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Bij de voorplaat: ZoMaar Feest Stratenquiz en Zeskamp

EVEN BUURTEN
Brinknieuws
En dan is het al weer juli! Na een geslaagde stratenquiz (niet gezien de score, maar wel wat betreft de
samenhorigheid) en een deelname van onze buurt aan de goed georganiseerde zeskamp, is het alweer
tijd om wat nieuwtjes te schrijven voor de geïnteresseerde lezer van de dorpskrant.
In de vorige dorpskrant hebt u kunnen lezen dat de Brink 28 inmiddels weer is bewoond. De nieuwe
bewoners stellen zich graag aan u voor.
Met een aantal bewoners hebben wij al kennis gemaakt en via deze weg willen wij onszelf nog even
voorstellen. Wij zijn Robert de Jong (33) en Silvia van den Berg (23) en wonen sinds 24 april 2017 op
de Brink 28 samen met onze hond (Troy) en kat (Saami). Robert komt uit Wilhelminaoord en heeft de
afgelopen 10 jaar in Nijeholtpade gewoond. Silvia komt uit Boijl en heeft het laatste 1,5 jaar ook in
Nijeholtpade gewoond. Wij wilden graag verhuizen en Silvia zou graag weer in haar oude woonplaats
willen wonen, waar zij ook voetbalt bij de dames van Trinitas. Robert werkt nu 6 jaar bij Scania in Meppel
en hiervoor verschillende banen gehad. Silvia heeft de afgelopen jaren in de ouderenzorg gewerkt en
werkt nu sinds april ook bij Scania in Meppel. Wij zijn erg blij met onze nieuwe woning en we hopen dat
we hier nog veel plezierige jaren zullen wonen.
Ook werd er de afgelopen periode feest gevierd op de buurt, want er waren verschillende mensen
geslaagd voor hun opleiding. Mandy Goddijn heeft VMBO Zorg en Welzijn afgerond en gaat de
koksopleiding doen in Meppel. Stefan Goddijn is geslaagd op het Deltion College in Zwolle als
Cameraman. En hij heeft het plan om eerst een half jaar te gaan werken om vervolgens een rondreis
door Amerika te gaan maken. Stefan en Mandy, veel succes met jullie plannen!
“Thomas jongen, je bent met prachtige cijfers geslaagd!”
Dat waren de woorden van Sietske Veenstra op 14 juni door
de telefoon. Na 4 prachtige jaren op het AOC Terra in Wolvega
heeft Thomas zijn middelbare schooltijd daar succesvol
afgerond. Op 5 juli kon hij zijn diploma ondertekenen en zo
kwam er definitief een einde aan de schooltijd bij AOC Terra.
Vanaf september gaat hij naar Deltion College Zwolle om daar
de opleiding beveiliger te starten.
Gefeliciteerd met je diploma en succes met je vervolgopleiding, Thomas!!!!! (ingezonden door een trotse moeder)
Familie van Bennekom pakt groots uit dit jaar. Ze geven 15 juli een feestje, omdat ze in november 30
jaar zijn getrouwd, hun zoon Thomas 16 jaar is geworden, Thomas is geslaagd, Ron en Elly allebei in
juli jarig zijn… Kortom, veel buurtbewoners zullen gaan genieten van een zomers feestje! Leuk! Familie
van Bennekom uiteraard van harte gefeliciteerd met alle redenen!
Waarschijnlijk hebben jullie hem al eens gespot in het dorp op een doordeweekse klaarlichte dag...
Want, Berend Slot heeft na 40 dienstjaren eind mei afscheid genomen van Hoeve Boschoord
(tegenwoordig Trajectum). Niet meer plannen wanneer je in het weekend op de racefiets weggaat,
klusjes rondom huis doet, op pad gaat met de kleinkinderen, maar het kan nu gewoon alle dagen.
Uiteraard is dat even wennen, maar gelukkig leert hij snel! En kan hij er steeds meer een beetje van
genieten.
Hopelijk kan iedereen straks even genieten van wat vrije tijd, al is het voor sommigen maar 3 weken.
Wij wensen iedereen een fijne, welverdiende zomervakantie!
Groeten, Anke en Hennie
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Bezembuurt
Het is lange tijd stil geweest op de Bezembuurt, maar er is uiteraard wel van alles gebeurd. Zo zijn in
diverse woningen nieuwe bewoners gekomen. In deze dorpskrant stellen Henk en Clary Klaver zich aan
u voor.
Van Makkinga naar de Bezembuurt in Boijl.
Of nog beter: Van Veendam/Wildervank via Kampen, Smilde, Makkinga naar Boijl. De één eerst nog
even werkzaam in de ouderenzorg, de ander had er al veertig jaar speciaal onderwijs opzitten. Nu
beiden gepensioneerd. Honkvast? Nee niet echt. Oh ja, we hadden een mooi huis aan de Brink in
Makkinga, een prettig dorp. Maar we bleven kijken naar huizen vooral in het buitengebied. Zagen we
iets leuks dan keken we elkaar aan: als dat nog eens zou kunnen. Het leek ons prachtig om zo te kunnen
wonen.
We hadden een alleenstaande tante van 89 jaar in Enschede die steeds meer zorg nodig had. Ze heeft
ook wel eens verteld graag op de ruimte te willen wonen. Zo gezegd, zo uiteindelijk gedaan. Beide
huizen waren vlot verkocht. Op zoek naar een voor ons geschikte mantelzorgwoning. En die vonden wij
eind 2014 aan de Oostvierdeparten. Een huis met een centrale hal en twee verschillende
wooneenheden. Tante onder de pannen, wij onder het riet. Na eerst tantes kant te hebben aangepast,
kwam ze na drie maanden naar Boijl. Van het drukke Enschede, niet ver van de plek van de
vuurwerkramp, naar de rust, de ruimte en de natuur. Maar ook naar de veiligheid en zorg dichtbij. Het
beviel haar goed. Helaas heeft ze er maar ruim twee jaar van kunnen genieten.
Het huis was in goede staat, maar het een en ander nogal gedateerd. Dat vinden we leuk, want dan
hebben we weer wat te klussen. Dat doen we al zolang we elkaar kennen. We hebben in de loop der
jaren al heel wat verbouwd en aangepast. En hier zijn we gelukkig nog niet klaar. Als het zo ver is dan
denken we de aanbouw als vakantieappartement te gaan verhuren.
We zijn blij dat we de overstap van Makkinga naar Boijl hebben gemaakt en genieten elke dag van deze
mooie plek.
Henk en Clary Klaver
Piet Hazeloop is 65 jaar geworden en dat is groots gevierd.

John de Vries liet geruime tijd zijn gezicht niet zien op de landelijke koeien keuring, maar hij is weer
helemaal terug. Met 5 koeien heeft hij meegedaan aan één van de grootste koeien keuringen van
Nederland: De NRM. De afgelopen weken is hij druk bezig geweest met het trainen van de koeien,
samen met Jeroen Dolstra uit Oosterstreek. De show koeien kregen een speciaal rantsoen: Geen kuil
en mais, maar juist hooi en krachtvoer. Al deze inspanningen waren niet voor niets. Hellen 589 werd
reserve kampioen.
John, van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.
Het jaarlijkse buurtfeest hopen we dit jaar te vieren in “Het Zwaantje”. We houden u op de hoogte.
Sjoukje Hazeloop & Marian Thijs

2

Alteveersweg
Josanne Nieuwenburg is geslaagd voor haar MAVO examen. Na de zomer begint ze aan de opleiding
“Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroep” in Meppel. Van harte gefeliciteerd met je diploma en
veel succes met de vervolgstudie.
In de vorige dorpskrant heb ik al aangegeven dat er nieuwe bewoners komen op nummer 12. Alle
verhuisdozen zijn inmiddels uitgepakt en ze genieten nu volop van hun nieuw huis. De nieuwe bewoners
zijn: Monique en Chaim Bultsma. Ze komen nu uit Amstelveen, maar ze zijn beide opgegroeid in de
buurt van Ommen. Ze hebben een eigen vertaalbureau en vertalen werk vanuit het Engels of Frans
naar het Nederlands of andersom. Ze zochten een plekje om lekker veel buiten te kunnen zijn, en om
met hun paarden lekker in het bos te kunnen rijden. Dat plekje hebben ze hier gevonden. We wensen
jullie veel woonplezier hier aan de Alteveersweg.
Juup

Snelshutte
Tijdens de stratenquiz – met een derde prijs was iedereen heel tevreden – maakte een groot deel van
de bewoners van de Doldersumsestraat kennis met de nieuwe bewoners: Kees van Rhijn en Erica
Harmsen. Sinds april wonen ze op nummer 2, waar Marcel van Dijk en Bernice Bronsema een jaar of
vijf vertoefden en het huis flink verbouwden. Zij zijn in april vertrokken naar Beekbergen.
De nieuwe bewoners, beiden 58 jaar oud, komen van het Drentse Vries, waar ze elkaar 18 jaar geleden
ontmoetten op het schoolplein. Beiden pas gescheiden en beiden met drie kleine kinderen. ‘Zolang
hebben we al verkering’, aldus Erica. Zij werkte aanvankelijk in de zorg van geestelijk gehandicapten
en de thuiszorg, naderhand deed ze veel vrijwilligerswerk.
Kees werd geboren als boerenzoon in Waddinxveen. Zijn vader kocht later een boerderij aan de rand
van de stad Groningen, die Kees later overnam. Hij boerde er 13 jaar en daarna nog 7 jaar in
Vries. Vijftien jaar geleden verkocht hij de boerderij en ging hij werken op de dierenafdeling bij
Boschoord (nu Trajectum). Geen wonder, dat er na vijftien jaar heen en weer reizen werd gezocht naar
een geschikt (kleiner) huis in de buurt.
Tijdens de stratenquiz was ook Leonie de Weert weer volop in de weer. Hoewel: de beide gebroken
polsen waren nog dik in het verband, maar – zo meldde ze – de pijn was grotendeels over.
Niet dat hij voorheen zo’n enthousiaste meedenker bij de quiz was, maar deze keer ontbrak de oudste
bewoner, ‘dokter’ Frans Feenstra. Met z’n 91 jaar en verminderde mobiliteit werd het wonen op de
‘Klokkebel’ zo langzamerhand toch een tikje problematisch. Daarom verhuisde hij kortgeleden naar een
seniorenappartement in Steenwijk. De Klokkebel staat te koop. Op een adembenemend mooie locatie’,
aldus de makelaar.
Jesse de Weert gaat, met diploma op zak van het Linde College, 'op weg naar een uitdagend beroep'
zoals op de site vermeld staat van het Nordwin College, na de vakantie beginnen aan de opleiding MBOLoonwerk in Heerenveen. Namens de buurt gefeliciteerd met je diploma en succes met je
vervolgopleiding.
Reimer en Jeanette

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes,
telefoontjes, appjes, allerlei lekkers en alle aandacht
die ik heb gekregen nadat ik mijn beide polsen gebroken had.
Het gaat nu weer prima met me.
Leonie de Weert
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Rijsberkamp

Meuleveldweg

De tijdelijke huurders van Rijsberkamperweg 10 zijn al weer vertrokken, want het is nu definitief
verkocht…
Per 1 juni zijn Anja van Loon en Vincent Kisteman de nieuwe eigenaars. De hele buurt heeft al een
kaartje gekregen dat ze vanuit Vledderveen druk bezig zijn met de verhuizing naar Boijl.
Wij wensen de nieuwe buren veel woonplezier op onze buurt.
In de volgende dorpskrant gaan de nieuwe buren zich even voorstellen.
Groet Wilma Bouwman

Alweer het laatste bericht vóór de zomervakantie. En wat hadden we al mooie zomerse dagen tot nu
toe. We hopen dat er nog velen zullen volgen.

Op nummer 5 ging 14 juni de vlag uit!
Niels Veening is geslaagd voor VMBO kader richting
PIE (metaal/electro) Niels wil graag naar het SOMA collega maar is daar helaas uitgeloot.
Na de schoolvakantie gaat hij daarom een jaar een opleiding doen in Meppel als tussenjaar en hij hoopt
dan volgend jaar naar het SOMA te gaan.
Van harte gefeliciteerd Niels en veel succes gewenst met je vervolgstudie.
Voor Alber-Jan en Tineke Veening was het op 22 mei 25 jaar geleden dat ze elkaar het Ja-woord gaven.
Ze hebben dit samen gevierd met een weekje vakantie in een warm oord.
Op 10 juni gaven ze een feest voor familie en vrienden in de vrolijk versierde tuin.

Nummer 28 is BEWOOND. Marc en Josje hebben een enorme klus gehad aan de verbouw van hun
huis. Aan de buitenkant valt het (nog) niet op maar van binnen is de metamorfose groot. Een paleisje
waar ze trots op mogen zijn. Maar de klus is nog niet geklaard, zeggen ze. Er valt nog veel te doen inen rondom de woning.
Marc en Josje, heel veel geluk in jullie eigen home!
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En voor wie het niet weet, deze jongeman is onlangs 50 jaar geworden. Wessel
van harte gefeliciteerd en welkom bij de senioren van onze buurt.

