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EVEN BUURTEN
Brinknieuws
Graag willen we ons voorstellen, vanaf maart wonen we in het mooie Boijl aan de Brink 13
Wij (Martine en Ronald) wonen hier met onze 2 katten Jack en Jones en hond Jaike.
Ik ben geboren in Leeuwarden maar ben opgegroeid in de Randstad en we waren de drukte meer dan
zat daar.
Ronald is afgekeurd vanwege een hersentumor die in 2008 ontdekt werd, voor hem is het hier een
verademing, rust en ruimte !
Ik heb vrij snel een leuke baan gevonden in Oosterwolde bij tandartspraktijk Adding, waar ik als
receptioniste werk. Daarnaast heb ik al jaren mijn eigen schoonheidssalon die ik ook hier in Boijl aan
huis voort heb gezet.
Wij hebben het ontzettend naar ons zin in dit kleine dorp, vriendelijke mensen, betrokken en actief. We
hebben meegedaan aan de Samenloop voor Hoop, wát een geweldige opbrengst! Daar kunnen ze in
de Randstad jaloers op zijn.
We wensen iedereen hele fijne Kerstdagen en een gezond 2017 !

**********************************

En toen kwam er een berg die was niet te beklimmen…
De bergen symboliseerden haar leven,
nooit was er één te hoog.
Bergen verzet en beklommen.
Altijd alles op doorzettingsvermogen volbracht.
Magriet gaf niet op. Wanneer ze zou opknappen tijdens haar ziekte, wilde ze een feest geven. Een
feest voor iedereen die belangstelling toonde tijdens haar ziek zijn. Tot ons grote verdriet heeft dit
nooit plaats kunnen vinden. Daarom willen we middels dit bericht iedereen bedanken die met haar
meeleefde door middel van kaartjes, telefoontjes, attenties of op welke manier dan ook. Het heeft
Magriet heel goed gedaan.
Voor ons was het erg prettig dat de herdenkingsdienst van Magriet in De Tille plaats heeft kunnen
vinden. De plek in Boijl waar wij meestal plezier hebben met elkaar, maar ook de plek waar wij in
onze eigen omgeving afscheid kunnen nemen en herdenken. En ook nog eens de plek waar Magriet
altijd graag kwam.
Onze hartelijke dank gaat dan ook uit aan alle vrijwilligers van De Tille die dit op een zeer
professionele manier voor ons mogelijk hebben gemaakt. Alles kon, niets was te veel, je kon er altijd
terecht, alles was in overleg bespreekbaar, waar vind je dat?
Juist in Boijl.
Niet te vergeten, ook heel veel dank voor de vele blijken van medeleven die wij hebben mogen
ontvangen, het was echt overweldigend.
Dit alles heeft ons erg gesteund.
Berend Slot
*********************************
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Magriet…….
Medeoprichtster van onze buurtvereniging meer dan 35 jaar geleden. Al die jaren heeft ze het financiële
gedeelte voor haar rekening genomen.
Magriet…….
Altijd actief, betrokken, sportief en in voor een feestje.
Je kon altijd een beroep op haar doen.
Trots op haar gezin; Berend, de meiden en haar 4 zonnetjes de kleinkinderen.
Magriet ging voor genezing, maar toen ze dat moest loslaten ,hield ze vast aan een paar jaar extra.
Maar zaterdag 12 november heeft ze ook dat moeten loslaten en is ze rustig ingeslapen.
Berend, Anke en Marc, Immy en Gert en de kleinkinderen we wensen jullie heel veel sterkte toe om
weer verder te kunnen gaan na dit grote verlies.
Janny de Jong

Rijsberkamp

Meuleveldweg

Het grote verjaardagstent feest deze zomer van Gea Franke en hun kinderen was wederom een succes
volle avond…nacht. Veul bier… en op de buiten lokatie werden heerlijke broodjes hamburger gebakken
door de echte slager Mister Huisman himself. Lekker..
Meint is bij het opstappen van zijn paard een beetje raar onder zijn paard terecht gekomen waar na hij
viel en het paard tegen zijn kuitbeen aan kwam…mega dikke bloeduitstorting…en vervolgens drie
weken met zijn been omhoog gelegen, gelukkig gaat het nu weer goed.
Laura en Anne-Marijn kwamen op een gedeelte van onze buurt zingen voor Sint Maarten…dat was heel
leuk en zo zongen ze veel lekkere snoepjes bij elkaar.
Janke gaat verhuizen naar de Brink in Boijl.
Ook wordt er flink onderhandeld over de boerderij die op onze buurt te koop staat, wie weet krijgen we
volgend jaar nieuwe buren.
Jan en Fennie Mulder zijn op 23 december 50 jaar getrouwd, knap hoor…gefeliciteerd en een fijne dag
en feest gewenst.
Namens de buurt wens ik iedereen een goede kerst en een fijne jaarwisseling…
Groet Wilma Bouwman

Een kort berichtje deze keer.
Niels Veening heeft onlangs zijn trekker rijbewijs behaald.
Van harte gefeliciteerd Niels.
Verder zijn ons geen nieuwtjes ter ore gekomen.
Wij wensen eenieder fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gelukkig 2017.
Corry en Rudy
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De Bekhof
Hallo dorpsgenoten,
Ons buurtje heeft weer zo het een en ander meegemaakt,
zoals Remco Jager, hij is flink ten val gekomen met zijn fiets en belandde voor een week in het
ziekenhuis. Nu is hij weer thuis en we wensen hem beterschap toe. Hijzelf stuurde het volgende
berichtje:
”Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor
de kaartjes, telefoontjes en andere berichtjes
die wij hebben gekregen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis.
Echt super bedankt.”
Remco Jager
Jeffrey slaagde in 1 keer voor zijn T-rijbewijs en kan nu naar school en werk met eigen vervoer, ja zo
worden onze kleintjes echt groot!
Bij de familie Veenstra was het open huis, een zeer geslaagd feest. Het was er erg gezellig en heel
goed georganiseerd, muziek, drankje, hapje en natuurlijk op een prachtige plek.
Ook was er een feestje bij Marloes en Arnout, Marloes werd namelijk 30 jaar, namens ons buurtje,
proficiat en nog vele jaren erbij!!!!
Annemieke Jager heeft een erg leuke hobby, zij rijdt namelijk pony en staat met die pony regelmatig
aan de start met wedstrijden en behaalt daar vaak goede resultaten!
De Bekhofbuurt wil een ieder hele fijne feestdagen toewensen en een goed/gezellig oud en nieuw.
Over nieuwjaar gesproken, ons buurtje heeft alweer de alom bekende nieuwjaarsborrel in de planning
staan op 6 januari en Victoria Veenstra meld weer een mooi huisconcert met een speciale aanbieding
voor de buren:
Concert 'Dingen die Swingen' door het CODHA KWARTET
Professioneel blokfluitkwartet Cohda gaat voor u optreden in het laatste weekend van januari in
Steenwijk, Boijl en Appelscha. Concerten met een thema wat toegankelijk is voor alle oren 'Dingen die
Swingen!' Jazzy, klassieke en wereldmuziek allemaal in één concert. Victoria Nair-Price, Lies van der
Grient, Stephan Esmeijer en Anneke Hoekman spelen allerlei blokfluiten; van de kleinste sopraan van
30 centimeter, tot één van de grootste, de Contrabasblokfluit van bijna 2 meter! Van J.S. Bach tot Karel
van Steenhoven.
Datum : Zondag 29 januari 2017
Tijd
: 10.30uur (koffie en cake vanaf 10uur)
Prijs
: 8 euro (5 euro voor buren!)
Plaats
: Woonboerderij, Schoollaan 1, Boijl
Reserveren via: concertkaarten@yahoo.com
Vriendelijke groet,
Victoria Veenstra
Dit was het weer voor deze keer, nogmaals iedereen fijne feestdagen!
Gerrie en Yvonne.
.
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De Daoken

Boschoordweg

Rianne IJspeert is gaan samenwonen in Oosterwolde, Rianne en Gert-Jan, veel geluk samen.
Wij hebben een geslaagde in ons midden, Winette IJspeert is geslaagd voor de opleiding
Dienstverlening Zorg en Welzijn niveau 2, en gaat nu verder voor niveau 3.
We hebben een nieuwe bewoner op de buurt;
Sinds september ben ik de nieuwe bewoner van de Daoken 20. Afgezien van enkele jaren Arnhem en
Meppel woon ik mijn gehele leven al in Boijl. Momenteel werk ik in Joure bij adviesbureau Interra. Interra
is een adviesbureau wat voorziet in de verschillende aspecten van onze leefomgeving. Ik vervul daar
vooral de rol van (cad) tekenaar waarbij ik betrokken ben bij de uitwerking van civieltechnische
projecten. Mijn vrije tijd benut ik met vrienden, voetbal of mijn al dan niet gemotoriseerde tweewieler.
Via deze weg wil ik graag nog de buurt en buren bedanken voor de vensterbankvullende attentie die ik
heb mogen ontvangen.
Geert
Iris Mooy is voor haar afstudeeronderzoek afgereisd naar Sint Maarten;
Sinds 20 november ben ik inwoner van het mooie eiland Sint-Maarten.
Hier ben ik begonnen aan het laatste stuk van mijn studie: afstuderen.
Vijf maanden lang ga ik onderzoek doen bij de reclassering naar de adviezen die zij geven aan het
Openbaar Ministerie en de rechtbank. De werksfeer is wel erg ‘ tranquillo tranquillo’ en daar moet ik
nog erg aan wennen.
Ik woon in een huis met 16 medestudenten (exclusief visite) en het is daar altijd erg gezellig. De
weekenden zijn voor ons kleine mini vakanties en zijn we vaak op een van de vele stranden te vinden.
Wil je meer weten of wil je mij volgen? Dan kun je mij volgen op mijn blog irismooy.waarbenjij.nu
Zonnige groet, Iris Mooy
Jan Kranendonk was al een tijdje niet meer gesignaleerd op de buurt, hij heeft namelijk al zes weken
last van een acute achillespees ontsteking. Hij kan ook niet autorijden en doet zijn werk nu vanuit huis.
Mooi dat dat kan.
Jan, we wensen je heel veel sterkte en hopelijk loop je gauw weer als een kieviet over de Daoken.
Onze kerstboom is alweer geplaatst op het veldje, kom gerust een kijkje nemen.
Verder wensen wij een ieder fijne feestdagen en een goed 2017.
MAAK ER WAT VAN!!!!
Rina &Thea

Dit vind ik met recht de origineelste
brievenbus van Boijl. Aan de
Doldersumsestraat te vinden.
Functionele reclame voor de
muzieklessen van Columba.

Jeannette Kleinhoven
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Snelshutte
De vorige dorpskrant was nog niet verschenen of Martine Kleinhoven was al
geslaagd voor het praktijkdeel van haar rijbewijs. Gefeliciteerd!
Verder doorbordurend op het nieuws van de nazomereditie: huisnummer 16 heeft intussen nieuwe
eigenaars en bewoners gekregen. Jan Schlepers (61) en Sjoukje Bergsma (60) leerden elkaar kennen
toen ze aan de Groninger universiteit studeerden. Hij kwam als boerenzoon van Dalerpeel bij
Coevorden, zij was een kind van ‘onze’ streek: vader kwam uit Elsloo en werkte bij het Landbouw
Economisch Instituut in Drachten, moeder was een boerendochter uit Wateren. Jan studeerde
bedrijfskunde en kwam na een korte carrière bij een accountantskantoor in 1988 in dienst bij
Loodswezen b.v. in Delfzijl. Hij ging met zijn vrouw – die intussen lerares Nederlands was geworden –
wonen in het dorpje Kolham. Toen Jan werd bevorderd tot manager van de loods organisatie in
Rotterdam, zocht het gezin (intussen uitgebreid met twee zoons en een dochter) een huis in, maar
vooral rond Rotterdam, want kinderen van het platteland waren ze gebleven. Uiteindelijk werd een mooi
huis gevonden in Oudenbosch (in het westen van Noord-Brabant). Sjoukje werd er lerares Nederlands
aan de middelbare school en Jan reisde sinds 2005 op en neer naar Hoek van Holland, waar het kantoor
van het loodswezen werd gevestigd.
Toch lonkte het Drents-Friese Wold, vaak was het de vakantiebestemming en eind vorig jaar werd
besloten het eigen huis in de verkoop te zetten. Toen er zich al snel een koper meldde en het ouderlijke
huis in Elsloo te koop kwam, was de verleiding groot terug te keren naar de ‘roots’. Toch besloot men
te zoeken naar een modern huis in de omgeving en zo kwam Doldersumsestraat 16 in zicht. Niet in de
laatste plaats omdat het ruime erf de mogelijkheid biedt om een behuizing te bouwen voor moeder Tine
Lindeboom (87), die in de loop van het volgende jaar ook naar Boijl hoopt te komen. En alsof dat nog
niet mooi genoeg is: ook de dochter met haar zoontje van drie heeft (na het een en ander geregeld te
hebben) het vaste plan in de nabije toekomst naar Boijl te verhuizen. Gaat dat allemaal lukken dan
hebben we er straks vier generaties Schlepers-Bergsma bij!
Jeannette en Reimer

