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In de vorige uitgave van onze dorpskrant hebben wij een beroep op u gedaan om een vrijwillige
bijdrage te geven.
U heeft met gulle hand gegeven, er is maar liefst een totaalbedrag van € 3.382,90 opgehaald.
Allereerst willen wij u als lezer hiervoor hartelijk bedanken, maar zonder de inzet van uw
buurtvertegenwoordiger was dit niet gelukt, wij van de redactie zijn van mening dat zij een grote pluim
verdiend hebben, super bedankt voor jullie inzet!!!!!
Wij hopen dat we weer 2 jaar vooruit kunnen, als redactie zullen we proberen de huidige opzet te
handhaven en u van de laatste buurtnieuwtjes, sportweetjes, dorps- en schoolactiviteiten op de
hoogte te houden.
Mocht u nog leuke tips hebben, of misschien zelf actief mee willen werken aan de dorpskrant, neemt u
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HARTELIJK DANK VOOR UW GULLE GIFT

Bij de voorplaat
e

Schoolvoetbal, dames 7-tal eindigt als 3 !!
Rommelmarkt op Koninginnedag!!
Beachvolleybal, zaterdag 7 mei jl. bij dorpshuis “de Tille”!!
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Even Buurten
De Bekhof
Hallo dorpsgenoten,
Ja, we zijn weer 2 maanden verder en er is alweer nieuws uit ons buurtje.
Om te beginnen bij de familie Bottema, een bijdrage van Liesbeth.
Op donderdag 10 maart moest Reinder plotseling naar het ziekenhuis. Het bleek om een ontsteking te
gaan aan de dikke darm.
Woensdag 16 maart is hij geopereerd.
Na lang wachten kregen we op 29 maart te horen dat het niets ernstigs was.
Op dit moment voelt hij zich weer prima.
Wij willen hierbij tevens iedereen graag bedanken voor de steun, kaarten, attenties en telefoontjes die
het herstel zeker hebben bespoedigd.
Liesbeth en Reinder.
Dan hebben we weer een bruidspaar in ons midden.
Deze keer zijn het Gerrrie en Willem de Jong.
Zij zijn 40 jaar getrouwd en runnen ook 40 jaar het boerenbedrijf
Als alles goed gaat vieren ze dit feest met familie, vrienden, kennissen en buren.
Het hele gezelschap gaat in de bus van Pieter Oosterveld (Coulant Touring) richting Joure, alleen dat
al zal een goed begin zijn van een gezellig feest.
Namens allen van ons buurtje feliciteren wij Gerrie en Willem natuurlijk van harte en wensen wij dat zij
nog vele fijne jaren samen kunnen genieten van het leven.
Verder, natuurlijk Silvia Beun.!
Heeft u haar gevolgd op de website??????
Ze heeft prachtige verslagen gemaakt van haar 6 weekse reis naar Ethiopie, (Gondar)
Afgelopen donderdag (5mei) is ze weer heelhuids thuis gekomen waar natuurlijk de nodige vlaggen,
bloemen en vrienden haar verwelkomden.
Ze heeft beloofd een verkort verslag te maken van haar reis, maar mocht u toch nieuwsgierig zijn, kijk
dan nog even naar: silviabeun.waarbenjij.nu
Daar kunt u de uitgebreide verslagen lezen en de nodige foto’s zien.
HenkJan is met zijn ijshockeyteam "Ugly faces" voor de 4e keer Nederlands Kampioen in de tweede
divisie geworden. (2006, 2009, 2010, 2011)
Op zondag 20 maart jl. werd de finale thuis in Heerenveen gespeeld tegen Zoetermeer.
Er werd gewonnen met 3-2. Een spannende finale, eerst kwamen de friezen 2-0 voor, en in de tweede
periode kwam Zoetermeer terug tot 2-2. Maar uiteindelijk werd het 3-2!
Namens ons buurtje gefeliciteerd, op naar kampioenschap nr.5
En dan is er een nieuwe wereldburger bijgekomen, want op 12 maart 2011 is Nynke geboren, dochter
van Remco en Marianne Gutterswijk, U weet het misschien nog wel van het vorige krantje.
Zij komen naast Wim en Yvonne te wonen, ze zijn al aardig opgeschoten met reorganiseren in het
huis en het maken van een kinderkamer.
Het plan is rond juni hier in Boijl neer te strijken, maar doordat ze veel zelf werken aan de
veranderingen in het huis, bivakkeren ze hier al regelmatig in Boijl, en loopt Marianne en oma Yvonne
regelmatig te paraderen met Nynke.
Marianne is zelfs al op de jaarvergadering geweest van Dorpsbelang, kijk die spirit zien we graag.
Maar ja er staat in Assen nog een huis wat verkocht moet worden, dus als iemand belangstelling
heeft?????
Zodra ze hierheen verhuisd zijn zullen ze zich zeker nog even voorstellen.
Dat was het dan weer voor deze keer, in het volgende krantje vast weer nieuws vanuit de Bekhof..
Gerrie en Yvonne.
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Bi’j Harmke
Een gouden bruidspaar!
Op 20 april was het precies 50 jaar
geleden dat Henk en Jantje de
Vries elkaar het ja-woord gaven.
Speciaal voor dit jubileum waren
de zus en zwager van Jantje
helemaal
uit
Australië
naar
Nederland gekomen. De naaste
buren hadden voor een feestelijke
poort met ballonnen gezorgd, die
stond te stralen in de zon……En
door die zon werd het met recht
een knalfeest! De ene na de
andere ballon knapte in de warmte
van de zonnestralen en aan het
einde van de dag was er een zielig
kaal
poortje
over.
Daarom
kwamen de buren maar weer in
actie en versierden de poort, deze
keer veilig, met vlaggetjes. En niet
veel bruidsparen kunnen zeggen dat zij twee soorten versierde poorten voor de deur hebben gehad!
De poort moest namelijk een paar dagen blijven staan, want op eerste Paasdag ’s avonds werd het
feest pas officieel gevierd met familie, vrienden en bekenden in het Hof van Oldeberkoop.
Henk en Jantje, namens de hele buurt, nogmaals van harte gefeliciteerd en nog heel veel mooie jaren
samen aan de Boijlerweg 53!

Bij deze willen wij een ieder, ook namens onze kinderen, hartelijk bedanken voor
de vele kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk.
De buren bedankt voor de mooie poort. Geweldig wat een drukte!
Groet, Henk en Jantje

Ook bij de familie Van der Geest is er sprake van een ja-woord, maar dan van
een bruidspaar dat nog aan het begin staat van, hopelijk, een lang leven samen.
Op 20 mei trouwt Maaike namelijk in het Vlechtmuseum in Noordwolde met Anne
Huitema uit Jutrijp. We wensen het bruidspaar een mooie dag en veel geluk voor
de toekomst!
De familie Visser is nieuw bij ons op de buurt. Zij stellen zich zelf aan u voor:
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Wij zijn de familie Visser en zijn de nieuwe bewoners van Boijlerweg 38 (oude woning familie
Klaverboer). Ons gezin bestaat uit Hendrik (39 jr), Wilma (34 jr), Myron (9 jr) en Jose (6 jr).
Wij hebben sinds 3 jaar een eigen schildersbedrijf en hadden in Oosterstreek al gauw te weinig ruimte.
Die ruimte hebben we hier wel gevonden.
Wij leveren al het schilder-behangwerk, beglazing en houtrotwerkzaamheden.
Hendrik heeft als hobby’s naast het schilderen: Darten en vissen en hij dart bij Dartsvereniging
Steenwijk in een team van de Karre. Wilma leest graag thrillers en zit op een combinatie les van
(step)aerobic en dansen en Zumba, Myron zit bij de scouting in Vledder en is graag met zijn vriendjes
in de natuur en Jose zit op Zumbatomic (zumba voor kids) en ze speelt graag met vriendjes en
vriendinnetjes.
Samen gaan we geregeld met de camper weg of een eindje wandelen of fietsen. Vaak gaan we met
de camper naar Duitsland, waar we dan gaan wandelen in de rotsen (Dorentherklippen) of we gaan
daar naar het klim- en klauterbos (kletterwald). Daar kun je tussen de bomen door op mooie hoogtes.
Je zit dan vast aan een veiligheidsgordel en dan ga je dus abseilen en klimmen over balken enz, maar
die bewegen ook. Dus best wel spannend af en toe.
Dit vinden we alle 4 super leuk om te doen, maar we zien daar natuurlijk ook genoeg andere dingen.
We zijn wel erg van de avontuurlijke dingen en de kids kan het niet gauw gek genoeg. We mogen ook
graag naar Frankrijk gaan op vakantie. Heerlijk die temperaturen daar en er is veel te zien en te doen.
Hele vakanties op het strand doorbrengen is niks voor ons. Wij willen graag wat doen.
Als er iemand nieuwsgierig is geworden naar ons of ons bedrijf, dan is hij/zij van harte welkom.
Groetjes,
Fam. H. Visser
Boijlerweg 38, Boijl
Tel: 0561-432717 / 0611102724
Tot zover maar weer,
groet,
Jantje en Anne-Marie

De Daoken

Boschoordweg

Via dorpsbelang (groenbeheer) hebben wij een leuke picknick bank gekregen. Deze is zowel door de
kinderen als door de volwassenen al goed ingewijd. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.
Yntze de Vries is in Limburg erg ongelukkig gevallen met de mountainbike. Ondertussen zijn de
klachten alweer afgenomen en kan hij zich gaan voorbereiden op de volgende fietstocht.
Wij willen vrouw Hielkema even via deze weg veel beterschap wensen. Ze zit helaas al een tijdje in de
lappenmand, we hopen dan ook dat we haar binnenkort weer in de tuin mogen aantreffen.
Ook hebben we onze jaarlijkse buurtvergadering weer gehad, en zijn intussen druk aan het
brainstormen voor het komende dorpsfeest.
Onze barbecue staat gepland op 2 juli. Hou deze datum vrij in je agenda!
Ook willen we nog even de snelheid van auto`s in onze buurt onder de aandacht brengen.
Het valt ons op dat er toch wel erg hard gereden wordt.
Ons verzoek is dan ook om je snelheid aan te passen, zeker op de Daoken waar ook kinderen spelen
op straat.
Groeten Rina & Thea
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Boekelte
Voor de eerste keer is er op 16 maart 2011 een slipjacht gehouden in onze buurt, georganiseerd door
de Soestdijkse Jachtver. Deze slipjacht besloeg een heel gedeelte van Boijl.
Het was een geslaagde middag en was goed georganiseerd, ook het weer was goed.
Eind maart heeft de familie Asma onze buurt verlaten en wonen nu tussen Donkerbroek en
Oosterwolde. Wij wensen hen veel geluk op hun nieuwe woonstek en succes met hun bedrijf.
Eerste paasdag vierde J. Hoitinga zijn 50ste verjaardag, nog van harte gefeliciteerd. De Abraham was
van verre te zien.
vriendelijke groeten Annie en Anne

In de afgelopen periode zijn ons geen leuke, aardige, grappige, blije of verdrietige berichten ter ore
gekomen.
We willen toch met z'n allen niet dat de Kerkweg een saaie straat genoemd wordt?
Maakt u iets leuks mee of heeft u een nieuwtje; laat het ons asjeblief weten. Het mag van alles zijn.
Ik geef een voorzetje:
In februari hebben wij, Wiebo en Rudy, een hond in opvang genomen van de stichting SOS-dier. Het
is een blue merle ( = gewoon grijs-wit) bordercollie teefje van twee jaar oud. Ze heet Noeska en heeft
in haar korte leven veel te weinig aandacht gekregen en dus ook bijna niets geleerd.
Noeska is erg angstig, met name voor auto's, trekkers en fietsers. Ze gaat stressen en wil erop af. Op
advies van een therapeut gaan we nu naar schapendrijftraining. Ze schijnt er voor geboren te zijn
maar ze heeft nooit de kans gehad. Twee jaar leefden ze in een huis met tuintje in de stad en werd ze
nauwelijks uitgelaten, haar baasje was de gehele dag van huis.
Ze moest dus nog socialiseren en daar is ze hard mee bezig. Noeska gaat met kleine stapjes
vooruit en we hebben een redelijke vertrouwensband opgebouwd. We gaan hoopvol met haar de
toekomst tegemoet.
Ook namens Corrie, Rudy