Wist U dat………
een ooi van Klaas de Vries in april twee lammeren kreeg en dat het twee rammetjes zijn? Een van de
twee is een grote dondersteen die hek nog stek weerstaat om er vandoor te gaan en de buurt onveilig
maakt. Buurvrouw Rudy keek dan ook op toen hij ineens naast haar ligstoel stond. En wat dacht u toen
hij plotseling in het bushokje stond? Klaas is veel in touw om de rammen in het gareel te houden en hij
bedenkt daar listige truckjes voor. U begrijpt, aan beweging ontbreekt het Klaas dus niet momenteel.
en dat Corrie een staaroperatie heeft gehad?
Corine Platje een nieuwe baan heeft als bejaardenhelpster in Havelte?
We hopen dat je het naar je zin hebt Corine en wensen je heel veel succes.
Voor allen een fijne zomervakantie toegewenst en zijn er berichtjes of nieuwtjes die in aanmerking
komen voor plaatsing in deze krant?
Wij horen het graag van u.
Corrie de Vries 421713
Rudy Klesman 421153

Boijl Centrum
…………. Een memoriam van Jacobien in de dorpskrant...........
We hebben getwijfeld -wel of niet doen. En wat zijn we blij dat we voor wel hebben gekozen! We zijn
aangenaam verrast met al jullie aandacht. Bloemen, telefoontjes en kaarten met lieve meelevende
woorden, zelfs met een fotootje van Jacobien op de kleuterschool.
Menigeen zou die avond ook even naar boven kijken. Fantastisch hoe warm kan het allemaal voelen!
Eigenlijk was het door al die warmte en liefde die jullie ons toedeelden een gevoel alsof we over het
verdriet heen gedragen werden. We hebben de dag ondanks gemis toch heel positief beleefd.
Een ieder die daar aan bijgedragen heeft: Dank jullie wel voor
al dit moois.
Een lieve groet van Roelof en Henny Boelen

22 juni waren wij 50 jaar getrouwd. Samen met kinderen, kleinkinderen hebben we
dit gevierd op een vakantiepark in Drente .
Met onze naaste familie hebben we 24 juni dit nog eens dunnetjes overgedaan.
We willen iedereen graag bedanken voor de vele bloemen, kaarten, telefoontjes en
andere attenties.
Het was voor ons een prachtige dag.
Nogmaals dank, Anne en Aafje Wever.
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Bi’j Harmke
Onze buurt is zo langzamerhand aan het vergrijzen. Dat merken we niet alleen aan het feit dat we geen
zeskampteam meer op de been kunnen krijgen, maar ook aan het aantal respectabele huwelijksjubilea.
Deze keer was het de beurt aan Rient en Jellie Menger, zij waren 16 juni 50 jaar getrouwd met elkaar.
Een felicitatie waard! Rient en Jellie, wij wensen jullie nog heel veel gezonde jaren samen en hopen dat
jullie van de ‘buurtbos’ bloemen genoten hebben.
Omdat ik verder geen nieuws binnen heb gekregen, laat ik het hierbij.
Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe met veel mooi weer!
Anne-Marie

De Bekhof
Hallo dorpsgenoten,

We zijn al weer over de helft van het jaar, de zomer is weer in het land.
Sommige van ons hebben hun reis al gehad, anderen kijken vol verlangen vooruit naar de vrije dagen
met of zonder reis.
En natuurlijk kijken we terug op een mooi en gezellig” Zomaar feest” waar we met de zeskamp ploeg
toch maar een mooie eerste gedeelde plaats behaalden.
Helaas met de vragen ging het niet zo best, hoewel het koffie- tableau wel goed insloeg bij de dames
van de jury. Volgende keer beter!
Dan een ander sportief bericht, en wel van onze dorps-fietstocht- wandel organisator Aize.
Beste mede-Boijligers,
Destijds hebben we in het kader van de W.M.O. allerlei activiteiten in gang gezet. Een ervan is de
maandelijkse fietstocht.
Elke eerste woensdag in de zomermaanden verzamelen we ons om half twee s’middags bij de Tille.Er
zijn dan ongeveer 20 deelnemers, en we fietsen dan 40 tot 50 km in een rustig tempo.Onderweg stoppen
we een keer voor een kop koffie, het is altijd heel gezellig.

Hebben jullie zin om mee te fietsen dan ben je van harte welkom.
Met vriendelijke groet Aize Marks.
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Dit is zo de gemiddelde groep die meefiets, deze foto is op onze juli-tocht gemaakt. Er was een prachtige
route richting Diever, Lhee (waar deze foto is gemaakt) Dwingeloo, en via allerlei kleine weggetjes en
door het bos weer terug. We raden het echt aan om gezellig met ons mee te fietsen!
P.S. nog even een andere tak van sport ……..
Zijn er mensen die zin hebben in een fikse wandeling dan kunnen die zich bij mij melden, voor de
Slachterdyk wandeling [± 42 km.] De Slachterdyk is een prachtig historisch waterbouwkundig werk.
Het tijdstip wanneer we de wandeling maken bepalen we in overleg.
Gr.Aize.
Dan een berichtje van Henk-Jan en Carla,
Het is alweer een poosje geleden, maar bij deze willen we graag iedereen bedanken voor de lieve
berichtjes, kaarten en cadeautjes toen Björn in het ziekenhuis lag voor zijn hartoperatie. Het zijn
spannende weken geweest maar inmiddels gaat het gelukkig weer goed met hem!!
Groeten Henk-Jan, Carla, Björn en Lieke de Jong
Van de trotse oma Gerrie hoorden we dat Björn inmiddels ook naar de kinderopvang in Heerenveen
gaat, waar hij het erg naar zijn zin heeft.
Nog meer nieuws over de jongste generatie in ons buurtje.
Nynke Gutterswijk zit sinds kort op paardrijles en ze vindt het erg leuk! Op manege de Ludanchelohoeve
was in juni zelfs een heuse paardrijwedstrijd en Nynke wist de zilveren medaille in de wacht te slepen!
Haar broer Wytse is druk met peuterzwemmen en is een heus waterratje. Hij kan al van de kant af het
water in duiken. Wat een sportieve kindertjes!
Groetjes Marianne Gutterswijk
Ja en dan de oudere generatie, het legioen van de 70 jarigen groeit gestadig, in het voorjaar werd Alie
Roeles 70 jaar ( waren we even vergeten) en nu dan ook Willem de Jong. Beiden van harte gefeliciteerd
en nog vele gezonde jaren!
Over gezondheid gesproken, bij Reinder ging het even goed mis en moest hij een aantal dagen in het
ziekenhuis verblijven. Gelukkig gaat het stukken beter, en knapt hij weer lekker op.
Verder zien we Jeroen en Geertje genieten van hun mooie verbouwde woning.
Dat was het dan weer, misschien zijn we iets vergeten, geen nood,
hierna komt er weer een dorpskrant.
Groeten van Yvonne en Gerrie.

De Wissel
Ook op de Wissel hingen de laatste weken weer een paar vlaggen uit. Eerst bij de familie Dam, Stijn
heeft namelijk zijn diploma MBO-3 Logistiek Teamleider van opleiding Transport & Logistiek gehaald.
Ondertussen is hij alweer bezig met zijn vervolgopleiding Sociaal Werk MBO-4.
Verder heeft Richard Eijbergen zijn Havo diploma in ontvangst mogen nemen en Silvan Bergsma zijn
VMBO Kader Techniek diploma.
Wij willen bij deze de heren van harte feliciteren en veel succes wensen bij hun vervolgopleidingen!
En wat betreft het Zomaar feest: wederom staat
de wisselbeker van de stratenquiz weer op de
buurt! Super gedaan met z’n allen!
Daarnaast willen wij Pieter en Sjoukje Bergsma
van harte feliciteren met hun 25 jarig huwelijk.
Wij wensen hen nog vele gelukkige jaren
samen!
Groetjes Helga en Polien
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De Daoken

Boschoordweg

Het Zomaarfeest was een groot succes voor onze buurt en het dorp.
Met de stratenquiz zijn we als tweede geëindigd, bij de zeskamp hadden we 2 teams.

Eén team is eerste geworden en het tweede team is vierde geworden. SUPER!!!!
En, ja hoor, hierbij een foto van de twee teams in het nieuw aangeschafte t-shirt.

We hebben een aantal geslaagden in de buurt:
Lars Finn Vermeeren heeft zijn zwemdiploma B gehaald. Sven Bjorn Vermeeren heeft de gele band bij
judo gehaald. Beide jongens, gefeliciteerd en veel plezier ermee.
Iris Mooy is gelaagd voor de opleiding SJD, ze gaat nu een traject in als jongerencoach
Jenno Kremer is geslaagd voor MBO akkerbouw/plantenteelt. Hij gaat nu de opleiding allround hovenier
opleiding starten in Meppel. Beide gefeliciteerd en heel veel succes met het vervolg.
Fernanda Koopstra is weer terug uit Sri Lanka, ze heeft daar een leuke en leerzame tijd gehad en kan
nu gaan genieten, samen met Winfred aan de Boschoordweg.

Op 8 juli hebben we de jaarlijkse buurt barbecue. Dit was weer
een groot succes.

Dit was tevens onze laatste bijdrage van onze buurt. Na vele jaren
geschreven te hebben, vinden wij het tijd om de pen door te
geven. Griet Slot en Marian Jager nemen de pen over, dames,
TOP dat jullie dit willen doen. Als er nieuws te melden is, kunnen
jullie dit via de buurt-app aan hen door geven. Is je
telefoonnummer nog niet bekend, geef het dan even aan hen
door.

Rina & Thea
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Boijl

ost

Terwijl ik aan het schrijven begin zie ik de zwaluwen druk heen en weer vliegen achter op het land. Ze
hebben het maar druk met alle bedrijvigheid rond hun kroost. De laatste weken hebben we prachtig
weer gehad en zie je dat het zijn vruchten af werpt in de tuin. Omdat ik aan het mooie weer denk,
denk ik ook aan onze buurt barbecue! Deze zal in september zijn en jullie krijgen daar allemaal nog
een berichtje van!
Lin Klaassen is geslaagd voor de mavo op het Stellingwerf College in Oosterwolde. Gefeliciteerd Lin!
Ik heb begrepen dat Lin niet stil zit deze zomer. Ze werkt bij de Jumbo in Noordwolde en op de
camping Drentheland in Zorgvlied. Als de werkzaamheden in de zomer voorbij zijn zal Lin verder gaan
studeren op het MBO in Drachten. De opleiding Maatschappelijke Zorg.
Lieke Jager gaat na de zomer naar het OSG Sevenwolden in Heerenveen om daar op het Jenaplan
theoretische leerweg te gaan doen. Eindje fietsen maar ze heeft er zin in!
De zoon Rinse van Lianne en Marco Goettsch is op 28 mei gedoopt. Van harte gefeliciteerd familie
Goettsch.
Rinus en Mariette van Stee zijn verhuisd naar Wolvega. Ik wens jullie daar heel veel woonplezier.
In het vorige stukje hebben onze nieuwe buren Chris en Anke zich voorgesteld aan de buurt en het
dorp. Sinds dat laatste bericht is er veel veranderd op de Boijlerweg 147! Dak eraf en dak er weer een
stuk op. De boerderij krijgt een nieuwe jas aan en dat doet hem erg goed. Veel succes, maar vooral
nog veel plezier met het verdere werken aan jullie huis!
Naast verwelkomen en kennis maken is er ook afscheid en tot ziens zeggen. Hier onder een bericht
van Siebe Wiersma en Ellen Leeuwenburgh.
Nu ons huis op Boijlerweg 169 is verkocht, gaan wij definitief in Amstelveen wonen.
De laatste 22 jaar hebben wij met veel plezier in Boijl gewoond. Toen Siebe part time kon gaan
werken kochten wij een flat in Amstelveen, waar wij de laatste 5 jaar ook vaak vertoefden. Uiteindelijk
kozen wij toch voor de drukke randstad met al de cultuur en het vermaak op fietsafstand. En niet te
vergeten ook familie in de buurt maakte die beslissing makkelijker. Ik weet zeker dat we ons uitzicht
over de weilanden, de boswandelingen en fietstochten zullen missen en niet te vergeten de buren en
de tuin. Maar al met al, we zijn erg blij dat Geppie en Jorrit Jorritsma het huis van ons wilden kopen.
Van Sybil hoorde ik de begin historie van Boijlerweg 169 (Jan Koops bouwde het), Margret en Peter
kregen er hun eerste 2 kinderen, toen was er een familie Tuinsma en daarna wij, Siebe en Ellen
Wiersma.
Het stokje wordt nu overgegeven aan Geppie en Jorrit, wij hopen dat zij er zich snel thuis zullen
voelen. (na de verbouwing)
Siebe Wiersma en Ellen Leeuwenburgh
Siebe en Ellen veel woonplezier in Amstelveen!
De buurtapp van Boijl Oost begint al gezellig druk te worden! Alleen nog niet alle buurtbewoners zijn
ingehaakt. Binnenkort krijgen jullie weer een briefje in de bus, met zowel de buurtapp gegevens als
informatie over de buurt barbecue.
Hartelijke groet Marga

Boekelte
De familie Poisz/Veldhuizen heeft onze buurt verlaten.
Zij zijn vertrokken naar Veenhuizen, wij wensen hen daar veel geluk en woonplezier toe.
Anne en Annie
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HERVORMDE KERK BOIJL
PASTORALIA
Het is aan u
Eén lied kan zorgen voor een onvergetelijk moment
Eén bloem kan een droom waarmaken
Eén boom kan het begin zijn van een bos
Eén vogel de lente aankondigen
Eén glimlach het begin van vriendschap
Eén handdruk kan zoveel betekenen
Eén ster kan een schip op zee leiden
Eén woord kan genoeg zijn
Eén stem kan een land veranderen
Eén zonnestraal een kamer verlichten
Eén kaars verdrijft de duisternis
Eén glimlach overwint een somber gevoel
Eén stap is het begin van iedere reis
Eén woord is voldoende om een gebed te beginnen
Eén hoop geeft ons nieuwe levenskracht
Eén aanraking neemt zorg weg
Eén stem kan wijze woorden zeggen
Eén hart kan de waarheid spreken
Eén leven kan het verschil maken.
U ziet, het is aan u!
(schrijver onbekend)
Bovenstaand gedicht las ik onlangs in een kerkblad. Het raakte me en deed me denken aan onze
streekgemeente. We zijn klein. Klein maar fijn zou ik willen zeggen. Daarin kunnen we groot zijn. Het
eenvoudige gedicht laat ons mooi zien dat omzien naar elkaar niet zit in grote aantallen mensen.
ZOMERAVONDWANDELINGEN
Deze zomer worden er door Vorming en Toerusting een drietal zomeravondwandelingen georganiseerd.
Tijdens de wandelingen is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en om op een ontspannen manier
met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast wandelt er iedere avond een gast mee. De wandelingen
starten om 19.30 uur en duren ongeveer anderhalf uur. De startpunten zijn ook de eindpunten. Er zijn
geen kosten verbonden aan deze wandelingen. Opgave wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.
De
1e
wandeling
was
op
woensdagavond
21
juni
in
Boschoord.
We hebben met een mooie groep wandelaars een prachtige route
gelopen in Boschoord. Het was de eerste wandeling in een serie van
drie zomeravondwandelingen van Vorming en Toerusting.
Onderweg zijn we twee keer gestopt om, o.l.v. Mirjam Cornelisse, een
lied te zingen. Vrolijke liederen die schitterend klonken in de natuur.
Het enthousiasme van Mirjam werkte aanstekelijk op de deelnemers
en het lukte haar ook om ons in canon te laten zingen.
Bij het eindpunt hebben we de beide liederen nog een keer gezongen.
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De 2e wandeling is op woensdagavond 26 juli in Donkerbroek/Ontwijk. Tijdens deze wandeling zal
Dini Bakker uit Oosterwolde ons enkele historische wetenswaardigheden vertellen over de omgeving
waar we doorheen wandelen.
Startpunt: Laurenstsjerke, G.W. Smitweg 5 in Donkerbroek. Dat is de oude Hervormde kerk. Na de
wandeling is deze kerk voor belangstellenden nog te bezichtigen.
De 3e wandeling is op woensdagavond 30 augustus in Appelscha. Dit is een poëziewandeling.
Hiltjse Jongsma uit Elsloo zal onderweg gedichten voordragen uit haar eigen werk. Zij zal dat doen in
het Nederlands, Stellingwerfs en het Fries.
Startpunt: Parkeerplaats 1, tegenover restaurant de Bosberg, Bosberg 3, Appelscha.
Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met:
Dieneke Grit, kerkelijk werker Frieslands End.
0592 414975 / 06 38 55 21 50 / sa.grit@hetnet.nl

