de taken overzichtelijker, aanspreekpunten helderder en kunnen we meer dingen regelen
en uitvoeren.
Dit plan werd met enthousiasme ontvangen en diverse personen hebben zich aangemeld om zitting te
nemen binnen een van de commissies (of meerdere). Zo kunnen we gerichter kaders stellen en
meedenken en acteren om de vereniging met elkaar nog mooier te maken.
We willen de reeds aangemelde vrijwilligers super bedanken voor hun geplande inzet.
Diverse commissies hebben reeds met elkaar om tafel gezeten voor de 1e aftrap. Met alle motivatie
en verschillende plannen hopen we met deze vele handen weer mooie voetbalseizoen neer te zetten!
BEDANKT!
Met de laatste ledenvergadering hebben we afscheid genomen van de
voorzitter Marein Boekhoudt en penningmeester Sander Koopstra.
Via deze weg willen we namens het zittende bestuur en alle leden,
Marein en Sander bedanken voor hun jarenlange inzet. We hopen jullie
als supporter natuurlijk nog vaak te zien langs het veld!

VACATURE
Met het afscheid van 2 bestuursleden zijn we op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden.
We hoopten natuurlijk de taken van penningmeester en voorzitter zo snel mogelijk weer in te vullen,
maar helaas.....
Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te denken binnen de
vereniging kun je natuurlijk ook als lid zónder functie binnen
het bestuur treden. We kunnen elke helpende hand
gebruiken om de lijnen voor de komende jaren uit te zetten.
Voor meer info kun je mailen naar contact@vvtrinitas.nl
We kunnen desgewenst altijd in gesprek en toelichten wat
een bestuursfunctie inhoud. Zonder (voltallig)bestuur geen
vereniging, en geen voetbalplezier.
Mocht nu iemand dit lezen en zeer handig zijn met cijfers of het in goede banen leiden van een
vergadering, dan verwelkomen we je graag als penningmeester of voorzitter ;-)
Bestuur VV Trinitas
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COMMISSIE OVERZICHT VV TRINITAS

De Activiteiten commissie;
De activiteitencommissie organiseert alle activiteiten buiten de competities, de trainingen en de
Ledenvergadering. Zij zorgt voor het “sociale cement” binnen de vereniging d.m.v. een recreatieve
component in de te organiseren activiteiten.
Samenstelling: contactpersoon namens het bestuur is nader te bepalen.


Aletta de Weert, Henneke Velzeboer, Herman Vermeeren, Bram Mulder, Jan Henk
Bruursema, Robin Dam, Jenno Kremer.

De Kantine commissie;
T.b.v. het managen van alle horeca-aangelegenheden is binnen v.v.Trinitas een kantinecommissie
ingesteld. De kantinecommissie coördineert het gehele kantinegebeuren. Deze commissie draagt
zorg voor het bijhouden van de voorraad, de inkoop, de opslag, het inroosteren van bardiensten, de
verkoop, het signaleren van mogelijke uitbreiding van het assortiment. De inkoop gebeurt altijd in
nauw overleg met of door de secretaris.
Samenstelling: contactpersoon namens bestuur is Ruud van der Braak


Eduard Schipper, Manou Mulder, Elske Marks, Abelien de Vries, Nadine Wolfers, Geertje
Hoekstra, Sanne de Groot.

De Jeugd commissie;
Het bestuur van de v.v. Trinitas is integraal verantwoordelijk en draagt zorg voor de uitvoering van
het Jeugdbeleid. Binnen het bestuur worden de belangen van de jeugd momenteel behartigd door
één bestuurslid die in regelmatig contact is met de jeugdcoördinator en leiders van de jeugd.
We willen de belangen van de jeugd binnen de vereniging beter verankeren en kiezen voor een
gemandateerde Jeugdcommissie of noem het bestuur van de jeugdafdeling
Samenstelling: twee bestuursleden participeren in de Jeugdafdeling; Miranda Engwerda, Ruud ter
Braak.



