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REDACTIE:

Geert Pijlman
Henneke Veldmeijer-Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

BEZORGERS:

MEDEWERKERS:

H. Bijkerk
J. Jonkers
W. Boelen
A. Veurman
R.C, Bos
K. Dikstaal
D. Jager
J. Rósener Manz-Calvelage
A. Bootsma-de Boer

Fennie Mulder-Flobbe
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-KooPmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkam P
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed - Bolding

MEDEWERKERS BUURTSGHAPPEN
Brink
Bezembuurl
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Sne/s Huffe

BoijlOost
De Wissel
BoiilCentrum
Bi'jHarmke
Boekelte
Rijsberka m P/Me uleveld e' o.

Kerkweg

Kokkeweg

:

Jo Rósener Manz en Julie Jager
Sjoukje Hazeloop en Mirjam Koorneef
........geeft de pen door aan...."'
Feikje de Vries en Sierd Dolstra
Klaasje Punter en Karin Dassen
Margiet Wijntjes en Carin Binnendijk
Helga van der Vegt en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Alie Wieldraayer
Annie en Anne Marks
Wilma Bouman en Lida Bokkers
lmmy Slot en Margriet van der Zee
Gré BovenkamP

Westhoek

Bekhof
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EVEN BUURTEN
Wj wensen hun veel woonplezier in Boijl en dat
ze zich hier maar gauw thuis mogen voelen.

Boijl centrum
Jim weeten het natuurlek allemaole wel, maar
ik wil et toch nog even vertellen. Wi'j hem een
ridder in Boijl.
Op de leste algemiene jaorvergadering van het
Dorpsbelang is Gerard Prins benuumd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Wat een verrassing, burgemeester Heite het

Brinknieuwtjes

him de versierselen, beheurende bi'j de koninklijke onderscheiding, opspeld. Van harte
gefeliciteerdl Zoe'n lintien kri'j zo maar niet,
maar hij het et wel verdient. Het is bijna onmeuglijk om alle verenigings op te nuum waor

André Jager is weer een diploma rijker en wel
voor zwemmen. A en B had hij al en nu komt C
er bij, gefeliciteerd André en ga jijje zusje Jennifer achtema? Want Jennifer heeft ook een
zwemdiploma gehaald Zwaardvis Zilver en nu
gaat ze voor goud. Maar dat is nog niet alles,
ook heeft ze op 22 mei examen gedaan n.l. een

hi'j zich in de ofgeloopen 35 jaor veur inzet het.
Wi'j hoopen dat hiJ daor nog een poozien mit

deur gaon mag.
Ramona v.d. Walle het oonze buurt verlaoten
Boschoordweg. \MJ

computerop eidi ng tekstvenrverken voor de jeugd,
van Scheidegger en daar leer je blind typen, dat

wensen heur vuule woonplezier op heur ni'je

is niet met een blinddoek voor hoor, maar de
toetsen die worden met dopjes afgedekt. En jawel 4 juni kreeg zij haar díploma, dus ge-

I

en is verhuusd naor de
stekkie.

Sabine Spijkers is in 't zwembad de Steense
geslaagd veur heur B-diploma. Gefeliciteerd en
gao zo deur. Now is C an de beurt.

slaagd.
En wat had ze het goed gedaan, 164 aanslagen per minuut, accuratesse een 9,5

Nou hek nog een ni'jgien. Oonze vroegere
buurtgenoot Willem Wever (hi'j woont now in

en voor brieven en formulieren een 7.
Gefeliciteerd JennÍfer met beide díploma's, knap hoor.

Australië) het samen mit zien Adelade een jonge dochter kregen. Ze nuumen heur May. Moeder en dochter maeken het goed. Anne en Aafje bin der henne om kennis te maeken mit het
ni'je kleinkiend. Jammer dat ze zoen ende vot

Paul Huizing, Nathalie de Jong en Ron Jager
hebben hun rijbewijs gehaald. Proficiat alle drie
en let wel op de heren van de Friske Diken, want
die staan op plaatsen waar je het niet venracht.

s*ux-S, zitten.

Van harte gefeliciteerd en dat ze maar gezond
ffi}) op
wïry mag gruulên.
#

Susanne Huizing gaat de Brink verlaten zij verhuist naar Noordwolde, samen met haar vriend.
Wij wensen jullie beide veel woonplezier in

Het huus an de Boijlerweg nr. 89 is weer bewoond. Zij stellen zich zelf even veur,

Noordwolde.

Besfe dorpsgenoten.

Na een lange verbouwing van ons huis wonen
wij nu eindel$k in Boijl. Wij zijn Karen Wisselaar
en Jasper Noordam en we komen uit Amsterdam. Jasper is webdeveloper/fotograaf en Karen is schrijver en ontwikkelt mediaprojecten.
We vinden de omgeving prachtig en denken dat
we het hier zeker naar ons zin zullen hebben.
Groet, Jasper en Karen
Boijlerweg 89.

Als ik dit schrijf dan is het dorpsfeest in aantocht,
als u dit leest dan is alles alweer voorbij. Met een
groepje is alles in het werk gesteld om met de
versierde wagen zo goed mogelijk voor de dag te
komen.
De opdracht poppen maken voor in de tuinen dat
hebben Jannie Mooij en Elly van Bennekom op
zich genomen.

Met een groep dames zijn we in de garage bij
Elly met balen hooi aan het stoppen gegaan om
vorm aan het geheel te krijgen. Nu moesten ze
ook nog aangekleed worden. Elly en Jannie heb-
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ben daar veel tijd in gestoken.Rommelmarkten,
kringloopwinkels en de zwarte markt hebben ze
afgelopen om de juiste kleren te vinden uit de
oude tijd, maar het is ze gelukt. Namens Berend
iedereen die geholpen heeft bedankt voor jullie
inzet.

Hallo dorpsgenoten.

Tot slot hadden wij een vraag, wie wil er na de
vakantie de Brinknieuwtjes van ons overnemen?
Dan horen we het graag van u.

De vakantie komt al dichterbij en als deze krant
uitkomt hebben we het feest net achter de rug.
Jong en oud hebben zich weer met plezier ingezet en we waren trots op onze "bijen-wagens"!

We wensen iedereen een zonnige vakantie toe.

Het is zomer en wist u dat er bij ons op de buurt
werd gevliegerd? Alleen niet op de traditionele
manier, Jelmer doet dit d.m.v. een karretje achter
de auto, Kan Jelmer eens een demonstratie geven op de Boijlerweg?

Julie en Jo.

Wist u dat er + 17 iaar geleden op de weg tussen Elsloo en Boijl een olifant achter een boom
stond te gluren? Wat gebeurde er destijds: die
olifant stak plotseling zijn slurf uit en een nietsvermoedende jongeman op zjin brommer gleed

De Klokkeweg

onderuit.

23 april was voor Jantje Marks een erg vervelende dag, want toen viel ze met haar fiets en
kwam ze erg ongelukkig terecht.

ln

Heerenveen constateerde men,

dat

er

scheurtjes in het bot bij de knie zaten.
Zo kwam ze in de rolstoel terecht, eerst voor 6
weken, maar jammer genoeg kwamen er nog 4
weken bij.
Met "thuiszorg" en "tafeltje dek je" redt het zich
al weer, maar het is een vervelende geschiedenis voor haar. Van deze plaats ook veel sterkte
toegewenst Jantje.

Gelukkig ging het jaren goed totdat er 17 jaar later, dus nog niet zo lang geleden, de olifant er
opnieuw stond. Wederom kwam hij tevoorschijn
en stak ditmaal bij een vrouwelijke fietster opnieuw zijn slurf in het voonruiel.
Wij houden ons hart vast de komende jaren.....

Verder willen wij vragen of er iemand naar "verre
oorden" op vakantie gaat en nog plek over heeft
voor onze "buurt-haan". Z'n koffertje is al gepakt,
hij moet er nodig eens tussenuit.

Tot slot wilden we nog iets vertellen over onze
Ook mevr. Zuidema-Smaal kwam onverwachts
in het ziekenhuis terecht, maat ze is nu weer
thuis.

Doe maar kalm aan Wia en wij wensen ook u
veel beterschap toe.
Dat was het dan weer voor deze keer.

buurtgenoot Kees Bos.

Wst u dat Kees een wekelijkse uitzending presenteert op Radio Centraal? Tijdens een interview op deze omroep in december 2000 merkte
hij op dat de muziek die men uitzond grotendeels
voor de jeugd was bestemd, terwijljuist de oudere luisteraars vaak op de lokale zenders afstemmen. De redactie was het eens met deze ziens-

wijze en verzocht hem terplekke om zich beschikbaar te stellen voor het vezorgen van een

G. Bovenkamp
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muziekprogramma voor de oudere luisteraars,
Het was duidelijk dat hieraan nogalwat werk verbonden was, maar na enige aarzeling heeft Kees
(84 jaar!) de uitdaging aangenomen en is sinds-

Hierbij wil ik alle mensen
hartelyk bedanken voor de
mooie kaarten, envoor
de Jiuitmand die ik kreeg
bij thuiskomst.

dien fianuari 2001) wekelijks op de kabel te horenl

Middels zijn oudste zoon kreeg hij de be-

schikking over 450 78-toeren platen,
daarbij worden regelmatig langspeelplaten en cassettebandjes bij hem thuis
of bij de studio (het voormalig Olde Vat)

mevrol{w Zuidema-Smaal
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bezorgd.

De uitzending is elke donderdagmiddag va
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15.00 tot 16.00 uur op FM 1Q7.4 ol kabel 104.5.

Op maandagmiddag is er een herhaling van
15.00 tot 16.00 uur. Wilt u een speciaal nummer horen, dan kunt u een verzoek indienen bij
de oudste disc-jockey in de wijde omgeving!

Heeft u ook iets bijzonders of een leuke hobby,
laat het ons weten.
Helga en Sabine

Boekelte
ln mei hadden ze bij de familie M. Asma een
feestje, n.l. Menno woont nu 15 jaar aan de
Boekelterweg. Menno en Anky zln 127. jaar
getrouwd en bovendien wordt Menno 4O jaar.
Dit was reden genoeg om een feestje te vieren.
Het feest was in "dê Saks" in Steggerda en
was heel gezellig, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze hoogtepunten in jullie leven.
lvonne van Dijk is 50 jaar geworden, namêns
de buurt van harte gefeliciteerd. Helaas heefr
lvonne de laatste tijd problemen met haar gezondheid (suikerziekte). We wensen haar van
harte beterschap toe.
Tineke Wilkeshuis gaat onze buurt verlaten, ze
gaat naar Oosterstreek te wonen. We wensen

Reeds bij het verschijnen van de voríge krant
had Jesse de Groot zijn B-diploma gehaald.
Aangezien dit toen nog niet bij ons bekend was,
hebben wij hier geen melding van gemaakt.
Jesse, daarom alsnog van harte gefeliciteerd
met je B-diploma en nu maar op naar C. (of heb
je C inmiddels ook al?).

Binnenkort ga ik "ons paradiisie" aan de
Bekhofweg nr. 12 verlaten; voor mij alleen is het Íe groot en te eenzdam..

bli dat ik in deze buurt een nieuw
stelje gettonden heb, waar ik me thuís zal
voelen. Vanaf 28 juni hartelijkwelkont
op:

Ik ben

Op 26 april kreeg Julian Gorter een kozijn op
zijn voetje, waardoor hij 2 middenvoetsbeentjes

brak. Gelukkig loopt hij inmiddels weer rond

alsof er niets gebeurd is.

Had Helen Gorter bij de vorige krant haar Adiploma gehaald, inmiddels is ze ook alweer in
het bezit van haar Bdiploma. Helen van harte
proficiat hiermee (bij de volgende krant mis-

Schoolstraat 30

schien C?).

Tinelrp

Het huis van Janke Mailly is kort geleden verkocht. Te zijner tijd, als de nieuwe bewoners er
hun intrek hebben genomen, zullen we zê vragen of ze zich door middel van een stukje in de
dorpskrant even willen voorslellen.

8388

MG Oosterstreek

Tel.:

(blffi
LTi

421594

lkeshuis -Sc hous tra

haar daar nog vele frjne jaren toe.
Het onweer heeft ook weer toegeslagen in Boekelte. Ditmaal sloeg de bliksem bij de familie
Oosterkamp in, de schade viel gelukkig nog te
overzien.

Eelke Bosma wil de Kerkweg bedanken voor de
fruitmand en verder iedereen die in welke vorm

Anne en Annie

dan ook belangstelling heeft getoond tijdens
zijn verblijf in het ziekenhuis en bij zijn thuiskomst.