Snelshutte
Mei was van oorsprong op het platteland de maand van verhuizingen. De Doldersumsestraat lijkt
volop in te spelen op deze oude traditie. De nieuwe bewoners van Snels Hutte hebben hun mobiele
woning op het ruime erf geplaatst en gaan vol goede moed met de verbouwing beginnen.
Ferdi Tummers en Trudie Pit hebben hun woning (nummer 2) snel weten te verkopen en ze zijn
intussen al verhuisd naar Oosterstreek. De nieuwe bewoners zijn intussen gearriveerd.
Voor al deze nieuwelingen geldt: welkom op onze straat en voor de komende editie mogen ze de
correspondenten verwachten voor een interview.
Reimer en Jeannette
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Rijsberkamperweg

Meuleveldweg

Het droge voorjaarsnieuws waait ook door onze buurt.
Een aantal buurtjes zijn weer een jaar ouder geworden… van harte gefeliciteerd ..
Evert 65, Ab 70, Janke 76, Wilma 48, Jelly 60, Franke 51, Jan 72.
Bij Ab en Roelie zijn al drie veulens geboren, ze dartelen in de wei voor hun huis…
Het zijn mooie veulens voor de dressuur en springsport.
Luuts en Hennie hebben ook al twee zwart bonte veulens bij hun kleine shetlandpony’s in de wei
lopen. Zo schattig…..
Het is al weer anderhalf jaar geleden dat Evert een cva of te wel een herseninfarct heeft gehad.
Het laatste jaar is hij flink opgeknapt, hij kan zichzelf aardig goed redden en gaat twee dagen in de
week naar de dagopvang in Lindestede. Ook het rijden in zijn scootmobiel gaat super, hij racet overal
heen.
De vrachtwagen die geparkeerd staat aan de Meuleveldweg wordt bestuurd door Eddy, zijn nieuwe
baan als chauffeur bevalt hem goed.
Franke en Gea hebben een groot nieuw bed, op hun verhoogde slaapkamer gezet.
Alles werkt automatisch… één druk op de knop en het bed gaat vanzelf op en neer …
en Franke.. ja die is nu ‘s morgens lang zo moe niet meer…!
Wilma Bouwman

Bezembuurt
Weinig nieuws vanuit de bezembuurt, maar het nieuwtje dat we hebben is behoorlijk sneu.
Griet de Vries brak enige tijd geleden haar heup tijdens een val.
Ze verbleef ruim een week in het ziekenhuis en moest 3 weken revalideren. Inmiddels is Griet weer
thuis bij Auke en we wensen haar vanuit de buurt een voorspoedig herstel!

Via deze weg wil ik iedereen graag bedanken voor de kaartjes, bezoekjes en andere
attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en mijn revalidatie in Lindestede.
Tevens wil ik iedereen bedanken voor het meenemen van Auke bij deze vele bezoekjes.
Dit alles heeft mij veel goed gedaan en kan gelukkig melden
dat ik inmiddels gewoon weer aan de Boschoordweg zit.
Met Vriendelijke groet,
Grietje de Vries-Nijholt
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Hallo allemaal,
We zitten al weer heerlijk in zomers weer, dat belooft wat voor de zomer!
Een tijdje terug, half maart, vierden Bert en Anja van Starkenburg, Boijlerweg 96, hun 25-jarig
huwelijk. Dit vonden ze een prima gelegenheid om een open dag van hun camping Te Hooi en Te
Gras te houden, op deze gezellige, zonovergoten dag was er veel te beleven op het terrein. Men kon
een kijkje nemen bij een vilt- en glas-in-lood-atelier, ezelwandelingen maken, versgerookte forel kopen
en kwamen de Histotolk en het Kinderkoor optreden, ook konden de kinderen lekker broodjes bakken
bij het kampvuur. Kortom heel gezellig!

19 Maart was de open dag op Te hooi en te gras i.v.m. het 25 jarig bestaan.
Wij, Anja & Bert, kunnen terugkijken op een prachtige dag, vol muziek, zon, leuke activiteiten,
toespraken en heel veel gasten, waaronder ook veel buurtgenoten en andere inwoners uit Boijl.
We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie komst, jullie bijdrage om er een feest van te maken
en ..... voor alle mooie cadeaus.
Hartelijke groet, Anja en Bert van Starkenburg
Jack Bergsma weet nu waar Abraham de mosterd haalt want er stond zo’n leuk spandoek in de tuin.
Sjaaaakepoes is 50 jaar, maar voor poezen nog steeds een gevaar!
Van harte nog, vanaf deze plek! Zijn neef Joey maakt de Stellingwerfse wegen onveilig, let op: hij
heeft zijn rijbewijs gehaald. Grapje Joey, veel rijplezier!
Ook bij Wim en Alie Kleinhoven was het feest, in april vierden zij hun 50-jarig huwelijksfeestje!
Wij wensen beiden nog veel geluk!
We hebben helaas ook afscheid moeten nemen van een buurtgenoot, mevrouw V.d. Braken van de
Boijlerweg 141, we wensen haar familie heel veel sterkte!
Terwijl we dit stukje schrijven zijn onze zonen Robin en Jouk (ook Sander de Vries is mee) op
werkweek in Barcelona, ook wel bijzonder!
We wensen iedereen een hele fijne, zonnige (met af en toe een lekker buitje regen) zomer toe! En tot
ziens op het komende dorpsfeest!
Groetjes van Helga en Sabine

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de felicitaties, kaarten en bloemen
naar aanleiding van ons 50-jarig huwelijksfeest.
Groeten, Wim en Alie Kleinhoven.

Boijl Centrum
Allereerst wil ik even vermelden dat onze buurt weer uitgebreid is. Het gezinnetje van Karen Wisselaar
en Jasper Noordam van Boijlerweg 89 werd op 1 maart verblijd met de geboorte van een jonge
dochter. Gefeliciteerd en de broertjes zijn natuurlijk wel blij met hun kleine zusje, die Olijn genoemd
wordt.
Tijdens bezigheden in de kelder was Janny Prins zo ongelukkig haar hoofd te stoten met het gevolg
dat ze er een hersenschudding van over hield. Na enkele weken rust is ze gelukkig weer helemaal de
oude, maar het was wel even schrikken. Woensdag 30 maart hebben we met z’n allen genoten van
een stamppotbuffet bij Gasterij “het Builtje”. Het was allemaal heel goed verzorgd, erg lekker en heel
gezellig. Beslist voor herhaling vatbaar.
Bert Diever is op 29 april ook toegetreden tot de bond van 65. Gefeliciteerd Bert en probeer gezond te
blijven zodat je er nog vele jaren bij kunt schrijven.
Dan is mijn nog ter ore gekomen dat Henny Greaves Lord een tijdje in het ziekenhuis heeft gelegen.
Ze is inmiddels weer thuis. Namens de buurt sterkte en beterschap toegewenst.
Ziezo, dit was het dan weer. Alvast een prettige vakantie en tot de volgende keer.
Annie
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PROTESTANTSE GEMEENTE
In en rond de kerk…
BEVRIJDING EN VRIJHEID
Ouderen kunnen zich de oorlog en de bevrijding in 1945 nog herinneren. De meeste van ons
kennen, net als ik, de verhalen en de beelden uit kranten, tijdschriften of van de televisie.
Wat betekenen de woorden bevrijding en vrijheid? Ik denk dat die woorden voor ieder een
eigen betekenis hebben. Want bevrijding hoeft niet alleen te slaan op het verjagen van de
bezetter. Bevrijding is meer dan een militaire actie. Je kunt ook bevrijd worden van een last;
geestelijk of lichamelijk. Iedereen kent van die momenten waar een einde komt aan een
moeilijke periode. Je ervaart dat als een bevrijding. Het geeft een gevoel van opluchting en
ruimte.
Vrijheid is een voorrecht. Zelf sta ik in de mooie Stellingwerven niet dagelijks stil bij de waarde
die vrijheid geeft. Rond 5 mei doe ik dat bewust. Dan gedenk ik hoe in tijden van oorlog velen
zich hebben ingezet voor onze vrijheid. Een groot aantal van die strijders moest dat met de
dood bekopen. Militairen in de Tweede Wereldoorlog, zowel in Europa als in het Verre
Oosten, maar ook mensen in het verzet hebben het hoogste offer gebracht. Vanuit de
familieverhalen weet ik, dat men grote risico’s nam om de bezetter op het verkeerde been te
zetten. Men wist dat de strijd voor vrijheid het eigen leven kon kosten en toch was dat geen
reden om in de situatie van onvrijheid te berusten.
Dit jaar heb ik op 8 mei in Frankrijk de overledenen van de oorlog herdacht. Elke keer weer
word ik geraakt door die lange rij namen van jonge en oude mannen die in de Grote Oorlog,
dat is de Eerste Wereldoorlog, gestorven zijn. Bijna elk dorp heeft zo’n monument met namen.
Tegenwoordig staat de burgemeester van ons Franse dorp stil bij alle slachtoffers van
geweld. Vrouwen en mannen die wereldwijd opkwamen voor vrede en veiligheid. Ik verwacht
dat er dit jaar ook aandacht zal zijn voor de slachtoffers van het oplaaiende anti-semitisme.
Als afsluiting zingen we dan het volkslied en daarna drinken we met de dorpsbewoners een
glas wijn. We heffen het glas op het leven dat pas in vrijheid tot volle bloei kan komen.
De vrijheid, die wij in Nederland en ook in Frankrijk, zo vanzelfsprekend vinden, is in veel
delen van de wereld verre van vanzelfsprekend. Het is daarom goed dat mensen,
organisaties, regeringen en internationale instellingen als de Verenigde Naties zich inzetten
voor vrijheid voor iedereen. Nederlandse militairen dragen in verre landen dat ideaal van
vrijheid uit.
Wij die thuis blijven, kunnen op eigen terrein en op eigen wijze bijdragen aan verbreiding van
de vrijheidsgedachte.
Verdraagzaamheid, gerechtigheid en naasten-liefde vormen de kern van vrijheid. Je hoeft echt
geen verzetsstrijder te zijn om dat in de praktijk te brengen. Als ieder in de eigen straat de
vrede leeft, krijgt oorlog geen kans.
SLOTACTIVITEIT VORMING EN TOERUSTING 2011
We gaan Zaterdag 28 mei wandelen! Gaat u mee? U wandelt een stuk van het pad dat van Smalle
Ee naar Dokkum loopt een pad van 42 km lang. U kunt op eigen gelegenheid de oude paden betreden
die er jaren geleden ook waren. We hebben een route van 7 km naar Drachten.
De start is bij de parkeerplaats van Smalle Ee, de plaats waar voor 1250 de Benedictijnen hun
klooster stichtten. De start is tussen 14.30-15.00. Onderweg komt u meer te weten over het ontstaan
en de functie van de kloosterpaden in Friesland. De wandeling eindigt bij het Karmelklooster in
Drachten, waar u ontvangen worden met een kopje koffie/thee in de Refter. Om 18.00 uur is er
gelegenheid om de dag af te sluiten met een broodmaaltijd. Eigen bijdrage € 15,- Om 20.00 uur kunt u
deelnemen aan de dienst de “completen” in de kapel van het klooster. Kunt wilt u niet mee wandelen
maar wilt u wel mee doen met de broodmaaltijd en de “completen” dan kan dit, u wordt dan omstreeks
17.30 uur in het klooster verwacht. Ook kunt u alleen wandelen.
Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen wij u zich op te geven.
Laat ook even weten waar u precies aan mee doet. Voor opgave; Marijke Berends; tel: 0516-515504.
10

