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Even Buurten
Boijl Centrum
Wie op 8 september door Boijl kwam zag bij de familie Marks een mooie poort op de dam staan en dat
was niet zonder reden. Er moest wat gevierd worden
Elske 50 jaar
Anne 65 jaar
Samen 25 jaar getrouwd
…..en de boerderij wordt al 90 jaar door de Marksen bewoond. Dat kun je toch niet ongemerkt voorbij
laten gaan.
De schuur werd omgebouwd tot feestzaal, familie, buren en vrienden werden uitgenodigd en met
elkaar hebben ze er een mooi feest van gemaakt dat tot in de kleine uurtjes doorging. Hier kan de
familie met plezier op terug kijken.
Nog van Harte gefeliciteerd en nu maar op naar het volgende lustrum.
Annie.

Voor de vele kaarten en attenties
willen wij iedereen bedanken
In het bijzonder de buren die een hele
mooie poort voor ons hadden
gemaakt
Anne Elske Laura en Hendrik

Brinknieuwtjes
Hier enige nieuwtjes van de Brink.
Graag willen we langs deze weg namens iedereen Hanneke Zieck en de familie graag sterkte toe
wensen met het verlies van haar vriend Martin tijdens een fietsvakantie.
Ibele de Jong heeft in de lappenmand gezeten. Tijdens zijn vakantie kreeg hij last van zijn
achillespees en het heeft wel een week geduurd dat ze de reis weer naar huis konden voortzetten.
Gelukkig gaat het nu weer beter met hem na veel rust en fysiotherapie. We hebben straks een goede
doktersassistente in de buurt die ons straks goed advies kan geven want Ilse van Zanden die gaat
hier voor aan de studie. Onlangs hebben we een zeer geslaagde en gezellige buurtbarbecue gehad.
Ilze en Abelien
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Boijl

ost

Inmiddels is het bijna eind september. Twee dorpskranten terug schreef ik over de plannen om veel
bloemen in de moestuin te zaaien. Van die plannen zijn de zinnia’s, droogbloemen, goudsbloemen,
lathyrus, een paar dahlia’s en Oost-Indische kers werkelijkheid geworden. Menig boeketje stond op de
tuintafel. Zeker de Oost-Indische kers, geplant aan een bonenstaak, is een aanrader. Het lijken
vuurpilaren met hun twee meter hoge bloemenranken in oranje en gele kleuren.
Inmiddels ben ik op de helft van de chemo kuren. De helft van “mijn hoofdgerecht” heb ik op. Als de
andere helft nu een grote pan met rijstebrij of griesmeelpap zou kunnen zijn die 12 weken niet leeg
raakt,… oh, ik weet wel zeker, wie mij zou kunnen helpen om die pan leeg te maken. En ik weet wel
zeker dat driekwart van het dorp mij zou helpen met 12 weken gratis rijstebrij eten… Helaas –
pindakaas. Maar de lieve woorden en kaarten die ik en ook ons gezin krijgen zijn mij een hele steun
en dit helpt ons er ook door heen. Dank jullie wel!
Voor het eerst sinds lange tijd komt er weer een buurtactiviteit. Eind september gaan Paul en Bianca
een buurtbarbecue organiseren. Ik hoop dat zich er veel Boijl Oostvolk opgeeft en in de volgende
dorpskrant horen jullie er meer over.
Siebe en Ellen Wiersma hebben hun huis aan de Boijlerweg 169 te koop. In juli zijn zij verhuist naar
Amstelveen, maar regelmatig brengen zij hier nog hun vrije tijd door.
De scholen zijn weer begonnen en idem dito de opleidingen en studies.
Stefan Edema is erachter gekomen dat het werk met mensen en dan met name met de jonge
generatie meer voldoening geeft dan een kantoorbaan. Hij is begonnen met de PABO opleiding in
Assen. Stefan, veel succes hierbij. Bij gebrek aan verder nieuws op dit gebied naar mij toe wil ik
iedereen die het betreft, ook heel veel succes wensen bij zijn schoolloopbaan, opleiding en studie.
Normaliter is de ooievaar nu onderweg naar warmere gebieden maar ik heb gehoord dat hij binnenkort
een tussenstop op Oost houdt. We houden de landingsbaan in de gaten.
Lieve mensen, dit was het wat mij betreft weer van Boijl Oost. Ik ga straks in de gure herfst- en
wintermaanden wat stoofpotrecepten uitproberen en anders met twee paar sokken aan en een deken
over me heen met een goed boek op de bank.
Groetjes Liane

Snels Hutte
Iedereen weer uitgerust en wel terug van vakantie en
intussen aan het werk of naar school: zo ziet het na
zomerse beeld van de Doldersumsestraat er uit.
Hoewel, de vakantievreugde van Jiske Dassen kreeg
een vroegtijdig einde, toen ze met haar vriend in
Scandinavië zomaar mam’s auto in de vernieling reden.
Gelukkig, ze bleven zelf ongedeerd, ze keerden per
vliegtuig terug naar huis en konden ook het vervoer van
de bagage nog mooi regelen.
Niet geheel onverwacht kwam het feest voor Henk en
Alletta. Ze herdachten begin dit jaar al het feit dat hun
huwelijk de bronzen status had gekregen, toen Alletta
op 5 september vijftig jaar werd, kon de jubileumviering
in het weekend daarna natuurlijk niet uitblijven. Familie,
vrienden en buren waren erbij, de voorbijgangers
konden genieten van een sfeervol uitgedoste huis en
voortuin. Met name de teksten op het aangebrachte
spandoek waren reden voor vele speculaties.
Jeannette en Reimer
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De Daoken

Boschoordweg

De vakantie is weer geweest, het is ‘s morgens nog redelijk donker met het opstaan.
De nachten kouder, dit betekent dat de herfst er weer aan komt.
Gerard en Wil Dekker zitten alle twee een beetje in de lappenmand, Gerrit Driesen heeft zijn arm
gebroken. Wij wensen ze allemaal veel beterschap toe.
Het huis op de Daoken 15 heeft nieuwe bewoners gekregen.
Bij deze stellen ze zich aan u voor:
Hallo allemaal,
Als nieuwe inwoners van Boijl, is mij gevraagd of ik mij wil voorstellen.
Ik, Gerard van den Hoek, woon met mijn honden aan de Daoken 15.
Op 1 augustus 2012 heb ik de sleutel van mijn prachtige, nieuwe onderkomen gekregen.
Afgelopen zomer ben ik druk aan het klussen geweest, zowel in huis als in de tuin. Klussen is dan ook
een hobby van me. In het huis heb ik alles opgeknapt. Het is dan ook heel handig als je alles zelf kan,
dat komt mede door mijn werk, ik ben uitvoerder en werk door het hele land. Ik ben nu aan het werk in
Zwolle. Daar wordt nu een nieuw ziekenhuis gebouwd.
Met tuinieren heb ik wat minder. Ik ben geboren in Amersfoort en was het daar 5 jaar geleden zo zat
en heb toen de knoop door gehakt, m’n spullen gepakt en verhuisd naar het o zo mooie Friesland.
Ik ga hier graag in mijn vrije tijd met m’n honden en een bootje door Friesland varen en dan genieten
van de rust en natuur. En als er dan nog tijd overblijft gooi ik ook nog wel eens een hengeltje uit en
lekker door de bossen lopen met de honden. Wat ik ook heel erg fijn vind, is dat ik nu nog dichter bij
Sauna Het Friese Woud woon, ik vind het heerlijk om me daar te ontspannen.
Vriendelijk groet
Gerard
Rina & Thea

Rijsberkamp

Meuleveldweg

Het ovenhuisje van Hennie en Luuts was erg oud en verweerd,
en is deze zomer helemaal in oude stijl gerestaureerd… Prachtig…
Op 30 april gaf Harry Knoop nog een gezellig tuinfeest, dat hij 80 jaar werd en begin augustus werd
Harry ziek en op 22 augustus kwam het trieste bericht dat onze buurman Harm Fokke Knoop was
overleden, we wensen zijn vrouw Anneke en dochter Marquerite veel sterkte toe.
Dat het goed vertoeven is bij de familie van Zanden bleek ook nu weer, want een aantal stinkende
steenmarters hadden zich genesteld ergens onder de dakpannen op een plekje voor in het huis.
Franke zou een klem zetten, maar dat ging niet helemaal naar zijn zin…het is er dan ook niet van
gekomen, want voor hij de klem zou zetten zat hij er zelf al met de duim in… nu hebben ze een
geluidje in het nest gezet om de steenmarters te verdrijven.
Het mooie grote konijn van Wilma is ook door een steenmarter zo ernstig gebeten dat het afgemaakt
moest worden.
Het huis van de kaampers op de buurt schiet al behoorlijk op.. het lijkt erg mooi te worden…
Bokke Postma, de zoon van onze buurvrouw Jelly gaat op 12 oktober trouwen, we wensen hun alvast
een fijne dag toe.
Op de buurt is ook een mooie blonde dame gesignaleerd…. ze blijkt de nieuwe vriendin van onze
buurman te zijn….
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Onze buurt is erg geschrokken van het bericht dat Gea van Zanden borstkanker heeft. Wat deze
ziekte betreft is Gea erg kordaat in het nemen van directe beslissingen en is ondertussen al
geopereerd en ook al begonnen met de chemokuren.
Ze wordt goed gesteund en verzorgd door Franke en haar kinderen .. en het kleinkind Jarno brengt
veel vreugde in deze spannende tijd. We wensen de familie de komende tijd het beste toe.
Wilma Bouwman