Rijsberkamp/
Meuleveld

Tot slot willen wij iedereen een heerlijke vakantie met héél veel zon toewensen. Geniet er van.
lmmy en Margriet

Vanaf nu nemen wij de pen ovêr van Fennie en
Gea, die de afgelopen jaren het buurtnieuws

verzorgden. Gea en Fennie bij deze hiervoor
bedankt!

Dus buurtbewoners hebben jullie nieuws dan
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kun je dai voortaan melden bij Lida of Wilma.

Wijwensen jullie allemaal veel plezier met jullie
nieuwe aanwinst.

Anita Buitenhuis heeft haar autorijbewijs gehaald.

Renee en llse van Zanden zijn beide geslaagd
voor hei trekkerrijbewijs. Allen gefeliciteerdl
Veilig verkeer heeft een extra verkeersbord geplaatst aan de Rijsberkamp.
!

De feestversiering kan weer voor een poosje
worden opgeborgen. ledereen heeft het dorpsfeest goed gewaardeerd door overal aan mee
te doen. Tot een volgende keer.
Jantje en Alie.

Meint Postma is goed hersteld van zijn val van
zes meter zestig. Het rechter been Ís wel 1 cm.

korter geworden. Hij werkt alweer voor 800/0,
ook heeft hij alweer op het dak gestaan, maar
hij loopt niet meer zo dicht langs de rand, want
dat geeft hem een vreemd gevoel. De drie
schroeven die nog in zijn heup zitten, gaan er in
oktober uit omdat hij daar veel last van heeft.
Kirsten Bruursema heeft op het concours in Ou-

dega met haar pony Amanda wel twee winstpunten behaald in de B dressuur, dat was een
goede prestatie van Kirsten en Amanda.
Haar zusje Astrid kan heel goed zwemmen, ze
heeft binnen êen jaar het ABC en Zwaardvisbrons diploma behaald, erg knap, gefeliciteerd
Astrid!

De Rijsberkamperweg was nog vertegenwoordigd bij de Voederbietels in Elsloo, die daar waren voor een optreden. Met z'n allen op de fiets
gingen ze er heen. llse had haar fiets niet op
slot gezet, toen ze naar huis wilde was haar
fiets weg...helaas...dat was pech.

llse en Renee hebben examen gedaan, llse
voor de Mavo en Renee voor de timmeropleiding, ze zijn beide geslaagd. PROFICIATI!!
Lida en Wilma

Daoken/
Boschoordweg
Het is maandagavond 17 juni. We zitten hier
nog even met z'n allen gezellig na te praten
over het dorpsfeest, hoe ouderwets, ambachtelijk gezellig het wel weer was.
De versierde wagen is inmiddels weer afgebroken, de vlaggetjes zijn weer weggehaald.
Maar we kijken al weer uit naar het volgende
feestje, namel ijk de buurtbarbecue.
Nu is het natuurlijk niet altijd feest.
Lisanne Bron heeft een val van de kast gelukkig

goed doorstaan. De wond boven haar oog is
weer helemaal hersteld.
Mevrouw Jonker is tijdens het feestweekend
naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.
Naar omstandigheden gaat het redelijk met
haar. We wensen mevrouw en meneer Jonker
en familie veelsterkte toe.
Ook Nico Zandstra was opgenomen in het ziekenhuis vanwege een galsteen die hem lastig
viel. De steen is verwijderd en Nico is inmiddels
weer thuis. Nico, we wensen je een goed hersteltoe.
Zoals vele andere buurten, wensen ook wij iedereen een fijne, gezellige, warme zomer toe.
Menno, Baukje en de rest

Bi'j Harmke
Enkele weken geleden was het behoorlijk druk
in onze buurt. Er werd heel vaak de straat overgestoken. Wat was het geval. Henk en Jantje
de Vries gingen verhuizen van de ene naar de
andere kant van de weg. En als het zo dichtbij
is dan neem je je spulletjes gewoon onder de
arm mêe en de piano op een kanetje.
lnmiddels is hun nieuwe huis, waar Geertje Zuil

Mede namens mijnman, wil
ik iedereen hartelryk bedanken
voor de bloemen hetfruit en
de kaarten, die ik tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en
bij mryn thuiskomst mocht oní-

woonde al aardig bewoonbaar en hun oude
stekje is verkocht aan Hendri en Janny Derks.
Die willen het voorlopig verhuren als vakantiehuis. Dus liefhebbers?

vangen.

Antje Marks-Bos
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NEDERLANDS HERVORMDE
GEMEENTE BOIJL
Radio Centraal
De hervormde gemeente Boijl is lid geworden van Radio Centraal Weststellingwerf. Dit houdt in dat
er ook diensten vanuit Boijl via Radio Centraal zijn te beluisteren in het radioprogramma "Kerk en
samenleving", zendfrequenties: Wolvega e.o. 105.0 Mhz; Noordwolde e.o. 107.4 Mhz.; kabel 104.5
Mhz. Dediensten worden uitgezonden tussen'19.00 en 20.00 uur. Van 20.00 tot21.00 uur is ereen
muziekprogramma "ln de korenschuur".
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PREEKROOSTER FRIESLANDS END

Aanvang diensten 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli

21juli
28 juli

4 augustus
1

1 augustus

18 augustus

25 augustus
1 september

Boijl
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Makkinga
Boijl
Elsloo
Makkinga
Boijl
Elsloo

mevr. E. Plomp, 19.30 uur zangavond in kerk Boijl
ds. Y. Slik
mevr. E. Plomp
ds. Weenink, Heilig Avondmaal
19.30 uur Stellingwerfse dienst
mevr.Dijkshoorn
deze dienst wordt uitgezonden op Radio Centraal (zie programma)
mevr. W. Hartholt
mevr. E. Plomp
mevr. E. Plomp
mevr. Knol

9alton- basisschool
gnthousiastg ovgrblijfkraehtsn voor uitbrsiding
van hst ovarblijftaam op ssn oÍ mg.sr dagsn
tussgn 1l:45u gn ï5:00u.
I
\
l'(gnt u opa's, oma's, kgnnissgn, burgn of farnilig,
dis. hgt lsuk vindsn ists mst kindsys,n ts. dosn?
6sïnlsrg.ssssrd ? 0l wod js ismand?
Dsl dan rnst'flrjan tgnstra tg|. 0561-421137.

VERENIGINGSLEVEN
Dorpsbelang Boijl
GERARD PRINS GERIDDERD EN BENOEMD TOT ERELID DORPSBELANG BOIJL
De jaarvergadering van Dorpsbelang Boijl op 24 april j.l. was een bijzonder feestelijke. Het bestuur
had haar uiterste best gedaan om een gevarieerd en aantrekkelijk programma aan te bieden aan de
vijfenzestig aanwezigen in dorpshuis "de Tille".
Eerst werd het zakelijke gedeelte van de vergadering afgewerkt. Voorzitter Geert Pijlman vroeg zich af
of de dorpen nog wel een leefbare toekomst hebben, met alle landelijke en Europese regels waarmee
het platteland wordt bestookt. Ook de rem op de woningbouw, met alle gevolgen van dien voor allerlei
voorzieningen en verenigingen, en de gevolgen van de eisen voor brandpreventie in de dorpshuizen
geeft reden tot grote zorg. Pijlman sprak de hoop uit, dat het nieuwe college en de raadsleden de
dorpen een warm hart toedragen en met praktisch uitvoerbaar en financieel haalbaar beleid naar de
toekomst zullen kijken. Ook de zogenaamde 'opzomerueek', die deze week plaatsvindt, kwam ter
sprake. ln het kader van het Zelfbeheer Groen werd, in samenwerking met de gemeente, het startsein
gegeven voor een nieuw seizoen van onkruidvrij en netjes houden van het eigen dorp.
Na zeventien jaar nam Marietje Terpstra afscheid van het bestuur. Wegens ziekte kon zij
niet aanwezig zijn, maar voorzitter Pijlman sprak toch zijn grote waardering uit voor haar
geweldige inzet, met name tijdens de laatste verbouwing van het dorpshuis.
Daarna was het de beurt aan Gerard Prins want precies vijfendertig jaar geleden trad
hij toe tot het bestuur van Dorpsbelang. "Het is onmogelijk om in het kort op te
sommen, wat deze man voor Boijl in het algemeen, maar ook voor veel mensen
persoonlijk, de afgelopen jaren heeft betekend", aldus Geert Pijlman.
Onder zijn bestuur werd alle woningbouw gepleegd aan de Klokkeweg, de Brink en de
Daoken, werd het dorpshuis en het sportcomplex gerealiseerd, het parkeerterrein
verhard, de ijsbaan en het voetbalveld verlicht. Vooral het bij elkaar spr:okkelen van de benodigde
financiën is en blijft een specialiteit van Prins. Als waardering voor zijn inzet voor het bestuur en het
dorp werd Gerard Prins, onder een staande ovatie, benoemd tot erelid van Dorpsbelang Boijl en kreeg
hij een oorkonde en een laarzenrek aangeboden.
ln zijn dankwoord vertelde Prins dat hij, drie jaar nadat hij in Boijl is komen wonen, in het bestuur van
Dorpsbelang is gekomen en dat vooral de inzet van veel Boijligers bij grote 'projecten', zoals de bouw
van het dorpshuis hem zijn bijgebleven. Praktische inzet, maar zeker ook financiële, voor de bouw van
het dorpshuis werd maar liefst f 60.000,- bijeengebracht! Verder vindt Prins het'te gek voor woorden'
dat het bestuur zoveel moeite moet doen om bestuursleden te vinden voor Dorpsbelang!
Dit geldt trouwens niet voor Jannie de Jong; zij was bereid het bestuur te komen versterken en werd
unaniem gekozen.

Na de pauze, die opgeluisterd werd door gezellige muziek van Chris en Feikje, ging de vergadering
verder in de vorm van een praatprogramma. Vier gasten, die in of voor Boijl veel betekenen, werden
ondervraagd door het gelegenheidspresentatieduo Geert Pijlman en Anne-Marie van der Geest.
Als eerste beschreef Bart Noordhuis, eigenaar van handelskwekerij Exceptio, zijn tuindersloopbaan
die al op dertienjarige leeftijd begon en dit jaar werd bekroond met de Tuinbouwondernemersprijs,
Samen met Elisabeth Bisschop en vijfenveertig, deels parttime, medewerkers probeert Noordhuis met
zijn exclusieve planten en veel enthousiasme een goede prijs uit de markt te halen.
Daarna beschreef Greet Bergstra, bedrijfsleidster bii de HBC stal van Jan Schep, hoe
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self-made man Schep tot zijn succes is gekomen. Als eigenaar van zeventien
"1 ; , It
bedrijven in de sfeer van makelaardij, beleggingen en veehouderij, ligt zijn grote 't&f
liefhebberij toch wel bij de hengstenhouderij. Hiervoor liet Schep een prachtig YgrF
complex bouwen aan de Boekeltenrueg.
Als derde kwam Erica Plomp - den Uijl aan het woord. Zij is sinds september vorig jaar
pastoraal werkster in de Streekgemeente Frieslands End, waaronder de dorpen Elsloo,
Makkinga en Boijl vallen. Op latere leeftijd rondde zij haar theologiestudie af en na een
periode godsdienstdocent te zijn geweest in Amersfoort, kwam zij met haar man naar
Makkinga. Naast het pastorale werk is Erica dit voorjaar begonnen met'Bêd en Brochje'.
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Als laatste werd Remco Heite ondervraagd over zijn werkzaamheden als burgemeester van
Weststellingwerf. Veel vergaderen, telefoongesprekken voeren en beleid uitleggen, aldus Heite, die
daarnaast graag tijd vrijmaakt voor zijn grote hobby schaken.
Na afloop van het gesprek richtte de burgemeester, tot verrassing van de zaal, het woord plotseling tot

Gerard Prins. Hij werd opnieuw geprezen voor zijn buitengewoon sociale gevoel en voor het
behartigen van veel belangen in Boijl. Want niet alleen in Dorpsbelang is Gerard actief, maar ook voor
de voetbal, sportcentrum, de tennisclub in Noordwolde, het Linde College, de WD, Harten 10, de
school, de Vereniging Kleine Dorpen etc. etc. is of was hij een stuwende factorl
Daarna maakte burgemeesier Heite aan de geëmotioneerde en beduusde Gerard Prins bekend, dat
hij bij Koninklijk Besluit was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassaul
De bijbehorende versierselen werden opgespeld en voor Jannie Prins waren er natuurlijk bloemen.
Daarna konden alle aanwezigen de kersverse Ridder feliciteren en was er een hapje en een drankje.