Boekelte
Harry van Middelaar heeft onze buurt verlaten.
Harry vond dat het na ruim 20 jaar in dienst te zijn geweest bij HBC Schep, het tijd werd om voor zichzelf
te beginnen.
Harry woont nu met zijn vriendin in Hoornsterzwaag, waar hij een paardenhouderij heeft. Wij wensen
hun daar veel woonplezier en succes met hun bedrijf.
Boekelterweg 3a is inmiddels ook weer bewoont. Hier woont nu Cees Brouwer, 31 jaar en woonde
voorheen in Zorgvlied.
Hij woont als vrijgezel hier en is van plan het huis zelf volledig op te knappen.
Hij werkt bij AGC in Oosterwolde.
Als hobby heeft hij bonte stamboekgeiten, waarmee hij door heel Nederland keuringen bezoekt. Dit jaar
was hij Nederlands kampioen bij de bonte melkgeiten.
Wij wensen ook hem veel woonplezier aan de Boekelterweg en veel succes met de geitenfokkerij.
Verder wensen wij een ieder fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2017.
Groeten Anne en Annie.
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De Wissel
Kevin de Vries is geslaagd voor de MBO 2 opleiding Particulier beveiliger. Hij gaat
nu eerst aan het werk en sparen. De bedoeling is dat hij uiteindelijk de kant van
politie/het leger op gaat.
Verder heeft Anja Kester op zaterdag 10 december haar schoonheidssalon Anja geopend. Zij is
gevestigd aan Boijlerweg 109. Wij wensen haar veel plezier met haar salon!
Polien en Helga
Hallo Boijl,
10 december is mijn 2e schoonheidssalon aan de Boijlerweg 109 geopend.
voor diegene die mij nog niet kennen wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Anja Kester 25 jaar oud, in oktober 2015 ben ik samen met mijn vriend Peter van
Nieuwenhoven inwoner van Boijl geworden.
Ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik mijn eigen schoonheidssalon begonnen bij mijn ouders thuis.
Mijn moeder heeft een kapsalon aan huis dus dit was een mooie opstap voor mij om te beginnen!
Naast mijn diploma schoonheidsspecialiste ben ik mij verder gaan
specialiseren in de opleidingen visagie, wimpersextensions,
nagelstyling en HD Brow Sculpting.
Voor meer informatie kunnen jullie een kijkje nemen op mijn website:
www.schoonheidssalonanja.com
Ik hoop jullie graag in mijn salon terug te zien!
Anja Kester

Bi’j Harmke
De landelijke trend in de landbouw dat steeds meer boeren geen opvolger hebben en stoppen met
melken, zet zich ook door in Boijl. Na de familie Bokkers en Van de Boer hebben eind oktober ook bij
ons de melkkoeien bij een nieuwe boer onderdak gevonden.
Een hele stap die het dagelijkse ritme behoorlijk op zijn kop zet.
En afscheid nemen van koeien waarvan de bloedlijn al tientallen
jaren in de familie zit, valt ook niet mee. Gelukkig is de stal nog
niet helemaal leeg want we gaan nog een paar jaar door met
jongvee.
Nu de melkkoeien weg zijn, kon Wim eindelijk geholpen worden
aan een nieuwe heup. Dat is inmiddels gebeurd en velen van
jullie hebben hem vast al zien scharrelen langs de weg tijdens zijn dagelijkse loopoefeningen. Na een
oproep op de facebookpagina van Boijl kon ik met buurman Jan nog dezelfde dag een hometrainer
ophalen bij Froukje Mooij. Hartstikke lief en Wim fietst nu trouw drie keer per dag.
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de belangstelling, de bezoekjes, de flessen
Beerenburg(!) en niet te vergeten de hulp van sterke collega boeren voor mij, wanneer er een pink
vastzit in het voerhek of onder de boxen!
Dan nog iets heel anders….na 4 dochters en 5 kleindochters is nu toch eindelijk onze
eerste kleinzoon geboren! Lotte en Roelof kregen op 17 november hun tweede
kindje, Lucas.
Omdat ik verder geen nieuwsberichten heb ontvangen van onze buurt, rest mij jullie
allemaal hele fijne feestdagen toe te wensen en een gezond 2017!
Anne-Marie van der Geest.
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Boijl Centrum
In memoriam Gerrie Terpstra
Op 30 oktober 2016 hebben we, met verslagenheid, afscheid moeten
nemen van onze buurtgenoot Gerrie. Ondanks zijn wilskracht en optimisme
heeft hij de ongelijke strijd tegen zijn ziekte niet kunnen winnen.Gerrie, een
active buurtgenoot en altijd behulpzaam, stond voor iedereen klaar.
Tijdens de dorpsfeesten betrokken bij het opbouwen van de versierde wagens en het aanbrengen van
de buurtversiering. Zijn inbreng bij de stratenquiz was groot. Meestal ging Gerrie op de fiets of met de
auto het dorp in om op allerlei vragen de antwoorden te zoeken. Als buurt zullen we Gerrie missen.
Voor de aktie ‘SamenLoop voor Hoop’ was Gerrie ook aktief bezig. Zo schreef hij onder andere op de
slotceremonie het voorlopige eindbedrag € 72.501,= op de cheque voor het KWF. Hopelijk levert dit
bedrag een bijdrage om in de toekomst kanker de wereld uit te bannen, want ieder verdient een morgen.
Ook Gerrie hadden we dit graag gegund.
We wensen Marietje, René, Wendy, Wilmer en naaste familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.
"Op 14 oktober zijn wij, Kornelius
Boersma
en
Mirjam
Liefers,
getrouwd.
Anne Wever en Geert Pijlman hebben
onze oprit versierd met twee vlaggen.
Nadat we foto's in de tuin hebben
gemaakt, zijn we op Epemastate in
Ysbrechtum getrouwd. Bij het
kerkelijk huwelijk was de gemeente
Frieslands
End
ook
vertegenwoordigd.
We hebben genoten van een
prachtige dag met lieve aandacht van
familie, vrienden, collega's en buren”.
Wij wensen Mirjam en Kornelius veel
geluk.
Oud buurtgenoot, Willem Wever, woont
sinds 2000 in Australië. Er is daar een
grote Nederlandse gemeenschap en een
aantal daarvan was uitgenodigd om op 4
november Koning Willem-Alexander en
Koningin Maxima te ontmoeten. Dit
tijdens het staatsbezoek. Er waren 350
mensen uitgenodigd om te worden
voorgesteld en daaruit werden 30
personen uitgekozen om persoonlijk met
het koninklijk paar te praten over diverse
onderwerpen.
Hiervoor was Willem ook uitgenodigd. Het
was een bijzondere ervaring in een
ontspannen sfeer.

Ongrijpbaar is de tijd.........al weer een jaar voorbij.
Een jaar van verdriet en vreugde in ons dorp. Een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van
dierbare dorpsgenoten. Heel Boijl leeft mee met de nabestaanden.
Vreugde en saamhorigheid bracht de succesvolle aktie “SamenLoop voor Hoop” in Boijl.
Toegewenst: Goede kerstdagen en een voorspoedig 2017.
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Aafje Wever en Thea Pijlman.

Hiermee willen wij u hartelijk bedanken
voor de steun en warmte, in welke vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
Gerrie Terpstra
Dit alles heeft veel voor ons betekend.
Marietje
René en Wendy
Wilmer

Boijl

ost

Hier weer wat nieuwtjes uit het Oosten.
De eerste nachtvorsten hebben we weer achter de rug, velen van ons kunnen geen blad meer zien
maar dat ligt er nog steeds, Sinterklaas is weer naar Spanje terug en Boijl maakt zich op voor de kerst.
Afgelopen zomer hebben Tara, Jorrit en Ilse hun zwemdiploma’s A en B behaald. Super gedaan en nog
van harte gefeliciteerd!
Familie Hessels willen we welkom heten op de buurt. Ze hebben het huis van familie Quak gekocht,
voorheen van Thijs de Vegt. Veel woonplezier op het nieuwe stekkie.
Even voorstellen
Wij, John Hessels en Nancy van den Belt zijn de nieuwe bewoners van Boijlerweg 157, gelegen in het
buitengebied van Boijl. Sinds eind juni wonen we op deze unieke plek. We genieten van het huis, de
mooie tuin en het vrije uitzicht op boerenland met akkerbouw, koeien, schapen en bosranden. Tevens
valt ons de gastvrijheid en de warme sfeer op. Het geeft ons een welkom gevoel.
We houden van tuinieren en hebben hier en daar al wat nieuws aangeplant; verschillende grassoorten
en mooie vaste planten die overwegend wit, blauw, paars en rose gaan bloeien. Wat we zeer bijzonder
vinden, is het feit dat we hier zoveel ruimte hebben dat we zelfs fruitbomen kunnen plaatsen.
We hebben er inmiddels 7 geplant. Voor ons is het bijzonder omdat in onze vorige woonomgeving,
Haarlem, de tuinen en terrassen veel kleiner zijn en je hooguit 1 boom kunt planten. Hier kunnen we al
onze tuinideeën vorm gaan geven.
Op dit moment zijn we ook aan het verbouwen, maar gelukkig is er tussendoor tijd genoeg om in de
mooie omgeving te fietsen en wandelen en leuke gezellige plaatsen en dorpen in de omgeving te
bezoeken. Regelmatig hebben we een soort vakantiegevoel.
Vriendelijke groeten,
John en Nancy
Op 2 september ging ons oud buurmeisje Monika Edema trouwen met haar Jelle, die twee wonen nu
gelukkig in Hoogeveen. Nog van harte gefeliciteerd, jong paar!
Op 25 september streek de ooievaar neer bij Harm-Jan en Margreet, Celine is nu grote zus van Michael.
Ook jullie allemaal nog gefeliciteerd namens de buurt.
Regelmatig zien we Jan Edema op zijn fiets, hij toert wat af in Nederland en in Europa. Het is dus niet
verwonderlijk dat hij op de lijst van RRTY Randonneur Round the Year gekomen is.
Hiervoor moet je elke maand minimaal een brevet met succes hebben uitgereden. In januari 2017 zal
hij in de erelijst worden opgenomen en dan wordt hem een herinneringsmedaille uitgereikt. Een hele
prestatie!
Beste mensen, ik wens jullie rustige kerstdagen en een goed uiteinde en vooral een voorspoedig 2017
Wie wil de schrijfpen van mij over nemen op de buurt? Ik hoor het graag
Vriendelijke groeten, Liane
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HERVORMDE KERK BOIJL
Eén ster
Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst
Bovenstaand gedicht is afkomstig van Jacqueline Roelofs-van der Linden.
Het is bijna Kerst. We vieren de komst van dat ene Kind waarmee een nieuwe toekomst is begonnen.
Wereldwijd staan we daar weer bij stil.
In Frieslands End is er in ieder dorp op Kerstavond een dienst. Er wordt volop gerepeteerd door
kinderen, koren en korpsen om die avond in onze dorpen mooie kerstliederen ten gehore te brengen.
Op Kerstochtend is er in Makkinga een ochtenddienst. Ook hier wordt door kinderen voor gerepeteerd.
En dat alles vanwege de geboorte van dat ene Kind. Hij brengt ons Licht. Dat gaan we vieren!
U bent van harte welkom.
Namens de Streekgemeente Frieslands End wens ik u vreugdevolle Kerstdagen toe en ook alvast veel
heil en zegen voor 2017!
Dieneke Grit, kerkelijk werker Frieslands End
KERKDIENSTEN:
ZONDAG 2 OKTOBER
Deze ochtend hadden we ds. T. Huttenga uit Burgum te gast. De bloemen zijn naar het bruidspaar
Kornelius Boersma en Mirjam Liefers uit de oude pastorie gegaan.
ZONDAG 23 OKTOBER
In deze dienst ging dhr. Koops uit Oosterwolde voor. De dienst ging over de Farizeeër en de tollenaar:
met wie identificeren wij ons? De bloemen zijn naar mevrouw B. Mooij gegaan voor haar verjaardag.
ZONDAG 13 NOVEMBER
Ds. Joost van den Brink uit Ureterp was onze voorganger. We vierden het Heilig Avondmaal. Het was
een hele mooie dienst waarin wij ook voor alle mensen hebben gebeden die het nu heel moeilijk hebben.
De bloemen gingen ter bemoediging naar mevrouw Marietje Terpstra.
ZONDAG 4 DECEMBER
Dieneke Grit ging voor op deze tweede zondag van Advent. Twee kaarsjes werden aangestoken. Het
was een warme dienst met een redelijk goede opkomst en een gezellige koffietafel na afloop. De
bloemen zijn ter bemoediging naar de heer Berend Slot gegaan.
KERSTBOOMONTSTEKING 10 DECEMBER
Ook dit jaar werd de kerstboom van de OJP in het dorp feestelijk ontstoken. De jongens hebben weer
een prachtige boom neer gezet en gelukkig hadden ze daarbij hulp gekregen van zware machines. In
tegenstelling tot andere jaren was de opkomst groot.
Om 17.00 uur begon het aftellen en stond de boom in de lichtjes. Met kerstmuziek, vuurkorven,
knakworstjes en bier van de OJP en chocolademelk en glühwein van de kerk werden de mensen uit het
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dorp verzorgd. Tegen de regenspetters waren twee partytenten opgezet. Op deze manier heeft de OJP
de kersttijd een mooie start gegeven en het was hartstikke gezellig.
WINTERCONCERT IN KERSTFEER OP 10 DECEMBER
Om half acht ’s avonds was de kerk goed gevuld voor een gezellig winterconcert. Fijn dat er zoveel
mensen waren gekomen om te luisteren naar prachtige kerstliederen.
Mirjam Cornelisse had deze avond georganiseerd voor haar zangleerlingen en ensembles.
Uitvoerenden waren: zangleerlingen en Ensemble Kalevala, piano: Nettie Vening; Ensemble
Sarabande, piano: Jeanine Santing; docent: Mirjam Cornelisse.
KERSTMUSICAL ‘DE HEMEL OP STELTEN’ OP 24 DECEMBER 2016 OM 19.00 UUR
We zijn druk bezig met de repetities voor onze nieuwe spetterende kerstmusical ‘De hemel op stelten’.
We hebben weer een grote groep kinderen, zestien kinderen maar liefst doen hier aan mee.
Op 24 december zijn we om 10.00 uur aanwezig in de toneelzaal van Woonzorgcentrum Rikkingahof in
Oosterwolde, hier houden we voor een, hopelijk groot publiek, onze generale repetitie.
Ook u bent daar welkom, toegang is gratis.
’s Avonds om 19.00 uur is de uitvoering in de kerk van Boijl, na afloop is er traditiegetrouw voor iedereen
chocolademelk.
OUDJAARSDIENST 2016
Op 31 december om 19.30 uur is er een korte bijeenkomst in de kerk.
In deze dienst overdenken wij de overledenen van Boijl van het afgelopen jaar.
Namens de kerkenraad zal Liane Russchen deze dienst voorgaan.
Alle aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om tijdens de dienst een kaarsje voor een
overledene of zieke aan te steken.
Weet u van harte welkom.
GEEN NIEUWJAARSDIENST 2017 IN BOIJL
Omdat de nieuwjaarsdienst op zondag 1 januari valt heeft de streekkerkenraad besloten dat deze dienst
gaat vervallen.
De eerste dienst van 2017 zal zijn op zondag 8 januari in Makkinga.
U bent van harte welkom.
FILMHUIS IN DE KERK VAN BOIJL OP 13 JANUARI 2017
‘Jagten’ is een Deense dramafilm uit 2012, geregisseerd door Thomas Vinterberg, naar een scenario
van Tobias Lindholm en Vinterberg zelf. De productie werd genomineerd voor de BAFTA Award voor
beste niet-Engelstalige film.
Het vermeende seksueel misbruik is eigenlijk maar bijzaak in de drama
waarin een hechte gemeenschap een monster met twee gezichten blijkt
te zijn.
Het griezeligste is dat de meeste mensen in Jagten gewoon
goedbedoelende, aardige mensen zijn. Thomas Vinterberg doet zelfs
tamelijk veel moeite om te laten zien hoe warm de pas gescheiden Lucas
door zijn omgeving wordt opgevangen. Hij gaat uit jagen met de mannen
en heeft een nieuwe baan op een kleuterschool waar het stoeien nog niet
in de ban is gedaan. Maar dat betekent niets wanneer Lucas plotseling
wordt verdacht van misbruik nadat een vijfjarig meisje in een vlaag van
boosheid het woord ‘pik’ in de mond neemt. Wat volgt is een sociaal drama
waarin Vinterberg voor ons uittekent hoe begrijpelijke bezorgdheid om kan
slaan in een agressieve heksenjacht.
De film is uitgezocht door de commissie van Vorming en Toerusting, kerken uit Donkerbroek/Haule,
Oosterwolde, Appelscha en Frieslands End. Iedereen is van harte welkom om te komen op:
Vrijdagavond 13 januari 2017 om 19.30 uur,
Koffie/thee á € 0,60 staat klaar om 19.15 uur.
Toegang vrij.
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VERJAARDAGEN:
Vier je verjaardag
als een feestdag
met allen die je lief zijn
groot en klein.
Zolang God jou het leven
op deze aarde
nog wil geven,
is het van grote waarde
dat je genieten mag.
Zijn nabijheid mag ervaren
op deze blijde dag
en ook de komende jaren.
Gedicht van: Mina Mulder-Zuur