GEMEENTEAVOND
Op 16 mei was de jaarlijkse gemeenteavond ditmaal in Boijl.
Om 19.30 uur was de inloop met koffie en konden de gemeenteleden de financiële jaarverslagen van
de drie kerken over het jaar 2016 inzien en eventueel vragen stellen.
Om 20.00 uur was het woord aan onze gastspreker de heer Paul van Engen. Eerst was er een korte
inleiding over het onderwerp ‘het verstrijken van de tijd’ en daarna kwamen er vele vragen aan de orde
over tijd aan de orde, zoals ‘Wat is zonde van je tijd’, Als je wilt dat de tijd snel voorbij gaat, gaat zij
langzaam en als je wilt dat ze langzaam gaat vaak veel te vlug’.
Onder het genot van een wijntje, biertje of sapje en een hapje was het een zeer boeiende en gezellige
bijeenkomst.

KERKDIENSTEN
Zondag 7 mei
Voorganger deze ochtend was dhr. P. van Engen en Minnie kreeg de bloemen voor haar verjaardag.
Zondag 28 mei
Voorganger deze ochtend was da.Lieuwkje Cnossen.
Het was een feestelijke dienst want Marco en Lianne Goettsch lieten hun op 15 maart geboren zoon
Rinse Hendri dopen. Ook werd de dienst opgenomen voor Radio Weststellingwerf Centraal door Hugo
Bol. Anita, Maxime en Quinty namen na de doop 21 kinderen mee naar het terras van de snackbar waar
ze drinken kregen en konden tekenen en kleuren. De bloemen gingen naar Marco en Lianne.
Zondag 18 juni
Dieneke Grit was onze voorganger.
Mirjam Boersma uit Boijl vertelde ons tijdens de kerkdienst iets over haar vrijwilligerswerk voor TOF
vakanties. Deze stichting organiseert vakanties en dagtochten voor mensen met een verstandelijke
beperking. Elk jaar gaan er ongeveer 750 gasten mee. Zij worden begeleid door ruim 200 vrijwilligers.
De bloemen gingen met beterschapswensen naar Roelie Urff en Reinder Bottema en met felicitaties
naar familie Stuiver.
Zondag 9 juli
De heer Koops was onze voorganger en de heer van Engen mocht de bloemen meenemen.

GEBOORTE
Op 5 juni is Elise Marie geboren. Dochter van Richard Stuiver en Maaike
Diever en zusje van Sophie en Daphne.

JARIGEN
Mevr. J. Bos-Slot op 29 augustus
Dhr. A. Nijholt op 1 september

GOUDEN HUWELIJK
Op 18 augustus zijn dhr. Cornelis en mevr. Antje Goettsch 50 jaar getrouwd.
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REISJE FRIESLANDS END OP VRIJDAG 1 SEPTEMBER
Het reisje van Frieslands End voor Boijl, Elsloo en Makkinga vindt dit jaar plaats op vrijdag 1 september
en gaat naar Flevoland, “Flevotin en Het Losse Steekje“. Na afloop eten we weer in Brinkzicht in Vledder.
Het programma is als volgt:
“Flevotin en Het Losse Steekje“
Het beloofd een bijzondere dag te worden. Langs een snelle route arriveren we
in Zeewolde bij een ambachtelijk familiebedrijf waar we gaan zien hoe het tingieten in zijn werk gaat. Eerst worden we hartelijk ontvangen met koffie en iets
lekkers. Dan volgt er een demonstratie waarbij het gehele productieproces wordt
doorlopen. Allemaal handwerk. Er is gelegenheid om het winkeltje te bezoeken
en …… voor iedere bezoeker is er een presentje.
Nabij Harderwijk gebruiken we een koffietafel met kroket. Het zal een ieder goed doen.
In de middag gaan we langs een mooie route naar Garderen. De chauffeur neemt ons mee naar het
mooiste zandsculpturenpark van Europa.
Prachtige voorstellingen en beelden, geheel
gemaakt van zand, zullen te zien zijn geheel in
het thema “Uit in Eigen Land”. Kortom, een lust
voor het oog! In de nabijgelegen Beeldentuin
vinden we een groot assortiment aan tuinbeelden
en
andere
decoraties.
Het
overdekte
nostalgische showroomdorp is de plaats om
ideeën op te doen om huis en tuin leuk aan te
kleden. Even neuzen tussen merken als
Riverdale, PTMD, Countryfield en vele andere.
Na afloop is er een hapje en een drankje in de
bus. De dag wordt afgesloten met een 3-gangen
diner in Vledder.
Vertrek vanuit:
Boijl om 8.45 uur vanaf de kerk, Elsloo om 8.50 uur vanaf café ’t Anker, Makkinga om 9.00 uur vanaf
centrum. Omstreeks 19.45 uur zijn we terug.
De kosten van deze dag zijn € 25,00 per persoon, opgave uiterlijk 21 augustus bij:
Makkinga
Anneke Knoppers
(0516) 44 13 55
Boijl
Sierd Dolstra
(0561) 42 15 12

KERKDIENSTEN IN FRIESLANDS END
Datum

Kerk

Tijd

Voorganger

23-jul
30-jul

Elsloo
Boijl

10.00 u
10.00 u

Mw. L. Dijkshoorn
Dhr. G. de Kok

6-aug
13-aug
20-aug
27-aug
3-sep
10-sep

Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Dhr. H. Harten
Ds. E.J. Struif
Dhr. P. van Engen
Dhr. J. Koops
Dhr. H. Harten
Mw. L. Dijkshoorn

17-sep
24-sep
1-okt

Makkinga
Elsloo
Boijl

10.00 u
10.00 u
10.00 u

Da. L.P. Cnossen
Mw. S.A. Grit
Streekkerkenraad
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Bijzonderheden

Heilig Avondmaal

M.m.v.: Testimony to the Lord

DORPSNIEUWS
Snack&Bar ‘t Zwaantje

We zijn inmiddels een aantal weken met de snackbar open en hebben
vernomen dat niet iedereen in Boijl op de hoogte is van de openingstijden.
Zolang het café nog niet geopend is, zijn de openingstijden van de
snackbar:
woensdag t/m zondag van 17.30 uur - 20.00 uur
(bij mooi weer, ruimere openingstijden!)

1967 - 2017
Onze hartelijke dank voor alle felicitaties en attenties
die we ontvingen voor ons 50 jarig huwelijksfeest.
Het was een prachtig weekend.
Rient en Jellie Menger
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Wat hebben wij genoten het weekend van 9 en 10 juni 2017.
We nemen nog even het programma met u door.
Vrijdagavond de stratenquiz, gemaakt door Henneke en Alletta, wat altijd weer een enorm succes is.
Van jong tot oud, iedereen even fanatiek.
Als afsluiting in het dorpshuis DJ Danny. Iedereen maakte een praatje of een dansje op de
vrijdagavond.
Zaterdagmiddag: Op het sportveld, de zeskamp. Georganiseerd door OLP ‘t Knalletje. Dit was een erg
geslaagde middag.
De foto’s zijn te zien op http://dorpshuisdetille.nl/fotos-zeskamp-hier/
Zaterdagavond: Uitslag van de stratenquiz. De Wissel heeft voor de 2e achtereen volgende keer
gewonnen. Gefeliciteerd!
Uitslag Zeskamp. Twee Teams hebben gewonnen. De Bekhofbuurt en De Daoken. Gefeliciteerd!
Als band hadden we voor de zaterdagavond “Straight on Stage”. Ze kwamen uit het Hoge Noorden,
maar met veel succes. Er werd volop genoten en gedanst. Met goede ondersteuning van Anne van
der Helm en Danny Sijbesma.
Alle vrijwilligers van het Zomaar feest, ontzettend bedankt voor jullie hulp en inzet. Dankzij iedereen is
het Zomaar feest weer een groot succes geworden.
Wij als dorpshuiscommissie kijken terug op een geslaagd Zomaar feest.
Doordat het zo geslaagd was, willen we alvast melden dat we over 2 jaar alvast de datum gepland
hebben voor het volgende Zomaar feest.
Zet het vast in uw agenda Vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019, want voor de vrijdagavond is er
alweer een hele goede band/artiest vastgelegd.
Wij willen iedereen een hele fijne zomer wensen en hopen iedereen na de zomer weer te zien in het
dorpshuis.
Het dorpshuis heeft nog geen vakantie want we gaan binnenkort beginnen met het vervangen van de
entree pui van het dorpshuis. Het wordt voorzien van kunststof kozijnen met dubbelglas.
Met vriendelijke groet,
De dorpshuiscommissie
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ZOMAAR Feest
Uitslag en antwoorden Stratenquiz
Wij, Alletta en Henneke, hebben ons weer prima vermaakt, zowel tijdens de voorbereiding als de
avond zelf!!
Het nakijken is altijd spannend, zenuwslopend zelfs als het puntenverschil minimaal is.
Maar na een check check dubbelcheck, kwam er één winnaar uit de strijd…De Wissel!! PROFICIAT
Naast de wisselbeker, kunnen zij gezamenlijk weer aan de BBQ, aangeboden door het
dorpshuisbestuur oftewel de organisatoren van een geslaagd ZOMAAR Feest.
1e
2e
3e
4e
5e

1.

De Wissel
De Daoken
Snels Hutte
Rijsber/Meuleveld
Boijl Oost

6e
7e
8e
9e
10e

217
216
207
205,5
204,5

Kerkweg
De Brink
Bi’j Harmke
Boijl Centrum
De Bekhof

203,5
199
197,5
196
188,5

De eerste vraag bestond uit TWEE OPDRACHTEN…
A.

Serveer ons op gepaste wijze een koffieborreltje!
U wordt beoordeeld op snelheid en originaliteit van uitserveren!
Over smaak valt niet te twisten dus dat laten wij in het midden :D

B.

Serveer ons op ludieke wijze een schaaltje met verschillende borrelhapjes!
U wordt beoordeeld op snelheid en originaliteit van de hapjes!

Rijsberkamp/Meuleveld de snelste

De Bekhof origineelste opmaak

De Wissel de origineelste wijze van serveren
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Rondje Boijl  neem uw opgeladen mobiel mee

1.

Het had geen prioriteit, maar wie (eigenaren) geven straks
dit huisnummer een likje verf? Marc Platje en Josje Veldmeijer

2.
Wat is het adres (straat & huisnummer) van deze muzikale brievenbus?
Doldersumsestraat 4

3.

Wat klopt er niet aan deze foto?
Er mist een “S”

4.

Maak een selfie op dit nostalgische bruggetje!!

5.

Op welk adres (straat en huisnummer) wordt
gewaarschuwd dit vriendelijk uitziende hondje
niet te aaien? Rijsberkamperweg 14

6.

7.
8.

9.

Waar (straat en huisnummer) wordt reclame gemaakt
voor hindernissen en omheiningen? Boekelterweg 3A

Bij wie hangt deze ‘bijenvanger’ in de boom? Fam. A. Dassen
Waar (straat en huisnummer)
hangt dit lieflijke blauwe vlindertje?
Kerkweg 26

Wat staat er op de andere paal van deze oprit?
Heide

10.
Bij wie staat dit huisnummer in de tuin?
Fam. M de Groot
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WE GAAN EVEN REKENEN ONDERWEG
DE REKENSOM IS UIT DE OPGAVES 11 T/M 14 GEHAALD I.V.M. TÉVEEL ONDUIDELIJKHEDEN
11.

12.

13.

Op welk adres vindt u deze vrolijke fiets? Boijlerweg 100

Wat ontbreken er op de achterkant van dit schuurtje?
Klompen

a. Waar (straat en huisnummer) kunnen de bewoners zo vanuit de
slaapkamer het balkon op stappen? Boschoordweg 28
b. Hoeveel pilaren telt het hele balkon? 21

14.

Waar staat deze wegwijzer? Kruising Boschoordweg/Alteveersweg

15.

Normaliter minder in het zicht, maar wie woont in dit
idyllische huisje? Chris Greaves-Lord

16.

17.

18.

19.

20.

Waar (straat en huisnummer) hangt dit vrolijke duo?
Klokkeweg 14

Wie bedankt waarvoor?
Haanstra. Reclame drukwerk

Als u op het rechterbankje zit en de persoon tegenover u kijkt
over uw linkerschouder, wat ziet hij/zij dan achter zich? Niks

Wat klopt er niet aan deze foto?
Paddenstoelen staan verkeerd om

Welk “standje” doen ze waar dit vreemde wezentje
aan de muur hangt? 69
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21.

22.