N NING RIOOLWATEROVERSTORT BOSGHOORDWEG
Onlangs heeft de gemeente een vergunning aangevraagd bij het Wetterskip Fryslán, voor een
rioolwateroverstort met een zogenaamde randvoorziening en groene berging aan de Boschoordweg
ter hoogte van nr. 10-10a. Deze aanvraag heeft ter inzage gelegen op het gemeentehuis, zodat
belanghebbenden eventueel bezwaar in konden dienen tegen het voornemen. Na bestudering van de
plannen bleek, dat de gemeente een 60 meter lange pijp wil ingraven, met daarin een aantal lage
muurtjes, waardoor het slib achter de muurtjes blijft en het 'schonere' water eroverheen stroomt. Dit
water komt uit in een 'groene berging', een soort vijver van 750 m3, waarin het tijdelijk wordt
opgevangen. Na een overstorting wordt het opgevangen water teruggevoerd naar de riolering. Maar
bij een bui van meer dan 30 mm, zal het water alsnog ongezuiverd in de sloot lopen.
Vooral de plaats van de 'vijver', vlak langs de bebouwing en precies op de plaats waar Dorpsbelang,
in samenspraak met de gemeente, in de toekomst woningbouw heeft gepland, is op z'n zachtst
gezegd nogal ongelukkig!
Het bestuur heeft daarom bezwaar ingediend tegen deze plannen en we wachten momenteel op een
reactie van het waterschap.

VERGU

Anne- Marie van der Geest

BvPF
Vrouwen van NU

afd. Boijl

Op dinsdag 7 mei zijn we met 24 dames op stap geweest, deze keer op een middag en

een avond. Om even over half 2 gingen we richting Steenwijk om een bezoek te
brengen aan het Circus- en Kermis museum. Zo'n 16 jaar geleden heeft de heer Henk
Volkers het museum in het klein opgericht. Na verschillende verbouwingen is het
behoorlijk uitgebreid. Het draait met twee betaalde krachten, twee vrijwilligers en enkele
stagiaires. Na enige uitleg kwamen we in een ruimte waar 200 clowns
stonden uitgestald. Deze waren van een circusdirecteur, hij had er wel 50001
Een vertrek verder stond een kermis op schaal. Door op een knopje te drukken ging
alles draaien en de lichtjes branden. De bouwer van dit alles is 74 jaar en nog steeds
bezig met nieuwe dingen. Wat eerst winkel was, is nu de ruimte waar gerepareerd
wordt. Boven in het gebouw stond circus Krone opgesteld. Zelfs koperen Ko stond er
met al z'n instrumenten. Verderop stond een stoomcarrousel waar maar liefst 35 jaar aan gebouwd
was. Ze deden er twee weken over om hem op te zetten. ln de ruimte achter de filmzaal stonden veel
modellen die in de oorlog gemaakt waren, veelal van afualhout en de meeste draaien nog!
Wat er jammer was, was dat de draaimolen uit 1920 die buiten stond, niet mocht worden gebruikt
omdat hij niet door de 2-jaarlijkse keuring gekomen was. We hadden ons er zo op verheugdl
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Na ons 2" kopje koffie of thee reden we met z'n allen naar Zwolle om een bezoek te
brengen aan het Post sorteercentrum. ln de kantine hebben we eerst heerlijk gegeten
(waren we ook hard aan toe). Om 7 uur werden we opgehaald voor koffie of thee met
cake en kregen we enige uitleg. P.T.T. wordt binnenkort Koninklijke T.P.G. en is
wereldwijd bekend. Van alle post die binnenkomt is 5% consument en g5% zakelijke
post. Perdag komen zo'n27 miljoen poststukken aan.

Ons land heeft

6 sorteer

centra. Als de postzak op de band wordt geleegd, wordt handmatig

gesorteerd op formaat. De grote enveloppen komen in aparte bakken, de rest gaat door. Als alles door
de sorteermachine is gegaan gaat het langs een machine die op cijfers van de postcode sorteert.
Dus de postcode is heel belangrijkl Alleen rouwpost wordt handmatig venrverkt.
Als alles netjes op postcode in bakken is gedaan wordt de post in de grote rode
postauto vervoerd naar de plaats van bezorging, waar de postbode het nog op
bezorgvolgorde moet leggen om het daarna bij ons in de bus te stoppen.
We hebben vanaf de loopbrug, vanwaar we dit alles konden bekijken, een brief naar
beneden laten vallen die we konden volgen op de band. (Gre, je hebt'm allang gekregen he?)
Na afloop kregen we nog een hapje en een drankje aangeboden.
Na een bedankje aan onze gastvrouw gingen we weer huiswaarts, zodat we om 10 uur aankwamen in
Boijl. Het was een leuke en leerzame dag en wie niet mee was heeft zeker iets gemist!
Jelly, Roelie en Alie

LEDEN OPGELET:
De fietstocht is op dinsdag 3 september.
We fietsen richting Diever en gaan 's middags naar de "Koetsenman"
Aan het eind van de middag eten we ergens gezamenlijk wat!

Beg rafenisvereniging

laatste Eer"

Onze bode mevr. C. Veldhuizen

-

Loman is dag en nacht en in de weekenden bereikbaar.

Tel, 0561 431252 of mobiel 06 51743349
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Op rs juni gaat officieq het zomerprogramma "De Bar"
staft in jeugdcafé 'de Tille'l
Onder het dest<undig oog van de jury ofuet de 'barcommissie'
gaan tuee teams iedere VrlidaSavond de strijd aan om de
leuKsre bart<eep(st)er uit Borjt e.o. te tuorden.

Behalve her schenKen van een dran$e,vetzoygen de teoms die
avond ooK de muaeK én proberen zii om zo origineel mogellik
her publieK te entercainenÍl!
Aan het eind van de zomer uordt met een spetterende finale
dit zomervaKantieprogramma afgeslo€nl Máár voor het zover
is, reKenen utj op vele gezellige jeugdavonden inet veel publieK
om de'barmannen- en vrouuJen' êan te moedigenlíl
TOt aens, café'de Tille", Tinere + Ramona
.vu
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DORPSNIEUWS
DORPSFEEST . TERUGBLIK
* * * Donderdag 13 juni * * *
DE 6O-PLUSMIDDAG

Op donderdag 13 juni ging het 2-jaarlijkse Dorpsfeest van start met de SPELMIDDAG
VOOR 60-PLUSSERS! Ondanks de enigszins matige opkomst, n.l. 24 deelnemers,
waaronder vele 7O-plussers en ouderen (waar blijven dus de 60-plussers?l), was het een
hele gezellige spelmiddag welke gehouden werd in "de Tille".
Na het 7-spelen tellende circuit met toepasselijke Oud-Hollandse spelletjes, was het tijd voor een
drankje. Daarna waren er nog enkele prijsjes te verdienen met het populaire bingospel welke, heel
origineel, in verhaal vorm werd gespeeld.
De uitslag van het spelcircuit was als volgt:

1"

2"

Roelie Boertje
Klaas Dikstaal
Margje Jager
Jo Rósener Manz

Dieuwkje Hoogeveen

3"

Jaap Dijkstra
Grietje Veldmeijer

Annie Winters
Geertje Akkerman
Janna Hofman

lmmy Slot

De 60-pluscommissie, Geertje, Janny en Alie

DE KINDERSPELEN

De kinderspelencommissie werd dit jaar voor een tweetal 'last-minute' obstakels geplaatst, maar
gelukkig werd dit tijdig flexibel opgelost. Volgens goed gebruik n.l. worden de KINDERSPELEN sinds

jaar en dag op vrijdagmiddag gehouden, maar dit jaar moest uitgeweken worden naar

de

donderdagmiddag omdat vele kinderen een oproep voor vaccinatie tegen meningokokken C hadden
ontvangen. Voorts dreigde de slechte weersomstandigheden roet in het eten te gooien. Maar ook hier
werd een hele geschikte oplossing voor gevonden, want de familie Veenstra stelde vlot hun manege
beschikbaar.

Zo'n 105 basisschool kinderen verdeeld over 12 groepen konden zich dan ook onbevangen de hele
middag kostelijk vermaken met 10 behendigheidsspelletjes in het teken van Oude Ambachten.
Zo werd er o.a. "klompen-gegooid", "koe gemolksn + juk gedragen" en "spijkergeslagen". Natuurlijk
was er dit jaar ook weer een springkussen aanwezig en dát is áltijd een populair gebeuren. Ook aan
de peuters was gedacht en onder begeleiding van juf Janny konden zij zich prima vermaken in de
kantine van de manege. Al met al was het dus weer een geslaagde kinderspelenmiddag!!!
De uitslag van de kinderspelen was als volgt:

1"

"De HouthakkeÉjes" AErwin

Boekhoudt

tfl

2"

"De Smidjes"

André Jager

Yanick Wieldraayer
Carolien van den Berg
Robin de Vries
Ruurd Bosma
Danny Wijntjes
Lisa Bergsma
Dion van Oosten
Nancy Oost
Linsey Binnendijk

o.b.v. Ria Hofman

o.

SiiïrJ:l.'en

aers*lhF

Rob Klaverboer
Susanne Spijkers
Dennis Rooks
Michiel de Jong
Ruben de Jonge

b.v. Geesje Harsevoort

[inderspelencomm issie
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3"

"De Bakkertjes"
Nienke van Zanden

Marjolein Reinberge
Daisey Mieras
Dominique Veenstra
o.b.v. Tea de Groot

* * * Vrijdag 14

juni * * *

LEVENDE STOELENDANS
Vrijdagavond was het tijd voor het populaire spelletje STOELENDANS en wel een
LEVENDEII! Er werd twee rondes enthousiast 'meegedanst' door vaders, moeders,
opa's, oma's en heleboel kids, waarbij de middelste ring deelnemers de tweede keer de
buitenste ring vormdenl Twee rondes betekent ook twee winnaars en dat waren
respectievelijk;
Richard Wijntjes en Josje Veldmeijer.

Zij hebben inmiddels hun prijs in de vorm van een gigantische zak snoep in ontvangst
genomen!
De Vrijdagavondcommissie, Gerrie en Gerrie

N

u,f
(t

KINDERDISCO
Moe van de stoelendans? Écht niet! Want na afloop van de stoelendans werd er wéér
volop gedanst door de kleintjes, in café "de Tille" was namelijk KINDERDISCO!
Een aantal opa's en oma's genoten ook bijzonder, want vanuit de tussenzaal konden zij
hun klein-kinderen zien staan swingen en springen! De ouders hadden het eveneens
goed naar hun zin want het was met het prachtige weer goed toeven op het terras!!
Rond de klok van 22.30 uur was het echter toch gebeurd voor de peuters en kleuters
en konden ze allen zó hun bed ingerold worden!!!

COCKTAIL.AVOND
Aan de vrijdagavond kwam echter direct nog geen eind, want toen was het tijd voor de oudere jeugd
en de nog iets ouderen?! Het was gezellig druk en al met al een gezellige COCKTAIL-AVOND (al
verkozen de meeste een koel biertje)!!!
Tineke & Ramona, café "de Tille"

* * * Zaterdag 15 juni * * *
OPTOCHT VERSIERDE WAGENS
Zaterdagmorgen rond de klok van 09.00 uur reden de eerste VERSIERDE WAGENS het sportterrein
op! Hetwas een ware happening bij het sportveld, welke we sinds 1995 niet meer gehad hadden en
de oooh's en aaah's waren niet van de lucht! Want al werd er hier en daar wel eens gemopperd over
al die 'drokte', aan het eindresultaat was dit beslist niet af te zienl Tien buurten hadden maar liefst elf
versierde wagens tot in de puntjes en de laatste details verzorgdl Tijdens de rondtocht liep
het hele dorp dan ook uit en het was een bijzonder feestelijk en kleurrijk gebeuren. Voor de
deskundige drieman sterke jury was het dan ook geen eenvoudige klus om de drie
mooiste wagens hier uit te lichten.
Het is hen echter tocht gelukt en de uitslag is als volg:
1" prijs
2" prijs
3" prijs

"De Hoefnagel"
"Boijliger Bakker"
ttDe lmker"

Hoefsmid

ffi ry*ff

Bakkerij
lmker + bijen

Boijl-Centrum
De Wissel

Behalve een eervolle vermelding (op de wagen en in de krant) was er ook een overheerlijke vlaai te
verdelen en heeft de buurt Boekelte het leuke initiatief genomen om een wisselbeker aan te bieden!
Boekelte zal uiteraard als eerste vermeld worden op de wisselbeker en deze zal dus de komende vijf
(zes?!) jaar op de Boekelterweg van schoorsteen- tot schoorsteenmantel verhuizenll!
Bestuur
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KLOOTSCHIETEN
Om 13.45 uur zaterdagmiddag was het dan tijd om met vele Boijligers te gaan KLOOTSCHIETEN.
Maar liefst 28 groepjes, variêrend van vijf tot acht personen, namen deel aan dit zeer populaire
spelletje, welke z'n oorsprong vond in 1390 in Haarlemmerhout (vanaf '1500 bijzonder geliefd in
Twente en sinds 1900 in Drenthe en in meer of mindere mate in heel Nederland)! Sommige gooiden
met hun kloot of het een tennisballetje was en maakten dus vele meters, anderen leek de kloot wel 20
kilo te wegen en gooiden hun schouders praktisch uit de kom! De tip om een hark mee te nemen was
een gouden tip zo bleek al snel, want menigmaal moest de kloot uit de modder, sloot of onder de
'stiekelbos' vandaan geharkt wordenl
Ook de tijd werd door sommige groepjes angstvallig in de gaten gehouden, want soms leek de kloot
werkelijk spoorloos en na tien minuten zoeken zou hierop onherroepelijk diskwalificatie volgenl
Gelukkig werd de kloot telkens, smerig en al, teruggevonden en kon iedereen met kloot de finish
halenl