mevr. C. de Vries-Boelen op 26 december
mevr. H. Mailly-Vaartjes op 9 januari
dhr. Y. Punter op 22 januari
dhr. H.J. Roeles op 20 februari
mevr. J. de Vries-Kromkamp op 25 februari
dhr. H. de Vries op 26 februari
dhr. G. Prins op 28 februari
mevr. M.J.F. Roelofs-Stolp op 10 maart
dhr. C. Goettsch op 29 maart
mevr. K. Punter-Hofstee op 31 maart

Alvast van harte gefeliciteerd!

STREEKDIACONIE ORGANISEERDE HEERLIJK STAMPPOTBUFFET EN LEUKE BINGO
Vrijdag 18 november j.l., vond in het karkehûs te Elsloo weer het jaarlijkse stamppotbuffet plaats met
daar achteraan nog een paar ronden bingo, waar leuke prijzen waren te winnen.
Vanaf vijf uur ’s middags werd iedereen welkom geheten, d.m.v. een drankje, waarbij ook de onderlinge
ontmoeting hoog in het vaandel stond geschreven. Het karkehûs bleek op een gegeven moment een
‘stampvol’ te zitten. De opening werd gedaan door Dieneke met ’t zingen van een lied.
Even na zes uur konden alle aanwezigen aanschuiven voor een, net als vorig jaar overigens, heerlijk
smakend stamppotbuffet, wat opnieuw werd verzorgd, door de catering van eetcafé ‘Het Anker’. Nadat
iedereen was bekomen van deze heerlijke maaltijd werden er dus nog een aantal ronden bingo
gespeeld, waarbij ondergetekende ook nog 2 pakken met lekkere koeken zou winnen, doch dit was
absoluut slechts bijzaak. Er werd een collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor
“Kinderen in de Knel “.
Resumerend: opnieuw een meer dan geslaagde middag c.q. avond, hulde voor de organisatie die hier
hopelijk in 2017 weer een vervolg aan kan geven. Een verslag van Jacob Schurer.

De kerkenraad van Boijl wenst u allen gezegende kerstdagen en een gelukkig
en voorspoedig Nieuwjaar!
Kerkelijk werker:
mevr. S.A. Grit
Kymmelswijk 4
sa.grit@hetnet.nl
Kerkenraadsleden Boijl:
mw. L. Russchen
Boijlerweg 149
dhr. S. Dolstra
Alteveersweg 23
dhr. H. Derks
Boijlerweg 42
mevr. M. Diever
Alteveersweg 42a
Aankomende diensten:
24 dec. Boijl
25 dec. Makkinga
31 dec. Boijl
8 jan. Makkinga
15 jan. Elsloo
22 jan. Boijl
29 jan. Makkinga
5 feb. Elsloo
12 feb. Boijl
19 feb. Makkinga
26 feb. Elsloo
5 mrt. Boijl
12 mrt. Makkinga
19 mrt. Elsloo
26 mrt. Boijl

19.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

9422 TD

Smilde 0592-414975 / 06-38552150

8392NG
8392MS
8392NJ
8392MS

Boijl
Boijl
Boijl
Boijl

Kerkenraad Boijl, mw. L. Russchen
da. L.P. Cnossen, Oosterwolde
Kerkenraad Boijl, mw. L. Russchen
ds. E.J. Struif, Oosterwolde
da. L.P. Cnossen, Oosterwolde
dhr. P. van Engen, Noordwolde
mw. S.A. Grit, Smilde
ds. E.J. Struif, Oosterwolde
ds. E.J. Struif, Oosterwolde
mw. L. Dijkshoorn, Appelscha
mw. S.A. Grit, Smilde
da. Y. Riemersma, Heerenveen
da. G. Martens, Bontebok
dhr. J. Koops, Oosterwolde
mw. S.A. Grit, Smilde
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0561-421750
0561-421512
0561-421596
0561-421636

Musical kinderkoor
Kerstochtenddienst
Oudjaarsdienst
Nieuwjaarsdienst
Heilig Avondmaal

INGEZONDEN

13

Dorpsarchief Boijl

BEDRIJVIGHEID IN BOIJL IN
VROEGERE JAREN

Zaterdag 14 januari - 13.30 uur - De Tille
Een middag waarin we samen met U teruggaan in de tijd.
Van Alten tot Zandstra - Van Brouwer tot IJben
Verhalen & foto’s op filmscherm
uit vroegere tijden
U bent van harte welkom
De toegang is gratis (Vrije gift bij de uitgang)
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DORPSARCHIEF

Blik op Boijl
1967 – VIJFTIG JAAR NUTTERT VAN DER HEIDE RITTEN IN BOIJL – 2016
Het zal zo eind ’66, begin ’67 zijn als bakker Nuttert van der Heide, wonend aan de Oosterstreek, binnen
wandelt bij Spar-kruidenier Jan de Vrij in Boijl. Niet om brood te bezorgen, maar met de vraag of hij als
bestuurslid van Sportcentrum Boijl het sportveld mag gebruiken voor het organiseren van een rit voor
oude motoren. In ’66 hebben zij dan al een demonstratie gegeven bij de grasbaanraces in Noordwolde.
Jan de Vrij, Sportcentrum, reageert positief.
En zo vindt de eerste ‘Boijl Ralley’ op 23 juli 1967 plaats met veertien
deelnemers. Ze rijden een ritje door de omgeving en doen
behendigheidswedstrijden op het sportpark. Rijden over een plank
en slalommen tussen pionnen en nog wat kapriolen. Op motoren die
dan al bijna 40 jaar of nog ouder zijn. Vaak geen versnellingen
hebbend, geen ketting, maar een leren riem als aandrijving en een
ontsteking en smering die door de berijder zelf bediend dient te
worden. Het bouwjaar van de motorfietsen moet voor 1 januari 1931
liggen.
Dit is een voorwaarde die door de VMC (Veteraan Motoren Club)
waar men lid van moet zijn, wordt gehanteerd. In latere jaren
verschuift de bouwjaargrens naar 1 januari 1941.
De rit valt goed in de smaak. In de ‘topjaren’ stijgt het aantal deelnemers tot zo’n 170 deelnemers. Ook
Engelsen, Belgen en Duitsers weten de weg naar Boijl te vinden. De in kilt verschijnende Schot Andrew
(Drew) Grant is een graag geziene gast (ook in Café ’t Zwaantje overigens ). Maar ook het echtpaar
Seymour uit Engeland dat een aantal keren komt met een zijspan gevuld met Dinky Toys en zelfs een
compleet cricketspel voor de basisschool. Dranghekken houden het publiek bij de start enigszins op
afstand. De start waarbij de deelnemers in de loop der jaren worden ‘weg gepraat’ door Nuttert van der
Heide, Andries Meijer, Jan Veldhuizen en Peet Veldhuizen. Intussen zijn de leden van Sportcentrum en
een groep vrijwilligers uit Boijl ook meer en meer bij de organisatie betrokken geraakt en verdwijnen de
vroegere assistenten (hoofdzakelijk kennissen van Nuttert uit de motorsportwereld in onze regio) uit
beeld.
In die beginjaren kamperen de deelnemers, sommigen al vanaf woensdag voorafgaande aan de rit, op
het voetbalveld op het sportpark. Op het parkeerterrein, dan nog onverhard, wordt in het weekend een
kampvuur gemaakt (hout genoeg in de Skoelebos) en VMC-ers Jerry Willard en z’n echtgenote zorgen
voor zang en gitaarmuziek, kortom ’t is ‘beregezellig’.) Soms worden er ook andere activiteiten
georganiseerd op de zaterdagavond. Ik herinner me touwtrekwedstrijden, barbecue, verloting ‘SchijtJe-Rijk’. Intussen is in 1974 in Gorredijk op de zaterdag een soortgelijke rit en de deelnemers rijden
vanuit Boijl dan ook naar Gorredijk om ’s avonds weer terug te keren.
Later verkassen de deelnemers naar het oefenveld en een stukje weiland achter het Sportpark en, als
de gemeente forse vergoeding vraagt voor het afgeven van een tijdelijke kampeervergunning, zoeken
de deelnemers alternatieve overnachtingsmogelijkheden bij naburige campings. Dit gaat wel ten koste
van de gezelligheid en sfeer, maar ’t is niet anders.
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Vanwege zijn gezondheidstoestand, met name zijn gezichtsvermogen neemt sterk af, is 1980 de laatste
keer dat Nuttert actief betrokken is bij de organisatie. Om hem te eren voor het vele werk dat hij in al die
jaren heeft verricht, wordt met een staande ovatie bij de prijsuitreiking van de 15 e rit de naam ‘Boijl
Ralley’ voor de toekomst geschrapt en vervangen door de ‘Nuttert van der Heide Rit’. Nuttert, een stille,
nuchtere en bescheiden Fries ‘met motorolie in zijn aderen’ is zichtbaar ontroerd als hij dit hoort.
In 1984 overlijdt hij op 81-jarige leeftijd in ‘De Menning’ in Wilhelminaoord.
Door de jaren heen neemt het aantal deelnemers geleidelijk aan af om zich de laatste jaren te
stabiliseren rond de honderd. De terugloop wordt overigens ook gesignaleerd bij de andere ritten in den
lande. Ritten die beginnen in april en daarna bijna wekelijks plaatsvinden tot eind september. Het
merendeel van die ritten telt mee voor het jaarlijkse clubkampioenschap van de VMC. Punten,
strafpunten, worden gehaald als men de route te snel of te langzaam aflegt. Niet zo moeilijk zult u
zeggen, maar, als de motor al een
snelheidsmeter heeft dan moet die
onklaar gemaakt worden. De rijders
kiezen vooraf hun gemiddeld te rijden
snelheid, 24, 30 of 36 km/uur.
Het is de taak van de rekenkamer om
na afloop van iedere rit de
strafpunten uit de rekenen. Een leuke
anekdote in dat verband is, dat één
van de leden van de rekenkamer
destijds bij een nieuwe kandidaat
nadrukkelijk de vraag stelde: “Ie kun
toch wel goed rekenen he?”
Ja, een mooi evenement waarvan
gezegd kan worden, dat het Boijl
nationaal en internationaal op de
kaart heeft geplaatst. Een evenement dat door de jaren heen steeds veel publiek trok bij start en finish
en langs de, aanvankelijk met kalkpijlen op het wegdek en later oranje bordjes in de berm, gemarkeerde
route.
Onderstaand een foto van de heerlijke slagroomtaart die aan Sportcentrum werd aangeboden bij de 50e
editie door de voorzitter van de Veteraan Motoren Club.
Namens Dorpsarchief Boijl, Jan Veldhuizen