VRIJHEID
Vrijheid is verte,
geen weg om te gaan vrijheid is zoeken,
geen veilig bestaan,
geen goed en geen mens die je zegt hoe te leven;
maar je hart en je hand
zonder boei, zonder band
om vrij aan een ander te geven.
Vrijheid: een vogel die vliegt in de wind
vrijheid is vinden, het spel van een kind
geen huis en geen nest om je warmte te geven;
maar je hart en je hand
zonder boei, zonder band
om vrij aan een ander te geven
Vrijheid: de zee door en in de woestijn
brood van vandaag in bezorgdheid en pijn
geen vaste patronen waarin je moet leven;
maar je hart en je hand
zonder boei, zonder band
om vrij aan een ander te geven.
Vrijheid: een stem die je roept in de nacht
vrijheid is gaan waar een mens
op je wacht een stem en een vuur om
richting te geven
en je hart en je hand
zonder boei, zonder band
om vrij aan een ander te geven.
Jan Verhoef
MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn alle leerlingen in alle typen voortgezet onderwijs verplicht 30 uur
maatschappelijke stage te doen. Ook in onze gemeente zijn scholieren welkom voor hun stage. Zij
kunnen contact met mij opnemen.
DEZE ZOMER GEEF IK DRIE VERSCHILLENDE WORKSHOPS IN FRANKRIJK.
Op de ochtend is er een programma tot en met de lunch.
De eerste Werken aan je Relatie wordt zowel in juni als in juli gegeven (1-6 juni en 17-23 juli). Het is
heel normaal om te investeren in opleiding, opvoeding en wonen, maar hoe zit dat met relaties? Hoe
vind je evenwicht in een druk bestaan gevuld met werk, partner en (klein)kinderen en vrienden? Hoe
ga je om met het verlangen naar eigen vrijheid en je verantwoordelijkheid naar de ander?
Ook de tweede workshop Creatief Schrijven wordt twee keer gegeven (8-13 juni en 24-30 juli).
Partners zijn welkom om vakantie te houden. Iedereen kan schrijven, maar waar moet een verhaal of
column aan voldoen om het lekker leesbaar te krijgen? Of je nu je levensverhaal wilt opschrijven of
een dagboek als spiegel van je eigen ziel wilt bijhouden. Het helpt als je al je zintuigen daarbij gebruikt
en wat regels kent. Het is mooi om samen inspiratiebronnen aan te boren en creatief te werken.
In augustus (7-13 augustus) is er een week alleen voor vrouwen Leven met Lef. Dan staan we stil bij
diepere verlangens en wensen. De bedoeling is dat oude dromen tot leven komen en waar worden
door er aan te werken. In de praktijk betekent dit vooral aan jezelf werken via activiteiten in de natuur,
door schrijf- en schilderopdrachten, door meditatie, stilte en muziek.
Wilt u meer weten.
Dan kunt u een folder bij mij aanvragen via de.pastorije@hetnet.nl of 0516441477.
Mijn website is www.depastorije.nl

11

INGEZONDEN
Nieuws van Gasterij het Builtje
Hierbij vragen wij getuigen van het volgende: in de nacht of late avond van 28 op 29 april jl. is op het
parkeerterrein achter “de Tille” een heleboel puin illegaal gestort.
Helaas is de dader onbekend en daarom hebben wij als grondeigenaar aangifte gedaan bij de politie.
Wij vinden het te triest voor woorden dat iemand zomaar zijn of haar puin op privégebied stort.
Dit plaatst ons nu helaas voor hoge kosten om het puin ( wat wellicht asbest bevat) te laten
verwijderen.
Mocht iemand wat gehoord of gezien hebben dan horen wij dit graag!!.
Daarnaast hebben onverlaten in de nacht van 5 op 6 mei jl. een spoor van vernielingen aan de
Boijlerweg achtergelaten.
Helaas moesten diverse zaken van ons het ook ontgelden.
Het tuinmeubilair stond levensgevaarlijk midden op straat en er zijn diverse planten en een lantaarn
vernield.
Erg jammer allemaal!!
Wij doen ons best om de boel netjes te krijgen en onze zaak op te bouwen. Bovenstaande zaken
helpen hieraan niet echt mee.
Mocht u iets gezien of gehoord hebben, laat het ons dan weten.
Dank u wel!!
Henry en Dorien Goeree, Gasterij het Builtje

Waar zijn de korfballers van Boijl?
Het is al weer jaren geleden dat er een einde kwam aan de korfbalsport in Boijl. Dos is één van de
vele kleine verenigingen die helaas het loodje heeft gelegd. Wat waren die derby's met Odis, Leonidas
en Forward ooit toch mooi. Boijl heeft altijd een vaste kern van korfballers gekend. Nico Roders uit
Boijl was in 1942 zelfs de eerste trainer van Leonidas uit Noordwolde. Het bestuur van Leonidas
verwacht en hoopt dat er nog steeds interesse voor de korfbalsport in Boijl bestaat. En daarbij richt de
aandacht zich zowel op oud-korfballers van Dos, als op nieuwe (jeugd)leden. Iedereen is van harte
welkom.
Leonidas telt momenteel ongeveer 100 leden. Vooral bij de jeugd heeft de club de wind in weer flink in
de zeilen. Naast korfballen worden er voor de jeugd tal van andere activiteiten georganiseerd. Maar
het blijft lastig om die jonge leden ook op latere leeftijd vast te houden. Dat heeft veel te maken met
studie en het dus daardoor verlaten van het dorp. Tieners telt de club onder de leden amper, er is dan
ook geen juniorenteam. Wel is er een relatief jong eerste seniorenteam, waarvan de helft van de
spelers tussen de 18 en 23 jaar is. Daarnaast kent Leonidas een midweek-team met vooral ouderen
spelers, dat dus op woensdag- of donderdagavond competitiewedstrijden speelt.
Leonidas wil proberen voor het komend seizoen een tweede (weekend)team te vormen tussen de
twee genoemde teams in. Dat zal een mix worden van talenten en spelers, die om wat voor reden dan
ook niet volledig beschikbaar zijn voor het eerste team. Voor dat team, maar ook voor versterking van
het veel recreatiever midweek-team, zoeken we versterking. En uiteraard hopen we dat ook op de
basisschool 'De Oosterbrink' in Boijl kinderen rondlopen, die korfballen wel eens willen uitproberen of
nu al lid willen worden. Om de korfbalsport nog meer onder de aandacht te brengen schenkt Leonidas
dit jaar alle scholen in de regio een korfbalpaal. Dus ook bij de nieuwe school in Boijl komt - met
instemming van de directie - zo'n paal te staan.
Meer weten, mail bestuurslid Wilma Boonstra: wilmaboonstra@home.nl of bel haar 06-25221203. En
kijk ook eens op de website www.kvleonidas.nl
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DORPSNIEUWS
DORPSFEEST 16 t/m 19 juni 2011
De voorbereidingen voor het dorpsfeest van deze zomer zijn inmiddels in volle gang. Het bestuur, de
buurtvertegenwoordigers en de commissieleden zijn bij elkaar geweest en hebben besloten het
dorpsfeest te gaan vieren in het weekend van 16 t/m 19 juni. Normaal valt het feest een week eerder,
maar omdat dan de Pinksterdagen zijn en nog een week eerder Hemelvaart, hebben we eenmalig
gekozen voor het derde weekend in juni.
De meeste buurten waren in de vergaderingen vertegenwoordigd, maar in Boekelte staat het
enthousiasme om mee te feesten momenteel op een laag pitje. Woont u in deze buurt en bent u wel
enthousiast om mee te doen of uw buurt te vertegenwoordigen, dan horen wij dat heel graag.
Het thema van dit jaar is ‘Jungle’, iets waar we onze fantasie op los kunt laten voor de versiering en
de spelletjes! We rekenen op jullie!
Inmiddels zijn de buurtvertegenwoordigers al op pad geweest om de programma flyers uit te delen en
uw financiële bijdrage op te halen. Tegelijk is daarbij geïnventariseerd wie er mee doen aan de
verschillende onderdelen waarvoor opgave gewenst is.
Dit is het Feestprogramma:
Donderdag 16 juni: opening van het feest in “de Tille” om 14.00 uur,
voor de jeugd van weleer! ’s Avonds een nieuw onderdeel, namelijk
een gezellige zomeravondwandeling vanuit het centrum langs allerlei
bezienswaardigheden in Boijl.
Vrijdagmiddag 17 juni is het de beurt aan de kinderen op het
sportveld en ’s avonds om 20.00 uur worden als vanouds de hersens
gekraakt tijdens de Stratenquiz.
Zaterdag 18 juni vanaf 10.00 uur verwachten wij iedereen op het
sportveld voor de Zeskamp en de inmiddels zeer gewaardeerde picknick. ’s Avonds is het feest voor
iedereen in “de Tille” met gezellige muziek.
Zondagmiddag 19 juni stappen we eerst op de fiets en daarna kan er nagepraat worden in of rondom
het dorpshuis met lekkere hapjes en drankjes. De prijsuitreiking om 19.30 uur sluit het feest af.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens op het feest, het bestuur,
Marein Boekhoudt, Tineke van der Walle,
Anne-Marie van der Geest.
Vanaf 1 juni in de lucht met foto’s en wetenswaardigheden: www.dorpsfeestboijl.nl
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VERENIGINGSLEVEN