Ná de finish was diskwalificatie niet meer aan de orde en één groep presteerde het dan ook om
prompt alsnog de kloot uit het oog te verliezen!
Dus wie nog belang heeft bij een kloot.......aan het begin van het Kerkepad ligt er érgens nog éentje!!l
Hoewel bij de eén de kloot dus beter in de hand lag dan bijde ander.....(!), gemiddeld genomen waren
alle groepen even sterk. Want hoe opmerkelijk dan ook, álle groepen hebben het t 5 km lange
parcours via fietspaden, klinkenrvegen en het zandpad afgelegd met tussen de '110 en 120 worpen!!!
Het spijkerslaan bij de welkome pitstop (het was warm dus wat koels en helders...ging er wel inl)
bleek dus in verband met de einduitslag van enorm belang!
Middels een formule (optellen, aftrekken e.d. van het gemiddeld aantal slagen i.v.m. groepen die de
spijker er niet in kregen en groepen die i.v.m, melken helemaal niet hebben geslagen), werd
uiteindelijk de einduitslag berekend en deze luidt als volgt:

1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"

8" Bekhof
9" Snels Hutte
10" Kerkweg

Bi'j Harmke
De Daoken
Rijsberkamp
De Brink
Boijl-Centrum

11"
12"
13"

Alteveer

Klokkeweg
Boijl-Oost
De Wissel

Bezembuurt

Het was een bijzonder geslaagde 'variant' op de zeskamp en klootschieten is vanaf nu behalve
Twente en Drenthe ook in Friesland (lees Boijl) volksvermaak nummer één!!!

in

De Zeskampcommissie

&,

-*g^
FEESTAVOND

,.

&

Zaterdagavond begon om 20.30 uur de traditionele FEESTAVONDI
Een kleine wijziging in het program i.v.m. een televisieoptreden van de
lllusionist MANRO, hield in dat er al vroeg op de avond gedanst kon worden
op de allround muziek van JOLY & TERRY WEST! Rond de klok van 22.30
uur was het dan werkelijk tijd voor een fabuleuze lllusieshow. Tezamen met
'twee assistentes bracht Manro een geweldige show en wie nog vrij was van
illusies heett nu een heleboel om over na te denkenl
Na afloop van de illusieshow bleek de muziek van Joly & Terry West
daadwerkelijk allround, want van rustige opwarmers vóór de show-gingen zij nu over op flinke
opwarmers tot voor zo'n 200 man het dak er helemaal af ging!!!
Met het toepasselijke "You never walk alone" kwam er een officieel einde aan de beren gezellige

s ,<JrJ
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ANTWOORDEN
STRATENQUtr
2002t!l

* * * Zondag 16

juni * * *

Met heel veel enthousiasme, plezier en gigantisch veel voorpret storten wij, Alletta en Henneke, ons
iedere keer weer op het in elkaar draaien van de stratenquiz. En gelukkig, is ook dit jaar weer
gebleken, vinden velen van u het de moeite waard om voor de quiz uit dat lekkere warme bed te
stappen, waar u nog maar net in ligt! U heeft óns echter dit jaar óók voor een vraagstuk geplaatstl
De quiz is namelijk door alle buurten bijzonder goed gemaakt.....dit betekent dat u of slimmer wordt,
minder bi'jpraot en meer kranten bewaard of wij hebben 'm (eindelijk!) een ietsje ingekort en iets
eenvoudiger gehouden (dutten in, zeg maar)!!!
Enfin, hoe het ook zij, wt) zijn blij met uw 'fanatisme' en zullen daar de volgende keer weer terdege
rekening mee houdenl!! Hieronder volgt de uitslag en de volledige quiz + antwoorden en met de
antwoorden erbij is het zonder meer "van aachteren een koe in de kont kieken"l!!
De stratenquizcommissie, Alletta & Henneke

ln totaalwaren er 197 punten te verdienen;
2e

3e
4e
5e
6e
TE

Bekhof
Bi'j Harmke
Boijl-Centrum
Kerkweg
De Daoken
Boijl-Oost

162
161

punten
punten
'160% punten
159 punten
156% punten
149% punten

1e
8e
9e
10e
11e
'l2e
13e

DE WISSEL

164

Brink
Snels Hutte
Rrjsberkamp
Klokkeweg

146 punten
136% punten
132 punten

PUNTEN

Alteveer

126/z punten
121% punlen

Boekelte

punten

114

,

VRAGEN OVER BOIJL
1)

Welke Boijliger werd in april van dit jaar bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de orde
van Oranje Nassau? Gerard Prins

Zal
b)

Hoe heetten de musicals welke door de leerlingen van de "Oosterbrink" op 15 maart werden
opgevoerd ter gelegenheid van de feestelijke ouderavond?
"Op zoek naar vriendschap" en "Heksen Bestaan"
Wie schreef deze musicals? Juf Daniëlle Peer

3)

Wie is de jongste inwoner van Boijl? Wesley Rooks

4al

b)

Wie waren te gast tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Boijl welke op Woensdag 24

april in j.l. werd gehouden? Bart Noordhuis, Greet Bergstra, Erika Plomp-de Uijl en

Remco Heite
Welke 'eer' viel Gerard Prins te beurt voor de pauze van de jaarvergadering?

Ere-lid van Dorpsbelang Boijl
5a)
b)

c)
d)
e)

Wie wonnen op Vrijdag 25 januari j.l. de mini-playbackshow? Josje Veldmeijer

en

Sylvia Jorritsma samen met Joëlla Benders en Susanne Spijkers
Welk nummer playbackten zij en wie werd er geïmiteerd ? "Walk on water" van Milk lnc. en
"Paid my dues" van Anastacia
Welke deelnemer/deelneemster liet de hele zaal staande meedoen met zijnlhaar act en hoe
heet dit lied? Richard Wijntjes met de "Pizzahut"
Welke bekende meidengroep trad deze avond twee keer op? K3
Welke Boijliger kreeg 'hem'die avond niet "out of her head"? Monica Edema
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6a)
b)

c)
d)
e)

7al
b)
8a)
b)

9a)

b)
c)

10)
a)

b)

c)

Welke artiest(e) trad 16 februari tweemaal op tijdens de Bonte Avond? Anastacia
Hoe heet de jongen die Plien & Bianca helemaal te wauw vonden? Jelle
Welke Boijligers werden 'high'? Thejan Benders en Jos de Vries
Welke families traden deze avond op? Kelly Family en Familie Ruysdael
Welke kabouter trad zowel 25 januari als 16 februari op? Kabouter Plop
Hoe luidt de naam van de inwoner van Boijl die onlangs zijn werk in de expositie-ruimte van
Home Center in Wolvega exposeerde? Frank Spijkers
Hoe was (is) de expositie getiteld? "Wad en Stenen"

Waar staan de letters HBC voor van de HBC-stal van de heer Jan Schep gelegen aan de
Boekelterweg? Handels- en Beleggings Combinatie
Waarmee verdiende de selfmade man Jan Schep, als boerenzoon geboren in Bergambacht,
zijn eerste centen? Ophalen van huur in een volksbuuÉ van Utrecht
Welke prijs weigerde Bart Noordhuis van handelskwekerij Exceptio in ontvangst te nemen
i.v.m. het tuinbouw beleid? Tuinbouwondernemersprijs
Hoe luidt de naam van de minister die daarop volgend een anderhalf durend bezoek bracht
aan zijn kwekerij? Minister Brinkhorst
Wat betekent Exceptio, de naam van de handelskwekerij? Bijzonder, apaÉ, buitengewoon,
zeldzaam enz.

Het eerste voetbalelftal van Boijl heeft het dit seizoen behoorlijk gedaan! Samen met hun
trouwe aanhangers maakten zijzich op voor de na-competitie, promoveren was het doel!
Tegen wie speelde Boijl in de na-competitie de laatste wedstrijd? Black-Boys
Wat was de einduitslag? 12 - 1
Welke Boijliger-spele(s) wist(en) de bal tussen de lat te plaatsen? Henk de Weert en Roelof
Jager (Muis)

Op de volgende pagina's ziet u bekende Boijligers, de één misschien iets meer of minder'beroemd'
en/of 'berucht' als de ander, máár met een beetje goede wil zijn zij met name op dertien à viertienjarige leeftijd best te herkennen!
Deze Boijliger inwoners zijn echter ook als baby c.q. eénjarige gekiekt!!
Aan u nu de opdracht om de juiste babyfoto bij de juiste puber te zoeken én te noteren wie deze
modellen in de dop zijn!!!

Tiener t hoort bij baby
Tiener 2 hoort bij baby
Tiener 3 hoort bij baby
Tiener 4 hoort bij baby
Tiener 5 hoort bij baby
Tiener 6 hoort bij baby
Tiener 7 hoort bij baby
Tiener 8 hoort bij baby
Tiener t hoort bij baby
Tiener
Tiener
Tiener
Tiener
Tiener

hoort br1 baby
hoort bij baby
hoort bij baby
hoort bij baby
14 hoort bij baby
10
11
12
13

D
G
I
H
J
L
C
M
E
K
F
A
B
N

en zijn naam is
en haar naam is
en haar naam is
en haar naam is
en haar naam is
en haar naam is

en haar naam is
en haar naam is
en haar naam is
en zijn naam is
en haar naam is
en zijn naam is
en zijn naam is
en zijn naam is

AlbeÉ-Jan Veening
Ankie Asma
Henneke Veldmeijer
Annemarie v.d. Geest
Corien Krist
Alletta de Weert
Janny de Jong
Gatrien Buitenhuis
Jannie Bosma
Theo Kremer
Marina v.d. Berg
Gerrie terpstra
Enno Russchen
Henk v.d. Laan
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SIGHTSEEING IN BOIJL
3 ROt-cOníAlnERS

A tEEn H Ursr{OUDÊtYlÍAFVA.t r

,.

ált

1)

DEqR!/ZE CAlrÍAi tr E R
OUD PAFiER:
E_ tl[

EEn

Waar is dit bordje geplaatst? Groene Zoom

".qOZ

2al
b)

3a)
b)

4l

Waar is dit bord geplaatst? De Brink
Wat ontbreekt hier? 2.4.18.

Waarop en waar bevinden zich de afgebeelde nummers/tekst?
ANWB paal/ splitsing Boijler-weg - Doldersumsestraat
Noteer hier het antwoord van de dáár gevonden vraag! Enno Russchen

Ambacht: Scharensliep
Twaalf letters en nummers : S/8
R/5

- E/9 - N/62 - S/39 - L/3 -

-

H/61 - Cl12 - A/40
ll7 -El'l1en P/13

Dtr
5)
5a)

6)

Begeef u naar dit bord, noteer het nummer welke staat op de boom (vlak voor dit bord)
beantwoord de daar gevonden vraag!
Nummer 32

5b)

Lichtmasten 12

Hoeveel kuub 'zwerfuuil' verzamelde de schooljeugd van Weststellingwerf tijdens de
gemeentelijke schoonmaakdag welke gehouden werd op 12 aprilj.l.? (ruim) 30 kuub

7l

Op zoek naar leuke plaatjes'snapte'wij de postbode!
Waar wordt hier de post bezorgd? Groene Zoom
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VERSIERDE WAGENS
1al
b)

Wat voor brood bakte de Boijliger bakker? Best Brood
Hoeveel krakelingen hangen er van diezelfde bakker langs de Boijlerweg? 29

2)

Hoe luidde de naam van de smederij? De Hoefnagel

b)

Wie bedreven "Haandel an de deure"? Ruud Meijboom en Julie Jager (Brink)
Wat voor merk trekker reed voor deze wagen? Porsche (junior)

4l

Wat heeft de tand des tijds doorstaan? Muziek

3a)

5a)
b)

Welke dieren werden door kinderen uitgebeeld? Bijtjes, schaapjes, muizen en poezen
Wat was de naam van deze wagen(s)? "lmker", "Van schaap tot wol", "Boijliger Belegen"

6)

Wat hing er bij Karin aan de waslijn? Twee grote witte onderbroeken

7l

Wat deelden Mieke en Maaike uit? Kaas

8)

Hoe luidde de naam van het veegbedrijf? M. Sappé

s)

Wie waren de drie nonnen? Tineke Veening, Lucie Nolles en Marieke v.d. Molen

10)

Het waren stuk voor stuk prachtige versierde wagens, waar duidelijk heel veel werk aan was
verricht! Drie wagens werden echter door een deskundige jury met een prijs beloond.
Welke versierde wagens werden respectievelijk een, twee en drie?
Buurt; Boekelte
Ambacht; Smederii De Hoefnagel
Ambacht; Boijliger Bakker Bakt Best Brood
Buurt; Boijl Centrum

Eerste
Tweede
Derde

Buurt;

Ambacht; lmker

De Wissel

''EIGEN HUIS EN TUIN''
ln samenwerking met Rob Verlinden(!) hebben wij "Eigen Huis en Tuin" veruverkt in de stratenquiz!
Aan u de vraag wie de karakteristieke stukjes tuin toebehorenll!
1

-fam. Hoogkamer,2-fam. van der Helm,3 -fam. Peereboom,4-tam. Moes,5 -fam.Kremer
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GEMEENTE. EN PROVINCIALE WEETJES
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1)

Waarom werd onlangs de trouwambtenaar van Leeuwarden, Nynke Eringa
ontslagen? Weigert homo-huwelijken te voltrekken uit geloofsoveÉuiging

2l

Voor de hoeveelste keer werd dit jaar in Noordwolde de Avondvierdaagse gehouden? 50x

3)

Fervente Heerenveen suppoders kunnen elkaar naar alle waarschijnlijkheid binnenkort 'iets'
speciaals geven op de middenstip van het Abe Lenstrastadion? Wát kunnen zij elkaar geven?