16

Dorpsarchief Boijl, Boerderijen
In de dorpskrant nummer twee is onder meer de boerderijenlijst Verwersweg en
Reeweg opgenomen.
Inmiddels zijn van inwoners van Boijl enkele wijzigingen ontvangen.
Misschien is de lijst nog niet helemaal compleet vandaar nog een herplaatsing van de
lijst.
Eventuele wijzigingen kunt u doorgeven aan G.Prins , telefoon 421743
e-mail: jageprins@hetnet.nl
Namens Dorpsarchief Boijl
Gerard Prins
Huisnr.
1
2
4
4a
6
9
10
14

Bewoner
H. Wemer
F. Kloosterman
H. W. Jongneel
P. J. P. Klaassen
J. Jonkman
C .J. S. Adams
Velim
K. C. N. M. Bakx

vroegere bewoners
Reeweg
R. Jorritsma, S. Jorritsma
H. Veenstra, J. Have, H. Neve, K. Dijkstra
H. Nijholt, P. van Reeuwijk
R. Jorritsman
H. ter Haar, B. Roeles, R. Jorritsma
Y. Kuiper
M. Dijkstra, A. Dijkstra, K. Feenstra
J. Werkman, J. Bruursema, J. Francois, M.J. Tjaden
Verwersweg

7

W. Mesken

11

M Goettsch

12
13
14
16

G Bos
A. Goettsch
C. Goettsch
J. Kouwenhoven

A. Slager, v.d. Meulen, A. Wieldraaier, P. Wijntjes, Terpstra
J. F. Goettsch, C. Goettsch, A. Goettsch, Corn. Goettsch,
P. Goettsch
W. Kiewiet, T. de Boer, C. Lighart
J. v.d. Zee, G.Nijholt, P. van Haaften, M. Zwaan, S. Wheda
J. Jongsma, L. Lieverink
S. Wheda, H. ter Haar, B. Veenhuizen, v.d. Westen, Nielsen
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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 onze vereniging. De
overdracht van het bestuur, onze bemoeienis en deelname in de Dorpsvisie en nog
vele andere zaken. Zonder al te veel te verklappen over onze plannen voor het dorp
dit jaar, hopen wij als oudejaarsploeg een ieder weer blij te verassen en enthousiasmeren met
onze stunt, dit jaar in het teken van iets teruggeven aan het dorp.
Verhoging leeftijd alcohol
Zoals velen in ons dorp niet ontgaan is, is de alcohol grens het afgelopen jaar verhoogd naar 18 jaar.
Wij als OJP zullen tijdens onze vergadering en andere feestelijke activiteíten rondom de jaarwisseling
ook naar deze richtlijnen moeten handelen. De gepaste oplossing voor deze nieuwe wetgeving is om te
gaan werken met gekleurde bandjes die bij de aanschaf van alcohol getoond dient te worden. Schrikt u
er dus niet van als u tijdens het binnentreden van onze feestlocatie gevraagd wordt om uw
identiteitsbewijs.
Stunt
Voor de stunt van dit jaar, hebben wij ons laten leiden door de ontwikkelingen en huidige gang van
zaken die het afgelopen jaar voor een hoop rumoer zorgde in het dorp. De OJP wil zonder al te veel
details prijs te geven dit jaar dan ook iets
teruggeven aan het dorp.
Instuif
Na de vuurwerkshow en het uitreiken van de
cadeaus is er voor iedereen de mogelijkheid om het
nieuwe jaar te vieren in het dorpshuis van Boijl. Dit
feest wordt georganiseerd door de OJP. Het is van
belang dat u weet, dat het bedrag dat u tekent op
de lijst niet wordt gebruikt om het feest te kunnen
bekostigen.
Nieuwjaarsviering
in de loop van de jaren zijn de activiteiten van de
OJP wel wat veranderd, Het togen wordt al lang niet
meer gedaan, maar nog steeds zorgt de OJP ervoor
dat alles rondom de nieuwjaarsviering soepel
verloopt. Hierbij spelen de activiteiten zich de
laatste jaren rondom het dorpshuis af. Rond 00:30
uur wordt begonnen met een spectaculaire
vuurwerkshow. Tijdens de vuurwerkshow zal een
gebied rond de Tille worden uitgezet, het is de
bedoeling dat hier geen vuurwerk word afgestoken.
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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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 vorig jaar 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 getalen 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 te veel over zeggen...
Graag zien wij u terug bij de nieuwjaarsviering om 00.30 uur buiten, naast het café 'de Tille',
voor onze befaamde vuurwerkshow. Vervolgens bent u welkom in het dorpshuis 'De Tille' voor
de uitreiking van cadeaus en instuif.
Met vriendelijke groet, OJP ’t Zwaantje

Dames gymclub 55+
Wij zoeken nieuwe leden …… Doe met ons mee!
Vrijdagmorgen (van sept. t/m april) in ons dorpshuis van
10.00- 11.00 uur, onder deskundige leiding MBvO docente Maja
We beginnen met lopen op muziek
en doen ondertussen allerlei
oefeningen. Vervolgens doen we oefeningen op de grond (op
handdoek of matje)en wie dat niet kan doet het op een stoel. Daarna
komen andere spieren aan bod en gaan we materialen gebruiken,
zoals ballen, stretch doeken, pittenzakken, stokken, vangnetjes en
nog vele andere. Ieder doet zoveel zij kan en dat verschilt per
persoon. Werken aan soepele spieren en verhoging conditie.
De eerste 2 lessen zijn vrijblijvend en gratis. Kosten € 15,00 per maand. Bij meerdere nieuwe leden
gaat de contributie omlaag. U kunt met een van de leden (Riet, Roelie, Akke Harmke, Femmie, Jannie,
Maartje Geertje en Mariëtte) mee komen of zich opgeven bij:
Janny Ouwerkerk 06 30544348, Maartje Bergenhuizen 421816, Mariëtte van Stee 421353
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Het ondertussen traditionele carbidschieten is weer aanstaande.
En wederom is iedereen van de OLP weer druk met de organisatie van dit grootse evenement……
In dit bewogen jaar 2016, waar het hele dorp weer zijn ups en downs heeft gekend, heeft Boijl zich
met het organiseren van de SamenLoop voor Hoop positief
op de kaart gezet.
Om het jaar positief en in de saamhorigheid van de
SamenLoop af te sluiten, staat de tent weer op de plaats
waar het Carbidschieten ooit begon.
Hiervoor zijn wij wederom dank verschuldigd aan Anne
Marks, die ons weer een stukkie van zijn land leent.
De vergunningen zijn weer rond en de koek en zopie worden
alweer ingeslagen. Naar de tent wordt nog gezocht, maar als
het 31 december is staat alles weer op de plek voor een
gezellige middag.
Wederom doen wij een beroep op de jongeren om het carbidschieten ook eens te proberen!
Dussss………

KOMT ALLEN
Hapjes en drankjes zijn in principe gratis.
Maar om de kosten te drukken van dit altijd gezellige feestje is een kleine donatie altijd welkom.
En geheel in de traditie hebben we weer een goed doel waar we aan doneren.
Waar
Wanneer

op het land van Anne Marks aan de Kerkweg.
vanaf 13.30 uur op oudejaarsdag 31 december 2016

Namens de OLP,
Jam Dam
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Beste Boijligers,
Afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het project 'leefbaarheid', dat wij in opdracht
uitvoeren van Dorpsbelang en onze Minor Ondernemerschap en Management in Zorg en Welzijn aan
de Hanze Hogeschool.
Wij hebben al meerdere activiteiten in het dorp bijgewoond, zoals koersbal en met mensen in het dorp
gepraat om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van wat mensen willen. Aankomende weken zullen
wij meerdere activiteiten in het dorp bijwonen.
Naar aanleiding van deze bijgewoonde activiteiten, gesprekken en de Dorpsvisie, zullen wij een advies
schrijven voor Dorpsbelang om de leefbaarheid in Boijl te verbeteren.
Ook hebben wij een enquête gemaakt om jullie mening te peilen. De link komt onder andere op
Facebook te staan!
Als jullie suggesties of vragen hebben over het verbeteren van de leefbaarheid in Boijl, dan kunnen jullie
mailen naar: brittdenie@live.nl
Groetjes,
Annick Holzhauer, Kiki Bos en Britt de Nie
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De website www.boijl.com wordt momenteel aangepast.
Straks hebben we in aanvulling op Facebook en
Dorpskrant ook een actuele website met lokaal nieuws,
activiteiten en wetenswaardigheden over Boijl en
omgeving.
Als u mooie foto’s heeft van ons dorp en/of de omgeving,
mail deze dan naar dorpsbelang@boijl.com. Wie weet
krijgen ze een plekje op de site of op de Facebookpagina.

AED bij het Dorpshuis
Naar aanleiding van het vorige bericht in de dorpskrant waarbij u er op werd geattendeerd zich aan te
melden bij www.hartslagnu.nl, wanneer u in het bezit bent van een AED-diploma, kunnen we u melden
dat er op dit moment 12 burgerhulpverleners zijn geregistreerd. Zij krijgen dus een melding wanneer er
in en rondom Boijl een AED nodig is. Laten we het er over eens zijn, dat dit er bedroevend weinig zijn.
AED-cursus
Gelukkig zijn er ook 3 mensen uit Boijl die zich hebben aangemeld voor een AED-cursus. In maart 2017
zal er in een Noordwolde een opleiding hartreanimatie en AED-training plaatsvinden. De cursus bestaat
uit 2 avonden en kost € 30,-. Dit is inclusief lesboek, diploma en koffie/thee.
De kosten van deze cursus kan in veel gevallen gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.
Uiteraard zijn wij op zoek naar méér mensen die inzetbaar zijn om de AED te bedienen!
Want iedereen weet; elke seconde telt! En vooral in dorpen, zoals Boijl, zijn we erg afhankelijk van de
eerste hulp, omdat we simpelweg te maken hebben met langere aanrijtijden van de ambulance.
Wilt u ook deelnemen aan de AED-cursus dan horen wij dat graag via:
dorpsbelang@boijl.nl of bellen/WhatsAppen met Anke Slot 06 27 293 147
En bent u al in het bezit van een AED-diploma, dan kunt u zich natuurlijk ten alle tijden aanmelden als
burgerhulpverlener via www.hartslagnu.nl.