Andre van Weert (JO8), Henry van Lingen (JO8), Manou Mulder (JO9 en JO13), Albert Bakker

37

COMMUNICATIE PUNT COMMISSIES; CONTACT@VVTRINITAS.NL

De Materiaal Commissie
Gezien de omvang van de totale vereniging is het van groot belang een goed overzicht te hebben
over de materialen die we als vereniging bezitten. Het gaat hierbij om het beheer, het inventariseren
en desgewenst aanschaffen van zaken als ballen, tenues, trainingspakken en al het andere wat nodig
is om zo optimaal te kunnen presteren. Ook de inkoop en uitgifte van kleding en materialen wordt
door de materiaalcommissie gecoördineerd.
Samenstelling: Contactpersoon namens bestuur is Lammert Gorter


Anneke Bos, Pieter van het Klooster, Sanne de Groot, Femke Bolster

De Communicatie commissie
De communicatiecommissie behartigt de interne en externe communicatie van de vereniging en
bepaalt het “beeld naar buiten” van de vereniging door het verzorgen van een informatieve en
aantrekkelijke website, beheer Facebook, Twitter en Instagram.
Samenstelling: Contactpersoon namens bestuur is Mark Kop


Henneke Velzeboer, Merel Gaykema, Tessa Koopstra, Jonne Eijbergen

Om de info voor alle teams up to date te houden (o.a. website) zien we graag
nog meer aanmeldingen voor deze commissie

De Klus commissie
Als huurder/gebruiker van de sportaccommodatie is Trinitas zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren
van klein gebruikersonderhoud en kleine inrichtingsklussen. Gootsteen ontstoppen,
binnenverlichting controleren, stopcontact vervangen, fotolijsten ophangen, plank voor
wedstrijdbekers, kastjes onder de bar, sponsorbord plaatsen, enz enz
Samenstelling: Contactpersoon namens bestuur is algemeen bestuur (contact@vvtrinitas.nl)


Geert van de Boer, Rene Terpstra, Jos de Vries
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Nieuw bij VV Trinitas:
De activiteitencommissie !!

Tijdens de jaarvergadering van VV Trinitas, is er gekozen voor een nieuwe structuur binnen de club.
Om de werkzaamheden beter te verdelen, gaan we werken met commissies.
N.a.v. deze opzet hebben de volgende personen zich aangemeld voor de activiteitencommissie:
Robin, Jenno, Jan Henk, Alletta, Bram, Henneke en Herman.
Ons doel is om bestaande activiteiten tegen het licht te houden, te “updaten” of te restylen en nieuwe
activiteiten te ontplooien, voor jong en oud. We willen buiten het sportieve aspect binnen VV Trinitas,
ook een gezellige, sociale vereniging zijn voor spelers, leden, sponsoren, toeschouwers en
vrijwilligers, kortom voor iedereen !

We hebben inmiddels onze eerste
vergadering gehad en er zijn vele leuke
ideeën besproken. Eerste resultaat is
een
nieuwe
opzet
van
de
nieuwjaarsreceptie, die gehouden gaat
worden op zaterdag 12 januari 2019.
De avond begint om 20.30 uur en een
iedereen die VV Trinitas een warm hart
toedraagt is van harte uitgenodigd!
Graag ontmoeten wij u daar, om samen
een actief jaar in te luiden!!
Groeten,
De activiteitencommissie
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OLIEBOLLENACTIE VV TRINITAS
Op vrijdag 28 december a.s. organiseert voetbalvereniging Trinitas haar oliebollenactie.
Deze jarenlange traditie draait op vrijwilligers die de sport een warm hart toedragen.
Ook u kunt ons helpen de sport draaiende te houden door oliebollen te kopen van onze venters of
rechtstreeks af te halen in de sportkantine in Boijl.
De eerste venters starten ’s morgens vanaf 10.00 uur en zullen de volgende buurten bezoeken:
Boekelte, Rijsberkamp, Bekhofweg ri. Zandhuizen, Doldersumsestraat, Boijlerstraat, Alteveersweg,
Schoollaan, Oostvierdeparten ri. Vledderveen, Boijlerweg, Reeweg en Verwersweg.
‘s Middags zullen de volgende buurten bezocht worden door onze venters: De Daoken, Groene Zoom,
Boschoordweg, Boijlerweg, Brink, Klokkeweg en Kerkweg.
Ook kunt u vooraf oliebollen bestellen, mocht u denken deze mis te lopen. Deze zijn dan af te halen in
de sportkantine. Bestellen kan bij Lammie Jongbloed tot 28 december, tel. 0561 421408.
Dus mogelijkheden genoeg voor u, om aan onze heerlijke oliebollen te komen en zo smullend het
oude jaar uit te luiden.
Vrijwilligers voetbalvereniging Trinitas

Vrijwilligers van 13 jaar en ouder die willen helpen met
het venten van de oliebollen kunnen zich melden bij
René Terpstra, tel. 06 10010670.