FRIESLAND OP GLASVEZEL
Betaalbaar en beschikbaar maken van een glasvezelaansluiting voor alle huishoudens in Friesland.
Dat is de missie van de Coöperatieve Vereniging De Fryslân Ring met steun van de provincie
Friesland en Syntens. Met glasvezel kunt u razendsnel internetten, digitaal televisie kijken en
voordelig bellen voor een zeer redelijke prijs. Door u vrijblijvend in te schrijven op de website
www.friesland.opglas.nl geeft u aan dat u ook geïnteresseerd bent in de aanleg van glasvezelkabels
in Friesland. Wie weet loont het dan de moeite om zo’n kabel aan te leggen in Boijl.
OPROEP!! DORPSFILMS VAN TEKST VOORZIEN
De oude dorpsfilms zijn overgezet op DVD en veel van de personen die er op staan zijn inmiddels
geindentificeerd. Nu is het zaak om de gesproken of geschreven tekst met uitleg van wie, wat, waar,
ook op de DVD te krijgen. Wie weet hoe dat moet, kan dat en heeft er zin in om dat te regelen???
Meldt u dan a.u.b. bij Gerard Prins, 421743.
BEKNOPT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 APRIL 2011
In zijn openingswoord kan voorzitter Geert Pijlman een kleine 50 aanwezigen welkom heten,
waaronder ereleden Gerard Prins en Pier de Jong.
Pijlman toont begrip voor lokale overheden, die het in deze tijd van financiële crisis, krimp en
ontgroening, niet gemakkelijk hebben. Dat vrijwilligers echter, waarmee in een vroeg stadium
ontwikkelingspunten worden besproken en uitgewerkt, als het er op aan komt niet als volwaardig
gesprekspartner worden behandeld, is frustrerend en leidt tot veel onbegrip bij het bestuur. Als een
voorbeeld noemt Pijlman de woningbouwplannen aan de Boschoordweg. Een groot aantal Boijligers
toonde belangstelling voor het gemêleerde aanbod van woningen dat de Woningstichting, samen met
het bestuur en gemeenteambtenaar Rene Meijer, voor ogen had. Door een raadsbesluit in juli j.l. werd
het de WS onverwachts onmogelijk gemaakt om in één keer voor het hele perceel een
bestemmingswijziging aan te vragen. Hierdoor wordt het voor de WS financieel erg moeilijk om naast
betaalbare en wat duurdere koopwoningen, ook de gewenste sociale huurwoningen te realiseren. De
ambtenaar tekenende eerder zelfs 24 woningen in op het hele perceel, terwijl de WS en DB Boijl
graag gefaseerd wilden bouwen, maar wel in één keer de infrastructuur wilden aanleggen. Overleg
over de intentie van het bestuur, vooraf met gemeente of later met de provincie, werd onmogelijk
gemaakt.
FINANCIËN
Het dorpshuis heeft goed gedraaid en kon de geleende € 5000 van het Zelfbeheer dit jaar al
terugbetalen. De rekening van Samenzijn 55+ is door de organisatoren (AvdG) opgezegd en het
saldo van € 203,43 is op de rekening van de AED geparkeerd om zodoende geen bankkosten meer te
hoeven betalen. W. van de Hoef stelt voor om dit geld te reserveren voor vervanging van een
koersbalmat.
Bij het punt bestuursverkiezing neemt Anne-Marie van der Geest het woord
om Geert Pijlman toe te spreken en te feliciteren met het feit dat hij dit jaar
30 jaar bestuurslid is van Dorpsbelang Boijl. Zij noemt het
bewonderenswaardig dat Pijlman, ondanks de tegenslagen in de laatste
jaren, zich toch zo verantwoordelijk en betrokken voelt bij het wel en wee van
Boijl, dat hij doorgaat om de belangen van Boijl te behartigen. Pijlman krijgt
bloemen en een theaterbon aangeboden van het bestuur.
Ondanks het feit dat Ben Lubberdink vanavond verhinderd is om de
vergadering bij te wonen, wordt hij met applaus herkozen in het bestuur.
Omdat Anne-Marie van der Geest het bestuur gaat verlaten, is Jellie
Oosterveld bereid gevonden om mee te draaien in het bestuur.
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VERSLAG UIT DE DIVERSE COMMISSIE
Dorpshuis: Anne-Marie doet verslag van de gebeurtenissen rondom de renovatieplannen van het
dorpshuis vanaf september 2010. Er is sindsdien intensief overleg geweest met de wethouder,
ambtenaren en Doarpswurk om tot een financieel haalbaar plan te komen. Er werd door DB € 85.000
gevraagd van de gemeente, naast de € 35.000, die al eerder vanuit het Dorpenfonds werd toegezegd.
De vooruitzichten leken gunstig, maar tegen de verwachting in werd DB, tijdens een B&W bezoek aan
Boijl, meegedeeld dat de bijdrage beperkt bleef tot die € 35.000 en dat het College ons plan niet op de
Kadernota wenste te plaatsen i.v.m. bezuinigingen, vraagtekens rond de exploitatie en de relatie met
de café eigenaar. Net voor de finishlijn beslist het College dat er geen geld is voor nieuw beleid, terwijl
dat in de voorbereidende fase nooit ter sprake is gekomen. Het bestuur heeft de Raad proberen te
overtuigen om het projectplan toch op de Kadernota te zetten, maar daarover is op dit moment nog
niets bekend bij het bestuur. Binnenkort gaat men opnieuw in overleg met portefeuillehouder Van der
Zee.
Woningbouw: na het Raadsbesluit van juli 2010 om geen wijzigingsbevoegdheid af te geven voor
bestemmingswijziging van het hele bouwperceel aan de Boschoordweg, is een patstelling ontstaan.
(zie opening) Voor de jongeren, die graag in Boijl willen blijven wonen, is er zo helaas weinig hoop op
een betaalbare starters woning in eigen dorp.
Zelfbeheer: al 17 jaar verzorgen de 5 buurten binnen de bebouwde kom, als enigen in de gemeente,
zelf het openbaar groen i.s.m. Caparis. De offerte van Caparis voor het maaien en snoeien is dit jaar
maar liefst 75% gestegen. De commissie is met de gemeente in overleg hierover en over de hoogte
van de vergoeding die Dorpsbelang krijgt voor het zelfbeheer. Deze is destijds vastgesteld, gebaseerd
op een driejarig gemiddelde aan wat de gemeente besteedde aan onderhoudskosten. Op dit moment
blijft er bijna € 1900 over om zelf te besteden in het dorp. Wensen van de deelnemende buurten zijn:
vaker vegen van het fietspad in het najaar, grotere groene containers of een plaats waar tijdelijk
takken kunnen worden verzameld. Men stoort zich aan honden -en paardenpoep op straat. De
Opzomerweek is van 25 t/m 29 april.
Website: i.s.m. Rene Russchen komt hij binnenkort nu echt van de grond.
AED: onze AED is geregistreerd bij www.aed4.eu, een site waarop iedereen, ook hulpdiensten, kan
zien waar een AED hangt (onze bij het café). De herhalingscursussen voor onze hulpverleners, zijn
goed bezocht. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Lucie Gorter.
Riooloverstort: de gemeente bereidt een vergunningaanvraag voor om de huidige riooloverstort aan
de Boschoordweg te verbeteren door een bergbezinkleiding aan te brengen in de Boschoordweg, die
daarna loost op de waterlossing.
Uitmarkt: Dox Poiesz probeert in september een Uitmarkt te introduceren voor iedereen in Boijl e.o.
die geïnteresseerd is in wat onze verenigingen te bieden hebben. Verenigingen kunnen zich
presenteren en mogelijk nieuwe leden werven. Medeorganisatoren gevraagd!
VERHOGING LEGESKOSTEN
Gedurende de eerste maanden van 2011 werd langzaam duidelijk in de dorpen wat de verhoging van
de legeskosten, in december vorig jaar, voor gevolgen hadden voor het aanvragen van allerlei
vergunningen. Een verhoging van 900% maar liefst, van € 23,70 naar € 216,30. Dit geldt voor een
kapvergunning, een paasvuur, dorpsfeest, verloting, volleybaltoernooi en muziek, die buiten ten
gehore wordt gebracht etc. Dorpsbelang en de VKD hebben deze absurde verhoging onder de
aandacht van de gemeente gebracht en zij gaven toe deze gevolgen niet in beeld gehad te hebben.
Na massaal protest tijdens de Raadsvergadering van april, is het
College met een nieuw voorstel gekomen. Voor niet commerciële,
maatschappelijke activiteiten, die aangevraagd worden door een
vereniging of stichting, en een kapvergunning geldt weer het oude
tarief van € 23,70.
Het aanvragen van muziek in de buitenlucht (in een tent o.i.d.) blijft
echter, zoals het nu lijkt, € 216,30. Daar schiet je dan als particulier die
thuis in een tent een verjaardag wil vieren natuurlijk nog niet zo veel
mee op!
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Om hele hoge kosten voor verenigingen te voorkomen, is door Dorpsbelang een combivergunning
aangevraagd voor de, nu bekende, evenementen in het dorp. Hier was een maximum van €432,60
aan verbonden, maar ook deze kosten worden waarschijnlijk weer verlaagd naar € 69,40.
Ook voor het dorpshuis hebben deze maatregelen nadelige gevolgen. Wanneer iemand een feestje
van persoonlijke aard wil vieren in het dorpshuis, moet DB een ontheffing van de Drank-en
Horecavergunning aanvragen. Ook deze kost nu 216,30 per keer.
De Vereniging Kleine Dorpen blijft de ontwikkelingen kritisch volgen en onderneemt zonodig actie.

BERICHT VAN DE HULPDIENSTEN
Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat de patiënt
wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat we de hele gsm moeten doorspitten om
het telefoonnummer te vinden van ouder/partner. Dit hebben we landelijk besproken
en we zijn tot een slimme oplossing gekomen. De zgn ICE code.
Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (= In Case of
Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die gewaarschuwd moet
worden in geval van nood. "ICE" is ondertussen al internationaal erkend als afkorting.
Indien u verschillende nummers wilt opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,...
Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan.

LAATSTE BIJDRAGE AAN DE DORPSKRANT
Zoals u misschien intussen weet, heb ik na bijna 12 jaar mijn functie in het bestuur van Dorpsbelang
Boijl ter beschikking gesteld. Een ander zal u voortaan op de hoogte houden van alle zaken waar het
bestuur van Dorpsbelang Boijl zich mee bezighoudt. Hoewel ik in die jaren veel leuke momenten heb
meegemaakt, overheersen op dit moment de negatieve gevoelens over de werkwijze van de
gemeente in relatie tot de mogelijkheden van ontwikkeling in ons dorp. En dat is voor mezelf niet
goed, maar ook niet voor de, onvermijdelijke, samenwerking met de gemeente.
Tijdens de Ledenvergadering van Dorpsbelang was ik te geëmotioneerd om, na de mooie woorden
van Geert en Tineke én door de staande ovatie van de aanwezige Boijligers, nog iets te zeggen.
Toch wil ik graag Geert, Ben, Lucie, Albert, Dox, Gerard en Henk heel hartelijk danken voor de altijd
prettige samenwerking en gezellige vergaderingen. Dank ook voor de bloemen en de mooie
cadeaubon. Tineke, voor de geraniums, de ‘moppermails’ en haar geweldige inzet voor het dorpshuis.
En Geert, ook ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen 23 jaar, eerst in de Ouderraad en later in
Dorpsbelang, waarin wij vele keren vergaderd hebben of met elkaar naar een bijeenkomst zijn
geweest.
Tot slot wens ik het bestuur en de leden alle goeds voor de toekomst!
Met vriendelijke groet,
Anne-Marie van der Geest
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DORPSBELANG NEEMT AFSCHEID VAN SECRETARIS
ANNE-MARIE VAN DER GEEST
Na ruim 12 jaar bestuurslid van Dorpsbelang Boijl te zijn geweest heeft
Anne-Marie besloten niet langer deel uit te maken van het bestuur. De
werkwijze van de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van ons
dorp heeft haar doen besluiten deze stap te nemen. Een stap die niet
alleen het bestuur, maar het hele dorp als een gemis zal ervaren. Tijdens
de ledenvergadering van 19 april jl. werd de uitspraak: “Niemand is
onmisbaar” door de voorzitter met betrekking tot Anne-Marie in twijfel
getrokken. Vanaf het moment (8 december 1999) dat zij de functie van
secretaris overnam heeft ze met tomeloze inzet, stiptheid en directe
afhandeling van zaken vele werkzaamheden voor Boijl gedaan. Altijd
punctueel, op een prettige manier en daar waar nodig op een wat
directere wijze gehandeld. Jammer dat zij, door de hiervoor genoemde omstandigheden, zich
gedwongen voelde om te stoppen. Dat haar werkzaamheden breed gewaardeerd werden, bleek niet
alleen door de woorden van voorzitter Geert Pijlman en dorpshuisbeheerster Tineke v.d. Walle, de
aangeboden cadeaubon en bloemen, maar ook de door de ruim 50 aanwezigen aan haar gerichte
staande ovatie. Dit alles ontroerde Anne-Marie zichtbaar.

Dorpsbelang Boijl zal haar tomeloze inzet missen!!

Wel en wee van schilderclub Boijl
Hoi, hier weer een artikeltje over het wel en wee van Schilderclub
Boijl voor de dorpskrant in Boijl.
Elk jaar proberen we er weer een gezellig seizoen van te maken,
waar we lekker kunnen tekenen en schilderen, zo dus ook dit
afgelopen seizoen.
Nieuwe leden zijn altijd welkom, want ook bij ons slaat de vergrijzing
toe, elke woensdagmiddag vanaf plm. 1.30 uur zitten we in de
kantine van de voetbalvereniging.
We mochten het afgelopen seizoen zelfs het bord met logo van de
Oudejaarsvereniging ‘t Zwaantje schilderen met een paar leden, leuk
eens wat anders en een grappige onderbreking van de gebruikelijke olieverf of aquarel op papier, dit
was een klusje van een paar vierkante meter.
In de eerste week van september beginnen we vol goede moed, met één keer in de 4 weken
technische hulp van een lerares, op die manier kunnen wij onze hobby beter beleven, het is niet alleen
het schilderen wat leuk is, maar juist de gezelligheid die we met elkaar hebben.
Door de afgelopen strenge winter was het soms moeilijk voor de leden om de kantine van de
voetbalclub te bereiken, maar toch waagden verscheidene leden zich op de gladde weg om hun
hobby uit te oefenen, menig schaatser heeft ons dit seizoen bezig kunnen zien.
Onze lerares is Henny Dorsman, ze zal een lesprogramma opzetten en de leden hebben nu al
aangegeven wat ze graag willen leren.
Het was al met al een goed seizoen, mochten er mensen zijn die de kunstuitingen van de leden willen
zien, dan kan dat op onze website: http://schilderclub.web-log.nl
U kunt zich ook opgeven bij onze voorzitster mw. C. Buitenhuis, tel. 0561-421182, de penningmeester
dhr. C. Tolboom, tel. 0561-421482 of dhr. J. van Dalfsen, secretaris, tel. 0561-433217.
Om de kosten hoeft u het niet te laten, we betalen maar een paar euro in de maand (inclusief de
koffie), wel moet u zelf het materiaal waar op gewerkt wordt meenemen, ook hebben we dit jaar weer
teken- en schildersmateriaal gekregen van de Oudejaarsploeg, waar we dankbaar gebruik van maken.
We zien elkaar graag weer in de voetbalkantine van Boijl in de eerste week van september.
Heeft u echt zin om te komen tekenen of schilderen van harte welkom, heel veel mensen zeggen, dat
kan ik niet, maar je staat versteld van je zelf als je ziet wat je in korte tijd aanleert en door te kijken
naar de anderen pak je de draad heel makkelijk op.
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SPORT
Tennis
TENNISVERENIGING BOIJL
Op
de
ledenvergadering
van
Tennisvereniging Boijl van 29 maart jl. is
afscheid genomen van bestuurslid Jan
Streek. Aangezien Jan sinds 23 februari
1994 deel uit maakte van het bestuur,
vond hij het tijd worden om een stap
terug te doen. Van zijn vele contacten in
de sportwereld heeft de tennisvereniging
dankbaar gebruik gemaakt. In het
afscheidswoord is Jan door voorzitter
Geert
Pijlman
geken-merkt
als
gedreven, perfectionistisch, inventief,
vasthoudend,
vrolijk
en
posi-tief
ingesteld. Jan heeft zich vele uren
ingezet voor de vereniging bij: het
zoeken naar geschikte tennisleraren; het
onderhoud en aanleg van de baan;
ideeën voor ledenvergaderingen, toernooien en open dagen; het verzorgen
van de PR; enz. enz.
Hij werd bedankt voor zijn tomeloze
inzet met een cadeaubon en bloemen.
Gelukkig bood Jan aan nog wel eens activiteiten te willen verrichten. Daar zal dankbaar gebruik van
worden gemaakt, maar vooreerst bedankt voor de inzet.