Boomgaardt,

Het JA-woord

4al
b)

Hoeveeljaar bestond vorig jaar muziekvereniging "De Woudklank"? 75 jaar
Welke bíjna voltallige familie is op menig wijze enorm betrokken bij "De Woudklank"?

Familie Benders
5)

ln het komend najaar wordt een begin gemaakt van de reconstructie van de uit 1623
stammende Bekhofschans. Volgens kenners zijn de restanten van de schans van het
eeuwenoude verdedingsbolwerk'prachtig geconserveerd'!
Langs welk water bevinden zich deze restanten? De Linde

6)
a)

b)

ln de nachl van 22 op 23 april vond een plaagactie plaats in Heerenveen e.o., waarbij
plaaggeesten 35 plaatsnaamborden van Heerenveen veranderden in Hoerenveen!l!
Wie waren die plaaggeesten? Supporters van FC Groningen i.v.m. derby op 2414

1)

Waar hebben prins Willem Alexander en Máxima elkaar voor het eerst ontmoet? Sevilla

2l

Op Vrijdag 30 maart 2001 werd vervolgens de verloving bekend gemaakt van Alex en
Máxima. Wat was er zo bijzonder aan het ontwerp van de verlovingsring, behalve dat er een
oranjekleurige steen in was verwerkt? Door Alex samen met een juwelier ontworpen

3a)

Welke cadeau wilde de Oranjevereniging Drachten aanbieden aan het Koninklijk paar?
Fries Paard
Wat was het idee achter dit cadeau? Er lopen ook Friese Paarden voor de Gouden Koets Promotie voor het Friese paard

b)

4)

Wat is de waarde van de Koninklijke munt die geslagen is ter ere van hun huwelijk? 10 euro

À.
/ffi'

c)

Op welk landgoed is het prinselijk paar zich gaan vestigen? De Horsten
Hoe heet de plaats waar dit landgoed zich bevindt? Wassenaar
Wie was de vorige bewo(o)n(st)er van dit landgoed? Prinses Christina

6)

Waar gingen Alex en Máxima als echtpaar voor het eerst heen op staatsbezoek? Ghana

5a)
b)

7l

Het sprookje van de Hollandse Koning in spe en zij Argentijnse bruid is door

a)

Koningsgezind Nederland op de voet gevolgd, maar éen Oranjefan spande de kroon!
Hoe luidt de naam van deze grootste Oranjefan c.q. Oranjefanaat? Johan Vlemmix
Wat heeft deze Oranje- ofwel Máxima-obsessie hem onlangs 'gekost'? Zijn huwetiik

b)

heel

BINNENLANDSNIEUWS
1)

Op 3 januari j.l. overleed op 78-jarige leeftijd de eigenaar van de op één na grootste bierbrouwerij ter wereld, Freddie Heineken. Hij was tevens eigenaar van café "Hoppe" wat
voorheen in handen was van Amstel. Op welke wijze kwam Freddie Heineken aan het door
hem zéér gewilde café? Hij kocht bierbrouwerij Amstel op

2l

ln 1962, nu 40 jaar geleden, lanceerde OLA een nieuw ijsje. Vandaag de dag is dit nog steeds
een populair ijsje. Welk ijsje wordt hier bedoeld? Raket

3)

Wat krijgen alle bomen in de gemeente Bloemendaal onder hun schors geplaatst om hun
gezondheid blijvend te kunnen controleren? Een chip
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4l

Waarom werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries onlangs bedolven onder bloemen en
felicitaties? l.v.m, zijn inzet voor vrijspraak van "de twee van Putten"

s)

Tijdens een schermutseling in een Almelose gevangenis deed zich een opmerkelijke situatie
voor! Omcirkel het juiste antwoord!
A. de gevangene beet een oor af van de cipier
B. de gevangene trok een tand uit de mond van de cipier
C. de gevangene beet een vingertopje af van de cipier

6)

Waarmee 'joeg' Emiel Ratelband tijdens het VARA programma "Het Zwarte Schaap" zijn
opponent prof. Drent, de studio uit? Een supersoaker oftewel een waterpistool

PICTOGRAMMEN
Sinds vorig jaar waarschuwen pictogrammen voor de inhoud van film of televisieseries, zodat
ouders zelf kunnen beoordelen of kijken geschikt of schadelijk is voor hun kinderen!
Geef de juiste waarschuwing voor elk pictograml

1)

ffiffi
geweld

grof taalgebruik

meekijken
gewenst met
kinderen van
6 jaar en jonger

voor alle
leeftijden

seks

angst

discriminatie

afgeraden

drugs en
alcoholmisbruik

niet voor

voor kinderen
van 12 jaar en
jonger

personen
jonger dan
16 jaar

PIM FORTUYN & EN DE POLITIEK
1a)

b)

2al
b)

Hoewel iedere dag wel middels krant en/of televisie melding wordt gemaakt van moord- en
doodslag, werd Maandag 6 mei j.l. Nederland massáál opgeschrikt door de gewelddadige
moord op Pim Fortuyn! Zowel voor- als tegenstanders van Pim Fortuyn en zijn politieke
ideeën spraken hun afschuw uit over deze lafhartige aanslag.
Eén van Pim Fortuyn's naaste vrienden heeft onlangs de naam 'Pim Fortuyn' als 'merknaam'
gedeponeerd en vervolgens de rechten hiervan overgedragen aan Fortuyn's naaste familie.
Hoe luidt de naam van deze goede vriend? Harry Mens
Dezelfde vriend heeft naast het uitbrengen van een boek, video en DVD, de "Pim Fortuynprijs" in het leven geroepen en zal vanaf 2003 jaarlijks(!) deze prijs gaan uitreiken!
Wie komen voor deze prijs in aanmerking en waaraan moet worden voldaan?
Politici die handelen in de geest van Pim FoÉuyn
Behalve zijn naaste familie, vrienden, kennissen, politieke medestanders en aanhangers,
zullen ook de twee hondjes van Pim Fortuyn hun baasje missenl Wie gaat de verzorging van
de hondjes (voorlopig) op zich nemen? Butler Herman
Hoe heten de twee hondjes? Kenneth en Clara

3)

Welke fractie heeft voor de eerste maal een vrouw, te weten Tineke Huizinga
Heerenveen, in de Tweede Kamer zitten? Christen Unie

4)

Hoeveel procent van de stemgerechtigen in

gegaan

**@ÍLzijn

én hoe groot was de opkomst in

Weststellingwerf?

**@

daadwerkelijk naar de stembus

procenten uitgedrukt
Weststellingwerf 78,4o/o
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- Heringa uit

in de

gemeente

5)

Veel politieke partijen werden na acht jaar Paars door de kiezers 'afgestraft' en verloren
menig zetel, De CDA en LPF waren de duidelijke ovenruinnaars evenals een derde partij die
eveneens een flink aantal zetels erbij kreegl Welke partij wordt hier bedoeld en wie is de lijsttrekker? De SP met Jan Marijnissen als lijsttrekker

OLYMPISCHE SPELEN & VOETBAL
1a)

b)

c)
2)

Welke Nederlandse schaatsers liepen mee tijdens de openingsceremonie bij de Olympische
Spelen in Salt Lake City? Gerard van Velde en Marieke Wijsman
Wie droeg de Nederlandse vlag bij de opening? Nicolien Sauerbrei
Wie droeg de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie? Gerard van Velde
Hoe heet de Nederlandse band die op verzoek van het Olympisch Comité uit Salt Lake City
gevraagd werd te spelen tijdens de wedstrijden? Kleintje Pils

3)

4l

Hoe heette tijdens de Olympische Spelen het dorp Rouveen? Salt Lake Smitty

Friese ijskunstenaars hebben op de Olympische Spelen een kunstwerk van ijsblokken
gemaakt. Wat was de naam van dit beeld? (in het Fries) "Dunsje mei my"

5)

Hoe heet de vriend van Gretha Smit en wat doet hij in de sportwereld? Miel Rozendaal,

Marathonschaatser (winnaar van de KNSB cup)
6)

Hoeveel medailles wonnen de Nederlandse sporters dit jaar en in welke kleur? 3 x G en 2 x Z

7l

ln welke plaats, wanneer en door wie werd de eerste wedstrijd van het WK 2002 gespeeld en
wat was de eindstand? Seoul, 31 mei, Frankrijk - Senegal, 0 - 1

8)

Welke landen speelden 1'1 juni hun duel met de Spaanse Lopez-Nieto als arbiter waarbij er
menig kaart werd uitgedeeld en in hoeveel gele en rode kaarten resulteerde dit uiteindelijk?
Kameroen - Duitsland, 16 x geel, 2 x rood (4 gele werden omgezet in 2 rode kaaÉen)

e)

Om welke reden weigerde Johan Derksen de functie van algemeen directeur bij Veendam?
Er was geen goede pensioenregeling

HOOFDBREKERS
STELLINGWARFS
ET IS KREK ZO ET VAALT, ZEE ET WIEF, EN DOE VUL HEUR DE NEUZEDRUP'

Hoe zit het met uw streektaalknobbel? Hieronder staan

6

uitdrukkingen

in het

Stellingwerfs.

Een aantal uitdrukkingen wordt gevolgd door een vraag. Aan u de taak die vragen te beantwoorden
(1 Vm 3) en/of de Nederlandse vertaling te geven (a Vm 6)

1)
2l

"Een goeie veurgevel versiert et huus"!Wat wordt bedoeld met die "veurgevel"? De neus

"De eksters lopen an de deure foe"/ Wat staat er volgens goed Stellingwerfs bijgeloof dan te
gebeuren? Er komt visite

3)

"Oonze buururouw het et waeter in de kelder"/ Wat is er met de buurvrouw aan de hand?

Ze is zwanger

4l
5)
6)

"Daor schiet ie mien kiepen de haene d'r uut"! Het is precies zoals je zegt

'Hi'jis zo fesse/ as een geite"!Kieskeurig (m.b.t. eten)
"Van aachteren kiek ie een koe in de kont"!Achteraf is het makkelijk praten
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WAAR WONEN ZE?
Anja woont tussen Rien en Peter
Rien woont tussen Carla en Anja
Rien woont links van Carla

Carla

TWEE IN EEN !!!
Hieronder staan vier groepjes van twee omschrijvingen, die hetzelfde woord aanduiden.
Probeer het juiste woord te vinden!

í)

2l Pleiter
Drank
Advokaat

Bloem
Huidziekte

Roos

3)

4l

Bergmeubel
Gevangenis

Kast

Zaak
Deelv.e. toneelspel
Bedrijf

EVEN REKENEN OFTEWEL JE HOOFD BREKEN
Reken de opdrachten uit. Verander de cijfers in letters.
De code is: a = 1,b=2, c = 3, d = 4,e= 5, ...,., z=26 (eén opdracht als voorbeeld reeds gegeven)

14

N

4x3,5

1

A

5o/o

26

z

104"4

23

W

114 deel

15

o

5

11

K

880 : 80

21

U

0,5 x 42

14

N

(4 x 5 x 7) : 10

10

J

6005

2,5x0

5

E

20 x0,25

E

4000: 800

4

D

(4x4x4):(4x4)

7

G

3 x 5 x ? = 105

9

I

5

E

2,50+1,25+1,25

20

T

1/5 deel is... %

14

N

807

14

N

...