OLIEBOLLEN
(per zak)
oliebollen wit

€ 5,-

oliebollen krent

€ 6,-

AANBIEDING:
2 zakken oliebollen wit en 1 zak krent
voor € 15,-

Te bestellen bij Lammie Jongbloed,
tel. 0561 421408
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SCHOOLNIEUWS
Het loopt weer tegen de winter aan en de dagen zijn al behoorlijk kort. Dit betekent dat het, wanneer wij
’s morgens naar en ’s middags weer naar huis school rijden, donker is. Het is ook de gezellige tijd van
Sinterklaas, Kerst, open haard en kaarsjes. Op het moment van dit schrijven is Sinterklaas net bij ons
op school geweest en wordt de school voorbereid op het komende kerstfeest.
In oktober hebben wij de ‘Gouden Weken’ afgesloten
en hebben alle groepen een passend uitje gehad.
Groep 1 & 2 zijn naar het Drents Friese Wold in
Appelscha geweest. Hier hebben de kinderen naar
hartenlust gespeeld.
Groep 3 & 4 hebben een bezoek gebracht aan de
bibliotheek in Noordwolde en hebben daar allerlei
opdrachten gedaan.
Groep 5 & 6 naar het belevingspad in Hoogersmilde
geweest en groep 7 & 8 hebben hutten gebouwd in het Koepelbos.
KINDERBOEKENWEEK
In de periode van 3 t/m 11 oktober stond de school weer in het teken van de Kinderboekenweek. Het
thema van dit jaar was: “Vriendschap”. In deze periode hebben wij weer veel gedaan aan boekpromotie
en het bevorderen van leesplezier bij de kinderen. Iedere ochtend mochten alle kinderen individueel of
in kleine groepjes een plekje zoeken op school om daar te lezen. Alle ruimtes, lokalen en kantoren
werden gebruikt als leesplek. De Kinderboekenweek begon met een creatieve voorstelling van groep 7
& 8 waarin het thema ‘vriendschap’ centraal stond. Tijdens de afsluiting heeft iedere groep een
presentatie gegeven over wat zij gedaan hebben tijdens deze week. Er werd voorgelezen, gedanst,
gezongen en sketches opgevoerd.
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op dinsdag 6 november j.l. heeft onze school deelgenomen aan het Nationaal
Schoolontbijt. Tijdens het schoolontbijt worden kinderen bewust gemaakt van
de noodzaak van een goed en gezond ontbijt.
De kinderen en leerkrachten waren gekleed in pyjama en hebben in hun
eigen klassen genoten van een lekker en gezond ontbijt!
PROJECT KUNST
Na de herfstvakantie (in de periode van 29 oktober t/m 15 november)heeft
de school in het teken gestaan van ons 1e project van dit schooljaar met als
thema ‘Kunst’.
De kinderen van groep 1 t/m 4 en de leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben,
in groepjes, gewerkt aan verschillende onderdelen van de kunst.
- Dans en muziek (expressie)
- Woordkunst en drama (gedichten en manier van voordragen)
- Beeldende kunst (schilderij, beeldhouwen etc.)
- Toegepaste kunst (bijv. gebruiksvoorwerpen)
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Tijdens de verschillende excursies zijn de leerlingen in aanraking gekomen met de verschillende
onderdelen van kunst. Groep 1 t/m 4 zijn naar het museum voor valse kunst, glaskunst en kunst uit
Noord Nederland geweest. Groep 5 t/m 8 hebben het Vlechtmuseum in Noordwolde bezocht. Tijdens
deze periode hebben alle kinderen een schilderijtje gemaakt dat in de gang van de school wordt
opgehangen. Daarnaast is iedere groep bezig geweest met allerlei opdrachten.
De afsluiting werd door vele ouders en belangstellenden
bijgewoond. In alle lokalen stonden werkstukken en
werden er allerlei kunstuitingen gepresenteerd. Na de
kerstvakantie starten wij met het nieuwe project met als
thema: ‘beroepen’.
SCHOOLFRUIT
Vanaf 19 november tot begin 19 april doet onze school
mee
aan
het
Europese
schoolfruit
en
groenteprogramma. In deze periode krijgen de kinderen
op woensdag, donderdag en vrijdag een stuk fruit of
groente per dag. Het EU- schoolfruit en
groenteprogramma stimuleert kinderen om samen in de klas groente of fruit te eten. Tijdens het
programma gaan wij aan de slag met educatie rondom groente, fruit en gezonde voeding, in combinatie
met het lesprogramma smaaklessen.
SINTERKLAASFEEST
Op woensdag 5 december heeft Sinterklaas een
bezoek gebracht aan onze school.
’s Morgens vroeg ontdekte een aantal kinderen een
leeg tentje met slaapzak etc. op het schoolplein. Even
later kwamen de ‘lawaai’ Pieten met veel lawaai, vanuit
het dorp, naar onze school maar zonder Sinterklaas.
Het bleek dat Sinterklaas en de andere Pieten de
vorige avond al waren gearriveerd en, omdat de school
op slot was, hadden zij het plan opgevat om dan maar
op het schoolplein te overnachten in het tentje. ’s
Nachts is Sinterklaas gaan slaapwandelen en was hij
de weg kwijt geraakt. Gelukkig trof een boer hem aan
op de Doldersumseweg en heeft Sint en de Pieten meegenomen in de aanhanger van zijn tractor. De
boer heeft Sinterklaas keurig afgeleverd op school waar hij met veel enthousiasme werd onthaald.
Daarna heeft Sinterklaas en zijn Pieten de peuteropvang en onze school bezocht. In groep 1 t/m 4 heeft
Sinterklaas pakjes uitgedeeld. In groep 5 t/m 8 waren er mooie surprises voor iedereen.
Het was weer een spetterend en gezellig feest!
VERJAARDAGEN
December:
5
Sinterklaas
Sil (gr. 2)
7
Bente (gr. 5)
22
Isabella (gr. 6)
Emily (gr. 6)
30
Jayden (gr. 4)
31
Lisa (gr. 8)