De Bekhof
Afgelopen zomer was het nogal regenachtig kun je wel zeggen.
Onze buurtgenoten hadden een BBQ georganiseerd en ja wat doe je dan als er regen voorspeld is,
dan neem je de toevlucht tot een stal of schuur.
En dat hebben we gedaan, de schuur van Arnoud en Marloes was er perfect voor, zij hadden hem
heel gezellig ingericht met sfeer verlichting stoeltjes en tafels. Zelfs de verwarming van Kees kwam er
aan te pas.
Maar wat was het gezellig!!!!
Ja, en tussen al die buien door was er een droge periode van ruim 2 weken en in die 2 weken is bij
Wim en Yvonne het oude dak van hun huis vernieuwd. Dat was echt boffen, maar er is dan ook met
man en macht aan gewerkt. En nu kijken ze elke keer met trots naar hun nieuwe dak. De binnenkant
moet nog afgewerkt worden, maar dat kan in alle rust, want ze staan mooi droog.
Bij Remco en Marianne is de kleine Nynke lid geworden van de bibliotheek. Dat was een heel
evenement. Ze mocht de hele ochtend rond kijken in de bibliotheek en ze kreeg een pracht koffer mee
met 2 leuke boekjes, waar gelijk uit voorgelezen moest worden.
Leuk hoor!
Dan Silvia,
Die heeft een ommezwaai gemaakt in haar studie en volgt nu de studie “ artiest-drama” aan het
Friesland College in Leeuwarden. En het begint al gelijk goed want haar eerste opdracht is: maak
“straattheater” voor een bedrijf.
Ja, wie weet zien we haar ooit ergens op een affiche staan in een theaterprogramma.
Verder heeft ze haar rijbewijs gehaald, en let goed op als er een rode auto door het dorp rijdt, dan kan
het zijn dat je Silvia met een blij gezicht voorbij ziet rijden.
En dan een berichtje van heel andere koek.
Marrie heeft n.l. een bliksem bezoek aan het ziekenhuis afgelegd voor een pittige ingreep.
Gelukkig is dat allemaal goed verlopen en kon ze na 2 dagen weer naar huis. Maar dan moet ze toch
nog ruim 5 weken heel rustig aan doen, dus we zien haar niet rondom de appelbomen appels rapen,
maar heerlijk rustig wandelen, hier en daar een praatje, en lekker bijkomen.
Marrie we wensen je van harte beterschap.
Dat waren deze keer de nieuwtjes van onze buurt, tot de volgende keer.
Yvonne en Gerrie.

Bi’j Harmke
Geen nieuws, goed nieuws, dachten we deze keer. Maar toch, op de valreep, kregen we bericht dat
onze buurtgenoot Dries Wieldraaijer een dag in het ziekenhuis heeft doorgebracht voor een kleine
operatie. Gelukkig is alles goed gegaan en we wensen Dries een voorspoedig herstel!
Jantje en Anne-Marie
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PROTESTANTSE GEMEENTE
In en rond de kerk…
Onlangs vertelde ik in de kerk dit verhaal voor
de kinderen. Op verzoek plaats ik het in het
dorpsblad. Eerlijk gezegd is het ook een
verhaal voor ouderen én voor ouders.
Misschien
een
suggestie
voor
een
verjaardagsfeestje. Veel plezier er mee.
MARK BLIJFT THUIS
Mark blijft deze zomer thuis. Tot nog toe heeft hij het best naar zijn zin. Zijn moeder organiseert
leuke uitstapjes. Rachid kwam logeren en Mark is een paar dagen bij Ellen op de camping geweest.
Als Mark uit bed komt, is hij verbaasd dat Hella er niet is. Er ligt alleen een briefje op tafel met een
opdracht voer de konijnen van de buren. Zij geven je een nieuwe opdracht. Vergeet niet de deur op
slot te doen. Mark begrijpt er niets van. Snel rent hij naar de tuin van de buren. Daar hangt een
briefje aan het konijnenhok.
Opdracht 2: Je hebt vast nog niet ontbeten. Kies bij de bakker een lekker broodje. Dat laat Mark
zich geen twee keer zeggen. De bakkersvrouw kijkt hem lachend aan als hij binnenkomt. 'Aha, jij
komt je ontbijt halen!'' Dus u weet wat er aan de hand is?' vraagt Mark. 'Ja hoor jongen, kies maar
wat je lekker vindt.' Verder wil zij niets verklappen. Mark kiest twee roombroodjes en hij krijgt een
nieuw briefje.
Opdracht 3: Eet smakelijk! Ga naar de bunker op de stadswallen. Die bunker is gebouwd tijdens de
Tweede Wereldoorlog, maar hij is nooit gebruikt. Kijk binnen of je licht in de duisternis kunt laten
schijnen. Mark houdt graag speurtochten, en dit is een heel spannende, dat weet hij nu al! Bij de
bunker staat een raam open. Mark kruipt naar binnen, het donker in. Hij is hier nog nooit geweest.
Best eng, vindt hij. Licht in het duister, hoe doet hij dat? Hij tast wat in het rond. Wat voelt hij? Een
nieuwe zaklantaarn! Die wilde hij al zo lang hebben.
Als hij om zich heen schijnt, ziet hij met krijt op de muur geschreven de volgende opdracht. Zo
doorkruist Mark heel het dorp. Omdat hij goed op moet letten, gaat hij er op een heel andere
manier naar kijken. Hij wist niet dat er zoveel te zien is! Hij moet een gevelsteen opsporen en
natekenen, en die tekening inleveren bij de schilderijenwinkel. De galeriehouder prijst zijn
tekentalent en geeft hem een koek en een nieuwe opdracht.
In het parkje moet hij de jaarringen tellen van een afgezaagde boom en er even zoveel stappen
vanaf zetten naar het zuiden. Daar vindt hij bij een standbeeld de volgende opdracht. De
speurtocht brengt hem ook naar het café met een terras, waar hij een Amerikaan moet opsporen.
Hij vindt zijn oom Joop in een T-shirt met een Amerikaanse vlag. Die trakteert hem op frites en ijs.
Daarna stuurt hij hem naar de kerk.
Daar moet Mark helemaal naar boven, de kerktoren op om de treden van de trap te tellen. Hij komt
hijgend boven en kijkt verwonderd om zich heen. Hij wist niet dat je van hieraf zo ver kan kijken.
Hij kan de rivier zien, de polders en heel in de verte de bossen. Dan legt iemand ineens zijn
handen over Marks ogen. Hij draait zich verschrikt om en ziet... zijn vader! Mark vliegt hem om de
hals. 'Papa, wat doe jij hier nou!' 'Ik bekijk de dingen eens van een andere kant,' zegt zijn vader
lachend.
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Terwijl ze weer naar beneden lopen, praat Mark honderduit over alles wat hij heeft meegemaakt.
Het is hier eigenlijk best tof pap. Ik wist niet dat er in ons dorp zoveel te doen is. Wat is het
leukste wat je hebt gezien? vraagt zijn vader.
Het leukste? Jij natuurlijk! roept Mark. Mooi, zegt vader trots, dan gaan we nu naar je moeder, want
zij is ook héél bijzonder!
7 OKTOBER BOIJL ISRAËLZONDAG; TORA ALS HUWELIJKSCONTRACT
Voor de één is het iedere zondag Israëlzondag. Israël komt namelijk overal in de Bijbel - en dus ook
vaak in de preek – ter sprake. Voor een ander is één Israëlzondag per jaar al te veel. Men ‘zit er een
beetje mee’, vooral vanwege de gebeurtenissen in het MiddenOosten.
Ieder jaar houdt onze kerk - op de eerste zondag van oktober
Israëlzondag. Het materiaal van dit jaar gaat over ons eigen leven.
Over verbintenissen tussen mensen, over huwelijk en trouw. Maar ook over het mislukken daarvan:
als de wegen scheiden. Of gaat het eigenlijk meer over de Eeuwige, over Zijn trouw aan ons?
We laten ons hierbij leiden door de Bijbel, de gegeven teksten in het leesrooster. We gaan in de leer
bij het Joodse geloof. Het zal misschien enige moeite kosten om er goed in te komen, maar dan ‘heb
je ook wat’ te pakken.
Dit keer geen verwijzing naar de huidige problemen in en rondom het land/de staat Israël. Vanuit de
gegeven Bijbelteksten is er geen reden toe. Israël leert ons naar onszelf te kijken en naar God. Voor
de kinderen vertel ik een verhaal met een knipoog.
14 OKTOBER IS ER IN MAKKINGA EEN GEZINSDIENST
Deze dienst wordt voorbereid met mensen van de kerkenraad en uit het dorp. Jantsje Dijkstra zal met
wat kinderen enkele liederen instuderen om in de dienst te zingen. Het thema is ‘de Vader’.
HET IS EEN MOOIE GELEGENHEID OM OOK EENS vrijblijvend EEN DIENST MEE TE MAKEN.
Wie weet bent u verbaasd, dat het er zo eigentijds aan toe gaat.
We doen ons best om juist jonge vaders aan te spreken. En zijn er nog mannen die mee willen
voorbereiden, bel of mail me dan even. Ik hoor graag wat jullie zo leuk vinden aan het vaderschap,
maar ook wat lastig is in alle hectiek van werk, sport en gezin.
JOODSE LEESGROEP
Gesprekleider:

: Erica Plomp- den Uijl

Wanneer

: dinsdagmorgen

Data

: 2012:16 oktober, 11 december, 12 februari, 16 april

Aanvang

: 9.30 uur (tot 11.30 uur)

Locatie

:Buterheideveld 27 in Makkinga

Opnieuw heb ik heel verschillende boeken uitgekozen die uitnodigen tot gesprek en bezinning. De
schrijfstijl van de auteurs is divers; van ontroerend tot choquerend. Achter al die letters schuilt liefde voor
een land en een mens. De boeken zijn verkrijgbaar in boekwinkel en bibliotheek.
16/10 Ariel Saber: Paradijs van mijn vader
Sabar wordt in 1938 geboren in Noord-Irak, in een gemeenschap van Koerdische joden. Het is de
enige plek waar nog Aramees, de taal van Jezus, wordt gesproken. Door groeiende etnische
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wrijvingen in het Midden-Oosten worden 120.000 joden in 1950 gedwongen van Irak naar Israël te
verhuizen. Vanuit hier emigreert Yona naar de VS waar hij zich als professor wijdt aan de taal en
tradities van zijn volk. Zijn zoon Ariel groeit op als Amerikaan. Hij geneert zich voor zijn 'vreemde'
vader en wil niets weten van zijn afkomst. Totdat hij zelf vader wordt… Dan wil Ariel achterhalen waar
zijn wortels liggen.
Meeslepend vertelt hij over zijn spirituele overgrootvader en zijn stille heldhaftige grootmoeder, zijn
dappere grootvader die te maken kreeg met vooroordelen en armoede in het beloofde land, en zijn
vader, een onbezorgde jongen die in rivieren zwom voordat hij het paradijs werd uitgegooid.
11/12 Meir Shalev: Een duif en een jongen
Een aangrijpende roman over de Israëlische Ja'ier Mendelson, een gids die vogelaars rondleidt door
Jeruzalem. Een duif en een jongen vertelt het verhaal van Ja'ier, zijn familiegeheimen en de wereld
van duivenhouders. Wanneer Ja'iers moeder op sterven ligt, schenkt ze hem een som geld, die hem
in staat stelt een eigen huis te bouwen met zijn oude liefde, de aannemer Tirtsa Fried.
Met zijn schilderachtige taalgebruik beschrijft Shalev op tragikomische wijze over wat postduiven en
mensen verbindt: het diepgewortelde verlangen een thuis te vinden, en het instinct altijd terug te keren
naar huis in één rechte lijn.
RELATIES IN HET LICHT VAN DE TORA
Gesprekleider:

: Erica Plomp- den Uijl

Wanneer

: woensdagavond

Data

: 7, 14, 21, 28 november 2012

Aanvang

: 19.30 uur -21.30 uur

Locatie

:’t Karkehus Elsloo

Wij beginnen bij Genesis, trekken lijnen naar Matteüs en zoeken verdieping in de psalmen. De
Bijbelverhalen geven ons niet zomaar hun spirituele wijsheid door. Het zijn eyeopeners met de Tora voorop.
We proberen contact te maken met de inspiratie die in de teksten aanwezig is. In het licht daarvan
verkennen de eigen leefwereld en onze plaats in de lijn van de generaties.
Oude nomadeverhalen helpen ons op weg naar ons zelf en de ander op de plek waar we wonen. Het zal
dus net zoveel over onszelf gaan als over de mensen uit de oerverhalen. Dat maakt het zo spannend. In
het begin lijkt die weg op een labyrint, het oude hulpmiddel van spiritualiteit, maar gaandeweg zie je een
patroon en kom je bij het centrum om vandaar weer naar buiten te gaan.
De eerste twee avonden dragen als titel Bij je naam geroepen, de volgende twee God zegent met liefde.
Steeds gaat het over de relaties die wij hebben; Je relatie met jezelf en je partner; je relatie met je gezin en
familie en de inspanning die het kost om ze goed te houden.
Kernwoorden zijn:
7/11

Van wie ben je er een?

14/11

Verloren onschuld

21/11

Gevecht om geluk

28/11

Bronnen van ziekte en genezing
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Ik gebruik als voorbereiding deel 1 blz. 1 t/m 35 uit het boek van Harmen Jansen, Vijf stenen, vijf broden.
Het is niet noodzakelijk om het boek aan te schaffen.
Werkwijze: Na een toelichting en gesprekken over wat het thema bij ons oproept, sluiten we de avond af met een
creatieve verwerking. Per avond is deze verschillend.
Wie wil doorpraten of een gesprekspartner zoekt, mag mij bellen.
Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End
tel 0516 44 14 77; e-mail de.pastorije@hetnet.nl

E

PREEKROOSTER 4 KWARTAAL 2012
7-okt
14-okt
21-okt
28-okt
4-nov
11-nov
18-nov
25-nov
2-dec
9-dec
16-dec
23-dec
24-dec

Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
25-dec Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
30-dec Frieslands End / Makkinga
31-dec Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Elsloo
6-jan Frieslands End / Boyl

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
19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
20.30 uur
10.00 uur

Mw. E. Plomp-den Uijl
Mw. E. Plomp-den Uijl
Ds. G. Hoekstra
Mw. E.T. Dijkshoorn
Ds. P.A. Crom
Mw. E. Plomp-den Uijl
Mw. E. Plomp-den Uijl
Dhr. J. Koops
Mw. E. Plomp-den Uijl
Ds. H. Boersma
Mw. E. Plomp-den Uijl
Da. L.P. Gnossen
Mw. E. Plomp-den Uijl
Dhr. G. Plomp
Mw. E. Plomp-den Uijl
Mw. E. Plomp-den Uijl
Mw. E. Plomp-den Uijl
Mw. E. Plomp-den Uijl
Mw. E. Plomp-den Uijl
Mw. E. Plomp-den Uijl
Mw. E. Plomp-den Uijl

Met vriendelijke groet,
Protestantse Streekgemeente Frieslands End
Mevr. T. Driehuyzen - Bloem (scriba)
Bercoperweg 58
8423 TT Makkinga
Tel./fax: 0516.441205
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H.A.

Dankstond

1e Adventzondag

Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstmorgendienst
Kerstfeest zondagsschool
Oudejaarsdienst
Oudejaarsdienst
Nieuwjaarsdienst

INGEZONDEN
Boijl 1952
Fokveekeuring in Boijl: zestig jaar geleden
Het was sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog in Boijl een mooie, jaarlijkse traditie geworden:
de fokveekeuring in het centrum van het dorp. Aan de overzijde van de Hoofdweg – met de treinrails
nog – bij het dorpscafé was een mooi grasveld, waar op 8 september 1952 acht boeren van het dorp
met hun koeien, pinken en kalveren aantraden voor de deskundige juryleden. Die verzamelden zich
’s ochtend voor de koffie bij Henkie van Riesen, de boer-caféhouder, die zelf ook met enkele beesten
meedeed aan de show.
De plaatselijke afdeling van de Friese Mij. Van Landbouw, de christelijke CBTB en sinds kort ook de
plaatselijke vereniging voor kunstmatige inseminatie (ki) organiseerden de keuring, waarvan de
deskundigen zeiden dat die wel wat klein was. Bovendien: de uitslag aan de top stond al haast bij
voorbaat vast. Aaldert Bos (die sinds 1943 woonde op de hoek van de Bekhofweg – nu Wim de Jong)
won met zijn groep dertien keer op de rij de wedstrijd. Hij deed dat met zijn Jankes, koeien die veel
melk gaven en vaak bijzonder oud konden worden. Ze sleepten dan vaak met hun uiers haast over de
grond, lastig bij het melken, maar op de keuring kneep de jury graag een oogje dicht.
Onder de Jankes – die op het bedrijf van
Aaldert Bos ook vaak de fokstier leverden –
was Janke 25 weer een klasse apart. Ze
won zes keer op rij de kampioenstitel,
waaronder in 1952. ‘een zeer fraaie koe,
zoals men ze niet zo dikwijls ontmoet’, aldus
het toonaangevende tijdschrift ‘De Friese
veefokkerij’ in een uitgebreide reportage,
waarin ook de beste uier en de mooie,
sprekende koe van de kampioene werden
geroemd.
In 1956 deed Aaldert Bos het bedrijf over
aan zijn zoon-naamgenoot, die uiteindelijk
26 koeien molk op het bedrijf en met zijn
koeien in 1964 een tweede plaats bereikten
op de provinciale show in Leeuwarden. En
uit de nog altijd duurzame Jankes fokte hij
meerdere stieren, die ook hoge prijzen wonnen en vaak naar Luxemburg werden verkocht.