5

E

...

21

U

3/4 deel van 28

14

N

(22+23+25):5

12

L

í6

P

8:0,5

5

E

2Q0o/o

26

z

53-99

5

E

0,2x25

14

N

2/3 deel van21

van 20

-

oÁ

van 92

793
van f

800,-

van ... = 10

is f

40,-

- 5995

4 x2,25

oÁ

van 2000 is 280

een dozijn

5

E

?x0,4=2

26

z

2626:

5

E

1 kwartje is ... % van f

14

N

(8 x 2,5) - (4 x 1,5)

je dit nu Iezen
Noteer de hier gevonden zin: Na zwoegen en pezen kun
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101

5,-

FIETSTOCHT

Na de traditionele hersenochtendgymnastiek, een snelle hap en het opsnorren van de fietsen,
begonnen 159 Boijligers tussen 13.00 en 14.00 uur enthousiast aan de 30 km lange FIETSTOCHT
door het Drents Friese Wold! De weergoden waren de fietsers goed gezind, want na de miezerige
regen van 's morgens, scheen nu volop de zon! De route was mooi en de vragen te doen (behalve
daar waar de borden spoorloos verdwenen waren?l). Kortom een geslaagde fietspuzzelrit die eindigde
in "de Tille", alwaar men onder genot van een hapje en een drankje en een gezellig stukje muziek
rustig op adem kon komenl

t

Van de 159 deelnemers, werden 101 vragenformulieren ingeleverd en aan de
hand daarvan kwam deze 'close finish'tot stand;

5"

Lotte van der Geest
Anne-Marie van der Geest
Wim van der Geest
Jan Riemersma
Arend Groen

6"

Marrie Marks

1"

2"
3"

4"

punten
punten
punten
punten
3'l punten
30 punten
36
34
33
32

AFSLUITING

Hoeweljammer genoeg geen'volle bak'was het tussen 17.00 en 21.00 uur toch gezellig
toeven in "de Tille". De echte 'partyanimals' konden zich nog even op de dansvloer
vermaken want het duo "PALLAS" liet zich live nog enkele uurtjes van hun
beste kant zienl
ln de pauzes werden de uitslagen bekend gemaakt van alle onderdelen van

het dorpsfeest en hoewel iedereen elkaar altijd op het hart drukt "het is máár een
spelletje", was de spanning van sommige gezichten af te lezen (of was het gewoon
gezonde nieuwsgierigheid?) ! !
|

Aan alles komt echter een eind, zo ook aan het DORPSFEEST 2002!
We hebben er drie jaar op moeten wachten, máár het is zéker de moeite waard geweestl!
Voor diegene die zich afvragen wanneer hebben we nu precies weer dorpsfeest, wanneer was het
laatste feest, hoe komt het eventueel volgend jaar i.v.m. Elsloo en hoe zit het nu met dat schema van
om het jaar. . . . nog even een paar feiten op een rijtje:
.

1996

Dorpsfeest. Tevens werd besloten

om het jaar

een

dorpsfeest te organiseren.
1998
1999

Dorpsfeest.

Dorpsfeest. Omdat in 2000 de school een grote reUnie
organiseerde , werd het dorpsfeest naar voren geschoven.

2001

Geén dorpsfeest i.v.m. de MKZ. Dorpsfeest schuift dus een
jaar op.

2002

Wel, dáár weet u alles vast nog wel van?!

2003

??? Het is een mogelijkheid, zodat Boijl en Elsloo niet wéér
tegelijk feestvieren.

2004

??? ls ook mogelijk

indien aan het schema van om het jaar

vastgehouden wordt.

Wel, dit was het in ieder geval wat het Dorpsfeest 2002 betreft!!! We kunnen gelukkig met elkaar
terugkijken op een giga leuk, mega gezellig en vet dorpsfeest voor en door alle Boijligers en wat
toekomst brengen moge... ... ... ....???
Het Bestuur
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PUZZELPAGINA

c[

o;

De bedoeling van een cijferkruiswoordpuzzel is een diagram invullen aan de hand van
ctjfers, die corresponderen met de letters van het alfabet. ln ieder hokje staat een cijfer,
dat overeenkomt met een letter. Om u op weg te helpen, is één woord reeds gegeven.

r3

14

l5

l6

r2

20

20

l8

ll

l3

t5

l5

l6

r3

t7

r3

17

12

A

r3

6

l3

20

21

l5

23

12

l6

9

s

K

s

6

K

A

K

4

9

23

l6

9

r5

6

s

9

23

9

s

l8

14

5

r3

t7

9

l8

18

r3

il

13

l3

r0

l3

4

12

23

A
ll

9

17

l5

17

l3

l3

l2

4

r3

t7

r0

4

12

t2

s

l2

A

r3

t7

il

zo

l8

t7

12

A

t7

l3

4

z

17

7

z0

A
r6

9

2

3

r3

r6

4

5

s

6

K

8

9

17

t2

l6

20

r3

l5

23

9

l3

4

t3

l3

il

r3

r0

13

l8

s

4

r3

l6

13

l8

l5

t8

r3

r3

13

12

t8

r6

20

23

l3

l5

12

t7

24

2r

4

'

9

9

13
7

ll

r8
6

s

2l

K

17

7

17

24

l6

7

4

l6

20

t4

12

l6

t7

t2

t5

23

6

s

A
A

K

r6

5

t2

t2

12

24

A

r3

't8

2r

A

t7

21

r2

A

l5

12

l3

5

4

l3

t4

20

9

20

l5

r3

l8

t7

9

t9

20

t0

20

2

A

s
l6

r5
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l5

s

t6

20

l5

6

l4

6

s

A

t7

IE

l3

s

s

A

l3

t2

r3

9
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Probeer met behulp van de tekeningetjes de puzzel op te
lossen. Je moet het woord opschrijven in de richting waarin
het pijltje wijst.

KLEURPLAAT

P

RETTI G E ZOIVI E RVAKAN TI E
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SPORT
Volleybal
Wr1 hebben

een

ÏV
{2Lí

'7
de {
door \

nieuwe trainer Auke
gesponsord door

gesponsord

R
a'

goed volleybalseizoen achter de rug. Fit getraind door onze
Postma, hebben wij de volgende resultaten behaald. Dames '1,
Rabobank werd zevende in de vierde klasse; dames 2,

loonbedrijf De Samenwerking werd zevende in de vijfde klasse;
dames 3, gesponsord door AHB werd vijfde in de zesde klasse.
Met dit resultaat zrln zl gepromoveerd naar de vijfde klasse. Helaas zijn er een aantal dames
geblesseerd en is het dus atwachten hoeveel er het volgende seizoen weer kunnen beginnen.
Daarom zijn nieuwe leden van harte welkom, om een compleet team in de competitie te houden.
Tenslotte heren 1, ook gesponsord doorde Rabobank, werd zevende in de derde klasse. Ook de
heren kunnen wel wat versterking gebruiken, om weer volledig van start te gaan.

,$eb iii zin int
octiyiteit r íítet een bal, gezelligheid, een teotítr vrn september tot mei?
Oon ben iii degene die wij zoekenlr.

,/p-

Wii

onze dames- en berenvollegbalteoms verstetken,
ttqinen op mnondÀgnvond en de wedstviiden ziin op vciidagavond,

8", je gei'nteresseeud en wiJje meer weten?
$el dan; Qient fiengec teJ, 42147í ol
-/eanerte ;llleinhoven tel. 421787

Voorjaarsreeks D's Boij llZandhu izen
Na afloop van de zaalcompetitie, waar de D's van Boijl/Zandhuizen kampioen werden, begon
begin maart de voorjaarscompetitie weer. We waren ingedeeld bij Vitesse '63, Oldeholtpade,
Sport Vereent, Giethoorn en Utfelte. We zijn ongeslagen kampioen geworden en
de enigste tegenstander, die echt partij gaf was Giethoorn (thuis 5-2 en uit 3-4). Cr
I
Het doelsaldo was 81 voor en 12 tegen. Doelpuntmakers waren: Jakko Veenstra R-/
!
34, Rene Terpstra 18, Geert van de Boer 10, Jeroen Bokkers 9, Ryan Greaves :
Lord 3, Hein Bergsma 3, Gerard Westerhof 1 (penalty), Paul van der Zee 1,
Stefan Edema 1 en een eigen doelpunt. Paul van der Zee heeft te kennen
gegeven dat hij stopt met voetbal en gaat tennissen. De andere D-spelers zijn:
René Bron, Roy Ouwerkerk, Hendrik Marks, Marjolein Bos, Eva Prakken en Milou Wapstra.
Het seizoen werd afgesloten met een aantal toernooien. Het weekendtoernooi in Oldemarkt werd
afgesloten met een tweede prijs en in Meppel werden Alcides 3, Emmen 3 en Wolvega 3 met
respectievelijk 5-0, 3-2 en 3-0 aan de kant gezet en konden we met de eerste prijs naar huis.
Hoogtepunt van het seizoen was echter het weekend naar Wickrathberg. Op vrijdagmiddag 7 juni
vertrokken we met vier auto's en dertien spelers naar Duitsland. Jacob Veldmeijer en Richard
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Westerhof hebben onze ploeg versterkt i.v.m. enkele afzeggingen. 's Avonds om zes uur arriveerden
we op de camping waar we logeerden. Ulrich Croon van sv
Wickrathberg stond ons al

op te wachten. Na de ontvangst, het uitpakken en het
konden we aan tafel. Bij de camping was ook een soort
hebben gegeten. Dit was prima voor mekaar. 's Avonds

opzetten

van de

tenten,

jeugdherberg waar

we
hebben de jongens en Milou
nog een paar uur tegen de jeugd van Wickrathberg gespeeld en toen het schemerig begon te worden
hebben we onze tenten, konden we aan tafel. Bij de camping was ook een soort jeugdherberg waar
we hebben gegeten. Dit was prima voor mekaar. 's Avonds hebben de jongens en Milou nog een
paar uur tegen de jeugd van Wickrathberg gespeeld en toen het schemerig begon te worden hebben
we onze tenten opgezocht, want we dachten dat de jeugd wel aan wat rust toe was. Nee dus. Al met
al is het nog behoorlijk laat geworden, er is echter nog een beetje geslapen en dat was ook

jR
wel goed, want de volgende dag moesten er nog wel een paar wedstrijden worden
\S/
j*.Slffiu oevoetbald.
v\r* Er waren zes teams, die in twee poules waren verdeeld. Wij zaten in de poule met TuS
@Í;t&íl\;rg

e

Wickrath en Polizei Sport Verein en we werden poulewinnaar door beide wedstrijden te winnen (3-1
en'1-0). Hierna moesten we in de kruisfínale tegen de nummer twee van de andere poule. Onze
tegenstander was nu sc Viktoria Mennrath en deze partij verloren we met penaltyschieten, het
eeuwige Nederlandse probleem. Voor volgend seizoen gaan we alleen nog op penalty's schieten

trainen. We mochten nu nog om de derde en vierde plaats spelen tegen onze vrienden uit
Wickrathberg. Deze wedstrijd verloren we met 1-0 en we werden dus vierde. Een geslaagd en goed
georganiseerd toernooi, met barbecue, veel taart, drinken voor ieder wat wils en nog een verloting,
waar bij Roelf nog al wat investeerde om de mountainbike te winnen, hetgeen gelukkig mislukte, we
hadden nl. niet geweten waar we hem hadden moeten laten als we hem mee hadden moeten nemen.
Polizei Sport Verein heeft trouwens het toernooi gewonnen. Nu laten we de jeugd zelf nog even aan
het woord:

Á "We gingen's avonds nog weer naar Wickrathberg, een kwartiertje vanaf de camping. Hier
ontmoeten w| onze vrienden en begeleiders en ouders weer. ln het buurdorp Wickrath was
Mffi kermis
{ddi*Í;ts
gezellig.
en daar zijn w| heen geweest. Dit

was hartstikke leuk en
Op de terugweg
zijn we door de tuin van een enorm kasteel gewandeld. We hebben afscheid genomen en om kwaft
voor twaalf waren we weer op de camping. Zondagmorgen hebben we op het sportpark afscheid
genomen. Velen hebben nog adressen uitgewisseld en nu maar afwachten hoeveel er geschreven
wordt. Hierna zijn we naar huis gegaan. Het was harlstikke leuk!
Groetjes van D1

36e NutteÉ van der Heide-rit
BARBECUE EN SCHIJT JE RIJK ZATERDAG 31 AUGUSTUS EN
ZONDAG í SEPTEMBER
Zaterdagavond 3'1 augustus belooft het een gezellige boel te worden
op en rond het sportpark. Niet alleen gezellig, maar ook spannend.
Zeker als u deelneemt aan de grootse loterij waarbij de winnaar
bepaald zal worden door de plek waarop de koe haar ontlasting laat
vallen. En... mocht de koe niet poepen, dan zal zeker een passend alternatief gevonden worden,
want de hoofdprijs zal zonder meer gaan vallen.
Naast dit "Schijt je rijk"-spektakel is er alle gelegenheid om ook de innerlijke mens eens lekker te
veruennen met een grootse barbecue en een bijbehorend drankje. Natuurlijk hoort daar ook een
stukje muziek bij en ook daarzal voorworden gezorgd. Kortom u mag dit eigenlijk niet missen,
want de kans dat u daar spijt van krijgt is wel erg grootl
Op de zaterdagavond worden ook al veel deelnemers aan de zondags te rijden Nuttert van der Heiderit verwacht. Traditiegetrouw starten de motoren zondagmorgen vanaf 11.00 uur in drietallen per
minuut. ln een rit van ruim 100 kilometer zullen zij alle dorpen van de gemeente Weststellingwerf
aandoen. Om dit mogelijk te maken is er dit jaar geen pauze in Boijl, maar bij restaurant Driewegsluis
in Nijetrijne. Vanaf ongeveer 15.00 uur is de finish gepland bij De Tille in Boijl, alwaar aan het eind
van de dag ook de prijsuitreiking plaats vindt.
De eerste deelnemers, waaronder een Engels echtpaar, hebben zich inmiddels al aangemeld.
Verdere informatie binnenkort in uw brievenbus en in de regionale pers.
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Peuternieuws
NIEUWE PEUTERS
Er is één nieuwe peuter op de peutezaal komen spelen.
Dat is Tim Cornelissen.