Sport Uniq
KIDS ZUMBA, ZUMBA VOOR VOLWASSENEN, PILATES, STREETDANCE/HIP-HOP
KIDS ZUMBA IN BOIJL!
Ook kinderen kunnen nu springen en dansen op het ritme van
zumba. Door het speelse karakter en de eenvoudige danspasjes
spreekt het ook de kinderen erg aan om te swingen op muziek.
Na het 1 keer gezien te hebben, doen ze de pasjes al na en
zullen daarna niet meer van de dansvloer weg te slaan zijn.
De lessen worden gegeven in dorpshuis De Tille,
elke vrijdag van 18:00-19:00
Kids zumba is voor kinderen van groep 5 t/m 8.
ZUMBA!
Energieke workout op Latin beats! De combinatie van vrolijke
opzwepende muziek en makkelijk te volgen bewegingen zorgen
samen voor een swingend feestje. Laat de snelle en langzame
ritmes en de combinaties van Salsa en Merengue je meenemen
in de wereld van Zumba. Je kan op alle niveaus meedoen.
Tijdens deze interval training zorgen calorieverbranding en
spierversteviging voor het resultaat dat jij wilt bereiken.
De lessen worden op beide dagen gegeven van 20:00-21:00.
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PILATES!
Pilates is een Body & Mind trainingsmethode voor het gehele lichaam gericht op: kracht, lenigheid,
balans en controle. Bij de oefeningen komt het hele lichaam in actie, waarbij de nadruk ligt op het
versterken van buik- en rugspieren, ook wel bekend als coretraining. Sterkere buikspieren resulteren
weer in een plattere buik. Daarnaast richt Pilates zich op lichaamshouding en lichaambewustzijn. Door
Pilates oefeningen wordt je leniger terwijl je je spieren versterkt!
Pilates is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, fitheidniveau en ervaring.
Er zijn uitdagende oefeningen voor de gevorderde deelnemer en opties voor mensen met
blessures.
De les wordt gegeven elke woensdag van 19:00-20:00.
STREETDANCE/HIP-HOP!
Wil jij ook leren dansen als de bekende sterren van TMF, dat kan!
Tijdens onze Streetdance/Hip-hop lessen leer je de moves uit de meest bekendste videoclips
waaronder, Lady Gaga, Justin Bieber en Michael Jackson.
Streetdance/Hip-hop wordt gegeven elke vrijdag van 19:00-20:00.
LET OP: In oktober zijn er weer Streetdance / Hip-hop audities! Dus blijft alert!
LET OP: Zomerstop in augustus!! Verder de gehele zomer volop gelegenheid om te dansen!!
Voor meer informatie of opgave kunt u bellen met nummer 06-51963212
of stuur een mail naar sportuniq@gmail.com

75-jarig Jubileumfeest vv Boijl
9, 10 & 11 september
Zoals bij iedereen ongetwijfeld inmiddels bekend is vieren we in het
e
2 weekend van september dat onze voetbalvereniging Boijl 75 jaar bestaat!!!
Sinds mei 2010 komt de speciaal in het leven geroepen ‘commisie 75 jaar vv Boijl’ maandelijks bij
elkaar om samen een sportief en gezellig weekend te organiseren.
In grote lijnen is het programma volledig rond, maar om niets aan het toeval over te laten wordt er nog
druk gebrainstormd… de laatste puntjes op de “i” vergen altijd de meeste tijd!!
Om de historie van vv Boijl zo compleet mogelijk middels een tentoonstelling én een jubileumboek aan
te bieden doen wij een beroep op u…
Wij zijn met name nog op zoek naar foto’s uit de beginjaren!
Dus mocht u op zolder nog een oude doos hebben liggen met foto’s en/of krantenknipsels dan kunt u
mailen naar jubileumcommissie@vvboyl.nl of contact opnemen met één van de commissieleden;
Geert van de Boer 06 23806667, René Terpstra 06 10010670 of Henneke Velzeboer 06 22977304
In de volgende dorpskrant volgt een laatste update en wordt het hele programma bekend gemaakt,
maaaaar houdt uw brievenbus in de gaten want de uitnodiging voor alle leden en oud-leden zal
binnenkort op de mat vallen!!
Middels flyers en natuurlijk de dorpskrant willen wij straks het hele dorp bereiken want het is geen
feest als u niet met u allen bent geweest!!!!!
Namens het bestuur vv Boijl,
Commissie 75 jaar vv Boijl
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Peuternieuws

PAASFEEST
Woensdag 20 april hebben we met alle peuters een paasontbijt gehad. Voor iedereen waren er
lekkere broodjes, beleg, fruit, ontbijtkoek en wat te drinken. Het was erg mooi weer, dus daarna
met volle buiken lekker buiten spelen!
KONINGINNEDAG
Op de jaarlijkse rommelmarkt, gehouden op 30 april, zijn weer heel veel spulletjes verkocht. Daar
zijn de peuters ook heel erg blij mee, want van (een deel van) de opbrengst kan nieuw speelgoed
worden gekocht! Dus namens alle peuters bedankt voor uw hulp!
AFSCHEID
Fennick Groen werd op 1 mei 4 jaar! Nog van harte gefeliciteerd! Hij gaat nu naar groep 1. Ook
Felicia Goeree heeft afscheid van ons genomen. Tot ziens op de basisschool!
JARIG
Eva Aberson is 17 mei jarig. Zij wordt dan 4 jaar.
Xander Russchen is 28 mei jarig. Hij wordt dan 3 jaar.
Daniël Derks is 22 juni jarig. Hij wordt dan 4 jaar.
Lieke Tolman is 26 juni jarig. Zij wordt dan ook 4 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!
VERHUIZING
Het zal niet zo lang meer duren en dan kunnen we al ons speelgoed verhuizen naar de nieuwe
locatie. Regelmatig gaan we met juf Jannie even kijken hoe mooi de bouwvakkers het maken.
We krijgen lekker veel ruimte en zijn benieuwd hoe het er straks uit ziet.
SCHOOLREISJE
Maandag 6 juni staat er een schoolreisje gepland voor de peuters. Waar we heen gaan en wat
we gaan doen is nog een verrassing. Dat krijgen de ouders t.z.t. wel te horen. We hopen in ieder
geval op mooi weer en een gezellige dag!
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Vooraankondiging
SPONSORLOOP DE OOSTERBRINK
In week 23, op donderdagavond 9 juni, organiseert ODBS De Oosterbrink een sponsorloop ten
behoeve van het nieuwe schoolplein. Voor de inrichting van het plein is veel geld nodig. We hebben al
geld toegezegd gekregen van de Gemeente, Comperio, Speelpeuter, onze oudervereniging,
Rabobank en Dorpsbelang Boijl. Maar……dit dekt nog niet de kosten. We hebben nog wel wat ijzers
in het vuur bij diverse subsidieverstrekkers, maar dat is dus nog afwachten.
Om toch straks het plein mooi in te kunnen richten proberen we dus op 9 juni ook nog geld binnen te
halen middels

een sponsorloop
In week 21/22 zullen de kinderen van onze school bij u langs komen met de vraag of u sponsor voor
hen wilt zijn. De tegenprestatie zal bestaan uit het lopen van zoveel mogelijk rondjes rondom het
sportveld in een bepaalde tijd. De kinderen leveren dus een (sportieve) prestatie om straks van een
mooi schoolplein te kunnen genieten.

VOORLICHTING OVER DE MELKVEEHOUDERIJ IN GROEP 8

Op 10 maart kwam mevrouw Gonnie Veenstra van
LTO Noord voor de pauze voorlichting geven over
de melkveehouderij.
Eerst werd de kennis opgefrist, daarna keken we
een video en als afsluiting mochten de kinderen
vragen stellen. Na de pauze gingen we naar de
boerderij van de familie Kleinhoven. Op de boerderij
kregen we een rondleiding van Albert en Jeanette.
We keken naar de kalfjes. Een kalfje was net een
half uur geleden geboren. Daarna gingen we naar
de pinkenstal en de melkveestal. Ook hebben we in
de melkstal gekeken en tot slot hebben we in de
melktank gekeken. Als afsluiting hebben we op
zolder chocolademelk gedronken en kregen we een stukje kaas. Ook langs deze weg willen wij de
familie Kleinhoven bedanken voor de gastvrijheid.
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GYMZAAL OPENING
U heeft in de media vast gelezen over de opening van de sportzaal op zaterdag 19 maart jongstleden
bij sporthal “De Duker” in Noordwolde.
Na de officiële opening waren er demonstraties van de gebruikers.
Wij, als school, zijn één van de gebruikers. Sandrijn Poeisz, Eline van der Lelie, Tristan Verdam en
Thomas van Bennekom deden mee in de
demonstratie van de scholen.
Hieronder een paar foto’s.
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 gymmen in
de maanden september tot en met april in de
nieuwe gymzaal.
De andere maanden gymmen we op de sportvelden
bij de school.

Type-examen …. Geslaagd…..

Melissa Nieuwenburg, Niels Veening in de herkansing, Lin
Klaassen, Rowan Jongedijk, Jarno van der Helm, Tjeerd
Hilhorst, Tim Koorneef, Ruben Kleinhoven en Martine
Kleinhoven.

Gefeliciteerd met het behalen van jullie typediploma op de laptop!!! Veel type plezier!!!
SCHOONMAAKDAG 2011
Vrijdag, 25 maart jl., gingen de
leerlingen van groep 7en 8 in
zes groepjes, voorzien van
zelfgemaakte prikstokken,
handschoenen en vuilniszakken
op zoek naar zwerfvuil. Menig
plastic zak werd gevuld met van
alles en nog wat. Na een uur
ijverig speur- en raapwerk was
Boijl weer helemaal zwerfvuil
vrij. De leerlingen van groep 7
en 8 en de begeleiders kregen
als dank voor hun inzet een appel en een doosje kleurpotloden.
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Abelien Thalen, Henk de Weert,
Hans Jongedijk, Ria Hoffman,
Jeanette de Vries en Anita Drent
liepen, met een groepje mee als
begeleiding.

Het verzamelde zwerfafval

nog minder dan in 2010!!