Janke 25, ingeschreven met 88 punten
en 6 keer kampioene in Boijl

Al veel eerder had een oudere broer van Aaldert jr., Sieger Bos, enkele koeien uit het ouderlijke bedrijf
als basis gekregen voor de eigen onderneming in Boijl. Hij woonde in de boerderij, waar sinds enige
jaren het schoorsteenvegerbedrijf van Van der Garde is gevestigd. Sieger Bos deed ook elk jaar met
succes mee aan de keuring, maar nooit slaagde hij erin zijn vader bij de bedrijfsgroepen te verslaan.
Het was bijna voorspelbaar: de 1b-prijs was voor Sieger Bos, zo ook in 1952.
De derde boer uit Boijl, die elk jaar een (zij het bescheiden) greep in de prijzenpot deed was Jan
Prakken, die tegenover Aaldert Bos woonde op de boerderij waar nu Jaap Jager zijn bedrijf uitoefent.
Diens vader Remmelt Jager woonde in 1952 op de boerderij ernaast, dichter bij het dorp. Ook hij
zond enkele koeien in op de keuring. De zoon-naamgenoot van Prakken ging naar de nieuwe
verkavelingboerderij aan de Bekhofweg, waar Jan Schep nu het opfokbedrijf voor zijn paarden heeft.
Ook Franke Hogeterp hoorde in 1952 tot de min of meer succesvolle deelnemers. Hij bezat een klein
bedrijf tegenover ‘de coöperatie’, waar eens de zuivelfabriek was, en nu AHB is gevestigd. Op het erf
van Hogeterps boerderij is vorig jaar het huis van Henry Derks verrezen.
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Een van de grotere boeren van Boijl was Anne Marks, ook hij trok met enkele prijskoeien de straat
over. Na hem boeren er zoon Hendrik en kleinzoon Anne – de laatste al weer sinds enkele jaren met
melkrobots. Dat was in 1952 heel anders: voor het melken was vaak het hele gezin (en hier en daar
een knecht) nodig, want zelfs de melkmachine moest z’n intrede nog doen.
Wel kon Boijl al sinds 1947 profiteren van een nieuw fenomeen: de ki-vereniging ‘Ons belang’. Als
eerste inseminator – ‘blikpik’ was de benaming in de wandeling - was Lammert Klaassens
aangetrokken voor het winnen en het ‘verspuiten’ van het sperma van de verenigingsstier. Hij werd
naderhand hoofdinseminator van de grote vereniging in Steenwijk en vierde onlangs het zestigjarig
huwelijksfeest met zijn vrouw Fokje Jongsma. De vereniging in Boijl had aanvankelijk maar één stier.
Die stond op het bedrijf van Arend Benthem, de flinke stelpboerderij – nu woonboerderij - aan de
Schoollaan. Toen er nog een stier werd aangeschaft kreeg die de boerderij van Jacobus van Zanden
op de Rijsberkampen – waar nu zijn kleinzoon-naamgenoot woont, als standplaats.
De laatste boer uit Boijl, die we als deelnemer van de keuring in 1952 tegenkomen, is Jeen Akkerman,
die aan de Boekelterweg boerde en werd opgevolgd door zijn zoon Riekele op het bedrijf waar nu de
stoeterij HBC van Jan Schep is gevestigd. Het succes van vader Jeen Akkerman was bescheiden, zijn
zoon won in latere jaren meer prijzen en hij ontpopte zich als een begenadigd bestuurder. Hij werd
gekozen in het bestuur van de ki-vereniging, toen die al enkele jaren succes boekte met de
verenigingsstier Bert. Het was de verdienste van Riekele Akkerman dat men niet in slaap werd gesust
door dat succes, maar in 1955 juist contact zocht met de grotere vereniging in Nijeholtpade. De
besprekingen slaagden: de verenigingen fuseerden en de stier Bert werd meteen de meest gebruikte
stier bij de nieuwe club: ki Stellingwerf.
De keuring in Boijl op de hoek van de Hoofdweg en de Boschoordweg in 1952 was een van de laatste
in deze (plaatselijke) vorm: aan de kleinschaligheid kwam in deze periode een eind. Toen er meer
kwaliteit geleverd moest worden om te winnen op de grotere keuringen, bleef alleen Aaldert Bos in de
jaren zestig in de race. Nadat die het bedrijf had beëindigd leek het stil te worden op dit front. Tot John
de Vries van de Oostvierdeparten zich ontpopte als een echte koeienfokker: hij won dit jaar immers de
nationale titel met een van zijn koeien in Zwolle.
Reimer Strikwerda
(met dank aan Harmke Mailly, Anne Dassen en Gerard Prins)

De bedrijfscollectie van Aaldert Bos, die dertien keer op rij won.
De kopkoeien waren al flink op jaren en productief: dat was te zien aan de uiers.
Vierde van rechts is kampioene Janke 25
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DORPSNIEUWS

Dorpsfeest 2013 - 6 t/m 9 juni
Het is nog een eind weg, maar het dorpsfeestbestuur is al in vergadering
geweest en nodigt alle dorpsfeestmedewerkers uit voor een eerste
overleg op maandag 15 oktober om 20.00 uur in dorpshuis De Tille.
We willen dan graag het thema van het dorpsfeest bespreken, zodat iedereen de hele winter de tijd
heeft om zich, met de buurt, geestelijk voor te bereiden op het maken van een originele versierde
wagen! Deze maken we eens in de zes jaar en dit jaar is het weer uw kans om zo creatief mogelijk
voor de dag te komen.
Verder lopen we de verschillende commissies en buurtvertegenwoordigers langs om te zien of we nog
op volle sterkte zijn of dat er nieuwe mensen gezocht moeten worden voor nieuwe of vertrouwde
programmaonderdelen.
We houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Marien Boekhoudt, Tineke van der Walle en Anne-Marie van der Geest.
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VERENIGINGSLEVEN
Secretariaat:
Anne-Marie van der Geest
Boijlerweg 51
8392 NB Boijl
wvandergeest@hetnet.nl

Commissie Renovatie Dorpshuis De Tille
Verslag informatiebijeenkomst d.d. 5 september ’12 in De Tille
Aanwezig: 30 belangstellenden, waaronder Bert Koning van Bouwbedrijf Koning, Herre Fekkes van ITN en
Minne Galama van Woningstichting Weststellingwerf.
Opening
Geert Pijlman legt in zijn openingswoord uit hoe het proces naar deze dorpshuisrenovatie is verlopen nadat
DB Boijl in 2003 in contact kwam met Woningstichting Weststellingwerf. Toen de uitgebreide plannen aan
de Boschoordweg geen doorgang konden vinden, is de WS ons toch steeds blijven begeleiden met het
opstellen van tekeningen en bijpassende begrotingen. De WS maakte hierbij gebruik van de expertise van
Bouwbedrijf Koning. Deze tekening en cijfers waren nodig in ons projectplan dat gemeente, provincie en
fondsen verlangen eer zij tot subsidieverstrekking/donatie overgaan. Nu blijkt dat de ZZP’ers in Boijl
teleurgesteld zijn over het feit dat zij niet eerder in het proces zijn benaderd om te zien hoe zij eventueel
een bijdrage kunnen leveren aan de renovatie. De commissie betreurt dit en is inmiddels in gesprek met
de ZZP’ers.
Pijlman spreekt de hoop uit dat , met de hulp van vele vrijwilligers, De Tille er over enige tijd weer up to
date bij staat en dat dit, naast de vertrouwde , ook nieuwe activiteiten zal aantrekken.
Uitleg bouwwerkzaamheden
Bouwbedrijf Koning heeft de regie over
de bouwwerkzaamheden. Alles wordt in
fases uitgevoerd zodat de gebruikers er
zo min mogelijk last van hebben. Voor
het eind van het jaar zou alles klaar
kunnen zijn.
Bert Koning meldt dat op 24 september
door specialisten wordt begonnen met
het saneren van het asbest dak.
Gedurende een aantal dagen is De Tille
niet toegankelijk, wanneer het asbest
wordt verwijderd. In diezelfde week
worden antracietkleurige dakpanplaten
en aluminium goten aangebracht. Er
wordt rondom het gebouw riolering
gegraven voor de afvoer van het
hemelwater.
De werkzaamheden aan het dak zijn intussen gestart!
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Verdere werkzaamheden:
Grote zaal: dubbele vluchtdeuren, geïsoleerd systeemplafond, mobiele schuifwand
van drie meter hoog, die naar achter in de zaal kan worden weggeschoven. Er
wordt nog gezocht naar een leuke bar om aan te zitten (zelf maken of bestaande
aanschaffen).
Berging/ keuken: betontegels vervangen door betonvloer met tegels, muren
betegelen, toegangen naar het café dichtmaken, mede i.v.m. brandveiligheidseisen.
Bestaande raam wordt een deur naar buiten.
Toiletten: hangende potten en rondom nieuw betegeld, mindervalide toilet met beugels en onderrijdbare
wastafel.
Uitleg installatiewerkzaamheden
Grote zaal: Herre Fekkes legt uit dat, om aan de horecavergunning te voldoen, er een nieuw
ventilatiesysteem moet worden aangelegd dat flink op de begroting drukt. Omdat de zaal kan worden
opgesplitst, komen in elk deel vier of zes ventilatoren. De vloerverwarming wordt afgekoppeld en in elke
zaal komt een traploos regelbare lucht verwarmer, die aan zes zijden warmte uitblaast en door de cv wordt
aangestuurd. In de kleedruimte, keuken en berging komen radiatoren met een thermostaatkraan met
vorstbeveiliging. De circuits zijn gescheiden regelbaar.
Verlichting: In het plafond komen regelbare led lampen en acht grote lampenkappen. Daarnaast
wandarmaturen, die naar boven en beneden uitstralen. Goede podium- en toneelverlichting wordt nog
onderzocht. Verlichting boven en achter de bar, noodverlichting aangepast en rookmelders.
Verlichting in het systeemplafond in de keuken en berging.
De CV ketel wordt vervangen door een combiketel.
De toiletten worden aangepast voor de hangende potten. Ventilatie blijft onveranderd.
Begroting
In het projectplan voor de geldverstrekkers, dat geschreven werd door Anne-Marie van der Geest, is een
begroting opgenomen van € 260.000. Deze werd opgesteld i.s.m. WS, ITN en Koning. Hier worden
vervolgens de financiële bijdragen op gebaseerd. Intussen hebben we wel te maken met een BTW
verhoging van 2%, een tegenvaller! Het dak kan nog wel voor 19% vervangen worden.
Zelfwerkzaamheid mogelijkheden
Bert Koning geeft aan waar vrijwilligers of ZZP’ers aan de slag kunnen. We denken aan: slopen, opruimen,
betonstorten, riolering graven, aanpassen bestrating, metselwerk, deuren en kozijnen aanbrengen,
aftimmerwerk, tegelen en schilderen. Hiermee kunnen enkele tienduizenden euro’s worden bespaard.
Daarnaast zoeken we mensen om (tussentijds) schoon te maken en de catering voor de vrijwilligers te
verzorgen. De fondsen, waaronder vooral de provincie, verwachten minsten 800 uur vrijwilligerswerk van
ons. Hierin kunnen ook voorbereidingsuren in opgenomen worden, vanaf januari 2012. Deze uren moeten
door de desbetreffende vrijwilligers bevestigd worden door een handtekening.
Financiën
Inkomsten tot nu toe: € 186.850,-. Harten 10 draagt € 8400,- bij vanuit de onderhoudspot voor de
dorpshuizen en DB Boijl € 5000,- uit eigen vermogen. De Protestante Stichting Bejaardenwoningen bestaat
50 jaar en wil dit vieren met een donatie van € 250,- aan de Plaatselijk belangen in de dorpen waar zij
woningen hebben staan. Daarnaast doneren zij € 20,- per woning. Ook dit geld komt ten goede aan het
dorpshuis. Toch is er nog een behoorlijk gat dat met zelfwerkzaamheid en acties gedicht moet worden.
De commissie wil de Boijligers vragen d.m.v. een gift of de aankoop van een renteloos aandeel een
bijdrage te leveren aan de renovatie. Zie bijlage van de dorpskrant voor nadere uitleg.
Geert Pijlman spreek t de hoop uit dat we in goede harmonie de komende tijd prettig met elkaar kunnen
samenwerken.
De aanwezigen kunnen zich alvast opgeven op de vrijwilligerslijsten voor werkzaamheden waar zij bij
willen helpen.
Ook kunnen de verschillende bouwmaterialen worden bekeken zoals de tegels, de dakpanplaten,
systeemplafond en de nieuwe toiletpotten.
Anne-Marie van der Geest
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Reflecterende huisnummerpaaltjes
Tot 15 oktober kunt u nog een paaltje met een reflecterend huisnummer
bestellen. De kosten bedragen € 28,- .
Bestellen bij Anne-Marie v.d. Geest. tel. 421290