Januari
3
Jasper (gr. 1)
10
Luca (gr. 2)
20
Angelina (gr. 2)
23
Wytse (gr. 1)
26
Sophie (gr. 4)
Sem (gr. 6)
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2
5
12
15
18
22

Februari
Marie (gr. 3)
Laura (gr. 5)
Geovanny (gr. 4)
Mirre (gr. 8)
Celine 9gr. 3)
Wessel (gr. 2)
Storm (gr. 3)
Max (gr. 2)

OUD PAPIERSCHEMA 2019
8 JAN, 5 FEBR en 5 MRT
2 APR, 7 MEI, 4 JUNI, 2 JULI, 6 AUG en 3 SEPT
1 OKT

13.00 UUR
18.00 UUR
13.00 UUR

AGENDA:

Wanneer?
5 dec.
10 dec.
20 dec.

Wat?
Sinterklaas
OV vergadering

Wie?

Hoe laat?

Leerlingen

Hele ochtend

Oudervereniging

19.30 uur

Leerlingen, ouders,
belangstellenden
Leerlingen,
leerkrachten, ouders.
Leerlingen,
leerkrachten
leerlingen

Nog te bepalen

Oudervereniging

19.30 uur

20 dec.

Creatieve voorstelling
gr. 3 & 4
Kerstviering

21 dec.

Start kerstvakantie

7 jan.
14 jan.

Start 2e project
‘Beroepen
OV vergadering

21 jan.

Start toetsweek

Leerlingen

Ochtend

23 jan.

Leerkrachten

Hele dag

Leerlingen ouders en
belangstellenden
Medezeggenschap

Nog te bepalen

30 jan.

Team studiedag
(kinderen vrij)
Afsluiting project
‘beroepen’’
MR vergadering

7 feb.

Schoolfotograaf

Hele dag

11 & 12 feb.
14 feb.

2e
oudercontactmoment
Rapporten mee!

Leerlingen, broertjes
en zusjes
Ouders

15 feb.

Start voorjaarsvakantie

25 feb.

OV vergadering

28 jan.