Boijl op Glas
In de vorige dorpskrant heeft de initiatiefgroep Boijl op Glas u geïnformeerd over de stand van zaken
m.b.t. het aanleggen van glasvezel in het buitengebied.
Toen was de verwachting dat de provincie een samenwerking aan zou gaan met Kabel Noord.
Eind september bleek dat er problemen waren en recent (22 november) heeft de provincie besloten
daar (voorlopig) niet mee verder te gaan.
De provincie gaat nu proberen een marktpartij (zoals KPN, Ziggo, Kabel Noord, etc.) een plan te laten
maken om het glasvezel aan te leggen. Als dat er goed uitziet willen zij wel een lening verstrekken om
het mogelijk te maken om het uit te voeren.
De verwachting is dat het eindresultaat voor de bewoner er niet anders van wordt, ook al is door deze
gang van zaken de start van de aanleg van glasvezel enkele maanden vertraagd. Geduld dus nog
maar even.
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Zodra we meer weten zullen we dat melden!
Blijf ook zelf op de hoogte door berichten in de kranten te lezen, de brieven van de gemeente, de
website van de gemeente en/of de provincie te bezoeken, etc.
Een groet van de “Initiatiefgroep Boijl op glas”! Die bestaat uit:
Wim Gutterswijk

wgutterswijk@xs4all.nl

0561 - 421977

Remco Gutterswijk

rgutterswijk@gmail.com

06 - 53757581

Anne-Marie van der Geest

wvandergeest@hetnet.nl

0561 - 421290

Kees Thijs

kees.marian@telfort.nl

0561 - 785269 of 06 – 55861862

Foto: Voorbeeld aanduiding ‘Schoolzone’ in een andere gemeente

Verkeersveiligheid
Een poosje geleden vroegen we Boijligers om verkeersonveilige situaties aan ons door te geven. Aan
deze oproep werd goed gehoor gegeven. Dank daarvoor!
Verbeteringen
Op maandag 12 december heeft een delegatie van Dorpsbelang en de Basisschool alle plekken laten
zien aan mensen van de gemeente Weststellingwerf. Er zijn afspraken gemaakt over aanpassingen aan
wegen en stoepen. Zo wordt op korte termijn een spiegel geplaatst bij de uitrit van de Bekhofweg, zodat
je verkeer uit de richting Oosterstreek beter aan ziet komen. Ook wordt op het wegdek voor en na de
school ‘Schoolzone’ aangebracht. Er komt een afritje op de stoep bij de Klokkeweg/Kerkweg zodat een
rolstoel, kinderwagen of rollator hier van de stoep af kan. Verder wordt het wegdek van de Boijlerweg
tussen Boijl en Oosterstreek gefreest op die plekken waar de boomwortels omhoog komen. En zo nog
een paar ingrepen om de veiligheid te vergroten.
Hoe snelheid remmen?
De gemeente gaat daarnaast kijken wat de mogelijkheden zijn om weggebruikers minder hard te laten
rijden, met name voor de school langs. Dit is niet eenvoudig. Uit de metingen blijkt dat wij als
dorpsbewoners (ook) veel te hard rijden. De vraag om snelheidsremmende maatregelen en een
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grotere zichtbaarheid van de school speelt bij meerdere scholen in de gemeente. De gemeente is
daarom bezig hier uniform beleid op maken. Eventuele aanpassingen kunnen dus pas gedaan worden
als dit beleid er is. Verwachting is dat de gemeente hierover aankomend voorjaar een besluit neemt.
Natuurlijk houden school, Dorpsbelang en gemeente hierover contact. Ondertussen helpt het al een
boel als we zelf het gas wat minder ver intrappen….
Iets kapot of onveilig?
Ziet u een gat in de weg, een losse stoeptegel, een laaghangende tak boven de weg of een lantaarnpaal
die niet brandt? Meld het bij de Infolijn van de gemeente!. Ervaring leert dat ze meestal snel in actie
komen na een melding. Mail naar: info@westellingwerf.nl of bel via nummer 0561-691300. De Infolijn is
telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.30 uur en vrijdag van 08.30 - 13.00
uur.
“ In de vaart der volkeren”
Dit was het onderwerp waar we half december, tijdens een brainstormsessie, uitgebreid over hebben
gesproken met elkaar. Weet je wat bovenstaande uitspraak betekent?
Volgens de Dikke van Dale wil het zeggen dat ‘we het gevoel hebben een belangrijke rol te spelen
voor de maatschappij….zeker’, dat is waar! Officieel zal dit zeker zo bedoeld zijn door Lodewijk van
Deyssel (1887).
We hebben het als Dorpsbelang Boijl over de ‘vaart’ gehad, de snelheid…..Inmiddels zijn we wel al
meer dan een half jaar als interim bestuur actief. Laat het woord interim er maar bijna van af. Wat een
kolkende rivier, wat een snelheid! Besef je, als bewoner van het mooiste dorp van Weststellingwerf,
wel wat er voor een fantastisch werk verzet wordt door ons als Dorpsbelang? Vol passie levert ieder
lid zijn/haar bijdrage. Als (interim)-voorzitter ben ik dan ook blij met een team dat de kop vooruit heeft
en meegaat ‘in de vaart der volkeren’ Katja, Anne, Alletta, Anne-Marie, Anke en Anne trekken de kar
om, samen met andere bewoners een verbindende rol te zijn voor de gemeenschap.
Inmiddels hebben we een aantal overleggen gehad, waarbij we bezig zijn geweest om te leren mee te
bewegen met de ‘vaart’ en om in een soort snel kolkende rivier ons hoofd boven water te houden. Dat
is aardig gelukt en dat houden we ook zo.
We houden contact met de politiek door actief te zijn binnen de Vereniging Kleine Dorpen in
Weststellingwerf, Anne-Marie in de werkgroep en Pim in het bestuur. Er is overleg met de gemeente
op het gebied van verkeersveiligheid door Katja. Veiligheid en alles rondom de AED wordt opgepakt
door Anke. Alletta pakt haar rol op als notuliste en is een belangrijke verbinder met de jonge
dorpsgenoten. Anne S let op de penningen en Anne G krijgt alle post binnen.
Beste dorpsgenoten, we zijn vol passie en empathie bezig met veel zaken die ‘Ons Dorp’ aangaan.
We maken ook graag gebruik van de kennis en kunde van de gemeenschap, denk bijvoorbeeld aan
de Stichting Dorpshuis De Tille, maar ook zitten we om tafel met leden van de Kerkenraad. We zijn blij
met de mensen die zich bezig houden met de komst van snel internet en ga zo maar door….
Wij hebben jullie nodig om als dorp verder te gaan met Dorpbelang 2.0, vandaar ook de vraag: wil je
de datum 4 april in de agenda zetten voor een inspirerende bijeenkomst met elkaar.
Vanuit onze kant, wensen we iedereen een fijne kersttijd toe en natuurlijk een goede jaarwisseling, tot
ziens in de straten van Boijl…
Een enthousiaste groet,
Pim Pera
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Dorpsgemeenschap
Junior Wampex 2017
Het is weer zover, de junior wampex staat weer op het programma.
De wampex van 2017 zal plaatsvinden op zaterdag 4 februari.
Hierbij wat meer informatie.
De route zal wederom rond de 16km zijn, en deelname is vanaf groep 8.
Een groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 6 personen, waarvan minimaal 1 persoon boven de 18
jaar is.
De kosten voor deelname bedragen €5,00 per persoon. Opgave is mogelijk tot 14 januari 2017, via
dorpsgemeenschap@gmail.com. Vermeld in deze mail je teamnaam, de deelnemers en de leeftijden
van de deelnemers.
Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met Jorrit de Vries of Hendrik Marks

Dorpshuiscommissie De Tille
Wij willen iedereen fijne kerstdagen wensen en een gelukkig en gezond 2017.
Alle vrijwilligers willen wij bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Zonder vrijwilligers lukt het niet om het dorpshuis draaiende te houden.
Enorm bedankt en wij hopen in 2017 een mooi jaar ervan te maken.
Namens de dorpshuiscommissie

Gemengd Koor Boyl
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Nieuwjaarsconcert Gemengd Koor Boijl 22 januari 2017 11.00 uur.
Op 22 januari vindt weer het traditionele Nieuwjaarsconcert van het Koor plaats. Het belooft weer een
mooi concert te worden. Het koor heeft dit jaar een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen en er is
een mooi afwisselend repertoire ingestudeerd. Dirigente Marijke Beute weet haar enthousiasme goed
over te brengen op de groep. Bij het sluiten van de termijn voor dit blad is het programma voor het
concert nog niet helemaal bekend, maar kijk daarvoor even op onze website www.gemengdkoorboyl.nl
of like ons op www.facebook.com/Gemengdkoorboyl/ en je blijft op de hoogte. Je kunt daar ook
plaatsen reserveren voor het concert. De toegang is zoals altijd gratis.
Nieuw is dit jaar, dat wij een aantal sponsors bereid hebben gevonden om ons concert te steunen.
Daarmee kunnen we de toegang gratis houden en een wat uitgebreider programma maken voor dit
concert. Wij zijn deze sponsoren zeer dankbaar. Er is zelfs ruimte om nieuwe bladmuziek aan te
schaffen. Wij zetten ze op 22 januari extra in het zonnetje.
Uiteraard hopen wij van harte dat we op 22 januari om 11.00 uur veel Boijligers in de Tille mogen
ontmoeten. En heb je zin om te zingen? Kom op maandagavond gerust langs. We repeteren dan van
20.00 uur tot 22.00 uur in de Tille. Vrijblijvend meedoen kan en mag om kennis te maken met het plezier
van het zingen in een koor. Noten kunnen lezen is niet noodzakelijk.
In ieder geval wensen wij alle lezers hele fijne kerstdagen en een harmonieus en klinkend 2017.

Verrassend concert Gemengd Koor Boyl en Alta Trinita
Het publiek in de Schutse in Appelscha kreeg de handen ruim op elkaar voor het mooie concert dat
beide koren zondag gaven. De balans tussen het overwegend klassieke repertoire was evenwichtig
en de muziek en zang klonk, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, met een warme klankkleur op deze
stormachtige zondag.
De start van het concert was bijzonder, met twee grappige
franse volksliedjes uit de 16e eeuw: Le Tourdion en Je ne
l’ose dire, compleet met mimiek gebracht. Het klassieke
programma met als hoogtepunt de Messe Breve in C van
Charles Gounod werd afgewisseld met twee pianosolo’s van
pianiste Jeanine Santing. De koren namen aan het slot al
vast een voorschotje op de kerst en brachten het engelse kerstlied Petit Noël, ook wel bekend als
Ding Dong Merily on high. Na het concert ging een volle kerk na een warm applaus tevreden
huiswaarts.
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SPORT
Volleybalvereniging SDO
SDO VLECHTERSTOERNOOI 2017
Het wordt ondertussen een heuse traditie, elk voorjaar organiseren we het
Vlechterstoernooi in sporthal De Duker te Noordwolde.
Ook nu weer! Het Vlechterstoernooi is voor iedereen toegankelijk, niet alleen
bedrijven maar ook de inwoners van Noordwolde, Boijl en omstreken en onze
eigen volleyballeden worden uitgenodigd om deel te nemen om een avond
gezellig en recreatief te volleyballen.
Wat? Een gezellig en recreatief volleybaltoernooi
Voor wie? Voor iedereen! Teams van 6 tegen 6
Wanneer? Woensdag 1 maart 2017 van 19.00 tot 23.00 uur
Waar? Sporthal ‘De Duker’ in Noordwolde
Opgeven? Graag voor 8 februari 2017
Bij wie? vlechterstoernooi@vv-sdo.nl of 06-12 68 92 99
Meer informatie? www.vv-sdo.nl
Kijk ook op onze Facebookpagina ‘SDO Vlechterstoernooi’!

Stichting Sportcentrum Boijl
BOEK 50 JAAR NUTTERT VAN DER HEIDE RITTEN
Door onvoorziene omstandigheden is bovenstaande helaas niet opgenomen in de vorige editie van ‘Even Bi’jpraoten’.

Ter gelegenheid van de 50e Nuttert van der Heide Rit is het afgebeelde boek, van de hand van
oud-Boijliger Jan Veldhuizen, uitgegeven in nauwe samenwerking met de Stichting Sportcentrum Boijl.
Het boek geeft een mooi overzicht van de afgelopen 50 jaar met veel fotomateriaal uit al die jaren.
U ziet o.a. foto’s van deelnemers uit Boijl en naaste omgeving. Ook persoonlijke herinneringen van de
dochters van Nuttert van der Heide en een aantal deelnemers en oud-deelnemers ontbreken niet.
Het boek, hard omslag, 18 x 25 cm, 72 pagina’s, is voor €10,af te halen bij Gerard Prins in Boijl.
Ook kunt u het rechtstreeks afhalen voor €10,(bezorging in Boijl gratis, per post €15,-) bij:
Jan Veldhuizen
Meekhofsveen 15
8426 JM Appelscha
janveldhuizen@kpnmail.nl
tel. 0516-481647 of 06-13415198
bankreknr.: NL63 TRIO 0777.8850.69
TOEKOMST NUTTERT VAN DER HEIDE-RIT
Aanvankelijk leek voortzetting van de rit door een aantal mensen
uit Boijl gewaarborgd.
Op het allerlaatste moment haakten zij echter af.
Vervolgens is op 13 oktober 2016 in een vergadering met een aantal bestuursleden van MC Rensport
Noordwolde de toezegging gedaan door MC Rensport Noordwolde dat zij de organisatie met ingang
van het komende jaar overnemen.
Hiermee lijkt de toekomst van de Nuttert van der Heide Ritten gewaarborgd.
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Voetbalvereniging Trinitas
OLIEBOLLENACTIE 29 DECEMBER 2016
Op donderdag 29 december a.s. houdt 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 bij onze venters of rechtstreeks in de
sportkantine in Boijl.
De eerste venters starten ’s morgens om 11.00 uur en zullen de volgende buurten bezoeken:
Boekelte, Rijsberkamp, Bekhofweg, richting Zandhuizen, Doldersumsestraat, Boijlerstraat,
Alteveersweg, Schoollaan, Oostvierdeparten, richting Vledderveen, Boijlerweg, Reeweg, Verwersweg.
’s Middags zullen de volgende buurten bezocht worden door onze venters:
De Daoken, Groene Zoom, Boschoordweg, Boijlerweg, De Brink, Klokkeweg en Kerkweg.
Denkt u de venters mis te lopen dan is het mogelijk vooraf de oliebollen te bestellen, deze zijn dan af te
halen in de sportkantine.
Bestellen kan tot woensdag 28 december bij Lammie Jongbloed, tel. 0561-421408.
Kortom, mogelijkheden genoeg voor u om aan onze heerlijke oliebollen te komen en zo smullend het
oude jaar uit te luiden!
Vrijwilligers voetbalvereniging Trinitas
------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------Vrijwilligers vanaf 13 jaar die
willen helpen met het venten
van
oliebollen
kunnen
zich
melden bij:
Douwe de Vries tel. 06-36318604
of Geertje tel. 06-36318603