Toneelvereniging “Nut en Genoegen”
In januari tijdens de jaarvergadering gaf onze regisseuse Jackie Japink aan na 25 jaar te stoppen met haar
toneelcarrière omdat ze zich wilde richten op andere creatieve bezigheden. Lange tijd heeft ze niet kunnen
genieten van haar vrij gekomen tijd, in mei kreeg ze tot haar grote schrik te horen dat ze ernstig was en er
voor haar geen behandeling meer mogelijk was.
Jackie is op 2 augustus is overleden. Wij zullen haar inzet, humor en positieve inbreng niet vergeten.
Wij wensen Ed en de kinderen veel sterkte met dit grote verlies.
Momenteel zijn we druk in de weer met de repetities voor onze jaarlijkse toneeluitvoeringen in december.
Dit jaar speelt Nut en Genoegen het blijspel ‘Koestukken 7’ van Harm Dijkstra.
‘Koestukken 7’ speelt zich af op een boerderij waar Anna Scholten de scepter zwaait.
Het valt voor Anna niet mee om de huishouding op orde te houden bij Huize Scholten. Omdat het Anna
even allemaal te veel wordt stuurt wijkverpleegster Van der Zwil haar met vakantie.
Tijdens haar afwezigheid moeten de andere gezinsleden de huishouding draaiende zien te houden. Dit
alles zorgt voor het nodige tumult en voor heel wat kostelijke situaties. Het wordt ongetwijfeld dan ook weer
een mooi spektakel. Als u wilt lachen moet u beslist komen.
Noteert u alvast de volgende datums: zaterdag 8 december is de middag voorstelling, speciaal bedoeld
voor de ouderen, deze begint om 14.00 uur. Een week later is de avondvoorstelling zaterdag 15
december om 20.00 uur
e

In de 1 dorpskrant van dit jaar hebben wij aangegeven dat we het donateursschap hebben gewijzigd. We
zetten voor de volledigheid nog even de aanpassingen op een rijtje zodat u niet verrast bent als één van
onze leden met de donateurskaart bij u aan de deur komt.





De donateurskaarten zijn persoonsgebonden en worden op naam verstrekt
De donateurskaart kost € 4,-- per persoon (vanaf 12 jaar (voortgezet onderwijs))
Een losse kaart aan de zaal op 8 december (middagvoorstelling zonder muziek) € 5,-- per persoon.
Een losse kaart aan de zaal op 15 december voor de avondvoorstelling € 7,50 per persoon

Wij hopen u allen weer te begroeten in een gerenoveerde Tille.
Namens het Bestuur, Alletta de Weert
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Dorpsgemeenschap & Kinderwerk
Het nieuwe seizoen met leuke activiteiten van Dorpsgemeenschap en Kinderwerk staat alweer voor de
deur en via deze weg willen wij u informeren over de huidige stand van zaken. U heeft het wellicht al
gehoord maar we hebben besloten onze krachten te bundelen. Zo hopen we leuke activiteiten voor heel
het dorp te kunnen blijven organiseren.
Dit betekent dat er wel wat kleine dingen gaan veranderen. We blijven werken met donateurs en de
activiteiten blijven vrij toegankelijk voor deze donateurs. Er komen echter wel twee soorten donateurs
kaarten. Er is een Junior kaart van €5,00 voor de leeftijden 12 t/m 17 jaar en een Senior kaart van €7,50
voor de leeftijd 18 jaar en ouder. Kinderen tot 12 jaar mogen altijd gratis deelnemen aan de voor hun
bestemde activiteiten.
Belangrijk! Alleen bij het tonen van je donateurs kaart is de toegang gratis. Neem deze dus mee!
Programma: (wijzigingen i.v.m. verbouwing dorpshuis voorbehouden)
- 19 oktober

Kinderdisco (zie weekinfo basisschool)

- 17 november

Spel en Quiz (Leuke avond met spelletjes en vragen waar kennis
en kunde wordt getest)

- 19 december

Kerststukjes maken (zie weekinfo basisschool)

- 2 februari 2013

Wampex

- 8 februari

Mini playback show

- 22 maart

Summer Bingo

- 23 Maart

Summer Bingo

- 10 mei

Casino

- 11 mei

Autopuzzeltocht

17 November Spel & Quiz avond
Deelname:
Aanvang:
Locatie:
Entree:

12 Jaar en ouder (van brugklassers tot gepensioneerden)
20.00 uur
Dorpshuis
Volwassenen €5,00 12-17Jaar €3,50 Donateurs Gratis!
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SPORT
Voetbal
VOETBALVERENIGING TRINITAS
Voetbalvereniging Trinitas, voortgekomen uit de fusie tussen vv OZC en vv Boijl, is het seizoen
feestelijk gestart. Vorige week zijn de bezoekers van de eerste competitiewedstrijd getracteerd op
koffie met gebak. Onlangs, 8 september, zijn de nieuwe tenues voor alle teams gepresenteerd.
Op een stralende zaterdagmiddag hebben veel leden van de nieuwe vereniging zich verzameld op het
sportpark in Boijl om het nieuwe tenue in ontvangst te nemen. Dit werd op een spectaculaire wijze
geïntroduceerd: Jos de Vries, speler in Trinitas 1, verlaat op 4 kilometer hoogte het vliegtuig om in een
duosprong per parachute het nieuwe shirt te laten zien aan de leden. Na een vrije val (volgens Jos
een geweldige ervaring die hij zo weer wil beleven) gaat de parachute open en landt het duo precies
volgens planning op het sportveld.
Dan is het tijd voor een foto met het nieuwe tenue. Ruim honderd spelers trekken hun kleding aan –
de meesten voor de eerste keer. De spelers vormen een T-formatie en symboliseren zo de nieuwe
vereniging. Na afloop toost iedereen op vv Trinitas en blijft het nog even gezellig. De dag erna spelen
alle senioren hun competitiewedstrijden en de komende twee weken beginnen ook de junioren met
hun competities. Trinitas is uit de startblokken en dat is gevierd.