JEUGD - EHBO EXAMEN GROEP 8
Vrijdag, 25 maart, was het dan eindelijk zover……
Na weken oefenen was het examen. Het examen bestond uit een theoretisch en een praktisch
gedeelte. Het theoretische gedeelte bestond uit 20 schriftelijke vragen, waarbij de algemene kennis
van het menselijk lichaam werd getoetst en tijdens het praktijk examen moesten de leerlingen onder
andere verschillende verbandjes kunnen
aanleggen en levensreddende handelingen
kunnen uitvoeren. Dit alles onder toezicht van
de examinatoren: mevrouw Margje van der
Meulen en mevrouw Hanneke de Graaf.
Alle leerlingen slaagden en namen naast het
jeugd EHBO diploma dit speldje ontvangst.
De cursus werd verzorgd door Wim van der
Hoef
namens
de
EHBO
vereniging
Noordwolde.
Wim bedankt voor je inzet het afgelopen jaar.
Achterste rij: Jackie Rooks, Martine
Kleinhoven, Leonie de Weert , Wim van der Hoef
Voorste rij: Ruben Kleinhoven, Ramon Ouwerekerk, Deamen Ouwerkerk, Richard Eijbergen, Julian
Gorter, Rick Dumoulin

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2010
Eindelijk was het dan zover! Het schoolvoetbaltoernooi 2010 is gespeeld op 13 april 2011 op
sportpark “Molenwiek” te Wolvega onder ideale weersomstandigheden. In september was het toernooi
afgelast vanwege de slechte gesteldheid van de velden en de slechte weersomstandigheden.
Het meisjes zevental, met als coach
Henk de Weert, werd poule winnaar van
poule H. Daarmee bereikten ze de halve
finale. Deze ging helaas verloren met 20. De wedstrijd om de derde en vierde
plaats werd gewonnen van het meisjes
zevental van de Vensterschool.
Met een mooie beker keerden ze terug
naar Boijl. Het jongenselftal heeft met
veel inzet en plezier gestreden maar
verloor alle wedstrijden op één na.
Tegen de Vensterschool werd gelijk
gespeeld (0-0). Dat voelde als een
overwinning.
Ria Hoffman coachte het team.
Alle ouders, die gezorgd hebben voor het vervoer bedankt en alle ouders, die een kijkje hebben
genomen.. fijn dat jullie er waren.
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VOORLEESWEDSTRIJD
Om het jaar doen we mee met de Nationale voorleeswedstrijd (het andere jaar doen we mee met de
kinderjury) en dit jaar was het weer zover. In groep 7/8 kon iedereen zich hiervoor opgeven. Er waren
dit jaar veel kandidaten. In twee voorrondes werden de kandidaten
voor de finale gekozen. Leonie de Weert, Anna Spoelstra en Melissa
Nieuwenburg kwamen in de finale terecht. Ook nu moesten zij – net
als in de voorrondes – hun leesprestaties aan de klas en een jury
tonen. De jury, bestaande uit juf Geesje, Tineke Veening, en een
leerling uit groep 5, 6, 7 en 8, had het zwaar, want de dames waren
aan
elkaar
gewaagd.
Melissa
Nieuwenburg
werd
de
schoolkampioene. Zij ging onze school vertegenwoordigen bij de
halve finale voor de gemeente Weststellingwerf. Deze halve finale
werd gehouden in het Vlechtwerk in Noordwolde en ook daar
behoorde Melissa bij de drie leerlingen die doorgingen naar de
finale. De finale van de gemeente Weststellingwerf werd gehouden
in Wolvega. Helaas eindigde hier dit voorleesavontuur voor Melissa.
We zijn er trots op dat onze leerling zo ver gekomen is. Een knappe
prestatie.
ROTS EN WATER
Het project om leerlingen op een speelse manier verantwoordelijkheid en respect bij te brengen is
inmiddels afgesloten en geëvalueerd. De ouders van de leerlingen van groep 7/8 hebben de evaluatie
ontvangen. Het project heeft wellis waar bijgedragen tot iets meer begrip en respect, maar terugval in
het oude patroon dreigt. Waakzaamheid blijft geboden. In het team zullen we nog bespreken hoe we
Rots en Water in de toekomst een vervolg zullen geven. Het was een mooi project waar we weer van
geleerd hebben.
IK EET HET BETER /KLASSENLUNCH
Groep 7 deed dit jaar voor de tweede keer mee aan het project
‘Ik eet het beter’. Wat dat project inhoudt? Van de sponsor AH
kregen we een boodschappentas vol artikelen. Deze producten
dienden om allerlei proefjes over eten mee te doen. Eiwit
aantonen in melk, vet vergelijken in twee soorten chips , zetmeel
aantonen in aardappelen en nog andere proeven. De leerlingen
waren op dat moment wetenschappers en zo was onze klas een
laboratorium. Er werd flink getest en na afloop van de test was er
voor elke leerling een beker vruchtensap en een gezonde rijstwafel.
De leerlingen van groep 8 hadden dit project vorig jaar gedaan en als vervolg op dit project was er de
klassenlunch. Na schooltijd werd er om 12 uur keurig door de leerlingen de tafel gedekt en alle
gezonde producten uitgestald. Toen dit alles klaar was lunchten de leerlingen samen met meester
Roel, juf Gerri, juf Anneke en juf Albertina. Het werd een gezellige lunch waarbij er genoten werd van
de volkoren boterhammen, kipfilet, 30 plus kaas, tomaten, komkommer, pindakaas, vruchtenhagel,
melk, gezonde zuiveldrank en sinaasappelsap.
DAG VAN DE TECHNIEK
De leerlingen van groep 7 zijn naar Steenwijk, naar het RSG
geweest om deel te nemen aan de dag van de techniek. Een
jaarlijks terugkerend project om techniek te promoten onder
jongeren. De leerlingen werden met een bus opgehaald en
nadat ook leerlingen van andere scholen waren ingestapt
reed de bus naar Steenwijk. Daar werden we in de kantine
van het RSG welkom geheten en werd het doel van die
ochtend uitgelegd. Wij werden naar het technieklokaal
gebracht waar we eerst een ventilator op zonne-energie
gingen maken. Dat was mooi werk. Ik heb de leerlingen nog nooit zo intensief bezig gezien.
Een aantal leerlingen was zo snel klaar dat ze daarna nog een stroomcircuit mochten maken. Toen
onze tijd om was gingen we terug naar de kantine waar het programma vervolgd werd. We deden een
techniekquiz, een spel (petje op petje af) met techniekvragen en de ochtend vloog om.
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Toen we aan het eind van de ochtend weer terug naar de bus gingen, kregen we een leeg
gereedschapskistje mee. De zaterdag erna kon dit kistje gevuld worden met gereedschap dat door
verschillende bedrijven in Steenwijk beschikbaar was gesteld bij een bezoek aan hun bedrijf. Het was
een geslaagde ochtend.
EIGENSCHAPPEN
IJver en bescheidenheid zijn de eigenschappen die de afgelopen twee maanden behandeld zijn. Voor
de maanden mei en juni komen de volgende eigenschappen aan de beurt: zelfvertrouwen en
doelgerichtheid. In de maand juli gaan alle geleerde eigenschappen op herhaling. Het afgelopen jaar
zijn zo de eigenschappen respect, verantwoordelijkheid, enthousiasme, doorzettingsvermogen,
creativiteit, tevredenheid, reinheid, vrijgevigheid, moed, begrip, verdraagzaamheid, vreugde,
behulpzaamheid, eerlijkheid, naastenliefde, ijver, bescheidenheid, zelfvertrouwen en doelgerichtheid
langsgekomen. We proberen de leerlingen op deze manier bewust te maken van waarden en normen.
FEESTAVOND
De feestavond met het thema Jungle Book is alweer achter de rug. Veel mensen hebben weer
genoten van deze jaarlijkse voorstelling van de groepen 3 tot en met 8. Dit jaar zat er vooral veel werk
in de kostuums en de schmink. Alle dierpersonages werden door de dames van de kleding en de
schmink heel mooi neergezet. De kinderen genoten daardoor nog meer van hun rol en ze straalden
tijdens de uitvoering. De leerlingen van groep 3/ 4 zongen vooral dierenliedjes en deden een stukje uit
hun dramales over Ka de slang. De leerlingen van groep 5/ 6 speelden een stuk over Mogly, Tarzan
en dokter Doolittle. Hierin zaten veel dans en playbackacts. De bovenbouw tenslotte sloot de avond af
met een musical over een popgroep die met hun vliegtuig in de jungle gecrasht was. Deze popgroep
beleefde doldwaze avonturen en ontmoette een Mayakoning en zijn prinsessen en een groep
bandieten. De feestcommissie had er weer flink zijn best op gedaan dit jaar. Het werd een leuke
avond.
SPORTDAG
Onder ideale weersomstandigheden hebben woensdag 20 april alle leerlingen van de groepen 3 tot
en met 8 meegedaan aan de jaarlijkse sportochtend. Het sportgebeuren vond weer plaats op het
korfbalveld van Leonidas aan de Elsweg te Noordwolde. De kinderen hebben met veel enthousiasme
o.a. hardgelopen, gesprongen, gehinkeld, hindernisbaan gedaan en diverse balspelen gespeeld. Alle
kinderen hebben een diploma ontvangen.
Dit gehele sportgebeuren was mogelijk dankzij de hulp van vele ouders.
ROMMELMARKT 2011 SUCCES!
Traditiegetrouw werd ook dit jaar in Boijl onze gezellige rommelmarkt gevierd bij het sportveld naast
de basisschool in Boijl.
Naast de verkoop van tweedehands spullen en bijzondere snuisterijen draaide het rad van fortuin
weer op volle toeren, waren er weer prachtige prijzen te winnen, en zorgde de spectaculaire verloting
voor veel tevreden bezoekers!
Op het zonovergoten terras werd er volop genoten van de overheerlijk, versgebakken “knieperties” en
andere zelfgebakken lekkernijen!
Voor de kinderen waren er ook dit jaar weer een aantal leuke attracties, waaronder hun eigen
kinderrommelmarkt, waarbij de opbrengst voor de kinderen zelf was.
Natuurlijk komt de fantastische opbrengst van 4200 euro ten goede van Dalton basisschool “de
Oosterbrink” en peuterspeelzaal “t Speulhokkien”.
Wij willen alle bezoekers en medewerkers van de rommelmarkt hartelijk bedanken voor hun inbreng
en hopen jullie volgend jaar weer te zien op onze onovertroffen rommelmarkt in Boijl!
Rommelmarktcommissie Boijl
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Wensen groep 1 en 2
Tijdens het Schatkist Anker “Lente” vertelde de pop Pompom(hoort bij deze methode) dat hijzelf en
eekhoorn heel erg verlangden naar de lente.
Ze willen heel graag dat het weer lente wordt. De natuur is dan mooi en het wordt lekker weer.
Alle mensen hebben verlangens en wensen. Pompom vertelde aan de kleuters dat hij graag goed zou
kunnen fietsen. Hij zou daarom ook wel een fiets willen hebben.
Ook onze leerlingen in gr. 1 en 2 hebben ook wensen.
Vraag: Wat zou ik graag kunnen?
Brent: een salto maken.
Annemiek: zelf vliegen.
Lieke: op je handen lopen.

Sasja: Suriname.
Niels: een speeltuin.
Eline Goettsch: Denemarken.
Mirre: een speeltuin.

Ellart: Ninja kunstjes.
Tessa: toveren.
Thijs: een graafkraan besturen.
Nynke: vliegen.
Gidion: heel veel salto’s
Madelief: een spagaat kunnen
maken.
Yaslin: duikelen op de duikelstang
Sasja: toveren.
Niels: op je hoofd staan.
Eline Goettsch: toveren.
Mirre: toveren.

Pijke: waar dino’s zijn overleden.
Beau: waar dino’s zijn overleden.
Ilse: een speeltuin.
Eline Swildens: Suriname.
Julia: Suriname.
Armando: Engeland
Wie zou ik graag tegen willen komen?
Brent: Ace
Annemiek: Oom Kees
Lieke: Zwarte Piet
Ellart: Sinterklaas
Tessa: Laura
Nynke: Tess
Thijs: Opa Jaap
Gidion: Ralf
Madelief: Isa
Yaslin: Mega Mandy
Sasja: Mega Mandy
Niels: Opa en Oma
Eline Goettsch: Zwarte Piet
Mirre: Sterre
Pijke: Oma Oda

Pijke: een mooi boek maken.
Beau: een mooi boek maken.
Ilse: ballet.
Eline Swildens: ballet.
Julia: een salto maken.
Armando: een salto maken.
Vraag: Waar zou je graag naartoe gaan?
Brent: Canada.
Annemiek: Duitsland
Lieke: Duitsland.
Ellart: Center-Parc.
Tessa: Plopsa-land.
Thijs: waar dino’s zijn overleden.