Wat klopt er niet aan deze foto?
Bloementje teveel

Bij wie hangt deze Tinnengieter voor het raam? Harmke Mailly

23.

Bij wie hangen deze bloementjes bij de voordeur?
Janny Ouwerkerk

24.

Het dak heeft wellicht inmiddels een andere kleur, maar waar (adres)
geeft deze hynder nog steeds de windrichting aan? Groene Zoom 17

25.

Wat klopt er niet aan deze foto?
Hondenverbodsbordje

Sportveld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.

Wat wint altijd? Voordeel
Op welke frequentie zit ODRIE? Kabel 104.1 FM / Ether 106.9 FM
Wat bestaat sinds 1955? OJP ‘t Zwaantje
Wat is er ideaal? Knippen zonder afspraak
Wiens telefoonnummer begint met 0511? Gerke v.d. Land
Bij wie ontbreekt een “F”? Ronald van den Berg
Wat hebben Zorgvlied, Wateren en Oude Willem? Tied Zat
Wie zijn Eckhardt en Leeuwenstein? Twee architecten
Wat is het adres voor alle rassen? Veenstra

Skoelebos
ZOEK EN GIJ ZULT VINDEN
In het schoolbosje zijn vijf vragen verstopt. Zoek de vragen en noteer de antwoorden.
1.
2.
3.
4.
5.

a. Wie won de Giro Italia dit jaar? Ton Dumoulin
b. Wie won de laatste tijdrit van de Giro Italia 2017? Jos van Emden
a. Welke motorcoureur kwam tijdens een fietstocht in mei om het leven? Nicky Hayden
b. Met welk nummer reed hij in de Moto GP? 69
Wie scoorde afgelopen seizoen 3 x tijdens de kampioenswedstrijd van Feyenoord? Dirk Kuyt
Wie wordt voorgesteld als nieuwe burgemeester van Weststellingwerf? André van de Nadort
Hoeveel jaar bestaat de Efteling dit jaar? 65 jaar
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Vragen over Boijl
1.

Waarom is Madelief trots op Boijl?
Omdat we een grote kerk en een groot dorpshuis hebben

2.

Het ‘Gemengd Koor Boijl’ zong voor zijn verjaardag het lied “Morgen rood”, waarna hij zei “Veur
zoe’n oolde kerel hebben jim zeker nog nooit zongen”.
Wie was destijds die jarige job? Roelof Riemersma

3.

Wat is de diameter van de klok van onze klokkenstoel?
86 cm

4.

Geef de namen van dit vrolijke viertal.
Humphrey, Anita, Maxime, Quinty Klatt

5.

Wie had onlangs een tamme Alpaca “te koop”? Jos de Vries

6.

Hoeveel Takkies woonden er eind april aan de Boijlerweg 49? 7

7.

Wie is de KNVB-consul van vv Trinitas? Roelof van de Boer

8.

Welke cup probeerde ‘onze’ visboer Thijs van der Meulen onlangs in de wacht te slepen?
Kibbelingcup

9.

Wie staan op deze foto afgebeeld en ter ere van welke gelegenheid werd
deze foto gemaakt? Marein Boekhoudt en Henk Boeree
Trainer Henk Boeree tekent voor het derde jaar bij

10.

Wie werd door Jorrit de Vries ontkroond als dartkampioen tijdens het Darttoernooi dat
gehouden werd op 22 april jl. in de Tille? Marcel Griffioen

11.

Een paar mijlpalen…
a. Wie zag op 6 januari het levenslicht? Vervallen (Sverre Edema was op 5 januari geboren)
b. Wie kreeg op 21 april zijn/haar eerste kaarsje op de taart? Mason Greaves-Lord
c. Wie verwelkomde op 10 april de twenties? Jorny Ouwerkerk
d. Wie nam op 1 mei afscheid van de twenties? Jorrit de Vries
e. Wie vierde 4 maart dat zij Sarah was geworden? Corien Platje
f. Wie ging lekker uiteten ter ere van haar/zijn 70e verjaardag op 13 april? Roelie Urff
g. Wie vierde uitbundig haar/zijn 80e verjaardag op 6 mei in de Tille? Grietje Veldmeijer

12.

Een heel oud kiekje!
Wat was destijds de naam van deze muziekvereniging uit
Boijl? Oefening Baart Kunst (OBK)

13.

Welke slip werd gemaakt op 18 maart jl.? Slipjacht

14.

Wie werd in 2009 “pupil van de week” en maakte dit jaar in exáct hetzelfde speelweekend zijn
debuut in het eerste elftal? Jesse de Weert
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15.

Wat stond er 30 april op dit bord? Thuis - Dedemsvaart

16.

a. Wat was de reden dat dit vrolijke gezelschap bij elkaar
kwam op Koningsdag? Reünie lagere school
b. Voor de hoeveelste keer gebeurde dit? 35x

17.

Wie werd “Man van de Wedstrijd” tijdens de laatste thuiswedstrijd van het Vlaggenschip van
vv Trinitas? Marc en Giel Platje

18.

Wat is de naam van dit kleine mannetje?
Rik Dam

19.

a. Op welke plaats eindigde vv Trinitas bij het 7x7 Jumbo “Mooi weer voetbal” toernooi? 4e
b. Welke prijs ontving vv Trinitas nog meer? Trouwste schare (vrouwelijke) supporters

20.

Waar staan wij?
Zet zo precies mogelijk een kruisje op de drone foto.

X
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SamenLoop voor Hoop Boijl
1.

Wie was de initiatiefneemster van onze SamenLoop voor Hoop? Tineke van der Walle

2.

Wanneer vond de Kick Off plaats? 28 november 2015

3.

Wat is de naam van de oud-Boijliger die 5000 flyers sponsorde?
Barry Oostra (VeWo)

4.
Wie nam plaats in dé Paarse Stoel
als onze ambassadeur? Frans Kloosterman

5.

Wat was het “motto” van dit gezellige team?
Gezelligheidkentgeentijd

6.
Welk team organiseerde dit geslaagde tuinconcert?
Loopteam “Bekhofbuurt”

7.

Dopjes sparen...we deden het allemaal in Boijl en wijde omgeving!
Hoeveel kilo aan dopjes staan er op deze foto? 100 kg

8.

Wat namen onze Kanjers, Gea en Griet, hier in ontvangst?
SamenLoop Brood

9.

De één na de andere leuke actie werd georganiseerd en dit werd veelal aangekondigd met
spectaculaire flyers. Wij hebben de namen even weg gefotoshopt, máár van welk team is de
bijbehorende flyer?

Ons Kent Ons

Koloniekracht

OLP ’t Knalletje

Jeugd van Tegenwoordig
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Weekend Warriors

The Ladies of the loop

10.

Hoe heette het leukste winkeltje in Boijl? Crea Café

11.

Wie waren de twee jonge jongens die een mooie taak hadden bij de opening op 21 mei?
Sam Slot en Jarno van Daatselaar

12.

13.

Fotoshoot, handtekeningen uitdelen, een praatje maken…
Onder de hoede van Leonie & Helen nam Tim Douwsma alle tijd!
Wie zijn de oom en tante van deze populaire BN’er?
Harm-Jan en Feikje de Vries

Voetstapje kopen!
Wat was de mooie gedachte achter
deze ludieke actie?
Wie niet bij machte was om mee te
lopen kon door het kopen van een
voetstap toch deelnemen

14.

Wat hadden de mannen in het vizier???
Een punt voor het origineelste antwoord
De leukste antwoorden zijn niet door de censuur gekomen

15.

Wat was de hoofdprijs van de geslaagde actie
RAD VAN FORTUIN? Bier statafel
De Kaarsenceremonie…prachtig en een emotioneel
hoogtepunt!!
Wie waren de twee mooie lichtmeisjes?
Silvia Beun en Tamara Slot

16.

17.

Wat was de uiteindelijke opbrengst?
€ 80.159,-

18.
Welke prijs heeft de SamenLoop Boijl gewonnen en werd door
een aantal afgevaardigden begin dit jaar in ontvangst genomen?
Willewarkerspries 2016
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Dorpskrant
Heeft u het Even Bi’jpraoten bewaard? Dat komt goed uit, want onderstaande vragen zijn te vinden in
nr. 3 - 2017!!
1.

Wie was Golitha?
Een paard van Jan en Fennie Mulder, 29 jaar en een afstammeling van een Maykel x
Rigoletto x Mirko.

2.

Wat stond er op het spandoek bij de Sarah-pop op de Kerkweg?
Fifty shades of grey, maar deze babe telt nog steeds mee

3.

Wie was blij dat ze het bordje Boijl weer "live" kon zien? Iris Mooy

4.

Wie is het laatst gedoopt in de NH kerk te Boijl? Rinse Hendri Goettsch

5.

Wie is de dirigent van het Gemengd Koor Boyl? Marijke Beute

6.

Uit welke verenigingen bestond bij de oprichting van het Sportcentrum Boijl het bestuur?
Plaatselijk Vereniging voor Volksvermaken, Voetbalvereniging Boijl, Korfbalvereniging
DOS, IJsclub de Volharding, rijvereniging de Grensruiters

7.

Wie was de 100ste leerling dit jaar op de Oosterbrink? Max van der Garde

8.

Hoe vaak komt de naam ‘Geert’ voor in de dorskrant Nr. 3 – 2017? 5x

Profielfoto’s Facebook
De profielfoto’s zijn enigszins bewerkt. Voor zowel de juiste voornaam, achternaam en de buurt waar
hij/zij woont, kunt u een punt verdienen.

1.

2.

Voornaam
Achternaam
Buurt

Voornaam
Achternaam
Buurt

Ellen
Limburg .
Klokkeweg

.

Merijn
de Vries
Bezembuurt

3.

Voornaam
Annet
Achternaam Nieuwenburg-Boverhof
Buurt
Alteveer

4.

Voornaam
Jesse
Achternaam de Groot
Buurt
Boijl-Oost
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5.

Voornaam
Achternaam
Buurt

Albert-Jan
Veening
Kerkweg

Breinbrekers
Het is niet ZOMAAR wat…de hersencellen moeten gekraakt worden!!
WIE BEN IK? Ik woon in Boijl, máár wie ben ik en wat is mijn beroep?

1.

2.

naaj janiwargd

carm dinjogd

remstursorpas

shifmode

Anja Wijngaard - Sportmasseur

Marc Goddijn - Hoefsmid

3.

4.

jaakt snobera

ajn armsmeire

driesterictreeaesecs

vroemneireucts

Katja Aberson – Directiesecretaresse

Jan Riemersma - Servicemonteur

CRYPTOLOGISCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kan 't meisje er eten (7)
Die verdraaide rakker betaalt geen huur (8)
Die dans levert ruzie (5)
Aan de kust blijf je steken (8)
Alleen in Oslo (4)
Zo te horen komt hij altijd uit de States (6)
Landbouwer in de bediening (4)
Die spreekt nooit eerst (4)
Een danspartij in de kou Gooi- en Smijtwerk (9)

Kantine
Kraker
Twist
Stranden
Solo
Steeds
Ober
Echo
Sneeuwbal

RAADSELS
1.
2.
3.

Noem 5 achtereenvolgende dagen zonder de letter -aEergisteren – gisteren – heden – morgen - overmorgen
Hoe vaak komt het getal 9 voor tussen de 0 en de 100? 20x
Wat is de volgende letter in deze reeks JFMAMJJASON ? D

REBUS

+ER

-N

T=W

RK=N

EP=IJNT

P=D -N B=Z M=N

Achter de wolken schijnt de zon
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VREEMDE TEKENS
Wat zijn de vreemde tekens waard? Zet bij elk teken de juiste waarde. Gebruik de getallen 0 t/m 9.
Per vier goede waarden kunt u één punt verdienen.

2

7

5

0

1

6

4

8

-

= 5

+

= 8

+

= 2

x

= 9

+

= 8

x

= 2

9

(Foutje ingeslopen. Het x teken moest – zijn.
Indien opgemerkt EN aangegeven dit goed gerekend)

x

= 0

-

= 3

WAAR OF NIET WAAR Kruis het juiste antwoord aan.
1.

Als je op een zomeravond een “A” zingt, loop je het risico een mond vol mannetjesmuggen te
krijgen. De vrouwtjesmug produceert die toon met haar vleugels.
WAAR. Maar gelukkig steekt alleen de vrouwtjesmug

2.

Toen hem na zijn 168e huwelijk gevraagd werd hoe hij het volhield, antwoordde een 88-jarige
Iraniër, dat hij minstens twee pond rauwe uien per dag at.
WAAR

3.

Casanova, de beroemde minnaar gebruikte een condoom van schapendarm.
WAAR. Hij gebruikte ook een halve citroen als pessarium

4.

Hop werd niet alleen gebruikt voor het brouwen van bier. Tot aan de 19e eeuw werd het
gezien als een effectief medicijn tegen gonorroe en voortijdige ejaculatie.
WAAR

5.

De meeste mannen bezitten een lichaamsdeel dat onder bepaalde omstandigheden zeven
maal zo groot kan worden.
WAAR. De pupil

6.

Mannelijke Hittieten mochten geen vrijgezel blijven. Als een man niet zelf een geschikte vrouw
kon vinden, trok hij een lot in het bijzijn van de dorpsoudsten om zo een bruid te kiezen.
NIET WAAR

7.

In de V.S. kun je onderbroeken kopen met een ingebouwde koeling die gaat werken wanneer
de drager een mooie vrouw ziet.
NIET WAAR
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NEDERLANDSE PLAATSNAMEN RADEN (fonetisch)
1.
2.
3.
4.
5.

Het is dat dorpje dat onder Assen ligt, maar net Bovensmilde
Ga jij de pinguïns maar bekijken, als je ’t niet erg vindt dat ik naar de Wolvega / Vinkega
Lopik op de Proemenmarkt in Noordwolde, wie denk je dat ik tegenkom?
Hoewel het Elspeet, moest ze haar lezing in Boijl afzeggen.
De ochtend na het ZoMaar feest had ze een stevige kater. Oh oh wat Wassenaar

STELLINGWARFS
Hieronder een aantal uitdrukkingen in het Stellingwerfs. Aan u de taak er de Nederlandse vertaling
van te geven.
1.
2.
3.
4.
5.