Foto: Sacha Swildens, www.sachafotografie.nl
Nadere informatie:
Jos van Vliet, voorzitter vv Trinitas
bestuur@vvtrinitas.nl, 06 – 466 455 09
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Volleybal
Volleybalvereniging SDO (Samenspel Doet Overwinnen) is een vereniging die in 2004 is
ontstaan uit de volleybalverenigingen VV Boijl en NOVO'81 uit Noordwolde. Wij bieden op
dit moment bijna 50 leden uit Boijl, Noordwolde, Oosterstreek, Zandhuizen, Doldersum,
Oosterwolde, Vinkega, Oldeholtpade en Steggerda de mogelijkheid om sportief bezig te zijn.
Kranendonk Schilders sponsort nieuwe kledingtenue voor het damesteam
v.l.n.r. achter: Nynke Poelsema,
Anja Spijker, Michiel
Kranendonk, Inge van der
Geest, Mary Spoelstra;
v.l.n.r. voor: Jannie Huitema,
Trijntje Hoekstra, Jeannette
Kleinhoven, Martine van
Valkenhoef.

TRAININGSTIJDEN
Heb je ook zin om te
volleyballen? Dat kan!
Iedereen, jong en oud, ervaren
en onervaren is welkom tijdens
de training op woensdagavond.
Zie voor meer informatie de
website: www.vv-sdo.nl.
CMV-Jeugd
C-Jeugd
B-Jeugd
Dames
Heren
Recreanten

18:00-19:00 uur
18:00-19:00 uur
18:15-19:15 uur
19:15-20:30 uur
20:30-21:30 uur
20:30-21:30 uur

Tennis
€ 70,=
Waar kun je voor dit luttele bedrag,
een heel jaar lang,
elke dag,
op eigen niveau sporten????????
Dat kan door lid te worden van de
TENNISVERENIGING BOIJL.
Voor meer informatie of aanmelding:
G. Prins, Boijlerweg 71
Tel. 0561-421743

Korfbal
Gezocht …..sportieve jongens en meiden!
Op woensdagmiddag 10 oktober houdt korfbalvereniging ODIS Elsloo een inlooptraining voor de
jeugd van de lagere school. Wil je zelf eens proberen hoe leuk het is om een balspel te doen en met
anderen kinderen een wedstrijdje te spelen, kom dan gerust eens langs om te proberen of korfbal iets
voor jou is.
Als je in groep 2,3 of 4 zit, train je van 14.00 tot 15.00 uur. Zit je in groep 5, 6, 7of 8 dan train je van
15.00 tot 16.00 uur. Na afloop word er voor wat drinken en wat lekkers gezorgd. Voor verdere
inlichtingen: J. Siedsma tel. O561 421243 Tot ziens op 10 oktober!!
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Speelpeuter
NAAR DE BASISSCHOOL
13 oktober nemen wij afscheid van Isa & Demi Blum, want zij gaan naar de basisschool.
Veel plezier bij Juf Geke en Juf Janneke.

NIEUWE KINDEREN
We mogen 6 nieuwe kinderen welkom heten op de groep.
Dit zijn Ilan Meurs, Tara Peters, Cas Peeters, Dean Lodewijk, Ilse Goettsch en Jarno van Daatselaar.

Welkom allemaal
JARIG
13 oktober zijn Isa & Demi Blum jarig en worden 4 jaar.
07 december zijn Marit en Arjan Goettsch jarig en worden 3 jaar

Gefeliciteerd
THEMA
Het aankomende thema is: Herfst.
Bij herfst denken we aan: de vele gekleurde bladeren die van de bomen
waaien, eerder donker, maar ook de mooie paddenstoelen.
Dit zijn o.a. de woorden die wij gebruiken als we het over herfst hebben:
Regen, druppel, het waait, nat/droog, plas, paraplu, laars, jas, blaadje.
Maar ook; herfst, wolk, tak, geen groen, kleur.

Wat gaan we o.a. doen met het thema; paddestoel maken, herfstwandeling, huisje voor spinnen en
torretjes maken van takken, en natuurlijk de ruimte inrichten.
Liedjes over de herfst:
Onder moeders paparaplu liepen eens twee kindjes,
Anneke en Janneke dat waren dikke vriendjes.
En de regen ging van tik tak tik,
En de klompjes gingen van klik, klak, klik.
Onder moeders paraplu,
Onder moeders paraplu.
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Op een grote paddestoel
Rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen
Heen en weer te wippen
Krak, zei toen de paddestoel
Met een diepe zucht
Allebei de beentjes
Hoepla in de lucht

Maar kabouter Spillebeen
Ging toch door met wippen
Op die grote paddestoel
Rood met witte stippen
Daar kwam Vader Langbaard aan
En die zei toen luid:
"Moet dat stoeltje ook kapot?
Spillebeen, schei uit!"

Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Duizend kilo bladeren op een hoop.
Zakken vol met wind, ja mijn kind.
Paddestoelen honderd op een hoop.
'k Zet ze voor je neer, heus meneer,
dat doe ik alle jaren weer.
Dikke zwarte wolken op een hoop.
Alles in de stad, gooi ik nat.
Koop je van mij zo'n regenbad?
PRIETPRAAT
Oude prietpraat: Sven speelt met een toetsenbord en komt tot de
ontdekking dat er
een pijltje zoek is. Sven pakt de telefoon. Sven wie ga je bellen; “de politie, want er is een pijltje zoek”.
Demi Blum: Maiskolf = banaan
Pompoen = kampoen
OPGAVE
Lijkt het u leuk voor uw kind om 1, 2 of 3 ochtenden gezellig te spelen, knutselen, fietsen, zingen met
andere kinderen van hun leeftijd, kom dan eens langs om te kijken hoe het bij ons gaat, of bezoek
eens de website: www.speelwerk.net . daar staat de informatie in die u
nodig hebt om uw kind aan te melden . U kunt ook bellen met het hoofdkantoor in Meppel op telefoon
nummer: 0522- 488-410, daar wil Marion Piest u graag te woord staan.
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EEN NIEUW SCHOOLJAAR
Het nieuwe schooljaar is nog maar een paar weken oud en iedereen zit
alweer in het ritme. De meeste kinderen hebben hun draai weer
gevonden bij de nieuwe meester of juf en bij de andere kinderen in hun
groep. Dit schooljaar zijn we gestart met 78 leerlingen en tot de
teldatum(1 oktober 2012) komen daar volgens onze informatie geen
nieuwe leerlingen bij. Verderop in het schooljaar komen er nog wel
nieuwe leerlingen naar de Oosterbrink.

De eerste vergaderingen voor het team, TSO en OV zijn alweer geweest
en de nieuwe schoolterreincommissie is ook al in vergadering bijeen
geweest. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, samen met Speelhuus, zijn er plannen om het
schoolplein, met name het “voorplein”, nog wat op te vrolijken met een aantal speelgelegenheden.
Ook ter hoogte van de PSZ gaat iets veranderen. Inmiddels is er ook al het één en ander besteld,
maar dat verklappen we nog niet. Er zijn nog meer ideeën met betrekking tot het plein, maar daarover
later meer.
Ook, en dat vinden wij wel jammer, heeft de school inmiddels een aantal
keren te maken gehad met enig vandalisme. Geen grote vernielingen,
maar toch. Het zou fijn zijn als de Boijligers ook de vinger een beetje aan
de pols zouden kunnen houden.
Wij houden het schoolplein graag toegankelijk voor de kinderen, maar
uiteraard houden we onze spullen graag heel en netjes.
Dat moet toch kunnen.!!!!!!!
Een nieuw schooljaar met een nieuwe juf en meester. Juf Janneke de
Groot en meester Rik van Galen stellen zich verderop aan u voor.
Als u dit leest hebben we ook al een echte ontruimingsoefening gehad, waarbij
alles en iedereen op ordelijke en veilige wijze de school moest verlaten. Hierbij zijn
we natuurlijk dingen tegengekomen waar we van moeten leren voor een volgende
oefening. Hopelijk hoeven we deze verworven kennis nooit echt toe te passen.
Deze oefeningen doen we (uiteraard) gezamenlijk met Speelhuus. Overigens gaat
die samenwerking steeds beter lopen. We hebben alweer een eerste gezamenlijke
bijeenkomst gehad.
Jammer genoeg kon de gezellige avond voor ouders en team vanwege te weinig deelname deze keer
niet door gaan. We plannen zeker dit schooljaar nogmaals zo’n avond en hopen dan op een groot
aantal gasten.
Welnu, een nieuw schooljaar. Wij, de teams van Brede School Boijl, rekenen weer op een prettige
samenwerking met de leerlingen, de ouders en andere mensen die de Oosterbrink en Speelhuus een
warm hart toedragen.
Namens Brede School Boijl,
Roel van Nijen
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Janneke de Groot, ik kom dit schooljaar het team op de Oosterbrink versterken. Ik zal gaan werken
in de groepen 7/8 en 1/2. De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt op OBS Triangel in Steggerda. Daar heb ik
voornamelijk gewerkt in een 6/7/8 combinatie maar daarnaast ook een periode in 1/2 en in 3/4/5.
Buiten het werk vind ik het leuk om te sporten. Ik volleybal en ik tennis. Ook ben ik bij beide verenigingen
betrokken als vrijwilligster. Zo geef ik volleybaltraining aan de jeugd en zit ik in het bestuur bij de tennisvereniging.
Een andere hobby van mij is toneelspelen, ik ben zelf lid van een toneelvereniging maar vind het ook erg leuk om
naar het theater te gaan.
Dit is even in het kort wie ik ben, we zullen elkaar dit schooljaar vast beter leren kennen. Ik heb er zin in!
Groeten Janneke
HALLO IEDEREEN
Mijn naam is Rik van Galen en ik ben 34 jaar. Ik ben getrouwd met Liana en we hebben samen een zoon, Tom
van 15 maanden. We wonen sinds 5 jaar in Oldeberkoop en komen van oorsprong uit Wolvega. Liana is ook
werkzaam binnen Comperio en werkt op de Wethouder A. Heida school in Munnekeburen. Zij draait daar ook de
groepen 7 & 8. Ik heb de afgelopen 10 jaar met veel plezier op de Vensterschool uit Noordwolde gewerkt en heb
daar altijd groep 8 gedaan. De afgelopen 3 jaar was ik daar ICT-er en sinds 4 jaar adjunct-directeur en
bovenbouwcoördinator. Maar na 10 jaar vond ik dat ik ergens anders moest kijken en stelde mij mobiel, vandaar
dat Boijl op mijn pad kwam. Natuurlijk is de Oosterbrink geen onbekende school voor mij, wij oefenden met
schoolvoetbal vaak tegen de Oosterbrink en natuurlijk organiseren we gezamenlijk de sportdag en de unicef
sponsorloop. Verder heb ik de dochter van Juf Gerri in de klas gehad. Mijn hobby’s zijn muziek en voetbal. Ik heb
heel veel zin om op de Oosterbrink te komen werken. Het wordt voor mij een uitdaging! Ik werk dit schooljaar op
dinsdag t/m vrijdag , op maandag heb ik ouderschapsverlof en op dinsdag heb ik directietaken, woensdag tm
vrijdag heb ik groep 7 & 8 onder mijn hoede. Ik kom u in de loop van de tijd vast wel eens tegen in school of in het
dorp, dan kunnen we beter kennismaken met elkaar.
Groeten, Rik van Galen.