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

oliebollen, wit
per zak €4,oliebollen, krenten
per zak €5,-

te bestellen bij:
Lammie Jongbloed
tel. 0561-421408
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ZONDER GERRIE…..
Gerrie Terpstra was een man met vele petten. Eén ervan was het jaarlijkse oliebollen bakken. Het is al
jaren de gewoonte dat een groep vrijwilligers oliebollen bakt in de kantine van het sportgebouw. De
opbrengst komt ten goede aan de sportvereniging.
Uiteraard moet een kantine een kleine gedaantewisseling ondergaan en Gerrie wist van de hoed en de
rand. Het technische gedeelte, zeg maar. Vooral het aansluiten van apparatuur is een precisiewerk.
Op de bakdag zelf was hij de man van het beslag. - Geen goed beslag, geen goed product. –
Het is gek maar het weer schijnt invloed te hebben over het vlotte of minder vlotte verloop van het
bakken. Gerrie stak de vinger in de lucht en wist meteen of het te warm, te koud te vochtig of te droog
was. Klare Piet Paulusma dus.
Voortaan zullen we het zonder Gerrie moeten doen. We zullen hem missen.
Dat geldt niet alleen voor zijn gezin en familie maar ook wij als samenleving.
Hij heeft het recept aan ons doorgegeven en we hopen dat de oliebollen als vanouds zullen smaken.
De Oliebollen ploeg
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SCHOOLNIEUWS
Vandaag vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Het is
prachtig zonnig weer maar de temperatuur ligt ver onder
het vriespunt. Rond 8.00 uur kwam de ‘discowagen’ met
de chaospieten het dorp doorrijden. Wat een prachtig
gezicht met al die dansende Pieten. Op het
parkeerterrein hebben ze samen met de kinderen en
leerkrachten, gedanst en gezongen. Wat een spektakel!
De Pieten hadden voor een aantal leerlingen nog een
‘cadeautje’ meegenomen. Helaas bestonden deze
cadeautjes slechts uit lege dozen. Een aantal Pieten
vond het niet leuk dat zij zelf nooit een cadeautje kregen
en hadden daarom alleen een aantal lege dozen ingepakt.
Gelukkig kwam Sinterklaas alles goedmaken en nam de kinderen mee naar school waar voor iedereen
een echt cadeautje klaar lag. De peuterspeelzaal en de kinderopvang vierden Sinterklaas in het
speellokaal, waar Sinterklaas en de Pieten cadeautjes hebben uitgedeeld. Daarna ging Sinterklaas naar
groep 1 t/m 4 en kregen de kinderen een cadeautje van Sinterklaas. Groep 5 t/m 8 hebben prachtige
surprises gemaakt. Het was een prachtig Sinterklaasfeest! Ik wil hierbij dan ook de
Sinterklaascommissie hartelijk bedanken voor de geweldige voorbereidingen en uitvoering van dit
grootse feest!
Aan het begin van het schooljaar wordt er veel
aandacht besteed aan ‘groepsvorming.’ Dit is de
periode om elkaar te leren kennen en te wennen aan
de nieuwe groepssamenstelling, de nieuwe leerkracht
en het nieuwe klaslokaal. Deze periode noemen wij
‘de Gouden Weken’ en duurt zes weken. Aan het eind
van deze periode worden de Gouden Weken
afgesloten met een groepsuitje.
Ook dit jaar zijn alle groepen weer weggeweest.
Groep 1 & 2 zijn naar het bezoekerscentrum In
Appelscha geweest en hebben daar het
‘kabouterpad’ gelopen. Het kabouterpad is een
belevingsspeurtocht voor kinderen waarbij ze
allemaal opdrachten moeten uitvoeren.
Groep 3 & 4 zijn op bezoek geweest bij het dierenartsencentrum. Zij hebben daar gezien wat het werk
van een dierenarts zoals inhoud en hebben een rondleiding gekregen.
Groep 5 & 6 heeft bij het bezoekerscentrum in Appelscha het paddenpad gelopen. Ook dit is een
belevingstocht waarbij de kinderen allerlei onderzoekjes moeten doen en diertjes moeten zoeken.
Groep 7 & 8 zijn aan het midgetgolven geweest.
De Kinderboekenweek had dit jaar als thema “Voor altijd Jong” en ging over opa’s en oma’s. Groep 7 &
8 heeft de kinderboekenweek geopend met een creatieve voorstelling. Ook deze voorstelling had als
thema ‘voor altijd jong’.
Tijdens de boekenweek hebben een aantal oma’s voorgelezen aan de verschillende groepen.
Noor van de Vliet uit groep 8 is de voorleeskampioen geworden en zal onze school vertegenwoordigen
tijdens de regionale voorleeswedstrijd. Het was weer een zeer gezellige week met als doel om het
leesplezier te promoten. Er is veel aandacht besteed aan lezen en aan de verschillende boeken.
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Groep 7 & 8 hebben in oktober bezoek gehad van
twee raadsleden van de gemeente Opsterland. Dhr.
Teun Stoker en dhr. Marcel Bos hebben, samen met
de kinderen, hun lunch genuttigd in groep 7 & 8.
Vervolgens hebben zij een presentatie gegeven over
het werk van de gemeenteraad en hebben zij een
inkijkje gegeven in hoe de gemeente werkt. De
kinderen hebben nog even aandacht gevraagd voor
de gevaarlijke verkeerssituatie voor de school. Zij
hebben aandachtig geluisterd en beloofd om hier nog
eens over te komen praten. Als dank voor hun bezoek
hadden de raadsleden voor alle kinderen van de
school een stuk fruit meegenomen.
Ook hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan het gemeentehuis. Zij hebben daar een rondleiding
gekregen en er werd een raadsvergadering nagespeeld waarbij de kinderen de rol van raadsleden op
zich namen. Een zeer leerzame excursie! Tot slot mochten de kinderen nog even op het ‘dak’ van het
gemeentehuis genieten van het prachtige uitzicht over Weststellingwerf.
Groep 3 & 4 hebben, in het kader van de herfst, prachtige paddenstoelen geschilderd op een stuk
boomschors. Onder leiding van Claudia Bambacht zijn er prachtige werkstukjes gemaakt.
Dit jaar staat programmeren voor alle groepen op het
programma. Onder leiding van studenten van het Friesland
College zijn er lessen samengesteld waarbij het
programmeren door de kinderen beleefd wordt.
Groep 1 & 2 hebben in de afgelopen periode met Beebot
gewerkt. Dit is een speelgoed bijtje die m.b.v. verschillende
knopjes bestuurd kan worden. De kinderen moeten hiermee
een bepaald parcours afleggen. De kinderen van groep 1 &
2 waren erg enthousiast. De andere groepen zullen ook dit
jaar verschillende lessen programmeren gaan volgen.
Op 21 november heeft de school deelgenomen aan “Streetwise”.
Streetwise is een verkeerseducatielijn, die de ANWB verzorgt. Voor alle (combinatie) groepen waren er
verschillende activiteiten. Groep 1 & 2 kregen het onderdeel ‘Toet, toet’. Hierbij leerden de kinderen
verkeersgeluiden herkennen en hebben zij geoefend met het oversteken. Ook hebben de kinderen
geleerd waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje te gebruiken in de auto.
Groep 3 & 4 hadden het onderdeel ‘Blik & Klik’. De kinderen hebben in het dorpshuis les gekregen in
het veilig oversteken en ook zij hebben ervaren waarom het
dragen van autogordels en een kinderzitje zo belangrijk is.
Ook is er bij de kinderen een oogmeting gedaan.
Groep 5 & 6 hadden het onderdeel ‘Hallo Auto’. Hierbij draait
het om de remweg van een auto. De kinderen hebben, in
een lesauto, zelf ervaren hoe een auto reageert bij het
remmen. Ook hebben de kinderen geleerd om een
autogordel op de juiste wijze te gebruiken.
Groep 7 & 8 hebben bij het onderdeel ‘Trapvaardig’ zich
bezig gehouden met fietsbeheersing. Zij moesten met hun
fiets, op het schoolplein, een parcours afleggen. Daarnaast
mochten de kinderen op een elektrische step rijden. Ook werden alle fietsen van de kinderen
gecontroleerd op evt. gebreken en veiligheid.
Momenteel zijn de leerlingen en ouders van groep 8 zich al aan het oriënteren op het Voortgezet
onderwijs. De kinderen zijn al naar een aantal open dagen geweest van de verschillende scholen en er
is een voorlichtingsavond gehouden over het VO in de regio. Hier hebben AOC Terra, het groene
lyceum, RSG Steenwijk en het Linde College de ouders voorlichting gegeven over wat de scholen te
bieden hebben. Deze voorlichtingsavond was georganiseerd door de Vensterschool, obs de Velden,
Mathijsje en onze school.
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Op de zakelijke ouderavond hebben we afscheid genomen van een aantal OV leden. Aukje Jager, Bea
Moed en Natascha van Nieuwenhoven. Wij willen hen, langs deze weg, nogmaals hartelijk bedanken
voor hun inzet van de afgelopen jaren. Zonder hun hulp zouden we een heleboel activiteiten niet zo
goed hebben kunnen organiseren.Gelukkig zijn de lege plaatsen ingenomen door andere ouders.
Ook onze school heeft meegedaan aan de ‘Jumbo’ actie: “Sparen voor School!”.
Klanten die boodschappen haalden bij de Jumbo kregen een lot met een code. Deze code konden zij
toekennen aan een school naar keuze. Met de gespaarde punten kregen wij een bedrag dat gebruikt
kon worden aan speelmateriaal. Wij zijn enorm trots op het eindresultaat. Onze school is op de tweede
plaats geëindigd met een totaalbedrag van € 1016,85 . Dit bedrag gaan wij natuurlijk goed besteden.
Wij willen, bij deze, iedereen bedanken die hun lot aan onze school heeft toegekend!
Nu Sinterklaas weer terug is naar Spanje maken wij ons op voor de Kerst.
Inmiddels is alle sinterklaasdecoratie omgeruild voor kerstversiering. De school ziet
er weer prachtig uit!
Ook hebben wij vandaag een mooie Fairybell in de vlaggenmast bevestigd. Dit is
een lichtversiering in de vorm van een kerstboom. ’s Avonds ziet het er prachtig uit!
Deze week zullen alle kerstbomen in de verschillende klassen worden opgetuigd.
Een gezellige sfeer op school!
In de komende twee weken zullen er nog een tweetal creatieve middagen worden
georganiseerd waarbij de leerlingen allerlei kerstdecoratie gaan maken en op
donderdag 22 december zal de kerstviering plaatsvinden. De kinderen maken
allemaal (met hun ouders) een gerechtje dat onderdeel uit gaat maken van een
heerlijk kerstbuffet.
Op vrijdag 23 december start dan de kerstvakantie tot en met 8 januari 2017.
Alle leerlingen en teamleden van Dalton obs de Oosterbrink wensen u een fijne kerstdagen en
een heel gelukkig 2017.

LEG DEZE DATUM VAST
KERSTVAKANTIE
VOORJAARSVAKANTIE
GOEDE VRIJDAG/PASEN
MEIVAKANTIE
HEMELVAART
PINKSTERVAKANTIE
ZOMERVAKANTIE

23 DEC.
17 FEBR.
14 APR.
21 MEI
25 MEI
2 JUNI
21 JULI

-

8 JAN.
26 FEBR.
17 APR.
30 MEI
28 MEI
11 JUNI
3 SEPT.

VERJAARDAGEN
JANUARI
9 Nynke Veenhouwer
12 Brent Groen
15 Sjouke Leistra
18 Ellart Jongedijk
26 Sem Spijker

FEBRUARI
2 Laura Mulder
5 Geovanny van Lingen
5 Mirre Mulder
6 Joey de Jong
6 Henry Morgan
12 Celine Veenstra
16 Thijs Tolman
18 Storm Bakker
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MAART
6 Morres Bruursema
8 Ronja Oostra
9 Ilse Spijker
10 Sven Vermeeren
12 Nynke Gutterswijk
13 Denise Ouker
13 Max van der Walle
15 Annemiek Jager
24 Sofie Lodewijk
25 Bowie Peters
30 Laura van Sluis

Sinterklaas in groep 1 en 2
Sinterklaas wist van alle kinderen wel iets speciaals.

Zo wist hij dat Celine een manege thuis heeft en Morres op voetbal zit.

Jakub en Marie spreken een andere taal.

Nina ging paardrijden en Dustin, Tim en Sophie kregen vliegles
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Laura, Lars Finn en Nynke zitten op zwemles en Leon lijkt wel erg veel op zwarte Piet.