Zi’j het et vel dunne over de neuze. Ze is gierig
Hi’j is zo tessel as een geite. Kieskeurig (m.b.t. eten)
Daor schiet ie mien kiepen de haene d’r uut. Het is precies zoals je zegt
Van aachteren kiek ie een koe in de kont. Achteraf is het makkelijk praten
De klute is soms groter dan de pot. Het lijkt vaak mooier dan het in werkelijkheid is

AARDRIJKSKUNDE
Hieronder staan de acht grootste eilanden van de wereld afgebeeld.
Herkent u ze aan de vorm? De namen zijn in willekeurige volgorde gegeven:
Nieuw-Guinea, Baffin Island, Madagascar, Groot-Brittannië, Borneo, Honshu, Groenland, Sumatra.

1.
2.
3.
4.

Honshu
Baffin-Island
Madagascar
Borneo

5.
6.
7.
8.

Groenland
Groot-Brittanië
Sumatra
Nieuw-Guinea

LETTEROMZETTER
Van onderstaande woorden kunnen namen van dieren worden gevormd. De beginletters vormen
samen weer de naam van een dier.
A

N

T

I

L

O

P

E

N

E

U

S

H

O

O

R

N

G

O

R

D

E

L

D

I

E

O

L

I

F

A

N

T

R

A

M

M

E

L

A

A

R

VADER – KRAAN

A

A

R

D

V

A

R

K

E

7.

GEPIT – KIL

K

L

I

P

G

E

I

T

8.

FARAD – WOL

A

A

R

D

W

O

L

F

9.

KARPET – RAD

T

R

E

K

P

A

A

R

1.

PON – LATEI

2.

HUNEN – ROOS

3.

LEDIG – ORDER

4.

LOF – ANTI

5.

MALER – RAAM

6.
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R

N

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN (in ons enthousiasme zélfs 8 verschillen gecreëerd)
De bovenste afbeelding is het origineel.
Omcirkel het gevonden verschil op de onderste afbeelding.
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Lekkere Nederlandstalige nummers!!
Welk nummer beelden wij uit?
Noteer de naam van de uitvoerende artiest(en) of band en de titel van de song!
1.

Artiest(en) / Band: Leen Jongewaard en André van den Heuvel
Titel: Op een mooie Pinksterdag

2.

3.

Artiest(en) / Band: Over de Muur

Artiest(en) of Band: Wim Zonneveld

Titel: Klein Orkest

Titel: Het Dorp
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4.

Artiest(en) / Band: Dingetje
Titel: Ik drink zo graag een bier met Henkie

5.

Artiest(en) / Band: Gebroeders Ko
Titel: Ik heb een boot

6.

Artiest(en) of Band: Robert Long
Titel: Kalverliefde
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Nederlandse spreekwoorden en/of gezegdes!!
Wat beelden wij uit?
Noteer het Nederlandse spreekwoord c.q. gezegde!

1.

2.

De bloementjes buiten zetten

Voor het zingen de kerk uit

3.

……

Uit je doppen kijken
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Blik op Boijl

Café ‘het Zwaantje’

Het laatst overgebleven café midden in ons dorp, kent een lange geschiedenis.
Als we de gegevens ons bekend, combineren, gaat dat zelfs veel eeuwen
terug.
Bij de bouw van een nieuwe school ernaast in 1855 werden meerdere munten opgegraven met de beeltenis van Philip 2e en die stierf in 1590. Het is
heel goed mogelijk dat naast de kerk een herberg stond en o.a. tijdens de
tachtigjarige oorlog, (1576-1648) een pleisterplek was van Spaanse en
Franse troepen.
Van de oude school tussen café en kerk is bekend dat de kerk vanaf 1679 een onderwijzer bekostigde. Daarvóór zou het dus een open ruimte geweest kunnen zijn.
De namen van de café eigenaren zijn bekend vanaf rond 1800. Het pand wisselt meerdere keren van
eigenaar en naam doordat van de families die de zaak beheren of de man of de vrouw komt te overlijden.
Even een stukje familie geschiedenis:
Jantje Hendriks de Boer trouwt in 1824 met Foke
Wybes Bralts en ze worden in 1832 eigenaar van
het pand van Jantje haar vader. Die is van beroep timmerman, landbouwer en tapper. Ze krijgen 8 kinderen en hun 6e kind (ook een Jantje)
zet de zaak in 1868 voort met haar echtgenoot
Kier Bolding.
Na 10 jaar huwelijk overlijdt Kier. Weduwe Jantje
inmiddels 39, hertrouwt met Sjouke Benthem 28
jaar oud en winkelier van beroep. Ze krijgen samen 2 kinderen.
Jantje overlijdt na 15 jaar. Sjouke Benthem, dan
43 jaar oud, is na het overlijden van Jantje, eigenaar van het pand. Hij hertrouwt twee jaar later in
1897 met de 19 jarige Antje Harder.
Sjouke en Antje krijgen 4 kinderen maar Sjouke
overlijdt 7 jaar later in 1904 en dan is Antje de
eigenaresse van het pand.
Eén van hun zonen Wolter Benthem, is bevriend
met leeftijdsgenoot Johannes Mulders. (Later een
bekende kunstschilder in onze regio) Als Wolter
in 1926 trouwt met Grietje de Boer geeft hij hun
als huwelijksgeschenk een door hem gemaakt
schilderij. Het is een dorpsgezicht van de achterkant van het café, het boerderij gedeelte. Links daarnaast is de dorpssmederij te zienen de boerderij
tegenover de kerk. Het schilderij is in bezit van zijn dochter Janke van de Wateren Benthem.
Antje Harder, weduwe met 4 jonge kinderen en 2 (Benthem stiefkinderen van haar eigen leeftijd) hertrouwt 28 jaar oud in 1907 met de 47 jarige Albert Wessel van Riesen, van beroep jachtopziener te
Boijl. Ze krijgen samen nog eens 6 kinderen. Door diverse 2 e huwelijken zijn er 12 halfbroers en halfzussen met een heel groot leeftijdsverschil.
Het dorpscafé heeft ook een slijterij functie. Sterke drank wordt o.a. verkocht per
‘dikkop’ Een tinnen maatbeker, inhoud 2 dl. Deze beker, die bewaard gebleven
is, werd regelmatig geijkt vanaf 1900 tot 1972, zo geven de ijk tekens aan.
Sjouke Benthem was in 1900 de eigenaar.
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In Boijl werd vanaf 1900 twee keer per jaar een vee- en in de herfst tevens een jaarmarkt gehouden.
Het ‘Boijliger feest’. Dat werd steevast opgeluisterd door de draaimolen van Hein Akkerman. Dit tot
vermaak van jong en oud. De draaimolen stond aan de westkant van het café op een kampje grasland. (Nu parkeerterrein en ingang Brink)
Na de voorjaarsmarkt van 1913 in de nacht van 19 op 20 mei gaat het hele pand café / boerderij in
vlammen op. Ruim een jaar later eind 1914 is de opening van het nieuwe en veel grotere ook weer
café/boerderij, het huidige pand. Ergens verstopt in de voorgevel zit een tegel, ter herinnering aan ‘de
eerste steen leggers’. Antje Harder en Albert Wessels van Riesen.
Met de bouw van het nieuwe pand verdwijnt de winkelfunctie en het café krijgt later de naam ‘het
Zwaantje’
Door de jaren heen zijn er de nodige verbouwingen en moderniseringen geweest. Een aantal grote
deuren zijn verdwenen. Rechts aan de zijkant werd ‘de achterste zaal’ aangebouwd voor een aparte
vergaderruimte met ook een vast toneel er in (nu tussenzaaltje) en later met de komst van de waterleiding, aparte dames en heren toiletten.
Als Antje en Albert op leeftijd komen, neemt hun zoon Hendrik van Riesen samen met zijn vrouw Ida
Mendels de zaak over. Soms is er ruimtegebrek om te vergaderen en als oplossing bouwt Henk de
Vriest later nog een extra vergaderruimte in de
achtergelegen schuur. Het kleine smalle zaaltje
krijgt de naam ‘het hooivak’ en menig plan van
de OJP werd hier (al of niet natgemaakt) geboren.
Eind jaren ‘50 biedt de ‘OJP’, die ook de naam
‘het Zwaantje’ aanneemt, de familie van Riesen
een uithangbord aan met café ‘het Zwaantje’.
Uiteraard in de vorm van een zwaan. Het hangt
jaren lang aan de voorgevel rechts van de ingang van het café.
Na 72 jaar familiebezit Harder – van Riesen
wordt wegens gezondheidsredenen in 1969 het
café verkocht aan Henk en Jantje de Vries .
Na een aantal jaren komt er behoefte aan een
grotere zaalruimte.
Dorpsbelang bouwt 1980 dorpshuis ‘de Tille’ Tot
stand gekomen met heel veel vrijwilligershulp. De
grote schuur en ook achterliggende schuren worden
afgebroken en aansluitend aan het café bouwt
‘Dorpsbelang’ een grote zaal met als tussendeel
een nieuwe toiletgroep.
Aan de oostkant komt een kleine aula.
Met de eigenaar van het café wordt overeengekomen dat die de nieuwe zaal exploiteert ‘voor de
lusten en de lasten’
Wat echter niemand had kunnen voorzien was dat
na een aantal jaren, de kosten voor het beheer van
de grote zaal niet meer opwogen tegen de baten.
Henk de Vries verkoopt in 1989 het café aan Rik
van den Dolder die samen met Joop de Keizer een
eetcafé begint. Na hun volgen nog, voor langere en
soms korte tijd: Henk en Tineke de Vries, Tineke en
Wim van de Walle, fam. Dijkstra, fam. Platje en fam.
Goeree.
Alle nieuwe eigenaren lopen tegen het zelfde kosten/baten probleem aan. De grote zaal wordt een
aantal jaren separaat geëxploiteerd door dansschool Meijer, fam. Compagner en sauna ‘het Friese
Wold’ Ook dit is echter van korte duur.
Intussen wordt in 1996 een aanbouw gerealiseerd aan de noordkant van de zaal. Een nieuwe ruimere
aula met een ontvangstruimte die ook dienst doet als kleine vergaderzaal: ‘de Uutbouw’ De oude
aula wordt berging.
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Dorpsbelang besluit in 2012 om het dorpshuis en café definitief te scheiden en met inzet van veel
vrijwilligers wordt de zaal, die er inmiddels al ruim 30 jaar staat, grondig gerenoveerd. Exploitatie en
ook het onderhoud van de tuin, gebeurt nu door een aantal plichtsgetrouwe vrijwilligers.
Na diverse naamsveranderingen van het café en 3 jaar leegstand , koopt de Ned. Hervormde Kerk
van Boijl eind 2015 het café. Dit met het doel er weer een ontmoetingsplek van te maken voor het
hele dorp.
Juli 2017 openen de huurders Humpfry Klatt en Anita Rooks, na een flinke interne opknapbeurt de
snackbar en café ‘het Zwaantje'
De toekomst ziet er voor het oude café (gelukkig) weer veelbelovend uit.
Namens Dorpsarchief Boijl:
Jellie Menger – Oosterkamp 2017
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VERENIGINGSLEVEN
Relax 50+ wandelgroep
De ‘relax 50+ wandelgroep’ bestaat uit zo’n 14 deelnemers. In wisselende samenstelling lopen we op
de maandag in een rustig tempo zo tussen de 7 en 9 kilometer.
Meestal is dat in onze prachtige naaste omgeving zoals de Doldersumse bossen, Appelscha, Wateren,
Elsloo, het Linde gebied enz. We nemen de tijd om zo nu en dan even iets te bekijken, ergens op te
klimmen of om even bij te praten op een bank.
Een enkele keer gaan we iets verder weg
naar de Dellebuurster heide of zoals onlangs
naar het Ketliker Schar.
We genieten de natuur zowel in de zomer als
in de winter. Als de avonden korter worden
wandelen we op de maandagmiddag. Alleen
bij echt extreme weersomstandigheden gaan
we niet.
Heeft u zin om met ons mee te wandelen,
start: elke maandag 18.30 vanaf ‘de Tille’

Wandelen op donderdagavond.
Met een paar mensen wandelen wij in een
lekker tempo ongeveer 10 km. .
Daar kunnen nog best wat mensen bij.
Dus wanneer u het leukt lijkt, om door de mooie natuur die onze provincie rijk is te lopen, neem dan
even contact op Aize Marks telf 0561-421505 of Liesbeth Bottema 0561-421219.

Gemengd Koor Boyl
Het gaat goed met het koor. Het koor bestaat inmiddels uit 36 leden en die groei is verheugend. Het
valt immers niet mee om mensen die veel vaker dan ze denken een mooie stem hebben aan het zingen
te krijgen. En toch heeft onderzoek uitgewezen dat zingen gezond is. Zangers leven langer en voelen
zich beter en gelukkiger dan gemiddeld. Dat is overigens goed te merken tijdens de repetities. Plezier
en het neerzetten van een goed resultaat gaan hand in hand. Het afgelopen zangseizoen heeft dat ook
weer geleid tot een aantal mooie concerten. Met name het Nieuwjaars concert werd nooit eerder zo
druk bezocht. Een aantal sponsors maakten het mogelijk om een mooi programmaboekje te maken. Wij
zijn die sponsors ook zeer dankbaar.
28 augustus begint het nieuwe zangseizoen. We beginnen dan weer om 20.00 uur in de Tille. Heb je
belangstelling voor koorzang dan ben je van harte welkom. Probeer het uit en kom 4 weken vrijblijvend
meezingen. We hebben voor alle stemmen nog plaats. En eigenlijk moet ons van het hart dat het aantal
Boijligers onder de leden best wat omhoog kan. Kom dus ook en doe mee. Het is handig als je je komst
aankondigt door je via de website aan te melden. Dan zorgen wij voor een goede voorbereiding en ligt
de muziek voor je klaar.
Kijk maar eens rond op www.gemengdkoorboyl.nl. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Karel
Bakx, 0561421620, of stuur een mail naar info@gemengdkoorboyl.nl.