LEG DEZE DATUM VAST
HERFSTVAKANTIE
KERSTVAKANTIE
VOORJAARSVAKANTIE
PASEN
MEIVAKANTIE
HEMELVAARTSDAG + VRIJE
VRIJDAG
PINKSTEREN
ZOMERVAKANTIE

EERSTE DAG
20 oktober
22 december
16 februari
29 maart
27 april

LAATSTE DAG
28 oktober
6 januari
24 februari
1 april
5 mei

9 mei
18 mei
6 juli

12 mei
20 mei
18 augustus

Deze vakantieregeling is ook te vinden op: www.comperio.nl/vakantieregeling

VERJAARDAGEN
OKTOBER
7 Jonas Russel
10 Gidion Verboom
12 Julia van der Wijk
14 Niels Boersma
19 Lieke Jager
20 Tristan Jongedijk
23 Yinka Kremer
26 Noëlla Meurs

NOVEMBER
27 Mandy Goddijn

DECEMBER
4 Kayleigh Bijsterbosch
10 Talitha Blum
13 Julus Veenstra
22 Jellis Groen
26 Landon Moes
29 Danny Sijbesma

OUD PAPIER
Iedere eerste dinsdag van de maand vanaf 13.00 uur.
In de afgelopen jaren zijn er vele kilo’s oud papier huis aan huis opgehaald. Van deze opbrengst
worden allerlei activiteiten georganiseerd.
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Hallo, wij zijn de kinderen uit de groepen 1 en 2 en we stellen ons even
aan u voor!

Op de bovenste rij van links naar recht staan:
Niels: ik speel graag in de bouwhoek en computeren is ook leuk.
Noëlla: ik vind het heel leuk als ik Flip de Beer mee krijg en spelen op het schoolplein is ook
leuk.
Mirre: ik speel graag in de huishoek en buitenspelen is ook heel leuk.
Landon: ik ga graag naar de bouwhoek en ik hou van buitenspelen.
Ilse: ik speel graag in de huishoek en ik hou van gymmen.
Middelste rij.
Fennick: ik speel graag in de bouwhoek en ook in de huishoek.
Lieke: ik speel ook graag in de huishoek en in de bouwhoek.
Wouter: in de bouwhoek bouwen vind ik leuk en buiten spelen vind ik ook heel leuk.
Eva: ik hou van verven en tekenen.
Onderste rij.
Sven: ik hou van computeren en ik speel graag in de huishoek.
Dorian: Ik hou van buiten spelen en van het spelen in de huishoek.
Laura: ik hou van de huishoek en van buitenspelen.
Juan: ik speel graag in de huishoek en buiten met het speelgoed.
Silke: ik wil graag buiten spelen en tekenen vind ik leuk.
Op de foto ontbreken Felicia, zij was ziek, en Bowie, hij was met vakantie.
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Even voorstellen
Groep 3 en 4

Wat zijn onze hobby's.

Wat zijn onze lievelingskleuren.
Wat willen wij later worden.

Sasja Algra:
Tekenen en met playmobil spelen vind ik erg
leuk.
Goud en zilver zijn mijn lievelingskleuren.
Later word ik paardrijdster.
Annemiek Jager:
Ik hou van paardrijden.
Rose is mijn lievelingskleur.
Ik wil politieagente te paard worden.
Lieke Jager:
Paardrijden is mijn hobby en ik speel graag met de kleine geit.
Mijn lievelingskleuren zijn blauw en groen.
Later wil ik graag dierenarts worden.
Ellart Jongedijk:
Ik ga naar scouting en veel dingen vind ik leuk om te doen.
Mijn lievelingskleur is zwart.
Later zou ik graag dokter of chirurg worden.
Tessa Mulder:
Ik gym graag en soms rij ik pony.
Blauw is mijn lievelingskleur.
Later wil ik wel paardrijdster worden.
Beau Peters:
Ik teken graag en speel graag bij ons op de
camping.
Mijn lievelingskleuren zijn goud en zilver.
Ik wil later politieagent te paard worden.
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Eline Swildens:
Ik gym graag en paardrijden vind ik leuk.
Mijn lievelingskleuren zijn ook zilver en goud.
Later wil ik paardrijdster worden.
Thijs Tolman:
Streetdefence vind ik erg leuk om te doen.
Goud en brons zijn mijn lievelingskleuren.
Later wil ik met hoogwerkers gaan werken.
Nynke Veenhouwer:
Ik speel graag gitaar, ik brei graag en met de poezen spelen vind ik leuk.
Mijn lievelingskleur is blauw.
Ik weet nog niet wat ik wil worden.
Gidion Verboom:
Ik zit op judo en scouting.
Zilver en goud zijn mijn lievelingskleuren.
Later wil ik boswachter worden.
Madelief de Vries:
Ik skeeler en fiets graag.
Groen en blauw zijn mijn lievelingskleuren.
Ik wil kapster worden.
Yaslin Westerlaan:
Ik teken graag en in het speeltuintje spelen vind ik leuk.
Rose en goud zijn mijn lievelingskleuren.
Ik wil later ook wel paardrijdster worden.
Julia van der Wijk:
Viool spelen is mijn hobby en ik zwem ook graag.
Goud en rose zijn mijn lievelingskleuren.
Ik wil graag in een film van Mega Mindy spelen.
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Armando Yalci:
Ik speel graag buiten en ik speel graag met lego.
Mijn lievelingskleuren zijn zilver, goud en brons.
Ik wil later voetballer worden.
Thomas Zuil:
Ik speel ook graag buiten en ik vis graag.
Goud en zilver zijn mijn lievelingskleuren.
Ik wil vliegtuigspuiter worden.
Bij onze groep horen ook Brent Groen en
Eline Goettsch. Zij ontbreken bij deze voorstelronde vanwege afwezigheid.

27

Even voorstellen groep 5 en 6
schooljaar 2012/2013

Ik heet Denise Moes ik ben 8jaar en
mijn hobby’s zijn judo en trampoline
springen. Mijn vriendinnen zijn: Jamy,
José en Talitha.

Hallo, ik ben Jesse Swildens en mijn
hobby is voetbal. Ik speel veel met mijn
racewagen. Ik ben bijna 8 jaar en mijn
verjaardag is op 21/9/2012. Ik ben naar
Denemarken geweest.

Ik ben Damian de Vries en mijn hobby
is voetbal en ik speel graag met mijn
bestuurbare trekker.

Ik ben Julus Veenstra. Ik zit in groep 5
en ik woon in Nijeberkoop op nummer
4. mijn hobby is voetbal

Ik ben Sam Slot en ik ben 8 jaar. Ik heb
een hond en die heet DJ. Mijn hobby’s
zijn voetbal en ik ga op drummen.

Hallo, ik ben
Chris
Dumoulin en ik
ben 8 jaar. Ik
woon in Boijl
de Doaken 22.
Mijn hobby is
voetbal. Ik heb
een broer en
die is
ontzettend lief.

Ik ben José Visser en ik ben 8 jaar en ik
zit in groep 5. Ik woon in Boijl en mijn
hobby’s zijn dansen. Mijn lievelingsdier
is een rat.
Yo, ik ben Jonas Russel en ik ben 8 jaar
en ik zit in groep 6. mijn dagelijkse
activiteit is schommelen en piano spelen.
Mijn vrienden zijn Jellis, Velthe, Isil,
Danny, Tiemo, Rens en Julus.
Ik woon in Boijl op Rijsberkamperweg6.

Ik ben Adriaan Pajonk
Ik kom uit Polen. Ik heb een zus. Mijn
hobby´s zijn paard en pony rijden. Ik
ben 9 jaar en woon in Boijl.
Ik heet Jesse Sjoerd v/d wWijk en ik ben
8 jaar mijn hobby’s zijn drummen en
voetbal.
Ik woon op boijlerweg 4 en mijn
lievelingskleur is groen

Ik ben Lieneke Meijer en ik zit in groep
6. Ik ben net nieuw. Mijn huisnummer
is Boijlerweg 65 in Boijl. En mijn
hobbies zijn: computeren, nintendo
spelen, zwemmen, knutselen. Mijn
lievelingsdieren zijn: paarden, honden,
katten en dolfijnen.