BASlSSCHOOL
Lisanne Bron is naar de basisschool gegaan.
VERJAARDAGEN
Sietse
Jackie

Bosma
Rooks
Peter Eijbergen
Jenno Kremer
Ronald Asma
Julian Gorter
Martine
Ruben
Bo

Kleinhoven

Kleinhoven

Helffrich

juni
6 juli
14 juli
15 juli

30

9

3
16
16

september

augustus
augustus
augustus

I september

4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4

jaar

3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar

OPGAVE PEUTERSPEEEAAL
Wilt u uw kind een kijkje laten nemen op de peuterspeelzaal?
Neem dan kontakt op met Albertina Spijkers, tel. 420682.
VAKANTIE

Zomervakantie

1

juliUm9augustus

BEDANKT
De peuters hebben een hele mooiê, super-grote Speelrups gekregen van de papa en mama van Bo

Helffrich.
Hartelijk bedankt!!!
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Dalton

PERSONEELSFORMATIE
Met veel inspanning en het beschikbaar stellen van extra faciliteiten uit de clusterpot is het ons gelukt om de personele bezetting voor het schooljaar 2OOU2003 op hetzelfde peil te houden.
Eigenl'rjk zouden we op basis van de teldatum(1 okt. 2001) volgens de normen voor het komende
schooljaar minder mensen mogen inzetten. Een kromme maatregel, want we starten in augustus
waarschijnlijk met 112 leerlingen. Sinds de jaren'40/'50 is het aantal nog niet zo hoog geweest. Gelukkig dat voor dit overbruggingsjaar de knelpuntenpot kon worden aangesproken, want in aug. 2003
kunnen we, op basis van de teldatum(1 oK. 2002) waarschijnlijk een uitbreiding van leerkrachturen
verwachten.
Toch zijn we nog niet tevreden. Meer ondersteuning in de vorm van een klassenassistente in de
groepen 5 en 6 is dringend noodzakel'rjk, want die groep telt op 12 augustus(eerste schooldag) wel
36 leerlingen.
Aangezien we voor een klassenassistente zelf geen middelen hebben, zijn we aangewezen op de
zogenaamde W.l.W. regeling.
De stïging van het aantal leerlingen heeft mede te maken met de sluiting van de school in Zandhuizen per aug./sept., 2002. Ap dit moment hebben de ouders van 4 kinderen zich bij ons aangemeld
om na de zomervakantie hun kind bij ons geplaatst te krijgen.
EINDE SCHOOLJAAR 2OOí /2002
Op het moment dat deze krant bij u in de bus glijdt, is er weer een schooljaar voorbij. Een jaar waarin enkele veranderingen zijn ingevoerd en opgezet. Twee ervan wil ik noemen.
Bij de invoering denk ik aan het Íeit dat er nu een heel schooljaar is gedraaid waarin ondergetekende niet altÍjd aanwezig was. ln het begin was dat zowel voor personeel als voor ouders even wennen. lk heb het gevoel dat het z'n draai gevonden heeft. Een opzet voor verandering is gemaakt
door de ouderraad. Er zal meer met commissies gewerkt gaan worden. Allerlei commissies voor de
vele activiteiten. ln die commissies zullen 1 á 2 OR-leden en 1 teamlid plus een aantal ouders zitting nemen. Op een oproep om die commissies mee te bemensen, hebben vele ouders al gereageed. ln mijn ogen een zeer positieve ontwikkeling.
De rommelmarkt heeft ook dit jaar weer een groot bedrag opgeleverd. Hiermee en met geld van de
gemeente en enkele andere gulle geldverstrekkers kan de commissie schoolpleinen aan de slag om
de gemaakte plannen voor verfraaiing ten uitvoer te brengen.
U ziet het, we zitten niet stil en we gaan enthousiast verder. Dat enthousiasme komt niet alleen vanuit de wisselwerking met de kinderen, maar ook door de grote inzet van ouders. Een ieder draagt, op
basis van zijnlhaar eigen mogelijkheden z'n steentje bij. Wij als personeel waarderen dat ten zeerste.

Voor nu eerst een fijne, zonnige vakantie gewenst.
Geert Pijlman.

SCHOOLREISJES
Alle leerlingen zijn weer op schoolreis geweest.
De groepen 1 en 2 gingen een dag op pad met de huiftar.
De groepen 3 en 4 gingen een dag naar het Verkeerspark in Assen.
De meerdaagse schoolreis van groep 5 tot en met I ging naar
"de Boekanief in Nes op Ameland
Achter in deze krant vertellen de leerlingen over hun schoolreis.
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SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2OO2
Op 15 mei jongstleden werd onder ideale weersomstandigheden op het korfbalveld van korfbalvereniging Leonidas te Noordwolde het schoolkorfbaltoemooi van Weststellingwerf gehouden.
We deden mee met twee teams.
Eén team met leerlingen van groep 7 en 8, gecoacht door Marietje Terpstra, en één team met leerlingen van groep 5 en 6, gecoacht door juÍ Gerri.
De beide teams hadden onder leiding van Marietje Terpstra, Janetta Bos en juÍ Gerri een gedegen
oefencampagne achter de rug.
We speelden zelÍs een oefenwedstrijd tegen de welpen en de D's van Leonidas.
Het mocht niet baten. Ook de aanmoedigingen van de supporters niet.
Het eerste team eindigde op de derde plaats en het tweede team eindigde op
de laatste plaats in de poule.
Alle spelers en speelsters deden ontzettend hun best. Ze kregen als beloning
een ijsje en een herinneringsvaantje.

SPORTDAG
Woensdag 22 mei was er voor de groepen 3 Um I de jaarlijkse sportdag samen met de volgende
scholen uit Noordwolde: De Venslerschool, De Velden, Matthijsje en
De Windroos.
Deze sportdag werd gehouden op het koÍbalveld van Leonidas
aan de Elsweg te Noordwolde.
Het was een zeer geslaagde sportieve gebeurtenis.
Ook de weergoden waren ons deze ochtend gunstig gezind.
Alle kinderen kregen na aÍloop een diploma.
AVONDVIERDAAGSE

2OO2

Aan deze in de laatste week van mei gehouden avondvierdaagse heeft onze
school deelgenomen met 21 leerlingen uit de groepen 5Vm 8. ledere avond gingen we op de fiets naar Noordwolde en liepen we 10 km.
Het weer werkte mee, de route's waren weer goed uitgezet en dankzij de hulp en
begeleiding van ouders en leerkrachten heeft iedereen zonder problemen de vier
avonden uitgelopen.
De avondvierdaagse in 2003 zal plaatsvinden van 19 Um 22 mei.
VERJAARDAG LEERKRACHTEN
Dit jaar hebben we de verjaardagen van alle leerkrachten op dezelfde dag gevierd.
De hele schoolwas in feeststemming.
We zijn begonnen in'tspeellokaal. Hierwetden alle leerkrachten toegezongen en moesten ze onder
de ereboog van kinderen door.
Daama gingen alle kinderen terug naar hun eigen klas waar het feest werd voortgezet.
ln de keuken stond een buÍfet met allerlei lekkere hapjes en drankjes, waar iedere groep een aantaÍ
keren goed gebruik van heeft gemaakt.

$M-

ei
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PEER GYNT
Groep 7/8 is 13 junij.l. naar de voorstelling van Peer Gynt geweest. Het verhaal werd verteld door
Frank Grothof en de muziek weld gespeeld door het Noord Nederlands Orkest.
Voordat we erheen gingen hebben de kinderen zelf een verfiaal bedacht bij de muziek van Peer
Gynt. Daama heeft de juf uitgelegd dat Peer Gynt een hele store jongen is met veel fantasieverhalen. Enkele kinderen hebben in de rol van Peer een stoer verhaal verteld voor de klas. Na de
stoere verhalen hebben de kinderen getekend over de verschillende reizen die Peer heeft gemaakt.
Gisteren kregen de kinderen dan eindelijk het echte verhaalte horen en ze hebben genoten.
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VMJAARDAGEN

AUGUSTUS
Kirsten Bruursema
lris Mooij

2
6
6
19
22

SEPTEMBER
Mirjam de Vries
NaomiGroen

14
14
20
20
26

Herwin Marks
Hidde Kloosterman
Jouke de Jong

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie

Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

o

Suzanne Sp'rjkers

Silvia Beun
Marco Asma

EERSTE DAG
14-10-2002
23-12-2002
24-02-2003

LAATSTE DAG

8-04-2003
28-04-2003
29-05-2003
09-06-2003
30-06-2003

21-04-2003
05-05-2003
30-05-2003

1

18-10-20A2
03-01-2003

28-02-2003

08-08-2003

Darn IISAI,TELINcSAcTIES oUD PÁPIER, scHoolJAAR 2OO2-2OO3I!!
DoruoenoAa 15 nugusrus
DoNoeno Aê 26 sEPTEttBER
ZnreRoao 9 ruovE,t BER
ZnreRone t4 DEcE,riBER,
Znrenoeê 25 JANUÁRI
ZnreRono 8 mnnRr
Doruoeno A6 tO ÁPRIL
DoruoenoAo 15 Àrer
DoruoenoA6 19 JuNr
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Tien vragen aan:

Peter Huizinga

Deze keer zijn de tien vragen gesteld aan Peter Huizinga
Die sinds kort werkzaam is op de Daltonschool
"De Oosterbrink"

Wat is jouw taak op "De Oosterbrink"?
lk ben als derdejaars student van PABO De Eekhorsf rn Assen bezig met mijn stage in
het basisonderwijs. lk heb al stage gelopen bij de groepen il6 en 7/8 en ben nu bezig
met de groepen 1 en 2.

1.

2.

Op welke scholen heb je zelf gezeten?
lk heb zelf op de O.BS. Groot en Klein Wateren gezeten in Wateren. Daar heb ik een
hele leuke tijd gehad en ben net voor de sluiting van de school doorgestroomd naar het
Stellingwertcoilege. Na daar eerst de MAVO en de HAVO te hebben dooflopen, ben ik
naar de PABO gegaanin Assen en heb het daar reuze naar mijn zin.

3.

Wat zijn je hobby's?
Mijn hobby's zijn: T.V. kijken, internetten, uitgaan met vrienden, lezen en verder vezamel ik oude militaria uit de Tweede Wereldoorlog.

4.

Welk boek heeft een onvergetelijke indruk op je gemaakt?
Ik denk dat het boek'De wereld van Sofie"van Jostein Gaarder een grote indruk op mf
heeft gemaakt. Het geeft de lezer op een hele begrijpbare manier inzicht hoe de grote
filosofen zoals Socrate, Plato, Niietze en Descafte dachten over hun wereld en laat je
confronteren over hoe jezelf over de wereld denkt.

5.

Welk T.V. programma vind je leuk?
lk ben zelf een grote fan van "Dit was het nieuws" en "Kopspijkers". Deze programma's hebben veel htmor, maar dragen toch een boodschap met zich mee. De diepgang
van veel programma's op de televisie vind rk soms erg ver te zoeken.