34

VAN BLUBBER TOT BRINKPLEIN

Waardering voor Brinkplein van burgemeester en wethouders
Het afgelopen voorjaar zijn we druk geweest met het opstellen van een plan om van de ‘blubber’ dat
dienst zou moeten doen als parkeerterrein een multifunctioneel Brinkplein te maken. Naast
onderstaande besturen hebben ook Theo Kremer en Marc de Vries daar een grote bijdrage aan
geleverd met de inbreng van hun deskundigheid.
De gemeente heeft onlangs haar waardering uitgesproken voor dit breed gedragen initiatief dat de
leefbaarheid en leefomgeving in Boijl ten goede komt, aldus wethouder Jongebloed. Na het nodige
lobbywerk heeft het College ons € 20.000 toegezegd, een mooi begin waar we heel blij mee zijn!
Vanuit de pot Groenvoorziening (Zelfbeheer Dorpsbelang Boijl) hebben de aangesloten buurten hun
toestemming verleend een uitkering beschikbaar te stellen voor het aan te leggen Brinkplein van
€ 9.000 (Het huidige saldo is € 10.933).
Dorpsbelang
is
de
buurten
zeer
dankbaar!!
Op dit moment wordt er gekeken naar de offertes die we bij drie aannemers opgevraagd hebben en
wordt een keuze gemaakt met wie we in zee gaan.
De komende periode worden meerdere
fondsen en de provincie benaderd voor een
financiële bijdrage om zo de financiering
sluitend te krijgen.
Wordt vervolgd!
Meer informatie en de tekening kunt u vinden
op de website www.boijl.com .

Namens Stichting Dorpshuis De Tille,
de Hervormde Kerk en DB Boijl,
Anne-Marie van der Geest.

BOIJL OP GLAS
Zoals velen van jullie zullen weten probeert de provincie marktpartijen (zoals KPN, Ziggo, Kabel Noord,
etc.) te vinden die het glasvezel willen aanleggen op door de provincie opgelegde randvoorwaarden
voor de z.g. witte adressen. Zij zijn uitgenodigd een voorstel in te dienen waarna dit najaar een besluit
genomen kan worden wie het gaat doen.
Inmiddels heeft Kabel Noord ons gemeld dat zij van plan zijn zo’n voorstel in te dienen en ze hebben
aan diverse lokale initiatieven voorlichting gegeven hoe ze dat willen doen.
Een belangrijk aspect daarbij is dat Kabel Noord wil samenwerken met DFMopGlas, een coöperatie die
ernaar streeft niet alleen de witte adressen van glasvezel te voorzien, maar ook de grijze.
Door als lokaal initiatief samen op te trekken met DFMopGlas zijn we steeds maximaal geïnformeerd
over het proces en kunnen we maximaal invloed uitoefenen.
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Nog even over wit/grijs: De witte adressen zijn globaal gesproken alle adressen in de buitengebieden
die alleen een telefoonaansluiting hebben, de rest is grijs, maar er zijn (onlogische) uitzonderingen. Als
je wilt controleren of je wit bent moet je even op de site van DFMopGlas kijken (https://dfmopglas.nl/lijstwitte-aansluitingen-fryslan/). Mede vanwege die onlogische uitzonderingen vinden we de deelname van
DFMopGlas erg belangrijk, want dan kunnen die toch van glasvezel worden voorzien.
We zijn dus heel blij dat deze combinatie meedoet! Sterker nog, wij willen graag dat zij door de provincie
gekozen worden als de partij om mee in zee te gaan.
Wij als initiatief kunnen dat beïnvloeden door deze combinatie een steunbetuiging te sturen.
Daarnaast kunnen jullie deze combinatie een zetje in de goede richting geven door je aan te melden bij
DFMopGlas:
http://dfmopglas.nl/aanmelden/
en/of
hun
Facebook
pagina
te
“liken”:
https://www.facebook.com/dfmopglas/
Alvast bedankt!
Een groet van de “Initiatiefgroep Boijl op glas”! Die bestaat uit:
Wim Gutterswijk
wgutterswijk@xs4all.nl
0561 - 421977
Remco Gutterswijk
rgutterswijk@gmail.com
06 - 53757581
Anne-Marie van der Geest wvandergeest@hetnet.nl
0561 - 421290
Kees Thijs
kees.marian@telfort.nl
0561 - 785269 of 06 – 55861862

VERKEERSVEILIGHEID
Hieronder de resultaten van de verkeers/snelheid meting aan de Doldersumsestraat.
Richting bebouwde kom Boijl
Verkeersintensiteit 96 voertuigen per dag
Gemiddelde snelheid 47 km/uur
V85 (de snelheid waar 85% beneden blijft) = 61 km/uur
Richting Doldersum
Verkeersintensiteit 36 voertuigen per dag
Gemiddelde snelheid 38 km/uur
V85 = 50 km/uur
De gemeente geeft op basis hiervan aan “...dat de gemeten intensiteiten erg laag zijn”. De gemiddelde
snelheid en de V85 zijn voor een 60 km/uur weg zeer acceptabel.’
Dit zal betekenen dat de gemeente het niet nodig vindt en ook niet bereid is aanpassingen te doen in
het straatbeeld.
Op dit moment hangt de snelheidsmeter aan de Boschoordweg, we wachten deze resultaten af en zullen
u hierover later informeren.

OMGEVINGSVISIE WESTELLINGWERF
Momenteel werkt de gemeente Weststellingwerf aan
haar toekomstvisie: de Omgevingsvisie Weststellingwerf.
Hiervoor is een speciale website gemaakt die inmiddels
‘live’ is: www.weststellingwerf.nl/omgevingsvisie hier is
onder andere te zien hoe Katja Moesker op fantastische
wijze ons dorp op de kaart zet.
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AIRPORT LELYSTAD – Laagvliegroutes Nee
Voor Vereniging Kleine Dorpen ben ik naar een bijeenkomst geweest over de laagvliegroutes voor
vliegveld Lelystad. Als dorp zullen wij niet veel hinder ondervinden van het laagvliegen, omdat de routes
niet over ons luchtruim zijn, maar toch wil ik graag vinger aan de pols houden. Wanneer je hierin mee
wilt participeren, kan dat natuurlijk. Onderstaand wat info over dit onderwerp.
Sinds onze zeer geslaagde Laagvliegroutes Nee bijeenkomst van donderdag 11 mei, in de overvolle
zaal van het Polderhuus te Munnekeburen, is de Tam Tam nu echt goed aangeslagen.
1. De 108 mailadressen van de mensen, die in Munnekeburen aangaven geïnformeerd te blijven,
worden nu ingevoerd en deze mensen krijgen een update over de huidige stand van zaken.
2. Gerrit de Boer van Omrop Fryslân maakte een uitstekende televisie uitzending, waarbij onze
opnamen zowel van de vliegtuigen als van de verschillende Natura 2000 gebieden gebruikt zijn.
3. Voor radio en de internetsite van Omrop Fryslân maakte
redacteur Gerrit de Boer tevens uitstekende items over de
laagvliegplannen.
4. Voor de Leeuwarder Courant volgt Robert Jan Speerstra al
maanden op de voet alle gebeurtenissen. Hij was ook aanwezig in
Munnekeburen. Hij was er in de zaal getuige van hoe emotioneel
gereageerd werd op zijn bericht over de houding van met name
Natuurmonumenten op de geplande laagvlieroutes (zie bijlage).
5. Radio Centraal heeft al twee maal - met veel enthousiasme uitgebreide interviews met ons uitgezonden zoals ook nog
donderdag avond. Ook is de website van Radio Centraal voorzien
van informatie en een de link met onze facebookpagina.
6. De Stellingwerf heeft zowel als krant als op haar website
uitgebreid over ons streven geschreven. Komende woensdag
verschijnt er wederom een artikel in deze krant over de
bijeenkomst in Munnekeburen. Ook draait onze film op de website
van de Stellingwerf.
7. De film 'Laagvliegen Nee’ die donderdagavond om 21.30 on line
ging op FACEBOOK.com/LAAGVLIEGROUTESNEE was vanochtend (zaterdag 13 mei) om 9.30 uur al
4.500 bekeken!
Het opzienbarende rapport ”Uitbreiding luchthaven Lelystad” dat geheel het verhaal dekt dat Wim
Liesker in Munnekeburen deed. Opsteller van dit rapport is Hadriaan van Nes, gezagvoerder bij de KLM.
Een quote uit dit rapport, waar wij als werkgroep ook op hameren, is dat "het vliegverkeer boven alle
uitgekozen vliegroutes beter kan, veiliger, zuiniger en stiller.
Kern van het voorstel is een hogere aanvliegroute boven het Vechtdal en een latere daling op
weg naar Lelystad Aeroport”.
Opvallend in dit rapport is bijvoorbeeld dat het door de overheid ingeschakelde Bureau To70 zich niet
aan de opdracht heeft gehouden (zie punt 2): zoals het niet vliegen over Natura 2000 gebieden!!!
De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft unaniem de motie tegen de laagvliegroutes over deze
Gemeente aangenomen. De werkgroep LAAGVLIEGROUTES NEE zijn reuze trots op zowel onze
gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders dat zij heeft besloten
tegengas te geven tegen deze geplande laagvliegroutes over onze prachtige gemeente.
Zij vervult hiermee een voorbeeldfunctie voor alle gemeentes en provincies, die met het zelfde probleem
van deze laagvliegroutes zitten. Burgemeester en wethouders zullen zich inspannen tegen de plannen.
Het rapport is digitaal beschikbaar indien u hiervoor belangstelling heeft of meer informatie over dit
onderwerp wenst, kunt u contact opnemen met Pim Pera pim@bni-friesland.nl

Tot slot wensen wij u, als bestuur van Dorpsbelang, een zonnige zomer en een fijne vakantie!!!
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SPORT
Voetbal
De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar traditiegetrouw worden gehouden op de 2e
donderdag van oktober en dit jaar is dat dus donderdag 12 oktober 20.00-22.00 uur. We
wijken iets af van onze "roulatie" langs dorpshuizen en dorpscafés en houden deze ALV in
de nieuw geopende kantine!

Schaatsen
IJsclub Volharding heeft een bijdrage van
€3000,00 gekregen vanuit het Coöperatie-fonds
van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.
Dit bedrag is bedoeld voor nieuwe verlichting
langs de ijsbaan. Wij zijn blij met deze bijdrage
van de Rabobank.
Het fonds van de Rabobank is bedoeld voor
lokale maatschappelijke initiatieven die de
leefbaarheid in de omgeving vergroten. Het
streven is om de nieuwe verlichting voor het
schaatsseizoen te realiseren.

Volleybal
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SCHOOLNIEUWS
Inmiddels zitten we alweer in de laatste weekjes van dit schooljaar. Voor mij het eerste schooljaar op
deze fijne school. Het was een jaar waarin veel is gebeurd en waar we, met z’n allen, veel hebben
bereikt.
De afgelopen periode zijn er weer verschillende activiteiten geweest:
Op 20 april hebben we op school een geweldige muziekochtend gehad. Er werden die ochtend 4
verschillende workshops gegeven waaraan alle kinderen van de verschillende groepen, hebben
deelgenomen.
Zo was er een workshop Djembé door Moustapha, er was een workshop ‘Boomwhackers’, een
workshop zang en een workshop muziek en bewegen.
De kinderen hebben zich die ochtend uitstekend vermaakt!

Op 21 april heeft onze school meegedaan aan de Koningsspelen. Onder leiding van meester Dennis,
juf Geesje en een aantal studenten van CIOS Heerenveen waren er verschillende sportactiviteiten
uitgezet op het sportveld. Mede door de hulp van een aantal ouders is deze dag een groot succes
geworden en hebben de kinderen zich heerlijk uit kunnen leven en op een sportieve manier met elkaar
samengewerkt.
Na de Koningsdag konden de kinderen een weekje bijkomen tijdens de ‘meivakantie’.
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In de week van 15 t/m 19 mei hebben verschillende kinderen,
ouders en leerkrachten meegelopen met de avond4daagse in
Noordwolde. De kinderen van groep 2 t/m 5 liepen 5 km. En
de bovenbouw heeft 10 km per avond gewandeld. Het was die
week prachtig wandelweer en dankzij de inzet van de OV is dit
weer een mooi succes geworden.

Groep 3 & 4 hebben op 31 mei een creatieve voorstelling
gehouden. Het thema was ‘Sprookjes’. O.l.v. Mirjam Cornelissen
hebben de kinderen sprookjes uitgebeeld en liedjes gezongen
over verschillende sprookjes. De kinderen waren prachtig
verkleed en juf Geesje heeft er een prachtig geheel van gemaakt.
Er was een flinke opkomst met ouders en belangstellenden.

Op zaterdag 6 mei was de traditionele Plantjesmarkt op
het schoolplein. De weergoden waren ons goed
gestemd waardoor er buiten rond de school een
prachtige bloemenmarkt was met verschillende
activiteiten. Ook was er een ‘kleedjesmarkt’ waar de
kinderen hun spulletjes konden verkopen. Ook de
Kinderkei vierde tegelijkertijd hun lentefeest. Er waren
veel belangstellenden en er zijn behoorlijk wat planten
verkocht. Het was een zeer geslaagde dag met dank
aan alle vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben.
Op 24 mei hebben we op school de juffen- en
meestersdag georganiseerd. Eerst werd er in de centrale ruimte door alle kinderen gezongen voor alle
leerkrachten en kregen zij een mooi cadeau. Daarna ging ieder groep zijn eigen activiteit doen op of
buiten school.
Groep 1 & 2 zijn naar het bezoekerscentrum in Appelscha geweest. Daar hebben ze in het bos
gewandeld en gespeeld bij de speeltuin.

41

Groep 3 & 4 en 5 & 6 hebben op school verschillende activiteiten
gedaan. En groep 7 & 8 zijn naar de ‘Spokeplas’ in Noordwolde
geweest. Daar hebben een aantal kinderen gezwommen en
hebben zij met rubberbootjes gevaren.
Al met al was het een zeer geslaagde dag.