Ik ben Jamy Verboom en ik ben 8 jaar.
Ik woon op meulerveldeweg 8.
Mijn hobby’s zijn paardrijden en
zumba. Mijn vriendinnen zijn Tahlita,
José en denise en Jildou.

Ik ben Dyantha Veldhuizen en ik ben
verhuisd van Noordwolde naar Boijl. Ik
ben 8 jaar. Ik zat eerst op de
Vensterschool naar de Oosterbrink. Ik
zit in groep 6 . Ik woon op Kerkweg 8 en
mijn vriendinnen zijn Lieneke, Jildou,
Sumeyra en Chantal. Mijn hobbies zijn
paardrijden, computeren, buiten spelen,
schaatsen, zwemmen en tennis.

Ik ben Talitha en ik ben 8 jaar.
Ik woon in Boijl op Boijlerweg 107 en ik
heb 2 zusjes, ze heten Demi en Isa. Mijn
hobby’s zijn ponyrijden, zingen en
gymmen. Mijn lievelingskleur is blauw
en mijn kleur ogen zijn groen. Ik heb 3
beste vriendinnen: José Jamy en Jildou
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Ik ben Jildou Veenhouwer en ik zit in
groep 6. Ik ben 9 jaar en mijn hobby is
gym en ik heb een zusje in groep 4

Ik heet Danny Sijbesma en ik woon aan
de Boijlerweg 110. Mijn hobby’s zijn:
voetballen en met mijn buurman op de
trekker zitten. Ik zit in groep 6 op de
basisschool de Oosterbrink en ik heb juf
Herma en juf Anneke

Ik ben Jellis Groen en mijn hobby is
computeren.

Ik heet Velthe Veenstra Ik ben naar
Frankrijk geweest. Mijn hobby is
vakantie, dingen verzamelen, gamen en
archeologie. Ik woon in Nijerberkoop.
Ik ben Dominique Bijsterbosch. Ik ben 9
jaar. En ik ben jarig op 13 september. Ik
kom uit Apeldoorn. Ik zit op de
Oosterbrink. Ik hou van knutselen,
buiten spelen, lezen en aan mijn
boomhut werken. En mijn
lievelingssport is dansen en muziekles.
En ik eet graag pizza.

Hallo ik ben Sumeyra Yalci en ik ben 8
jaar, Mijn hobby is: paardrijden. Ik heb
een zus en die is 13 jaar en een broertje
en die is 6 jaar. Ik woon op de
Boschoordweg 2

Ik ben Chantal de Vries. Ik ben 21
september jarig. Dan wordt ik 10 jaar
en dan ga ik mijn kinderfeestje vieren.Ik
woon in Boyl. Ik woon schuin tegenover
het voetbalveld.

Ik ben Ryan Tummers en ik ben 9 jaar
en ik zit in groep 6 en mijn hobbys zijn
voetbal en kidzstreetdance en ik ben
naar Canada en Amerika geweest. Ik
heb 15 beren gezien en wel 80 buffels en
een liep vlak langs de auto.

Hoi ik ben Fen Yi Klaassen en ik ben 9
jaar. Ik ben jarig op 22 februari. Ik ben
een grote dierenvriend. Ik heb een zus
die Lin heet. En een hond die Finca heet.
Mijn hobby´s zijn lezen, rennen en
zingen.

Ik ben Rens Aberson en ik zit nu in
groep 6. En mijn hobby’s zijn ijshockey
en voetbal. En ik ben op vakantie naar
Italië geweest. Het was daar heel leuk.Ik
ben in Meppel geboren in het
ziekenhuis. En ik ben jarig op 17
januari. En mijn hobby is ook nog d.j.

Ik ben Loes Slot En ik heb een broer en
die heet Gijs. Ik ben 9 jaar. En mijn
hobby´s zijn korfballen, tekenen en
zingen. En ik heb een hond die heet
Brico. En ik ben op 21 februari jarig.

Hallo ik ben Isil de Vries
Mijn hobby is voetbal. Ik woon op twee
plaatsen, want mijn vader en moeder
zijn gescheiden.
Ik heet Tiemo Oosterveld en ik zit op
voetbal en in groep 6. Ik ben 9 jaar.
Mijn lievelingseten is frikadel met patat.
Ik ben op vakantie naar Frankrijk
geweest.
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GROEP 7 EN 8
Ik ben mandy en ik heb een leuke vakantie gehad.
Ik heb ook koers gereden. Dat was leuk
Ik ben zesde geworden
Gr.mandy
Ik ben Josanne. Ik zit in groep 8.
Wij zijn op vakantie naar Frankrijk geweest. Ik hoop
dat het een leuk schooljaar wordt!
Groetjes, Josanne
Ik ben Yinka.
Ik zit nu in groep 7.
We zijn op vakantie geweest naar Zuid-Frankrijk. Het was heel leuk!
En ik weet zeker dat het een super leuk schooljaar wordt!
Greetzzzz, Yinka
Ik ben Mani
Ik zit in groep 7.
Ik vind het heel leuk in groep7.
En ik denk dat het nog veel leuker wordt met juf Janneke en meester Rik. Greetz
Mani
Ik ben Justus.
Ik zit in groep 8.
Ik vind het heel leuk in groep 8. Het is er super leuk!
Ik ben ook nog op vakantie geweest.
2 weken naar Italië.
Ik hoop dat het super leuk wordt in groep 8. Groetjes, Justus
Ik ben kayleigh
Ik zit in groep 8
Ik hoop dat het een leuk schooljaar wordt. Het wordt vast een leuk jaar met
meester Rik en juf Janneke
Groetjes Kayleigh
Ik ben Eline Ik zit in groep 7
Ik ben op vakantie in Noorwegen geweest. Dat was leuk
Groetjes Eline
Ik ben Niels Ik zit in groep8
Ik ben op vakantie geweest naar
Oostenrijk en Italië. Dit wordt leuk
Groeten Niels

Ik ben Jesse
Ik ben op vakantie geweest Naar Italië dat was erg leuk
En ik zit nu in groep acht
Hopelijk wordt het een leuk jaar houdoe
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Ik ben wesley Ik zit in groep 7
Ik vind het heel leuk
Groeten wesley
Ik ben Tristan Jongedijk. Ik zit in groep8
Het is best leuk in groep8
Ik hoop dat het verder een leuk jaar wordt.
Groeten Tristan.
Hoi ik ben Gijs slot Ik zit in groep 8
Het is leuk in groep 8 met de nieuwe meester en juf.
Ik hoop dat het een leuk jaar word.
Gijs slot
Hoi ik ben Tristan Verdam
Ik zit in groep 7
Het is heel erg leuk in groep 7
de klas is leuk met de nieuwe
meester en juf .
Ik hoop dat het een heel erg leuk jaar wordt
Ik ben thomas .v. Bennekom
ik zit in groep 8
groep 8 is leuk
en anders dan groep 7
de juf en meester zijn aardig
en ik hoop dat ik een leuk jaar krijg.
Hallo ik ben Remco jager
Ik zit in groep 8.
Het is grappig in groep 8
We hebben een nieuwe juf en meester.
Tot nu toe is het erg leuk.
En ik hoop dat het een leuk school jaar wordt.
Hoi ik ben Myron Visser
Ik zit in groep 8.
We hebben een nieuwe juf en meester
Verder is het leuk in groep 8
Ik zit nu in groep 7 met juf Janneke en meester Rik. Dat is het superleuk want
ze zijn nieuw! En het is ook weer leuk om weer bij groep 8 te zitten. Marret van
der Wijk
Hoi ik heet Mike.
Ik zit in groep 7.ik ben naar Italie op vakantie geweest het was heel leuk veel
zwemmen en ik leek op een neger zo bruin was ik ook een paar keer naar de
kermis geweest mooi en ook in de botsauto’s geweest THE END
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2 oktober
10 oktober
19 oktober

6 november
17 november

4 december
8 december
15 december
19 december

OUD PAPIER 13.00 uur
Dorpsfeest vergadering
20.00 uur, “de Tille”
Kinderdisco
Kinderwerk/Dorpsgemeenschap
OUD PAPIER 13.00 uur
Spel & Quizavond – Dorpsgemeenschap
20.00 uur, “de Tille”
OUD PAPIER 13.00 uur
Middagvoorstelling Toneelvereniging “Nut en
Genoegen”, 14.00 uur, “de Tille”
Avondvoorstelling Toneelvereniging “Nut en
Genoegen”, 20.00 uur, “de Tille”
Kerststukjes maken
Kinderwerk/Dorpsgemeenschap

Kopy inleveren: Vrijdag 7 december

Rabobank de Stellingwerven streeft naar het leveren van
duurzame klantwaarde. Een voorwaarde om dat te kunnen
bereiken is dat we door onze lokale betrokkenheid goed op
de hoogte zijn van wat onze klanten nodig hebben en op
prijs stellen. Daar zetten we ons iedere dag volledig voor in.

Rabobank. Een bank met ideeën.

(0516) 43 83 43
www.rabobankdestellingwerven.nl