Leerlingen
Leerlingen,
leerkrachten
Oudervereniging

12.30 uur
ochtend

13.30 uur

Middag/avond
(volgens schema)
14.15 uur
14.15 uur
19.30 uur

Namens alle leerlingen, teamleden van Dalton obs de
Oosterbrink wensen wij u fijne feestdagen en een gezond
en gelukkig 2019!
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Nieuws uit groep 1 en 2
Wist u dat:
 Er in groep 1 en 2 veel kunstenaars is de dop zitten?
 Er tijdens het project kunst zijn er veel mooie dingen gemaakt.
 De schildersezel maken met eigen kunstwerk van grote ijscostokjes en
verf, door vele als favoriete activiteit werd gekozen.
 We ook een echte kunstenaar in de klas hebben gehad.
 Dit de opa van Sil uit groep 2 was.
 We samen met hem een hele mooie, grote en kleurrijke dierentuin
hebben gemaakt.
 Dit kunstwerk nu aan de muur hangt in de tussenruimte.
 We ook nog een schilderijtje gemaakt hebben met een stip.
 Deze in de gang van de school komen te hangen.
 En we ook een digitaal museum hebben gemaakt.
 Alle ouders dit thuis op de computer konden bekijken en leuke dingen
konden bestellen.
 Dat het kunstproject nu jammer genoeg weer is afgelopen.
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Ook dit jaar is Sinterklaas weer bij ons op school geweest.
Sinterklaas was dit jaar met zijn Pieten een avond te vroeg gekomen. Ze
besloten te blijven slapen, maar konden helaas niet naar binnen.
De schooldeur zat natuurlijk op slot. Ze besloten buiten op het plein te gaan
slapen. ’s Nachts is Sinterklaas gaan slaapwandelen.
De pieten kwamen daar ‘s morgens heel vroeg pas achter en 2 van de pieten
zijn Sinterklaas gaan zoeken.
De andere pieten gingen heel Boijl wakker maken, met luide muziek en
verlichte fietsen.
Gelukkig komt een boerin, die onderweg was met de trekker, de
slaapwandelende Sinterklaas tegen. Ze wekt hem en neemt Sinterklaas mee op
de kar achter de trekker.
Al snel komen ze ook de bezorgde, zoekende pieten tegen. De pieten zijn blij
dat ze Sinterklaas terug hebben gevonden en zeggen tegen hem dat ze nu wel
snel naar de Oosterbrink toe moeten, omdat alle kinderen daar al staan te
wachten.
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De boerin wil Sinterklaas met de pieten wel naar school rijden met de trekker
en de kar. Daar aangekomen staan inderdaad alle kinderen al te wachten en te
zingen en kon het grote Sinterklaasfeest op de Oosterbrink beginnen!

De kinderen van groep 1 en 2 kregen 2 keer vioolles. Wat een mooie ervaring!
Prachtig om te zien hoe de kinderen hiermee bezig waren. Hier kort een paar
foto’s.
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Sinterklaasverhalen groep 3/4

Dustin:
Ik heb een bestuurbare
monstertruck
gekregen. Het leukste
was dat ik heel lang op
mocht blijven. We
hadden lekkere hapjes.

Sofie:

Sven:

Ik ben het meest blij met
de PlayMobil school die
ik heb gekregen. Ik ben
ook blij met de PlayMobil
Spirit en PlayMobil
eenhoorntje. Ik heb ook
lekker warme en zachte
sloffen gekregen.

Ik vond de intocht van
Sinterklaas in Vledderveen het leukst. Toen
mocht ik mee op de kar.
Ik heb een bestuurbare
auto gekregen. Dat
Sinterklaas op school
kwam, vond ik ook heel
leuk.

Leon:
Ik vond het superleuk dat
Sinterklaas op school
kwam. Ik vond het ook leuk
bij de Duker, er was heel
harde muziek en je mocht
pepernoten gooien. Ze
hadden ook ballen, en die
gooiden de Pieten in de
lucht.

47

Geovanny:
Ik heb Lego gekregen, van
polities en dieven. En
dingen van het leger. Bij
ons thuis zat ik tussen de
Pieten in en ik was niet
bang. Ik heb slijm,
Pokémonkaarten en een
pen gekregen. In mijn
schoen kreeg ik een kristal
en een chocoladeletter.

Floor:
Ik vind het heel leuk dat
Sinterklaas elk jaar komt. Dan
krijgen we lekker veel
cadeautjes. En hele leuke
cadeautjes. Ik heb er ook
heel veel gekregen. Ik heb
Lego Friends gekregen. Daar
ben ik al een heel stuk mee
bezig. Het is ook heel
moeilijk.