Beau: Ace
Ilse: Opa en Oma
Eline Swildens: Opa en Oma
Julia: Sterre
Armando: Mega Mandy

Nynke: Duitsland.
Gidion: CenterParcs.
Madelief: Terschelling.
Yaslin: Bergen aan Zee

En de wens van juf Thea en juf Geke is: een hele mooie nieuwe school!
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Groep 3 en 4

FEESTAVOND
De kinderen van groep 3 en 4 vertellen over hun feestavond op 20 april.
Talitha:
Chris:
Sam:

Jesse:
Jamy:
Jules:
José:
Damian:
Jesse
Sjoerd:

Rens:
Jellis:
Jildou:

Jamy, José en ik zongen een liedje van K3 en dat was erg leuk.
Jackie was gitariste en dat vond ik ook leuk.
Ik vond het optreden van groep 7 en 8 erg leuk. Het was grappig dat de leeuw
Julian achterna ging.
Het leger van groep 7 en 8 vond ik leuk en ook ons eigen optreden vond ik
leuk om te doen.
Silvan met het kanon was heel grappig. En ik vond het liedje De grote banaan
uit Afrika leuk om te zingen.
Het spel Ka de slang vond ik heel leuk om te doen. Ik zong een liedje van K3 en
dat was ook leuk. De grote banaan uit Afrika was ook grappig.
De leeuwen waren heel erg mooi. Mooie schmink hadden ze op. Ik vond
Jonas als kleine olifant bij de grote olifanten een mooi gezicht.
Ik vond het indianenlied erg leuk en ons optreden als K3 meiden ook.
Het optreden van groep 7 en 8 duurde wel heel lang.
Ik vond het optreden van alle groepen erg leuk. Het decor vond ik ook heel
mooi en alle kinderen hadden mooie kostuums aan.
Ik vond het spel Ka de slang heel leuk om te doen. Het optreden van
groep 7 en 8 vond ik ook heel erg mooi en een beetje spannend.

Silvan met het kanonschot vond ik erg grappig. Dat schot gaf een flinke
knal. De leeuwen waren ook erg mooi en Rick was de leeuwentemmer.
Ik was een indiaan en dat vond ik best wel leuk. Het optreden van groep 7 en 8
vond ik heel leuk om naar te kijken. Het decor zag er prachtig uit.
Ik was een indianenmeisje. Fen Yi, Loes en Sumeyra waren ook indianenmeisjes.
Het optreden van groep 7 en 8 vond ik leuk en ook een beetje
spannens
spannend.
Met de verloting heb ik een weegschaal gewonnen.

27

Fen Yi:

Jonas:

Loes:

Danny:
Tiemo:

Ryan:
Velthe:

Isil:

Sumeyra:

Ik had geen prijs bij de verloting. Ik speelde als indianenmeisje. De liedjes waren
leuk en het optreden van groep 7 en 8 was erg mooi om naar te kijken.
Richard speelde dat hij heel erg bang was.
I Ik vond het superleuk dat ik mocht meedoen met groep 7 en 8. Bij de
olifantenmars liep ik eerst achteraan en na een rondje kwam ik vooraan te staan.
De liedjes vond ik allemaal erg leuk. Met de verloting heb ik een
chocolade fondueset gewonnen.
Ik vond het leuk om een indianenmeisje te zijn. Bij groep 7 en 8 vond ik het erg
grappig van het doorgeven en het herhalen van sommige woorden.

Ik was de banaan. De liedjes vond ik leuk om te zingen. Het liedje dat Julian
playbackte met uche uche vond ik heel grappig.
Kung fu fighting vond ik een heel mooi lied. Het kanon van Silvan was spannend.
Het was erg grappig toen Julian werd achtervolgd door de leeuwen.
De leeuwen zagen er prachtig uit.
Het spel Ka de slang vond ik leuk om te doen. De bandieten van groep 7 en 8
vond ik erg grappig. Ik heb als indiaan gespeeld en de liedjes vond ik ook leuk.
Ik vond de muziek bij groep 7 en 8 heel erg mooi om naar te luisteren.
Het neerstorten van het vliegtuig vond ik best wel
spannend.
best wel een spannend onderdeel.
Ik was een indiaan en dat was leuk. Ka de slang vond ik ook leuk om te doen.
Het decor vond ik ook erg mooi.
Ik was een indiaan en de liedjes waren best leuk. Bij groep 7 en 8 vond ik de
bandieten wel heel erg grappig. Ka de slang vind ik ook altijd leuk om te doen.
Dit spel spelen wij ook wel in de klas.
Ik was een indianenmeisje. Ik vond de kleding van alle kinderen mooi en het
decor vond ik ook heel mooi. Ik vond het optreden van alle groepen
leuk.
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in het midden en op het einde. Ik hoefde
niet te praten in het toneelstuk. Eerst kwam
3, 4 en toen 5 en 6 en toen 7 en 8. Groep 1
en 2 mochten niet mee doen. En het was
heel leuk. En we werden geschminkt.
Thomas van Bennekom

Verhaaltjes groep 5 en 6
Brul, brul, brul, wie weet wat ik ben.
Brul, brul, brul, een beertje wat ik ben.
Het beertje met blond haar.
Echt waar, lief dat is ook waar.
Tam ben ik ook, leuk he.
Brul, brul, brul, ik brul maar wat.
Sandrijn Poiesz

Ik was Mogly in de musical en het was
best leuk. Ik ging om twaalf uur naar bed
en dat was lekker laat.
Justus Aberson
Musical
Ik was Jane met de
musical. De
musical ging over
de jungle. Het was
heel erg leuk.
Iedereen had leuke kleren aan. We hadden
8 scènes. Ik moest in de laatste scène.
Josanne Nieuwenburg

Vakantie
Ik ga in de vakantie naar een camping met
zwembad en dieren. De camping is in
Duitsland. Ik heb er veel zin in.
Eline v/d Lelie
Ik ga naar Geertje toe in de vakantie en dan
ga ik heel veel leuke dingen doen. Naar het
dolfinarium, naar de Mc. Donalds en
speelgoed kopen.
Wesley Rooks

Musical
Ik ben Gijs. Ik was een Tijger. Ik was
helemaal geschminkt als een tijger. We
hebben weinig geoefend, maar het ging
goed. Ik vond
de hele musical
leuk.
Gijs Slot

Deze Week
Vrijdag ga ik naar Yinthe en Kylian (neefje
en nichtje). Woensdag hebben we de
sportdag.
Musical: Vrijdag was de musical. Ik was
vlinder en Afrikaans meisje. Het was wel
leuk.
Yinka Kremer

Musical
Hallo, ik ben
Mandy en ik ga
vertellen over de musical. Ik was een
vlinder en een Afrikaans meisje.Het was
op vrijdagavond en ik ging pas om half 12
naar huis. Om kwart over 12 lag ik in bed.
Het was een leuke avond.
Mandy Goddijn

Bij de uitvoering van school was ik dingen.
Een vlinder en een Afrikaans meisje. Dat
was heel leuk. Er waren veel mensen en
veel kinderen. De hele Oosterbrink denk
ik. Er waren ook hele leuke liedjes. Groep
drie en vier deden iets leuks. Groep 5 en 6
deden iets leuks. Het ging over bananen en
indianen. Het ging over dokter Doolittle
en Tarzan. Groep zeven en acht deden een
toneelstuk. En het was allemaal heel leuk.
Mani Algra

Deze week
Vrijdag was ik een aap en ik deed met de
musical mee. Dat was leuk en ja ik was een
aap, maar ja het is toch noch wel leuk hoor.
Maar ja alles is wel leuk hoor. En ik vond
iedereen wel goed. E ik vond me zelf wel
goed. Chantal de Vries

De musical
Ik was een leeuw. Ik
hoefde alleen te
dansen in het begin,
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Ik was de hoofdrol speler in de
voorstelling. Toen ik op het podium stond
werd er gezongen, want ik was jarig. Ik
heb twee Russische dwerghamsters
gekregen
Tristan Verdam

De musical
Vorige week vrijdag was de musical en ik
was Bagheera. En volgende week heb ik
vakantie. En dan ga ik naar Duitsland. En
daarna de zomervakantie en dan ga ik naar
Frankrijk naar de Ardeche.
Myron Visser
De musical
Ik heb met de musical mee gedaan en ik
was een aap. Ik heb bekkens gespeeld
(zogenaamd) En er waren nog drie apen en
een koning aap was Remco en de drie
andere aapjes waren Chantal, Mike,
Wesley en het was super gezellig.
Nikky Siersema

Ik was een aap met Wesley en Chantal en
Nikky. Alleen groep 7 en 8 was het
leukste. En ik ga in de vakantie naar de
motorcross, wel twee keer
Mike Elzinga

Bij de musical was ik een beer. En
daarvoor moesten we veel oefenen. Want
ik moest een dansje met Justus doen. En
toen het eindelijk zover was moest ik ook
nog in het kostuum worden gehesen en
geschminkt worden. En dan dansen op het
toneel.
Tristan Jongedijk

Ik deed mee met de musical. Het ging over
de jungle. Ik was koning Lowie. Ik had
ook een apenvolk. Het was erg gezellig. Ik
was blij dat ik mee deed. En ik ben
benieuwd wat we volgend jaar gaan doen.
Remco Jager
Musical

Musical ik deed met musical ik was Tarzan ik moest
een nummer van New York
En dat was wel grappig en de musical ging over de
jungle iedereen was een dier of een mens
Jesse de Weert
In de musical had ik twee rollen:
1 ik was een vlinder
2 en ik was een Afrikaans meisje.
Ik vond het heel leuk!
Marret van der wijk
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Een foto impressie

ROMMELMARKT 2011
Rommelmarkt 2011 …….volgens traditie op 30 april.
Rommelmarkt 2011 …….op de parkeerplaats van het sportpark.
Rommelmarkt 2011 ……. volop zon …niet tè warm……goed
weer om de markt te bezoeken.
Rommelmarkt 2011 ……. nog minder “rommel” dan in 2010,
maar wel mooie “rommel”.
Rommelmarkt 2011 ……. om 13.00 uur weer de bezoekers,
die keurig achter het lijntje wachtten,
totdat …..Bram Mulder het lijntje
losmaakte…hard hollend …. Recht
op het doel af.
Rommelmarkt 2011 ……. de markt werd goed bezocht. Tegen
vieren was het gedaan met de
handel.
Rommelmarkt 2011 ……. met op het terras taart en cake …
gebakken door ouders.
Rommelmarkt 2011 ……. wat waren de kniepertjes weer in trek.
We hielden deze keer zakjes over,
omdat er in de meivakantie meer zakjes
in voren waren gebakken .
Rommelmarkt 2011 ……. Manou Mulder coördineerde voor het
eerst de organisatie van het bakken
van de knieperties. Tea de Groot bood
nog even een helpende hand. Bedankt
daarvoor!
Rommelmarkt 2011 ……. Joop Benders… bij het rad van
avontuur en per opbod .. elke keer
weer een verrassing..
wat zag je er Hollands uit. Prachtig!
Rommelmarkt 2011 ……. de bordjes voor het rad € 1,50,
maar met hele mooie prijzen.
Rommelmarkt 2011 ……. de leerlingen van groep 8 hielpen met
de spelletjes en het voorzien van de
medewerkers van drinken.
Rommelmarkt 2011 ……. de verkopers waren weer mooi in
Oranje gehuld.
Rommelmarkt 2011 ……. de niet verkochte “rommel” gaat weer
in een container
Rommelmarkt 2011 …….John de Vries “veegt” de parkeerplaats
schoon.
Rommelmarkt 2011 ……. de evaluatievergadering was
woensdag, 12 mei j.l. Heeft u nog
tips / opmerkingen, geef dat door aan
één van de ROMCOM leden.
Rommelmarkt 2011 ……. de opbrengst is ongeveer € 4200,00.
Twee honderd euro meer dan in 2010.

Een ieder, die zijn of haar steentje
heeft geleverd aan het welslagen van
de rommelmarkt:HARTELIJK
BEDANKT!!!!!

31

Van de ROMCOM
Hieronder een overzicht van de opbrengst
opbrengst
totaal in €
terras 1
terras 2
huishoudelijk 1
huishoudelijk 2
huishoudelijk 3
loten verkoop
kleding 1
kleding 2
electra 1
electra 2
touw trekken
boeken

123,80
13,20
131,38
66,00
75,25
704,50
184,60
67,00
158,10
162,00
25,90
165,75

De kosten moeten nog van deze
opbrengst af.