Jayden, Milan, Storm en Joey kunnen goed schudden met hun billen en Leon, Sven en Geovanny
spelen graag met trekkers.

Floor en Sofie verkleden zich graag als mega mindy en Florian en Mees kunnen mooie machines
ontwerpen.
Al met al weer een zeer geslaagd Sinterklaasfeest.
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SINTERKLAASVERHALEN

Groep 3 en 4

Pakjes
Misschien heb je het al gehoord: de pakjes waren eerst weg. Ze zijn gelukkig ook weer terug
gevonden. Dus pakjesavond is toch doorgegaan. Wat heb jij gekregen?
Jeffrey

Toen het schip weg was
Sinterklaas ging met de Pieten uit zwemmen. Na het zwemmen gingen ze heerlijk uitrusten onder de
palmbomen. Na het zwemmen gingen Sinterklaas en de Pieten naar het Pietenhuis. Ze gingen
inpakken voor de grote reis naar Nederland. Toen alles was ingepakt gingen ze naar de sterren
kijken en daarna gingen ze slapen. De volgende dag gingen ze naar de stoomboot. Ze schrokken
allemaal heel erg. Toen riepen ze: Het schip is weg! Ze gingen snel naar een woonboot en gingen
daarmee naar Nederland. Het duurde wel vijf weken voordat ze in Nederland aankwamen. Alle
kinderen dachten: waar blijft die Sinterklaas toch? Toen ze in Nederland aankwamen ging er een kind
naar de woonboot zwemmen. Niemand had het door dat Sinterklaas en de Pieten met een
woonboot naar Nederland waren gekomen. De kinderen kregen allemaal een hand met snoep en
pepernoten en ook alle kinderen kregen een cadeautje van Sinterklaas.
Emily en Sarah
Sint, de Pieten en de stoomboot
Sinterklaas en Zwarte Piet gingen naar de
pakjeskamer. Piet zei tegen Sinterklaas:
waar zijn de pakjes? Alle Zwarte Pieten
kwamen naar het kantoor en gingen de
pakjes zoeken. Gelukkig vonden ze de
pakjes en brachten ze naar de stoomboot.
Toen vertrokken Sinterklaas en de Zwarte
Pieten met de stoomboot naar Nederland.
Jarno en Jisse

Sint en Piet in Nederland
Sinterklaas en Zwarte Piet komen met de stoomboot aan in Nederland. Ze zwaaien naar alle
kinderen . Een jongetje, die Tim heet wacht ook heel lang rustig op zijn beurt tot Sint en Piet voorbij
komen. Uiteindelijk krijgt hij een hand van Sinterklaas en pepernoten van Piet.
Sam
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Op een onbewoond eiland
Sinterklaas en zijn Pieten varen met de
stoomboot naar Nederland maar ze
zijn één Piet vergeten. Sinterklaas en
de pieten komen in een erge storm
terecht en de stoomboot spoelt aan
op een onbewoond eiland. De Piet die
nog in Spanje was kreeg flessenpost
van Sinterklaas. Toen bouwde Piet een
vlot en met die vlot ging hij naar het
onbewoonde eiland varen. Zo redde
deze Piet Sinterklaas en de Pieten.
Julian en Jesse

De verdwenen pakjes
De pakjes zijn weg zegt Sinterklaas. Ga zoeken zegt hij tegen de Zwarte Pieten. Volg Huispiet! En dan
ontdekken de Pieten een geheime kamer. E..er zit..ie..mand zegt Huispiet. Ja goed gezien zegt een
kinderstem. En de pakjes? vraagt Huispiet. Ja ja die liggen hier zegt de kinderstem hahahhaha!!!
M…m….maar jij bent Luna Dark Moon, jij bent de superschurk! zegt Huispiet. Huispiet pakt een
touw en wacht even. Luna dar Moon kijkt niet…ik heb haar zegt Huispiet en ik neem haar gevangen.
Alle Pieten pakken nu de cadeautjes en nemen ze mee. Zo komen alle pakjes gelukkig weer goed
terecht.
Amber en Isabella

Lieve Sinterklaas en Pieten
Maandag kwamen Sinterklaas en de Zwarte Pieten bij ons op school. Ze gingen eerst naar het
parkeerterrein bij het sportveld. De Foppieten vonden het niet leuk dat zij geen cadeautje kregen.
Dat was wel zielig. Ze renden weg en wij hebben ze gevangen en we namen ze weer mee naar
Sinterklaas. Ze hebben toen wel een cadeautje gekregen. Daarna gingen we naar school. Sinterklaas
en twee zwarte Pieten kwamen bij ons in de klas. Iedereen mocht bij Sinterklaas komen en de
Pieten deden veel kunstjes. Wij hebben ook allemaal pepernoten en ook een cadeau gekregen. Het
was een leuk en gezellig feest. Tot volgend jaar Sinterklaas en Pieten!
Demi en Sem

BATTERIJEN
School spaart nog steeds uw lege batterijen.
Bij beide ingangen staat een ton waar u ze kunt deponeren.
Hiermee sparen wij punten, waarmee wij schoolspullen kunnen
kopen.
OUD PAPIER
Elke eerste dinsdag van de maand wordt het bij u opgehaald.
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pieten gingen ook kunstjes doen dat was het
maar weer dag van Eva

GROEP 5/6
Maandag 5 december in de avond had ik
cadeaus gekregen van Sint. We kregen ook
surprises. Die cadeautjes van Sinterklaas
waren heel mooi . De surprises waren ook
heel mooi. Ik had Micha en Julia had mij.
Het is vaak lastig om de witte pet op te zetten.
Maar die dag ging het heel goed!
Groetjes Fennick

Hallo allemaal
Ik ga schrijven over sinterklaas.
Ik kwam aan bij school.
En ik zag , heel feel pieten en kinderen.
En een auto met een kar er achter.
En er stonden pieten op de kar.
Het was een leuke dag.
Noëlla

Sinterklaas
Mandag 5 december was Sinterklaas op de
Oosterbrink.
We hoefde niet te werken en we mochten de
surprise uit pakken.
En ik had pur op me surprise. En ik mis een
ding maar het was een leuke dag en we
hadden een Sinterklaas film gekeken.
Groeten van Wouter
Maandag 5 december was Sinterklaas jarig en
was toen bij ons op school.
Het was een heel groot feest.
En Sinterklaas was niet alleen hij had veel
pieten mee genomen.
We kregen veel pepernoten en schuimpjes,
dat was lekker.
En we hadden ook nog een surprise voor
iemand gemaakt.
Sinterklaas kwam ook nog eventjes bij ons in
de klas.
Dat was heel gezellig.
Toen de pieten weg waren en de deur dicht
deden, deden ze toen weer de deur open en
gooiden pepernoten.
Van Lieke.

Ik ga schrijven over Sinterklaas
Het was leuk toen Sinterklaas kwam.
Toen we naar binnen gingen toen begonnen
we gelijk al met de surprise.
Ik en Daniël zijn altijd pechvogels met
spelletjes. Maar we hadden deze keer geluk
want we moesten 1 of 6 gooien en we
gooiden allebei 1 gegooid.
Micha
Hoi ik ga schrijven over Sinterklaas.
Toen we de surprise uitpakten kwam er een
piet en die strooide allemaal pepernoten.
Er kwam een op mijn hooft  .
Ik en Micha zijn altijd pechvogels met
spelletjes .
Je moest 1 of 6 gooien om je surprise te
pakken.
En toen gooide ik direkt 1 .
Ongeluk kan geluk brengen.
Ik had als surprise een voetbalveld met lego
poppetjes.
En de cadeaus waren 3 hotweels auto’s en een
dino ei.
Groetjes Daniel

Hoi ik ga schrijven over Sinterklaas. 5
december was Sinterklaas bij ons op school.
We moesten surprise maken iedereen van
groep 5 tot 8 moest surprise maken ik vond
het best leuk. Eva had een meisje gekregen
Laura had een poes gekregen Kim had een
lieveheersbeestje gekregen Mirre had een cup
cake gekregen. We vonden het allemaal leuk
dat we het van de sint kregen en we kregen
allemaal pepernoten van de pieten en de
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5 december is Sinterklaas op school gekomen
bij ons kwam hij een kwartiertje.
Iedereen kreeg een surprise ik kreeg een
potlood in de potlood zat een etui en stiften
.
We moesten ook raden wie het hat gemaakt ik
hat het in een keer goed Wouter hat die van
mij gemaakt ik vond het heel mooi de andere
surprises vond ik ook heel erg mooi. Ze
hadden ook mooie cadeautjes een hat ook
een dino ei en puti het was een hele leuke dag
doei .
Groetjes Isa

En je gedichtje voorlezen die die gene heeft
gemaakt en als je dat heb gedaan dan mag
je je cadeau.
Groetjes:Ilse.
Sinterklaas
Sinterklaas was op school
Hij was er een kwartier.
Ik heb een bal gekregen.
En we gingen een toren van ons bouwen.
Toen hij weg ging gingen we een lied zingen.
Silke

SINTERKLAAS
Sinterklaas was op school en dat was heel
leuk.
Ze strooide pepernoten en dat was leuk.
De pieten deden kunstjes en dat was heel
grapig.
Sinterklaas kwam ook nog even in de klas.
Laura

Sinterklaas
Sinterklaas was op school.
Het was heel leuk.
We mochten allemaal cadeautjes.
Noëlla had een heel grote stal.
Laura had een poesje.
Hij was heel erg schattig.
Bowie had een lego vliegtuig.
Micha had kwartet van het menselijk lichaam.
En ik had een puzzel en 15 glow stiks.
Dit was het alweer.
Toedels.
Dorian.

Sinterklaas
Op 5 december was het zover het was
Sinterklaas.
Als eerste gingen we naar de parkeer plaats
daar was een soort van truck.
De waren een paar pieten, als eerst zei
iemand een paar dingen even later werd het
heel leuk.
De pieten hadden een soort van lijst met
namen ze noemden die namen ze gaven
pakjes waar niks in zat dat was lachen. Toen
gingen we naar binnen en pakten we de
surprises uit.
Henry

Sinterklaas 5 december bij 5/6
Eerst gingen we met ze allen naar het
parkeerterrein met de feest pieten.
En toen kwam Sinterklaas aan met zijn pieten.
En toen gingen we naar de klas en toen gingen
we de surprises uit pakken.
En ik had een lieveheersbeestje en daar zat
een lipgloss setje , glow in the dark stiks en
glow in the dark fuzzy heat.
Een ik had voor Laura een poesje gemaakt en
daar zat ook iets leuks in .
En het poesje was heel schattig .

Sinterklaas en de pieten
maandag op school kwamen de piet en
Sinterklaas op school.
En iedereen was erbij zelf alle ouders waren
der.
Het was 5 december toen waren we op school
wij hadden surprise gemaakt en we moesten
met een dobbelsteen gooien en als je een 6 of
een 1 gooit dan mag je je surprise pakken die
voor jou is.

Groetjes Kim ♥
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Sint en piet groep 5 en 6 
Sint en piet kwamen lopend op school en er
stond hele harde muziek aan. Toen gingen we
bezig met de surprises.  iedereen kreeg een
surprises. En ik kreeg een paard van Micha en
het cadeautje was een miss melody stikker
plak boek. 
Het was super leuk groetjes Lisa 

Op maandag 5 december .
Kwam de sint op school met de pieten en die
hadden lekkeren pepernoten en hadden
mooie cadeaus het was super leuk .
Gr Juan 

Streetwise
Wij hadden op maanda21 november
Streetwise we moesten rennen.
En we moesten remmen en de Streetwise juf
ging rijden en remmen en wij ging met een
vlag zwaaien. En dan moest je remmen. En als
je bij die mevrouw had geremd dan ging je
achter in zitten.
Het was ook wel heel leuk.
Groetjes Niels

SINTERKLAAS GROEP 5/6 5 DECEMBER 
TOEN DE PIETEN ER WAREN MOCHTEN EVA
EN IK DE SINT OP HALEN
MAAR DAT GING FOUT IEDEREEN GING DE
SINT OPHALEN 
TOEN WE IN DE KLAS WAREN MOCHTEN WE
MET EEN DOBBEL STEEN
GOOIEN ALS JE ZES OF EEN GOOIDE MOCHT JE
JE SEPRIESE PAKKEN
IK HAD EN CUPCAK VAN LIEKE ERZAT EN BAL
IN 
HET WAS EEN LEUKE DAG
GROETJES MIRRE 

Op maandag 21 november hadden we
Streetwise. We moesten remmen met een
auto. We gingen ook rennen tot de eind
streep en toen moest je stil staan.
We leerde de remweg 
Dat was het groetjes Leon

Sinterklaas en Streetwise
5 december 2016 kwam Sinterklaas met een
hele boel pieten op school.
Dat was super leuk we kregen heel veel
pepernoten.
We kregen hele mooie surprises met mooie
cadeaus.
21november was er Streetwise dat was ook
heel leuk. Het onderdeel was hallo auto.
Julia
Op maandag 21 november hadden we
Streetwise. we moesten remmen met een
auto. We gingen rennen tot de eind streep en
toen moest je stil staan.
We leerde de remweg  .
Dat was het groetjes Sven Bjorn
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Dorpskrant december 2016

groep 7/8

Sinterklaas
We vierden 5 dec sinterklaas. Als we 6 dobbelde
mochten we 2 cadeautjes pakken. Je moest een
surprise en een gedicht maken. Ik had Noor ik had een
cup-cake-bakje gemaakt.
Met vriendelijke groet Thijs

Sinterklaas
Wij vierden met onze klas sinterklaas. En wij moesten
allemaal een surprises maken .
En een gedicht. Ik had yaslin ik had een paard gemaakt.
Groetjes Gidion.