Laura:
Ik heb op pakjesavond
een horlogebak
gekregen en
elastiekjes, een makeupdoos en een unicorn
haarband en nieuwe
sokken. Het was een
leuk feest. Op school
kreeg ik slijm en
hatchimal eieren.
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GROEP 5 EN 6
Op 5 december was sinterklaas op school. En dan
gingen we allemaal onze suprises openen. En we
moesten raden wie jou suprise had . En sinteklaas en
zwartepiet kwamen se de klas binnen en dan strooide
se Op onze hoofden. En de sintsprookje was heel leuk.
Sam
Op 5december was sinterklaas op school. Toen gingen
we alemaal ons suprises open. En er zaten heele leuke
suprises bij en we. Moesten ook raden wie welke hat gemaakt. En het was heel leuk.
Emma
Op 5 december was sinterklaas op school .En natuurlijk zwartepiet ook. We gingen
seprieses maken. En ook raden wie voor wie gemaakt heeft Het was heel leuk
Groetjes jorrit
5-12-2018 Sinterklaas. Gaf zijn cadeautjes, aan anderen kinderen En vertrekt vandaag weer
dat is op [6-12] en nog over gister Hij kwam op school en strooide pepernoten en schuimpjes
pakjesavond Was Superleuk en onze opa oma waren Er ook bij
Groetjes odin
5-12-2018 Sinterklaas 5december op school Het was super leuk en ik had als suprise een
voetbal station veder was het super leuk En de pieten strooiden allemaal pepernoten
Jarno, groep 6
Sinterklaas 5 december 20018 het is zo fijn als kerst of sinterklaas begint helemaal in de klas
het versieren helemaal voor kerst. En gisteren hadden we voor de eerste keer suprises ik
had een paard van juf ester super tof en ik had de zelfde kados als denise
Veerle
Hoi 15-11-2018 zijn we naar het sinterklaassprookje geweest. En het was super leuk. Ik heb
het liedje nog steeds in mijn hoofd. Ik ben ali bennasan ben de baas van het bos kom erbij
hou je tegen dan ben je de klos.
Groeten Jeffrey gr.6
Hoi we hebben sinterklaas gevierd. En we moesten heel lang zoeken naar sinterklaas. Maar
hij was er nog helemaal niet. Dus we zochten en zochten maar toen kwam hij eindelijk. Maar
toen het afgelopen was gooiden de pieten pepernoten. Naar binnen.
Groeten Sem r gr.6
Gister was sinterklaas op school en dat was superleukEn we haden ook suprises en dat was
ook superleuk En mijn suprise was een voetbal stadion en mijn Caudootjes waren een
stresbal en een en een vierkante Puzel met een baletje erin en de pieten deden weer
Kunstjes en juf janneke en juf ester mochten het Proberen en bij juf janneke ging het op het
laatste Mis en bij juf ester ook en op 5 december Was het super leuk en toen sinterklaas in
de klas Was deden we sint swingt sint swingt
Groetjes Jarno
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Het was sinterklaas. Er ware veel pieten en sint. En ik hat als suprise Xenia se. En de piet
gooit steets pepernooten.
Jurre
Sinterklaas was bij ons en toen had Dean mijn sepriese gemaakt. En ik hat deze voor juf
esther gemaakt.
Ilse
Met groep 5/6 gingen we naar het sinterklaassprookje. Er was een mevrouw die heel hard
schreeuwde. Ook vond ik het leuk met surprises. Isa had mij getrokken. Als cadeau heb ik :
Een A3 schetsboek, 24 stiften en armbandjes die licht geven in de donker.
Van Sarah groep: 6
Nou toen Amber ik en isabella een dierenbecherming club
hadden Bedacht... dacht ik wij kunnen elke week vuil
opruimen op het school plein Want dat vond ik zielig voor
de dieren. Voor de rest was sinterklaas super leuk ik heb
op school klei en verf gekregen en daar ga ik dieren
beeldjes van maken...
Veel groetjes van Emily groep 6
het sinterklaas feest is voorbij en we hebben leuken suprise gehad b.v.b unicorn of en
voetbalstadion en stoomboot make – up tafel en nagellak en de pieten hebben gestrooit
pepernoten schuimpjes en tum tum en sinterklaas ging ook na de groep1/2 en groep3/4 en
groep 5/6 en groep7/8 en we hebben leuken cadeaus gehad 🙂🙂🙂 alles slijm en glow in the