6.

Wat is je favoriete vakantieland?
Mijn favoriete vakantieland is tot nu toe Belgiê en dan vooral de Ardennen. Daar is
naast de schifterende natuur ook een hoop cultureel/historisch ertgoed te vinden. ln de
Ardennen ga ik dan vaak klimmen, kanoën, mountainbiken en hiken.

7.

Doe je aan spoÉ?
lk doe zelf aan judo (bruine band) en aan luchtgeweerschieten op nationaal niveau.
Daamaast doe ik ook nog aan mountainbiking, wildwaterkanoën, hiking, skeeleren en
zwemmen.

8.

Wat is je favoriete website?
Dat is voor mij www.kicken.com. Deze site zit vol allemaal grappige filmpjes en
mp3'tjes. AIs Ík een slecht humeur heb, dan vrolijkt deze site me weer even op.

9.

Welk vak vind je leuk om te geven?
Ik vind alle vakken leuk om te geven, maar het vak geschiedenis heeft toch wel een
extra warm plekje btj mtj. lk was vanaf klein jongetje al geïnteresseerd in geschiedenis
en het feit dat mijn ouders dat ook waren, heeft het nogal gestimuleerd.

í0.

Als ik één dag directeur van de Oosteórink vyas, zou je.......
Dan zou ik proberen om meer mannen in het onderwijs te krijgen.
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HEENREIS
We moesten eerst alles inpakken we werden gebracht door auto's
we gingen de heenweg met de Sier, We gingen op de boot er waren
heel veel meeuwen we gaven ze brood maar het mog niet er was een
hele brutale meeuw die beet Richard in zijn vinger dat deet pijn. We
kwamen al dichter bij. Jochem lustte geen kaas, hij gooide dat heie
brood over boord er duikten veel meeuwen op af. Toen kwamen we aan op
Ameland. We moesten nog een klein eindje fietsen. Toen we bij de kampeerboerderij
waren, moesten we eerst alles uitpakken en klaar maken.
ETE,N
gegeten
op het schoolreisje?
wij hebben
zondagavond: hebben we nasi met saté pindasaus en sla gegeten.
en als toetje danoontje.

maandagmorgen: brood met vleeswaren pindakaas, hagelslag en pasta.'
maandagmiddag: brood met pindakaas ,pasta, hagelslag en vleeswaren.
maandagavond : slavinken, dopperwtj es en worteltj es,aardappelen en
sperziebonen. en als toetje vlavlip.
dinsdagmorgen: brood met hagelslag en vleeswaren.
dinsdagmiddag: soep en brood.
dinsdagavond: naturel en spekpannekoeken en het toetje een magnum
we kregen deze lekkernijen door: Arjan Lenstra en Liane Russchen.
SLAPEN
De eerste avond werden Antoon de Jong en Robin Dam
naar de juffrouw gestuurd ze warefivervelend. Jennifer Jager
kreeg de vinger tussen de deur dat deed vast erg pijn ze moest
toen nog om 1 1.00 uur naar de dokter ze kreeg toen 2 hechtingen.
Maria en Sylvia zijn van het bed afgevallen en Jentje maakte rare
geluiden en de meiden waren keihard aan het praten voor het slapen.
fERREIN
Het terrein was groot er stond een grote toren
daar kan je het hele terrein zien. Erwas een zandbak
met in die zandbak een klimrek. Er was een grijbaan maar
daar mochten we niet op en er was ook een meertje
daar kan je zwemmen. En er was ook daarbij een kasteeltje
dat stelde niet veel voor en er was ook een schommel
en je kon van de duinen glijden en er was ook
een soort
veldje voor slagbal.
TERUGREIS
Eerst moesten we alles inpakken en buiten zetten later gingen we
weer terug we zagen onderweg een zeehond. Toen kwamen we bij
de haven, iedereen zwaaide naar ons.
Toen gingen we naa.ï huis. We hadden het erg leuk gehad.

Groetjes van: Liam Bergsma, Robby Bloemsma, Nienke vanZánden
Debora Roelofsen, Davey de Nekker Antoon de Jong, Jennifer Jager en Robin Dam.
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De strandwandeling
De strandwandeling op zondag.
Toen we op ameland aan kwamen
toen gingen we de spullen uit pakken
en de boerderij verkennen.
Toen waren we naar het strand gegaan.
En het werd net vloed dus hele hoge golfen
en we gingen een beetje pootje baden
maar later glngen we veel dieper en toen
waren we allemaal nat en daarna gingen we
nog even wandelen er waren kinderen die
krabbenpootjes vonden en schelpen zochten.

-

Wadlopen
5/8 \ryij hebben dinsdag wadgelopen.
Dat was heel leuk. Wij gaan
wat vertellen wat we hebben gezien.
Dit hebben we gezien: We hebben
zwemmende krabben gezien. die
waren heel groot. En veel garnalen.
Twee waterkreeften en ook nog
kokkels. En ook nog een
heeramitkreeft . Mossels en
waterslakken. Hele dikke
zeepieren.

Wadlopen
718De gids vertelde ons over
aangespoelde walvissen.
En wrj zagen ook allemaal
krabben. Ook nog kokJ<els mosselbanken. En ook hele
dikke zeepieren. En ook twee
garnalen.
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Fietstocht groep 5/6
op maandag

VUURTOREN
REDDINGSBOOTMUSEUM
Wij gingen naar het
Reddingsboot- museum in
Hollum. De begeleider vertelde
van Rixt van het oerd en van
Sjoerd. Daama keken wij een
film. We gingen nog even oP de
Reddingsboot.

We waren aan het fietsen. Wij
zijn toen naar de vuuurtoren

ffia

geweest.

De vuurtoren is 45 meter hoog
en het heeft 146 treden. We zijn
er niet in geweest, want
daarbinnen was het niet veilig.
De vuurtoren was vroeger heel
belangrijk voor de boten.

KASTELEN BOIIlryEN

ETEN OP HET STRAND
Na datwe bij de wurtoren
hadden gekeken zouden we
eten in het bos. Maar er waren

'ás

allemaal rode bosmieren. We
gingen nog een stukje verder
fietsen. Toen zagen we het
strand. Daar gingen we eten.
Iedereen zat lekker te eten.

Nadat we gegeten hadden,
gingen we kasielen bouwen. De
jongens gingen eersl een gracht
maken en gingen er daama een
bult van zand maken en
bouwde er een tunnel in en
legde er prachtige schelpen op.
De andere kinderen gingen in
groepjes of alleen kastelen
bouwen" Sommige kinderen
gingen gras of hout gebruiken
om ertuinen of bruggen er
naastte maken. De jongens
maakten er een Maxima en
Willem Alexander kasteel van.

\ryIIIKELEN

IIET PAARDENGRAF

Dinsdagmiddag na de fietstocht
gingen winkelen. We zijn in

Depaarden njn:rr'1979
doodgegaan, omdat ze te diep
de zee in gingen met de trailer

verschillende groepj es gaan
winkelen. We zijn naar de Top
1 Toys en de D.A. geweest. Het
winkelen was heel leuk.

en toen waren ze dood gegaan.
We hebben het paardengraf
daama gezien.

NIEUlryE REDDINGSBOTEN
In het-Ínuseum ging het over oude boten. Na het museum gingen we naar de nieuwe
boot. De boot stond in de balmerbocht. De nieuwe boot kan niet zinken. Ats het
omvalt komt het vanzelf weer overeind

Dit is gemaakt door: Marin,
Maria,

Danny,

&

Bertine,

Joey,

Winfred
Jerko.
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Schoolkampnieuws van groep 7i8
Winkelen
Toen we gegeten hadden gingen
we winkelen de juffen
zaten op het terÍas om ons in
de gaten te houden.
De kinderen koclrten soweniers,-s"o.p
u"o*eldingen.
We gingen naar de D.A en Intertoys.;;r;*"rig.
""
kinderen
stuurden kaarten naar huis.
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Het Oerd
We gingen wandelen met een gds in het natuurgebied het
Oerd. Daar lagen allemaal botten van dieren en in de grond
zaten allemaal gaten met soms wat water erin..Het ggbied lag
vlakbij de zee. Er zaten ook allemaal vogels op de grond.
En er lagen ook eieren in sommige nesten. We hebben ook
een heleboel planten bekeken. We waren twee en een half
uur aan het wandelen.

:

Zwemmen
We gngen zwemmen. Bij de kampeerboerderij
was
een touwbrug, een kabelbaan over het water
eri een vlot.
Frans ging ook op de kabelbaan. Hij glng
later ook over

het water. En in het water. Het vlot wls
óok erg gaaf.

Alleen Jennifer kon niet zwemmen want ate,ít

ír.it a* t aoa.

Frans was de enige volwassene die ging
zwemmen. Er
was ook nog een kasteel.Daar kon je in. Het
zwetnmen
was heel leuk.

,

r

OOO

s'Nachts op het strand
We gingen na de Bonte Avond na het strand toe. Dat was
best wel spannend want het was heel donker. Toen we over
het srand liepen toen kwamen er vonke$es onder je voet
vandaan dat waren zee pokken. Om 0.05 lsilamen we weer
bij de boerderij aan het was vet stoeÍ.

De hoogsteberg
In de verte leek het een kleine berg. maar toen
we Íuul kwamen leekhetveel grcteÍ. Boven op
was er een heel mooi uitzicht over de zee en over
het land- Ook zagen we de boortoren en het oerd.
Je kon daar ook naar de zee lopen.

,

GemaaÈÍ door: Pieter, Suzanne, Roy,

Sylvia, Wilmer, Olrik en Annalies
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Tekenestafette
Een tekenestafette is dat je moet tekenen wat meester in je oor
fluistert. Dat gaje tekenen en je groepje moet het raden is het
goed? Moet je naar meester en het zeggen en krijg je een
nieuw woord. En wie als eerste de 30 woorden klaar heeft,
heeft gewonnen.

,A,tlêrprrí
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Zondag avond hebben we blikspuit gespeelt. Je hebt nodig
een bal een zoeker en een groep kinderen. Het spel gaat zo.
Je moet je verstoppen in het bbs, de zoeker kijkt in het rond
als de zoeker iemand ziet renÍ de zoeker naar de bal en roept
buut.

Douane

Op maandag avon d z4nwe naar het bos geweest om het douane
Spel te spelón het spel gaat zo: er is een groep smokkelaars en de
E., een douane die proberen de smokkelaars te tikken als je getikt
word moet je je geld inleveren en het opnieuw proberen
Meester pijlman gaf het geld aan juf geni die moest je het geld geven'

Bosspelen

We hebben met de bosspellen blik spuit en douanespel gedaan.
En met blik spuit gingen groep 516 en718 apart. En met het douanespel
Hadden we nep geld nodig. De bedragen waren daar van
€5, €10, €20, €50, €100, €200 en €500.
We gingen bijna elke avond naar het bos.
En als we terug gaan van het bos krijgen we wat drinken
en een koek. Met het douanespel waren er vier groepjes
en elk groepje mag een kwartier proberen geld over te
brengen.
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Koningin van het feest

TjiCske Ouwekerk was de koníngin van het feest want, ztJ
ging voor de laat,ste keer mee. Ze moest van Sierd Dolstra
haar schoenen uit doen en de klompen aan doen die ze van
hem kreeg die klompen waren veel te groot,. toen kreeg ze
een wit,t,e doek om haar schouder en een bloemet.jes rondje op
haar hoofd. Toen moest ze op een versierde st,oel gaan zitten
en de hele avond bloemetje in de hand omhoog houden.
Hidde en Sylvia
De bonte avond
De bont.e avond was heel leuk. Want iedereen had wel- wat
Le doen, er waren guj-zzen, liedjes, moppen, raadsels,
zoekguizen,
verassingen en natuurlijk kunst.jes. De bonte avond is de
laat,ste avond van het. schoolreísje j-edereen doet een stukj e.
De presentat.or was Sierd Dolstra en Juf Danielle zorgde voor
de muziek.
Jochem en Andre

De opvoering

Fr werden mopjes,
quizen, liedjes en
toneel st,ukj es
gedaan. De meeste
stukjes waren quizzen

/Lï,gl

en moppen maar een
werd maar een keer
gedaan dat, waren de
kunstj es .

f,

Josje en Evelien

Presentat.ie
De Bonte avond y9!d gepresenteerd door sierd DolsLra.
ze deden alsof hij een beroemde presentator was en dat
hij net onder de douche weg,kwair. ii: begon met een beet,je

stellingwerfs t,e praten en óing heer ir* staan.
presenr,eerde heel- grappig én kqek áàt rreer raar aIs er
rd

Hij

:::. ;."::
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boerin belangrijk dat mensen in de srad weren
het platteland. Tênslotte komen hier a.

vandaan die daar in de supermarkt liggen. "
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