Sinterklaas
We waren aan het sinterklaas vieren. Ik had julia van
der wijk En ik kreeg van tessa een surprise. En daarna
wat spellen gedaan voor je zelf. En toen mochten we
naar huis.
Jordy
Sinterklaas 
Op 5 december gingen we pakjes avond/ middag. Michal
had er een voor mij gemaakt. Het was mijn pony Lieve. Ik
had een surprise voor Ellart gemaakt, Ik had een
crossbaan met een mini
Motor gemaakt. Het was echt super leuk!!!!!!!
Groetjes Jessie 

Sint
Wij vierden sinterklaas met surprises en gedichten. Ik had
meester job Ik maakte een bad. Ik kreeg ook een. Een
Dracula. Hij is kapot
Brent

40

Sinterklaas 
Wij hadden sinterklaas op school, we moesten allemaal op een lootje onze naam op schrijven en dan
in een bak doen. Even later moesten we allemaal een lootje trekken en aan niemand laten zien. En die
gene die je had moest je een surprise voor maken. We moesten eerst naar de parkeer plaats komen en
wachten op sinterklaas en zijn pieten. Ik had Britt getrokken, en had voor haar een grote pot paarse
nagellak gemaakt.
Noor had mij en had een paarden hooft gemaakt, en er zat een stikkerboek van Miss Melody bij Het
was super leuk en gezellig 
Groetjes van Norah-An
Sinterklaas Maandag 5-12-2016
Was rustig aan het
fietsen en kwam er in 1
keer een auto met pieten
langs rijden we hebben
toen een hele parade
door het dorp gehouden
en toen gingen we naar
de parkeerplaats daarna
zijn we naar school
gegaan hebben we
surprises geopend en
hadden daarna tijd voor
ons zelf
Oftewel
Sjouke

Leuke Dag

Sinterklaas
We hebben met de klas sinterklaas gevierd we hadden allemaal een surprise gemaakt en ik had thomas
ik had een doos gemaakt waar die doorheen moest slaan En sjouke had mij hij had een zak gemaakt
met fopcadeautje En er zat ook voor de grap zout bij in en ik had nog de echte cadeautjes.
Het was heel gezellig gr Max.

Sinterklaasfeest 5 dec.
Hoi ik ben Julia v.d. Wijk
Wij hadden ma. 5 dec. Het sinterklaasfeest op school. Voor dat de pieten op school kwamen reden ze
door het dorp en we deden wel 2 rondjes. Toen we eindelijk op de parkeerplaats bij school waren gaven
de pieten cadeautjes weg waar een doos met niets in zat. Na een paar minuten kwam sinterklaas bij de
parkeerplek toen hij daar achter kwam zij sinterklaas boos: Ik ben heel erg boos op jullie!!!!!!!
Ondertussen waren de pieten die dat gedaan hadden al meegenomen door de kinderen. Uiteindelijk
kwamen wij in school en toen gingen wij in de klas de surprises uitdelen. Ik had een lamp van Jordy
gekregen. Daar zat een roze portemonnee in. Na al die surprises kwam sinterklaas ook nog ff bij ons in
de klas en ging meester job en meester koen de staf truck doen. Later gingen we nog ff een stukje van
een film kijken en we hadden nog een wedstrijd van wie de origineelste sint en de sint die het meest op
de echte sint lijkt. Ik had de sint die het meest op de echte lijkt en Norah-an had de origineelste.
Gr. Julia v.d. Wijk
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Hoi ik ben Annemiek Jager
Ik ga het hebben over het gemeentehuis. We zijn daar geweest met groep 7&8. We gingen een gesprek
na doen waar even de wedhouder bij was. En we zijn in de kelder geweest waar allemaal boeken
stonden. En toen gingen we weer naar boven. En hebben we op het dak gestaan en dat was hoog.
Toen gingen we naar de kantine en kregen we drinken en een boekje en een lampje. Dit was mijn stukje.
Groetjes Annemiek Jager

Hoi ik ben madelief en ik hou het over sinterklaas.
Wij hadden sinterklaas geviert het was wel leuk. Ik had nynke en britt had mij. Ik had een koe gemaakt.
En ik kreeg iets met voetbal. Dus het was wel leuk. doei
Gr madelief

Sinterklaas feest / 5 december
De pieten reden met hun pieten kar door het dorp
naar school, en de Pieten stonden te springen en
te dansen op de parkeer plek. En toen gingen ze
een liedje draaien stuiter bal en toen gingen ze met
zij allen op dansen en toen gingen er FOP pieten
aan 3 kinderen Annemiek, Tessa, ik zelf een
cadeautje war niks in zat. en toen moesten de
pieten maken dat ze weg kwamen wand allen
kinderen gingen achter de pieten aan en zij den ze
: maar wij krijgen nooit een cadeautje en de
kinderen wel en toen kregen ook de fop pieten een
cadeautje doen dat was gebeurd gingen we naar
om de surprise te doen en ik had als surprise een
nagelpot bot met als cadeau een droog zet voor je
nagels .en op het laste kwam de sint nog even met
twee pieten en die gingen een trucje met de staf
van sinterklaas meester job en meester koen
gingen het proberen en Sjouke ook en Noor ,Yaslin
ook
Gr Britt
Hoi ik ben michal en ik zit in groep 7 .
We hadden op maandag 5 december surprises op school gedaan. Ik vond het heel leuk ik had een
paard gekregen van doosjes. En ik had een paard van dozen gemaakt voor mijn vriendin Jessie en als
eerst gingen we naar de parkeer plaats daar kwamen pieten maar dat hat ik gemist en toen kwam
sinterklaas en we gingen zingen voor hem.
Groetjes Michal

Ik ben Eline ik ga het hebben over meester Job Hij is lief en soms doet hij is iets verkeerd Dat geeft niet
dat is nou zo leuk aan hem Ik vind hem wel aardig maar er zijn ook kinderen die hem stom vinden Ik
ben daar niet een van, ik zou het liefst hem altijd hebben als meester.
Groetjes Eline

42

Hallo wij zijn met groep acht naar het terra geweest we hebben gym gehad en we hebben ook duits en
muziek gehad we hebben een vogelspin vast gehouden en een slang in ons nek gehad dat was super
leuk er was ook een hele grote kas en daar gingen we in en daar gingen we pinda,s planten !!!! dat was
super leuk !!! daarna zijn we weer naar school gegaan en toen weer naar huis toe!!!!! 
GR.yaslin

Sinterklaas feest / 5 december
We kwamen op school en we rende naar de parkeerplaats. Alle pieten stonden daar. En de pieten
stonden te dansen en te springen op de parkeer plek. We begonnen te zingen met zijn alle en TOEN
kwam sinterklaas. We gingen met zijn alle naar binnen en we gingen zitten. Toen gingen we de surprises
uitpakken en dat was leuk. Ik kreeg een tas dat was mijn surprises. Maar er waren natuurlijk nog veel
meer surprises en die waren ook heel mooi. Toen kwam sinterklaas in de klas en met 2 pieten ze gingen
truckjes doen. En we kregen pepernoten en dat was lekker. Groetjes Lieke.
Toen groep 8 naar het terra college warren. Gingen wij tennissen. Met meester koen ik en Michal waren
een team . Onze tegen standers waren Julia en Eline Ons team heeft gewonnen GR. Tessa

Hoi ik ben Nynke en ik ga het hebben over de doe dag van het stelling werfcollege ALS EERST
HADDEN WE ENGELS het was heel erg leuk ik ga daar zeker heen want eind van het jaar mag ik van
school.
Groetjes Nynke

Hallo ik ben Noor, ik ga het hebben over AOC Terra Wolvega. Wij zijn met groep 8 naar Wolvega
geweest het was erg leuk. We hebben Duits gedaan en Britt moest allen maar lachen dat was erg
grappig. En we hebben ook gym, dier en ook een presentatie gekregen dat was ook erg interessant.
Groetjes Noor

Ik ben Ellart en ik ga het hebben over het Gemeentehuis.
Groep 8/7 zijn naar het gemeentehuis geweest.
We hebben een debat gehouden in de groote zaal.
Daarna zijn we naar een groot soort bibliotheek onder het gebouw.
Toen gingen we naar het dak met de lift.
Dat was het weer doei.

Hallo Allemaal,
De kinderen hebben zoals je hebt kunnen lezen een fijne Sinterklaas gevierd, leuke doe- middagen op
het voortgezet onderwijs meegemaakt en kijken al uit naar de kerstviering. We gaan in de klas de
kerstboom opzetten en samen nog een gezellig eind
van het jaar tegemoet.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en het beste voor
het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet, meester Job
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Nieuws van de Kinderkei
Wat vliegt de tijd! Tijd voor de gezellige dagen.
De weken en maanden zijn dit jaar echt weer om gevlogen. Zo heb je nog maar net de paaseitjes op,
schaf je lekkere ijsjes aan voor op de warme zomerdagen en van pepernoten ga je over naar een lekkere
kerststol. Dit afgelopen jaar hebben alle kinderen van de Bosmuizen (kinderdagverblijf) en de Bosuilen
(buitenschools opvang) weer allemaal leuke activiteiten gedaan, passend bij de thema’s. Bij het thema
zomer hoorde de jaarlijkse Modderdag waarbij de slogan: vies worden mag op Modderdag erg van
toepassing was. Daarnaast hebben we samen met de basisschool de Oosterbrink Sinterklaas
ontvangen en weer uitgezwaaid. Diverse uitjes, o.a. naar de kale Duinen, Elf Ieken, de bioscoop,
picknicken in het bos en lekker spelen op de andere bso locaties in Steggerda en Makkinga is wat we
zoal gedaan hebben.
5 januari 2017: Sportieve middag voor alle bso kinderen van de Kinderkei.
Alle kinderen van alle bso locaties van de Kinderkei worden binnenkort persoonlijk uitgenodigd voor een
sportieve speelmiddag in de Olde Steense te Wolvega. Echt een middag om het jaar sportief te
beginnen. Van 13.00 tot 15.30 uur kunnen alle kinderen zich lekker uitleven in o.a. een Pannaveld en
balspelen met parachute en nog veel meer. Ouders die mee komen kunnen vanuit de kantine alles zien.
Deze middag wordt begeleid door deskundige sportcoaches.
Peuteropvang
Sinds september hebben we ons dienstenpakket uitgebreid met peuteropvang. Liedjes zingen, verhalen
voorlezen en naspelen, knutselen, kring gesprekjes, hoor- voel- ruik en proefactiviteiten en vrij spelen
met speelgoed gericht op het thema (zowel binnen als buiten) is wat we doen.
De voordelen van peuteropvang bij de Kinderkei is dat het goed te combineren is met ons dagverblijf.
Peuteropvang is opvang in de vorm van een blok van 3 uren. Heeft u meer opvang nodig, dan kunt u
dit bij ons in combinatie met de dagopvang doen, bijvoorbeeld u heeft opvang nodig van 7.30 uur tot
13.00 uur. Ondertussen geniet uw kind van de peuteropvang en heeft uw kind bij ons ook een broodje
gegeten als u uw kind weer op komt halen.
Vanaf 1 januari stopt Doomijn met de peuterspeelzaal in Boijl. Zij dragen de peuteropvang aan ons over.
Onze peuteropvang valt onder de wet Kinderopvang. Dit betekent dat twee werkende ouders recht
hebben op een teruggave van de belastingdienst. Daarnaast is er voor ouders die niet beide een baan
hebben ook een regeling vanuit de gemeente.
Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang. We
maken graag een offerte voor u.
Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen: info@dekinderkei.nl of 0561-851066
We wensen iedereen fijne feestdagen en een keigoed en
gezond 2017
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AGENDA
24 dec.

Kerstmusical ‘De Hemel op stelten’

29 dec.

Oliebollenactie Trinitas

31 dec.

Carbidschieten OLP

31 dec.

Oudjaarsdienst

31 dec.

Stunt OJP

3 jan.

kerk

19.00 uur

v.a. 11.00 uur
13.30 uur
kerk

19.30 uur
0.30 uur

Oud papier

13 jan.

Filmhuis

kerk

19.30 uur

14 jan.

Dorpsarchief Boijl ‘Bedrijvigheid in Boijl in vroeger jaren’

Tille

13.30 uur

22 jan.

Nieuwjaarsconcert Gemengd Koor

Tille

11.00 uur

De Duker Noordwolde

19.00 uur

4 febr.

Junior Wampex Dorpsgemeenschap

7 febr.

Oud papier

1 maart

SDO Vlechterstoernooi 2017

KOPIJ INLEVERDATUM
11 FEBRUARI 2017

Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

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

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