dark sticks
Groetjes xenia
Gisteren was het feest op school sinterklaas kwam even langs. Het was superleuk alle
zwartepiete waren superlief. En we kregen heel feel pepernoten .En super mooien suprieses
en leuke kadotjes
Van denise.
Het was sinterklaas.Ik vond het super gezellig. Ik had Bente voor mijn Suprise. Ik heb een
korfbalveld gemaakt. Ik hoop dat hij hem leuk vond. De pieten waren superlief ik vondt het
een super Leuke sinterklaas!
Groetjes Isabella
Het was Sinterklaas. Het was super gezellig. Ik hat Ronja voor suprise. en heb een
stoomboot gemaakt. Ik hoop dat Ronja het leuk vond. Er waaren veel pieten en ze waaren
ook superlief
Groetjes Tara
Gister was sinterklaas in de klas en dat was leuk ik kreeg het boek van sinterklaas. En nou
staat kerstmis weer voor de deur.
Groetjes Demi
5-12-2018 Sinterklaas Ik was gister op school daar vierde we sinterklaas. En we gingen we
dobbelend ik was als derde. Maar ik dobbelde geen 1 of 6. Dus ik moest een ronde wachten.
Groetjes Dean
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Op 5-12-2018 Kwam sinterklaas op school. Groep 5
t/m 8 moest een suprise maken. En ik had een
eenhoorn gekregen en die had Xenia gemaakt. En ik
had voor Odin een minon gemaakt. En er waren heel
veel mooie suprises er was een voetbalveld en
stoomboot en nog veel meer. In mijn suprise zat een
gips gieten van een eenhoorn. En verder was het een
leuke dag.
Groetjes van Laura
Sinterklaas kwam op school in 5_12_2018 We moesten een suprise makken ik voor Sem en
ik hat Jorrit Ik Kreeg een Motor in het Mos en ik was er blij mee het was een leuke dag en er
Kwamen heel veel pieten en er Kwamen ook soms pieten en die strooiden iedere keer
pepernoten naar Binen er kwam een keer een Pepernot tegen me kin het Dee niet pijn en
het hele schoolplein was versierd met Doeken en
Groetjes Ilan!!!!
Op 5 december kwam sinterklaas en zwartpiet Toen gingen wij een suprise maaken
voorelkaar Dat was heel leuk
RONJA
Op 5 december kwam sinterklaas en zwarte piet op school. En toen kreeg iedereen een
supriese maken. Sinterklaas kwam maar even in de klas en ze Gooiden pepernooten in de
klas en we gingen raaden. Wie je sepriese gemaakt heeft .
SOPHIE
Op 5 december kwam sinterklaas en zwartepiet op school. Toen vond ik het leuk om dat het
lang duurde en de cadeautjes goet verstopt waren. Maar ik was bijna als laatste. Dat vont ik
niet leuk .
bente
Sinterklaas december 2018 Het was heel leuk. Een paar zwartepieten gooide pepernoten in
de klas. En bijna alle kinderen gingen de pepernoten heel snel pakken en opeten. En we
maakten suprises door de hele klas. En dat vond ik het leukst.
Julian
Lieve klas.
Ik heb veel beleefd op deze school.
Voor beeld: Dat we de klas gingen versieren dat was heel erg leuk en gezelig.
En toen we van groep 4 naar groep 5 verhuisden en toen gingen we spelletjes doen met
groep 5 /6. Waar was ik ook al weer oja ik weet het weer
Maar nu is dit verhaal voorbij.
Van isa 🙂
Ik vond het bij het sinterklaas sprookje heel leuk het eind liedje dat was bijna het zelfde als
de musical eind lied.
En het sinterklaas feest was ook heel leuk bijvoorbeeld de seprises.
En nu is het kerstmis dus ik hoop dat het leuk gaat worden...
Jisse
Op 5 december was natuurlijk het sinterklaasfeest!
We gingen surprises maken. En ik heb heel veel zin in het kerstdinee.
En kerst zelf! Ik hoop dat het leuk wordt en ik niet weer ziek word
Amber
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Dorpskrant groep 7-8
Sprookje Ben Hassan:
Wij zijn naar het sprookje Ben Hassan
geweest. Het ging over rovers die moesten
worden weggejaagd. En die hadden een
ketting gestolen van de prinses. De prinses
ging trouwen dus ze moesten de ketting
terug krijgen. Dus bedachten ze een plan om
de rovers flink te grazen te nemen.