De week van 12 juni stond in het teken van het KIEKES project. Dit keer stond het project in het teken
van ‘oude ambachten’, als onderdeel van erfgoedonderwijs in deze regio. Groep 1 & 2 hebben oude
gereedschappen verzameld en, onder begeleiding van Marjolein Spitteler, oude gereedschappen
overgetekend en gekleurd. Deze werden in het lokaal opgehangen. Aan het eind van het project heeft
groep 1 & 2 een creatieve voorstelling gegeven met liedjes en dansjes over oude ambachten. Dit onder
leiding van Mirjam Cornelissen.
Groep 3 & 4 hebben een bezoek gebracht aan het Vlechtmuseum in Noordwolde. Zij hebben hier alles
geleerd over het rietvlechten en over de Rietvlechtschool. Tot slot hebben alle kinderen zelf ook nog
gevlochten.
Groep 5 & 6 hebben spreekwoorden en gezegden verzameld over oude ambachten. Zij hebben tevens
een bezoek gebracht aan de korenmolen in Wolvega.
Groep 7 & 8 hebben eerst een workshop fotografie gehad. Vervolgens hebben zij een bezoek gebracht
aan museum Oold Ark in Makkinga en de korenmolen de Weyert. Hier hebben de leerlingen foto’s
gemaakt in verschillende perspectieven.
As afsluiting van het project hebben de leerlingen in hun eigen klassen een presentatie gegeven over
het project.
Alle groepen zijn in mei en juni op schoolreis en op schoolkamp geweest.
Groep 1 & 2 zijn naar de Naturij in Drachten geweest.
De kinderen hebben genoten van de speeltuin en alle
dieren die zij daar konden zien en aaien.
Groep 3 & 4 zijn naar het Sprookjeshof in Zuidlaren
geweest. Het was prachtig weer en de kinderen
hebben hun ogen uitgekeken bij de sprookjes. Ook
hebben zij zich prima vermaakt in de speeltuin.
Groep 5 & 6 zijn naar in- en outdoorcentrum Pinokkio
in Assen geweest. Hier hebben zij de klimwand
beklommen en het indoor parcours afgelegd. Verder
hebben zij een bus vooruit getrokken en touw
getrokken. Ook kregen zij les in boogschieten. Al met
al een actieve en energieke dag.
Groep 7 & 8 zijn van 28 t/m 30 juni naar Ameland geweest. Ondanks dat het weer wat tegenviel hebben
de kinderen zich uitstekend vermaakt. Er is zelfs nog in zee gezwommen. Op donderdag hebben we
een ‘robbentocht’ gemaakt waar we met een boot zeehonden zijn gaan spotten. Op de terugtocht werd
er nog met een visnet verschillende soorten vissen uit de Waddenzee gevist. De bemanning gaf tekst
en uitleg over de verschillende vissoorten en de kinderen mochten vervolgens de visjes weer
teruggooien.
De komende, en laatste, weken van dit schooljaar staan in het teken van de afronding van het
schooljaar, de musical van groep 7 & 8 en het afscheid van groep 8. Op vrijdag 21 juli is het dan alweer
de laatste schooldag en begint de langverwachte zomervakantie tot 4 september.
Afgelopen donderdag (28 juni) is juf Janneke bevallen van een gezonde dochter. Wij wensen haar en
haar partner veel geluk en liefde met Gwen. Zowel moeder als dochter maken het goed.
Dit schooljaar zijn wij begonnen met het formuleren van een nieuw schoolprofiel en een nieuwe visie.
Voorafgaand aan dit proces is er eerst een ouderavond geweest waarbij de kernwaarden van zowel het
team als de ouders zijn vastgesteld.
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Er zijn inmiddels al een aantal teambijeenkomsten geweest en ook een bijeenkomst waar een aantal
ouders bij aanwezig zijn. Begin volgend jaar gaan wij verder met dit proces met als doel om begin 2018
een nieuw schoolprofiel en een nieuwe (toekomstbestendige) visie te kunnen presenteren.
Dit alles gebeurd onder begeleiding van Gea Wagemakers (schoolbegeleidingsdienst).
Ook zal het logo aangepast worden aan de nieuwe visie van de school.
Inmiddels is ook bekend welke leerkrachten er volgend jaar aan onze school staan:
Groep 1 & 2: juf Nynke v.d. Heide en juf Harriët Veenstra
Groep 3 & 4: juf Geesje Harsevoort en juf Lies Galema
Groep 5 & 6: Juf Janneke de Groot
Groep 7 & 8: Meester Dennis van Dijken.
Juf Esther van Zwol zal als ‘vliegende keep’ 3 dagen per week lesgeven aan groep 5 & 6 en 7 & 8.
Onze IB-er, juf Marieke Koehoorn, zal aan het eind van dit schooljaar onze school verlaten. Inmiddels
is er een nieuwe IB-er aangesteld. Dit is juf Lies Galema. Zij zal drie ochtenden juf Geesje ondersteunen
in groep 3 & 4 omdat deze groep meer dan 30 kinderen telt. Daarnaast zal zij twee middagen
beschikbaar zijn als IB-er. Meester Koen Roozen blijft vier dagen aanwezig op school als directeur.

Tot slot wil ik nog meedelen dat wij dit jaar weer afscheid nemen van groep
8. De 16 kinderen van deze groep gaan volgend jaar starten op het
voortgezet onderwijs op: het Linde College in Wolvega, het Stellingwerf
College in Oosterwolde, AOC Terra in Wolvega, Stad & Esch in Diever en
Tromp & Meesters in Steenwijk. Wij wensen Norah-an Bergsma, Britt
Fabriek, Brent Groen, Annemiek Jager, Ellart Jongedijk, Sjouke Leistra,
Jordy Schokker, Jessie Serrarens, Thijs Tolman, Nynke Veenhouwer,
Gidion Verboom, Noor van de Vliet, Madelief de Vries, Max van der Walle,
Yaslin Westerlaan en Thomas Zuil heel veel succes en leerplezier op hun
nieuwe school.

Verder wil ik iedereen bedanken die ons het afgelopen schooljaar geholpen en ondersteund hebben bij
de verschillende activiteiten en wij hopen dat wij ook volgend jaar weer een beroep op u kunnen doen.
Prettige vakantie,
Groeten namens het team van de Oosterbrink, Koen Roozen

OPROEP
Gezocht: mensen met groene vingers
De Oosterbrink is op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen helpen met de schooltuintjes. Zoals u
wellicht weet hebben wij op de Oosterbrink een moestuin die wij met de kinderen zo goed mogelijk
proberen te onderhouden. We genieten er van om samen in de tuin te werken en de groentes te oogsten.
Helaas hebben we gemerkt dat de tijd die wij er aan besteden te weinig is. Omdat we toch gedreven
zijn om de moestuin voort te zetten zijn we op zoek naar mensen met groene vingers die samen met de
kinderen de moestuin onderhouden. Na de zomervakantie gaan we weer aan de slag in de tuintjes.
Bent u of kent u iemand dan horen wij dat graag zodat we met elkaar in contact kunnen komen.
U kunt contact opnemen met school door een mail te sturen naar directie@deoosterbrink.nl of te bellen
naar 0561-421677.
De oudervereniging van de Oosterbrink
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Nieuws uit groep 1/2
Schoolreisje
1 juni zijn we op schoolreisje geweest naar de Naturij in Drachten. Het was een super mooie dag, we
hebben fijn gespeeld. We mochten een ritje maken op de huifkar, geitjes voeren, lekker buiten en
binnen spelen. En we mochten zelfs slangen bekijken, gelukkig zaten ze wel achter het glas  We
hebben patat gegeten en we kregen een lekker ijsje!

Meestersjuffendag
24 mei hadden we meestersjuffendag. We gingen met de hele school zingen voor de juffen en
meesters. En daarna moesten de juffen en meesters een spel doen op het podium: ze moesten om
de beurt met de dobbelsteen gooien en als ze een zes gooiden, mochten ze een mooie bloemen
uitkiezen. Daarna gingen we met groep 1/2 naar het Koepelbos. Daar hebben we heerlijk gespeeld,
hutten gebouwd en zelfs een schat gezocht !!
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Vader- en moederdag
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Voor papa en mama zijn we natuurlijk ook weer hard aan de slag gegaan. De mama’s kregen voor
moederdag een fotolijstje, gemaakt van echte puzzelstukjes. Dit hadden we eerst geverfd en versierd
met glitters. De juf had ons op de foto gezet. Ook hadden we een hartje van ijzerdraad geregen met
gekleurde kraaltjes. We hadden een gedichtje over kusjes geleerd.
Ook papa kreeg wat moois op vaderdag: een emmertje ( geverfd) met een spons en een eigen
gemaakte parkeerschijf. We hadden ook met juf een “paspoort” ingevuld. Daar stond in waarom ik
papa de liefste vind, wat er zo grappig is aan papa etc. Ook voor papa hadden we een gedichtje
geleerd.
Kiekesproject Oude ambachten
We hebben twee weken gewerkt over “oude ambachten”. We hebben allemaal een kunstwerk
gemaakt. We gingen verschillende gereedschappen van vroeger omtrekken op papier. Een andere les
mochten we dit versieren met stempels ( gum) en oliekrijt. Als afsluiting van het project trad groep
1/2 op voor alle kinderen van de school en daarna voor de ouders (de creatieve voorstelling) . We
hadden liedjes van “vroeger’ geleerd van Mirjam Cornelissen die we lieten horen/zien. Ook deden
Mees en Marie “Koen maak je mijn schoen?”
De creatieve voorstelling:
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De workshop:

Thema’s in de klas
We hebben de afgelopen periode gewerkt over ‘vervoersmiddelen’, ‘Oude ambachten’ ( Kiekesproject) en we werken nu over ‘de zomer’. We hebben zelfs een camping in onze klas:

Nog een paar weken naar school en dan hebben we zomervakantie !!
Groep 1/2 en de juffen wensen iedereen een hele fijn vakantie toe, geniet van alles en rust lekker uit.
Tot volgend schooljaar!!
OUD PAPIER
Elke eerste dinsdag halen wij het oudpapier bij u op! Zet u het voor ons
aan de weg?
Alvast bedankt.
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Groep 3 en 4

Wist u dat……………..
…………….De kinderen van groep 3 en 4 op schoolreis naar het Sprookjeshof te Zuidlaren zijn geweest.
……………. Zij op school een sprookjesoptreden (creatieve voorstelling) hebben verzorgd.
……………. De kinderen ook op excursie naar het Vlechtmuseum in Noordwolde zijn geweest.
……………. Zij op deze en de volgende pagina vertellen wat zij erg leuk vonden.
……………. U op de website van de Oosterbrink prachtige kleurrijke foto’s van deze activiteiten kunt
bewonderen.
Jarno:

Ik vond het ballenkanon en de grote gele glijbaan erg leuk en het buiten spelen was ook
was ook mooi.

Sophie:

De speurtocht met de opdrachten was erg leuk . Ik vond het spelen binnen en buiten ook
leuk.

Emma:

Het allerleukste vond ik de draaimolen en de vliegtuigjes.

Ilse:

Het sprookjesoptreden vond ik leuk om te doen. Ik was heks en ik was ook een fee.

Laura:

In het Sprookjeshof vond ik het sprookje de wolf en de 7 geitjes en het sprookje van de
zeven dwergen erg leuk. In het Vlechtmuseum vond ik het maken van een visje erg leuk.

Dean:

Ik vond het leuk dat ik twee keer mocht optreden. Ik was een dwerg.

Rick:

Op schoolreisje vond ik de boten leuk. De schommelboot en de boot in het water.

Odin:

Bij ons optreden vond ik de zeven kleine geitjes erg grappig. Ik was een dwerg en de
heksenrap was ook erg leuk.

Jorrit:

Ik vond de helikopters en de boot in het water het allerleukst.
Bij ons optreden was ik de oudste dwerg en dat was ook leuk.

Ilan:

In de helikopters zat ik vast en ik ben ook met mama op de glijbaan geweest.
De draaimolen en de sprookjesboom waren ook erg leuk.

Jurre:

Ik vond ons sprookjesoptreden erg leuk. Als wolf probeerde ik Roodkapje te pakken.

Ronja:

De skelters vond ik leuk en het buiten spelen. Het was ook heel mooi weer.

Denise:

Ik vond de vliegtuigjes en de grote gele glijbaan erg leuk. Ook de kabelbaan was leuk om
te doen. Je moest wel uitkijken dat je geen botsing kreeg.

Isa:

Ik vond de kabelbaan ook erg leuk. En we hebben ’s middags lekker met de hele klas
patat gegeten.
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Veerle:

Ik vond onze voorstelling erg leuk. Het dansje van de feeën, Roodkapje en de wolf en de
heksenrap.

Tara:

Op schoolreisje vond ik het binnen spelen, de sprookjes en de glijbaan het allerleukste.

Bente:

Het springkussen en de ballenbak vond ik leukste van het schoolreisje.

Amber:

De speurtocht was erg leuk. We hebben heerlijk patat gegeten. Eigenlijk vond ik alles
van onze schoolreis leuk.

Jeffrey:

Ik vond het erg leuk om in het Vlechtmuseum zelf te mogen vlechten. Ik heb een visje en
een mattenklopper gevlochten.

Demi:

Onze creatieve voorstelling vond ik erg leuk om te doen. Ik had twee rollen: ik was heks
en ik was fee. We mochten twee keer optreden.

Julian:

Ik vond alles van het schoolreisje leuk. Vooral het binnen spelen was erg leuk.

Emily:

De speurtocht vond ik erg leuk. Ook de liedjes, vooral die van het circus, waren grappig.
De eendjes en de grote gele glijbaan waren ook leuk.

Isabella:

Ik vond de speurtocht ook leuk om te doen. We hadden een mooie schoolreis.

Jarno:

Ik vond het vlechten van visjes in het Vlechtmuseum erg leuk om te doen. De broer van
mijn opa vertelde ons over het vlechten en hoe dat vroeger gebeurde.

Sarah:

Binnen bij het Sprookjeshof vond ik het klimmen erg leuk. Buiten in het reuzenradje was
mooi om te doen en we hebben lekker patat gegeten.

Jisse:

De kabelbaan door het spookhuis was erg grappig en het ballenkanon vond ik leuk.