Speelgoed
glaswerk
diversen 1
diversen 2
meubelen
hamburgers
schiettent
kniepertjes
rad en opbod
spel 1
spel 2
schminken
totaal

98,70
86,45
96,70
114,25
186,20
240,00
43,00
485,05
902,90
29,95
10,50
58,50
4.214,68

BATTERIJEN
Denkt u aan uw lege batterijen? Ook deze sparen wij nog steeds. De verzameltonnen staan in school.
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De leerlingen van groep 7 en 8 vertellen over schoolvoetbaltoernooi, de musical en de
dag van de techniek
Schoolvoetbaltoernooi
Ik deed mee aan het
schoolvoetbaltoernooi. Ik zat in het
meisjeszevental samen met
Melissa, Leonie, Lin, Martine,
Jackie en Savannah. We hadden
alles gewonnen van onze poule. En
toen moesten we tegen de andere
poulewinnaars en wij moesten
tegen de Adelaar, maar die waren
goed. Dus die wedstrijd hadden we
verloren. En toen moesten we
tegen de Vensterschool en daar
hadden we van gewonnen en dus
werden we derde.
Anna Spoelstra
Musical
De musical ging dit jaar over
Jungle Book. Aan het stuk van 7/ 8
deed ik mee. Ik was bendeleider.
Ik was bij de eeste scene mijn stem
kwijt. Ik moest ook een lied
zingen: Als ik toch eens rijk was.
Ik vond het een leuke musical. Er
was veel publiek.
Julian Gorter
Schoolvoetbaltoernooi
13 april was het
schoolvoetbaltoernooi. Ik zat in het
zevental van de meisjes. We
hadden alles gewonnen en 1 gelijk.
We hadden 12 doelpunten en ik
had er 10 gescoord, omdat we niks
verloren hadden kwamen we in de
halve finale. Maar die hadden we
met 2-0 verloren. Maar ook al had
je verloren dan moest je nog
voetballen voor de derde of vierde
plaats. Wij moesten tegen de
Vensterschool en die hadden we
helemaal ingemaakt. 4-1 Hoppa.
De Oosterbrink is 3e geworden met
de meisjes zeventallen en er deden
22 teams voor meisjeszeventallen
wij waren derde.
Leonie de Weert
Musical
We hebben een musical gehad, dat
was leuk. Groep 3/ 4 ging zingen
groep 5/ 6 deed het over Balou en
Mogly en Tarzan en groep 7/ 8
over een popgroep en de
Mayakoning en bandieten. Ik was
een bandiet.
Merijn de Vries
Dag van de techniek
We gingen met groep 7 op een
donderdag naar de dag van de
techniek . Je kon er een quiz doen

en een ventilator op zonne-energie
maken. Het spel petje op petje af in
de kantine spelen. Je kreeg ook een
stroopwafel en wat te drinken. En
aan het eind kregen we een
koffertje met waardebonnen. Op
de zaterdag erna kon je de
waardebonnen bij bedrijven
inleveren en dan kreeg je
gereedschap. Ik kreeg een
centimeter, tang, kompas en een
stroommeter, papierlamp en bakje.
Niels Veening
Schoolvoetbal
We reden er heen en toen gingen
we voetballen, eerst speelden we
0-2 verloren,
Toen 0-2 verloren, toen 0-2
verloren en toen 0-0 gelijk. Toen
gingen we een ijsje eten en toen
een foto maken. IJsje verder
opeten en weer naar huis.
Jeffrey Elsinga
Musical
Vrijdag was de musical. Groep 3
tot en met 8 deed er aan mee.
Groep 3/ 4 ging zingen. Groep 5/ 6
ging over Tarzan, Mogly en andere
dieren.
En groep 7/ 8 ging over een
gecrashte popgroep. Dat was de
musical.
Jarno van der Helm
Musical Jungle Book
Vrijdag 15 april hebben we een
musical gegeven. Giverny, Lin,
Anna, Melissa en ik waren
prinsessen. En in de avond was het
voor het echt. En toen het
afgelopen was ging ik bij Giverny
slapen. Dat was heel leuk en heel
gezellig.
Yeliz de Neeling
Schoolvoetbaltoernooi
Ik heb samen met Anna, Melissa,
Savannah, Leonie, Martine en
Jackie meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi. Het was
heel leuk en we hadden van de
zeven wedstrijden er 5 gewonnen,
1 gelijk en 1 verloren. We zijn
uiteindelijk 3e geworden van de 21
scholen met een meisjeszevental.
Toen het was afgelopen waren we
allemaal heel moe. We kregen toen
een ijsje. We voetbalden in
Wolvega.
Lin Klaassen
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Musical
We deden het over het
onderwerp Jungle Book.
We waren allemaal
prinsessen (alle meisjes
van groep 7) We hadden
minirokjes aan en het was een
minitopje. De dag van de musical
zelf was er iemand overleden die
de dag erna werd neergelegd in de
aula. Ze kwamen bloemen en zo
brengen, maar de musical kon
gewoon doorgaan.
Giverny de Wolf
Schoolvoetbaltoernooi
Ik deed mee aan het
schoolvoetbaltoernooi. Ik zat in het
meisjes zevental. Er deed ook een
jongenselftal mee. In het meisjes
zevental zaten: Anna, Lin, Leonie,
Jackie, Martine en Savannah. Dit
waren de uitslagen van de
wedstrijden die we gespeeld
hadden. De eerste 0-0, de tweede
1-0, de derde 2-1 en de vierde 4-1
en de vijfde 3-1. We waren eerste
in de poule. Dus gingen we naar de
halve finale. Die hadden we helaas
verloren met 2-0 van de Adelaar.
Toen moesten we voor de derde of
vierde plek tegen de
Vensterschool. Die wonnen we
met 3-1. Dus hadden we de derde
plek.
Melissa Nieuwenburg
Musical
Wij, de klas dus die begonnen te
oefenen voor de musical en dat
ging slecht, want we klierden en
uiteindelijk is het nog goed
gekomen ook. De generale
repetitie was ’s morgens en 3/ 4
begon toneel te spelen en het was
leuk. Toen moesten wij en dat ging
ook wel redelijk en we kregen een
koekje en wat ranja in de pauze en
’s avonds was het zo ver en het
ging goed tot ik het toneel op
moest en ik was mijn tekst
vergeten, maar ik heb het wel
gedaan.
Savannah Mooij
Schoolvoetbaltoernooi
We hebben alles verloren met 2-0,
behalve de laatste wedstrijd, die
speelden we gelijk Toen werden de
meeste tegenstanders boos en
gingen ze schelden en huilen. Het
was daar wel leuk.
Tim Koorneef

De musical
15 April was de musical. Ik was
piloot. En ik had best veel tekst. Ik
was een beetje zenuwachtig, maar
toen we bezig waren ging dat over.
Het was best een volle zaal. Ik had
ook een mooie pet. Maar Tim vond
ik het coolste pak hebben. Ik ging
laat op bed. Maar het was wel
leuk.
Marnix Drent
Musical
Ik mocht met twee kanonnen
schieten. De eerste wilde niet, toen
deed ik de andere, die ging in 1
keer goed. En toen weer die ene,
die ging toen ook goed.
Ik was bendelid en had best veel
tekst en in de tweede scene
kwamen we op vanuit het publiek.
We waren de slechten, maar
jammer genoeg verloren wij. Het
was op 15 april om 20.00 uur. Het
was ongeveer om 11 uur
afgelopen. En het was leuk.
Silvan Bergsma
Schoolvoetbal
Donderdagmiddag moesten we
oefenen voor schoolvoetbal voor
school en ik zat in een zevental.
We hebben 8-1 verloren en in het
team waar ik zat was slecht. Ik
weet niet meer wie het deed, maar
iemand had een dikzak getackeld.
Rowan zei dat er een aardbeving
plaatsvond toen hij viel.
Tjeerd Hilhorst
Schoolvoetbaltoernooi
Op 13 april was het
schoolvoetbaltoernooi. Ik deed
mee in een meisjesteam. We
moesten vijf wedstrijden spelen.
Vier gewonnen en een gelijk . We

zijn winnaar geworden van onze
poule. We gingen de halve finale
spelen. Die hadden we verloren.
Nu gingen we nog 1 wedstrijd
spelen tegen de Vensterschool, die
hadden we gewonnen! We zijn
derde geworden. We hebben een
beker gewonnen. We zijn heel erg
blij met onze overwinning!
Martine Kleinhoven

Schoolvoetbaltoernooi
Wij hebben met de meisjes van
groep 7/ 8 meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi. De eerste
wedstrijd die we moesten doen
hadden we gelijk gespeeld en de
andere hadden we gewonnen. En
toen moesten we wachten op de
uitslag en toen zaten we in de
halve finale. Maar die hadden we
jammer genoeg verloren. Toen
moesten we tegen de
Vensterschool, want die hadden
ook verloren in de halve finale en
toen wij tegen hun moesten hadden
we gewonnen. En we waren derde
geworden van de meisjes poule.
Jackie Rooks
Musical Jungle Book
Groep 3/ 4 had allemaal liedjes in
hun musical en groep 5/ 6 hun
musical ging over Tarzan, Mogly.
Groep 7/ 8 was het mooiste stuk
van allemaal en het werd een goed
einde.
Deamen Ouwerkerk

Schoolvoetbaltoernooi

Schoolvoetbal
Ik ben niet naar het
schoolvoetbaltoernooi geweest,
maar ik heb wel getraind met
Tjeerd als keeper. Door hem
hebben we een wedstrijd verloren.
Twee gewonnen en 3 verloren. We
gingen op er op de fiets heen naar
het terrein bij het veld van Olivia.
Jammer dat ze nooit bij ons
komen, we hadden in het team:
Tjeerd, Mike, Guus, Niels, Merijn,
twee meiden - van de
Vensterschool - en ik. Er was ook
een goede coach voor ons. De
vader van Mike. Ik was ook mijn
tas kwijt en ik heb er heel lang
naar gezocht en gevonden en ik
had drinken en eten mee.
Rowan Jongedijk
Schoolvoetbal
Ik zat in het jongenselftal. De
eerste wedstrijd hebben we 2-0
verloren en de tweede ook met 2-0
en de derde wedstrijd hebben we
ook verloren met 2-0 en de vijfde
wedstrijd moesten we tegen de
Vensterschool die hebben we
gelukkig 0-0 gespeeld.
Ramon Ouwerkerk
Schoolvoetbal
Ik deed mee aan het
schoolvoetbaltoernooi. Ik was bij
het jongens elftal. We hadden drie
wedstrijden verloren met 2-0 en 1
wedstrijd met 0-0 gespeeld. Het
was ook mooi weer om te
voetballen en we waren als laatste
geëindigd.
Ruben Kleinhoven

Ik zat bij het jongenselftal. We
werden eerste van onder. (Laatste
dus). Eerste twee wedstrijden
stond ik op doel. De eerste drie
wedstrijden verloren we. De laatste
speelden we gelijk met 0-0. De
meiden werden derde, beter als
ons.
Rick Dumoulin
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Musical
Op 15 april om 20.00 uur hadden
we in de Tille de musical. Het
thema dit jaar was Jungle Book.
Het decor en de kleding was weer
heel erg mooi. Eerst was groep 3/ 4
met allemaal leuke liedjes. Dan
groep 5/ 6 met Mogly en Tarzan en
uiteindelijk groep 7/ 8 met een
popgroep die neerstortte in de
jungle. Ik was de gitarist. Het was
heel erg spannend en ik was ook
wel zenuwachtig, maar het werd
een geweldig leuke avond.
Richard Eijbergen

!!! Ophaaltijden oud papier !!!
Elke eerste dinsdag van de maand wordt het oud papier opgehaald.
Op 7 juni vanaf 18.00 uur.
Op 5 juli vanaf 18.00 uur.
Zet het dus op tijd langs de route, alvast bedankt.
Namens de OR /De Oosterbrink Klaas Tolman

LEG DEZE DATUM VAST
Hemelvaartsdag + vrije dag
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
2 juni
13 juni
25 juli

VERJAARDAGEN
JUNI
JULI
1 Deamen Ouwerkerk
6 Jackie Rooks
1 Ramon Ouwerkerk
6 Madelief de Vries
3 Isil de Vries
15 Tessa Mulder
5 Armando Yalci
19 Jesse de Weert
6 Thomas van Bennekom
7 Pijke Noordam
15 Myron Visser
19 Richard Eijbergen
21 José Visser
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Laatste dag
3 juni
13 juni
2 september