Nieuwe middagprogramma:
Wij hebben op dinsdag en donderdag middagprogramma’s. Zo hebben we: wereldoriëntatie,
biologie, creatief en techniek en wetenschap. Zo worden we voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Bezoekje Stad & Esch:
Wij zijn op 19 nov. naar stad & Esch in Diever geweest. Daar hebben we ervaren hoe het is als je op
de middelbare school zit. Het was een leuke en
aansprekende school. We kregen Engels, bio
en economie. Economie hadden we nog nooit
gehad.

Sinterklaasviering:
Wij hebben lootjes getrokken en daar stond
een naam op, daar moest je dan cadeautjes
voor kopen en gedicht met surprise voor
maken. Op 5 dec. mocht je je surprise
uitpakken en gedicht voorlezen. Later kon je
raden wie jouw lootje had getrokken. En we
hadden het ik hou van Holland spel gespeeld.
Het was een erg leuke dag met veel
pepernoten.

Workshops groep 5 t/m 8:
Wij hadden elke vrijdag workshops en we konden kiezen uit: naaien, vogelhuisjes maken, koken,
kerstkaarten maken, stopmotion filmpje maken en sommige kinderen konden 1x meedoen met licht
en geluid.
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NIEUWS VAN DE KINDERKEI
Samen met basisschool de Oosterbrink hebben we Sinterklaas welkom geheten en veel plezier beleefd
tijdens de feestelijke ochtend. Kerst staat alweer voor de deur. Net als Sinterklaas maken we hier ook
een feestje van. Samen met de kinderen versieren we de Kerstboom en worden de Bosmuizen
uitgenodigd voor het Kerstdiner. Gezamenlijk genieten we van al het heerlijke eten dat is meegebracht.
UITBREIDING BUITENSCHOOLSE OPVANG
Naast de Bosmuizen (Kinderdagverblijf) en de Bosuilen (buitenschoolse opvang) is de opvang
uitgebreid. Na de herfstvakantie zijn we gestart op onze nieuwe BSO groep de Bosarend. De Bosarend
vindt u op dinsdag- en donderdagmiddag in de sportkantine van VV Trinitas. Er wordt een gevarieerd
programma aangeboden zo wordt er ook volop gebruik gemaakt van het bos, veld maar zijn we ook te
vinden op het schoolplein.
Nu de herfst zijn intreden heeft gedaan en de winter eraan komt is er ook volop binnen te beleven. De
kinderen kunnen o.a. bakken, knutselen, hout bewerken en genieten van een muziek en filmpjes.
TIJD OM TERUG EN VOORUIT TE KIJKEN
Terugkijkend op het jaar hebben we weer hele mooie dingen met elkaar beleefd. Waaronder het starten
van een nieuwe BSO, opa en oma dag in het teken stond van Oud Hollandse spelletjes maar laten we
onze diverse uitjes ook niet vergeten. We zijn o.a. naar de Elf Ieken, de bioscoop en de speeltuin in
Havelte geweest.
We sluiten een mooi jaar af en starten januari met ons 5-jarig bestaan in Boijl.
Dit Feestelijke feit zullen we vieren tijdens Ons Lentefeest in combinatie met de plantjesmarkt in mei
2019.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een KEIgoed 2019
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AGENDA
24 DEC 19.00 UUR

KERSTMUSICAL ADHOC KINDERKOOR HERVORMDE KERK

28 DEC 11.00 UUR

OLIEBOLLENACTIE TRINITAS

29 DEC 19.30 UUR

ORANGE RIVER / WHATEVER’S LEFT OJP ‘T ZWAANTJE

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

1 JAN 00.30 UUR

VUURWERKSHOW OJP

3 JAN 20.00 UUR

ALG.LEDENVERG. DORPSBELANG BOIJL

8 JAN 13.00 UUR

OUD PAPIER

18 JAN 14.00 UUR

MAAK’T MEE KOERSBAL

19 JAN 19.15 UUR

STEM MEE VOOR HET BESTE IDEE!

20 JAN 11.00 UUR

NIEUWJAARSCONCERT GEMENGD KOOR

2 FEBR 18.00 UUR

WAMPEX

5 FEBR 13.00 UUR

OUD PAPIER

8 FEBR 19.30 UUR

KINDERPLAYBACKSHOW

Kopij inleverdata 2019:

8 febr.

19 april

5 juli

2019

20 sep.

2019

2019

6 dec.

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

De Rabo Bankieren App
Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo
Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een
acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