Sem:

De vulkaan waar je op kon klimmen was erg gaaf om te doen. Het springkussen en het
klimrek binnen vond ik leuk en ook de kabelbaan.

Sam:

In het sprookjeshof vond ik de Happy Jungle erg leuk. Binnen waren de apenkooi, de
matglijbaan en de ballenbak erg leuk.
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Groep 5/6
We zijn dinsdag 13 juli naar een molen i n Wolvega geweest. We hadden gelijk iets zien staan
daarmee moest, iets of iemand rond me lopen. En op de tweede verdieping stonde een tafel en een
paar stoelen. En wat ramen .Op derde verdieping konden, we op zord van balkon lopen maar de
molen moest eerst stopen met draaien . En op de vierde verdieping konden we met een touw op
getilt worden.
Groeten van wouter
hallo ik ben eva en ik ga het hebben over het schoolreisje. We waren naar pinokkio
dorp geweest. We kregen eerst toen we er waren een instructie wat we allemaal
gingen doen. En toen gingen we in groepjes klimmen en we gingen jongens tegen de
meisjes doen. we gingen touw trekken tegen de jongens. en de meisjes hadden
gewonnen. En toen gingen we pijlenboog schieten en we hadden nog veel meer leuke
dingen te doen ik vond het een heel leuk schoolreisje
groetjes van eva 

Ik ga het hebben over het schoolreisje naar Pinokkio. We ging naar assen daar was pinokkio we
deden de opdrachten in twee groepen we gingen een outo trekken, een trektorband we ging op een
want klimmen. Wegingen de survevel doen en het aller Leukst was natuurlijk het klimmen in het vast
gelijmd klimmenOp het allerlaatst gingen we nog touw trekken.Dat was het
Niels
Hallo ik ben Henry
molen, de molen was in Wolvega dus het Ik ga het hebben over het excursie van de duurde wel even
maar het was wel leuk en eindelijk waren we er en we gingen allemaal van wow en toen gingen we
naar binnen en daar was een machine en dat maalde meel en er was een lang stuk hout die je moest
duwen en natuurlijk was dat te zwaar dus ze gebruikten paarden maar op de tweede verdieping was
er een tafel en dat was het op naar de derde en dat was beter en met beter bedoel ik veel beter want
we gingen op een balkon naar buiten en het grappigste was dat fennick zijn potlood was gevallen en
heel vlakbij een auto op de gras en we mochten rondje om de balkon omdat het balkon helemaal om
de molen ging en toen hadden we een groepsfoto en op naar de vierde en daar hadden we ongeveer
4 of 5 machines en ze hadden allemaal iets te maken met meel maar er was ook een weegschaal en
niet zo`n een die je in de keuken hebt nee hij was reusachtig en we mochten er allemaal op staan en
bij de vijfde verdieping was het geweldig want hij zei: wie is er sterk en natuurlijk stak ik me vinger
omhoog en hij koos mij toen moest ik een touw vast houden en ik had geen idee wat ik moest doen
maar toen werd ik opgetild en ik was SUPERMAN ik vloog. Groetjes Henry
Ik ga het hebben over schoolreisje. We zijn naar in en uit door pinnokio geweest in assen.Toen we
aankwamen toen moesten wij alemaal op een bank zitten de 2 jongens legten ons veel dingen uit en
toen ze klaar waren met praten gingen we dansen . toen we klaar waren met dansen werden we in 2
groepen gesplitst en toen kon de dag echt beginen. Mijn groep begon met klimmen . toen ineenkeer
was ik aan de buurt ik vond het heel spannend maar ik probbeerde het maar hoog was ik niet omdat
ik begon te huilen en toen stond ik op de grond en ging direkd naar papa .om twaalf uur gingen we
eten en dat was lekker en we hebben nog veel meer gedaan toen ik klaar was met gespeel was
heel moe .dat was het maar wer doei iedereen .groetjes julia
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Hallo ik heet Leon en ik ga het hebben over het afgelopen school jaar. Laatst gingen we naar Pinokkio
en daar gingen we gamen touwtrekken en nog veel meer.we gingen ook naar de molen en het was
heel leuk en heel hoog maar Fennick liet zijn pen vallen en hij lag op de weg maar hij heeft zijn
potlood nog niet terug en bowie vond het ook heel eng maar Daniël en ik vonden het ook heel eng
doei !
Hoi ik heet Daniël
We gingen laatst naar de molen in Wolvega Dat was een hele grote molen En hij had ook heel veel
verdiepingen Dat was het maar weer 
Hoi ik ben Dorian

eerst ga ik het hebben over de molen in Wolvega hij was HEEEEEL hoog en het was echt
super leuk.En nu meester en juffen dag met juf Janneke Er waren partypoppers slingers en
confetti.De partypoppers daar schrok iedereen nou ja ik tenminste en dan eindelijk de grote
finale Pinokkio park 1e avontuur klim op de muren (met veiligheid touw) super extreem
klimmen Ik was aan de beurt eindelijk dacht ik Maar toen ik stond op de muur chips dacht ik
ik kon niet meer verder maar de begeleider hielp me naar beneden 2e avontuur The jungle er
waren wilde tijgers (dat waren de tikkers) en ik was op eens gebeten (getikt) ik was ook een
tijger. 3e dat was het maar weer
Hoi ik ben Laura 
Wij waren met schoolreisje naar pinokkio geweest en dat was erg leuk.We hadden in de jungle
gespeeld en we hadden pijl en boog geschoten en nog veel meer.En je had soms ook even vrije tijd en
toen kon je in het zand .En op het laatst gingen we lekker patat en frikandel eten en dat was lekker en
natuurlijk ook ranja drinken.doei
ik ga het hebben over meesters en juffen dag en afscheid juf Janneke.  We hadden een leuke
opening en toen gingen we een verjaardagslied zingen.En we hadden de klas helemaal mooi versierd.
En toen juf binnen kwam toen gingen we 4 partypoppers af schieten. En toen schrokken we echt te
minste ik schrok. We hebben ook bingo gedaan en ik had bingo en ik had een notitieboekje
gewonnen. En we hadden ook afscheid van juf Janneke en we hadden leuke baby spuletjes gegeven
omdat ze zwanger was en toen ging ze met verlof.
En dit was het van Kim 
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Hallo het school jaar was leuk maar soms ook niet leuk het is nu bijna voor bij. Maar natuurlijk waren
we ook op schoolreis ge weest en naar Pinokkio was echt leuk wand we deden tikkertje en we
klommen veel. Maar in de grote zomervakantie ga ik op vakantie naar Italië en we gaan naar een
camping en op die camping zijn zwembaden en glijbanen super veel en ik hoop dat het leuk word
en daar naar gaan we een week naar Texel.
Van Juan 
Ik had een leuk school jaar maar de zomer vakantie komt er aan!!! Ik heb er zin in. We gaan naar
België! Ik heb er zo zin in. We / papa, mama, Onno, Lárisa, de hond , Renée. We gaan met de auto /
jeep uit de 19de eeuw. We gaan naar de Ardenne met een vakantie huis Met een heel groot zwembad
,modern en vlak bij een dorp. Ik geef het een 100% al alvast.
DOEI………..
BOWIE 
Hoi ik ga het hebben over de zomervakantie die nog komt We gaan op vakantie naar noord
brabant in mierlo We gaan naar roompot vakanties dat is het bedrijf het park bos park het
wolsfen We ziten in een chalet we hebben een eigen terein dat is fijn we hebben op het park ook
een anematie team die gaan met koos konijn een roete rijden door het park wij ziten in de route
En dan gaan we naar het restaurant daar gaan we dingetjes doen einde
doei doei sven bjorn 

Hoi ik ga het hebben over meester en juffen dag 
We hadden een leuke opening. Toen juf Janneke de klas binnen liep toen schoot ik (Lisa), Ilse, eva
en Lieke een party Popper af. We gingen ook nog bingo doen toen had ik een dolfijne gum
gekozen/gewonnen.ik ga het hebben over een 3d tekening. We kregen es een opdracht om een 3d
tekening te maken. We moesten toen 12 strepen trekken. Daarna moest je om en om boogjes
tekenen zoals in een regenboog. Dan doe je in de lege streepjes ook boogjes maar dan in de andere
richting. Dan kleur je de boogjes in en de boogjes in de andere richting een andere kleur. Om het
ook nog een meer 3d effect te geven kun je de kleur aan de zijkant iets donkerder maken. En hier is
het dan het eindresultaat.
Deze uitleg kwam van Lieke.
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Hallo ik heet Noëlla. Ik en mijn groep zijn bij Pinokkio geweest het was SUPER leuk we gingen in twee
groepen, ik zat volgens mij in groep 2. En er was : [ ik noem meer dan drie dingen] het klim park, de
klim muur, de jungle en een survilfal. Ik ga het nu hebben over mijn school jaar hij is anders dan
anders ik deet een……………………… jaartje over waarom, Omdat ik in alles een 1 ster zit [ dat houd in
dat je het lastig vind] behalve in rekenen ik zat vorig jaar toen in de 2 ster en nu ben ik bijna in de 2
ster met alles behalve in rekenen ben ik TADA 3 STER ik ben er 50% blij mee waarom, Omdat ik de
laatste tijd een beetje sloom ben met rekenen dus ma ja ik ben klaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HARTELIJKE GROETJES Noëlla
Hoi ik ga het hebben over mijn vakantie die nog moet komen want wij gaan op vakantie naar
Duitsland.Ik ga dus op vakantie naar Duitsland in Duitsland hebben wij een huisje ge boekt een oud
huisje maar hij is wel heel mooi. Dicht bij ons huisje zitten twee zwembaden een binnen zwem bad
en een buiten zwem bad. Ik weet niet precies hoe het huisje er uit ziet. Er is ook een kamer beneden
boven zijn er twee kamers die beneden heeft geen twee persoons bet die boven heben wel een twee
persoons bed . Dus het gaat heel leuk worden.
Groetjes Isa

Schoolreis pinoko Inhoud Leker renen, tikertje doen en klimen en bus treken en boomstam gooie .
Met hamer in hout slaan en en van kratjes bier naar de over kant wie als erst aan de over kant is
heeft gewonen
Groetjes silke
Ik ga in de zomervakantie naar de Ardenne dat ligt in België. We gaan daarvoor een mooi busje
huren. Ik heb hem nog nooit gezien, maar ik denk en hoop dat hij heel mooi is. Helaas gaan we daar
maar een of twee weken naar toe gaan. We gaan er de eerste week van de vakantie heen. En de
laatste week van de vakantie ga ik naar Speelland. Niet zo leuk, maar ik moet het toch doen. Maar in
de rest van de vakantie ga ik lekker luieren.
Fennick.
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Dorpskrant groep 7/8
Michal
We waren op kamp geweest en het was super leuk.
Want we gingen zeehonden spotten en ze waren schattig.
We gingen ook naar het strand en dat was ook leuk.
We gingen ook blik spuit doen in de duinen.
Daarna werd er op de heide een eng verhaal verteld.
Britt
Wij zijn op kamp geweest naar Ameland met groep7/8. We hadden de eerste dag heel slecht weer.
We gingen nadat we op de boot waren geweest met de fiets naar de kampeerboerderij, dat was heel
mooi. De 2e dag kwam juf Nynke ook nog. We gingen toen op de boot om zeehonden te spotten dat
was heel leuk maar wel koud. De 3e dag regende het ook weer en zijn wij ok binnen geweest en
hebben we alles op geruimd. Toen gingen we op de fiets naar de boot en toen gingen we naar huis.
Brent
Op kamp hadden we rot buren. Ze waren Duitsers en daarom konden we niet met ze praten.
Waarschijnlijk scholden ze in het Duits en ze sprongen over de sloot om naar ons te komen. Later
kwamen Duitse begeleiders en die scholden waarschijnlijk. Er waren steeds ongeveer 8 kinderen.
Verder was kamp leuk

Jessie
Hoi ik ben Jessie. Van 28 tot 30 juni zijn we op kamp geweest.
We gingen met de boot naar Ameland. Toen we op het eiland waren
moesten we op de fiets naar het huis, maar het regende heeeeel
hard. Dus kwamen we er doorweekt aan. Op de slaapkamers
waren stapelbedden Norah-An sliep onder me, ik sliep boven.
Thijs
Hallo ik ben Thijs en ik ga het hebben over de heen reis naar kamp.
Eerst gingen we met de auto’s naar de veerboot.
Toen we op Ameland waren regende het heel hard, ik was helemaal doorweekt.
Dus het was een nat begin van het kamp.
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Noor
Hallo wij zijn op kamp naar Ameland geweest.
Op Ameland was de eerste dag heel veel regen en toen we van de boot waren gingen we de fietsen
ophalen bij het fiets verhuur. De tweede dag was er veel zon en hebben heel veel leuke dingen
gedaan. De laatste dag hebben we geshopt in de stad Nes. Daarna gingen we met de boot terug.
Madelief
Hoi wij zijn naar Ameland geweest en het was oké.
We hebben veel gedaan.
Max
We zijn op kamp geweest het was heel leuk maar sommige dingen waren wel minder leuk.
Zoals onze buren. Daar hadden we soms ruzie mee.
Jordy
We zijn op kamp geweest en naar Westerbork
En we hebben bijna vakantie. Gr Jordy
Thomas
Hallo ik ben thomas We zijn op kamp geweest naar Ameland en daar heeft het 2 dagen geregend.
En we hebben gezwommen gevoetbald en gepingpongd.

Gidion
Ik ben Gidion we zijn op kamp geweest en naar Westerbork.
Op Ameland regende het heel erg .
En op Westerbork was ook wel leuk en indrukwekkend.
Groetjes Gidion.
Nynke
Hoi ik ben Nynke en ik ga het hebben over Westerbork.
We zijn donderdag heen geweest het was erg indrukwekkend.
Gr Nynke
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Sjouke
Ik ben Sjouke en ik ga het ook hebben over kamp Westerbork.
Ondanks dat er veel van over was, was het museum en de verhalen die verteld werden erg mooi.
Ook stond er op zich nog best wel redelijk wat overeind.
Zoals de trein bijvoorbeeld wat ik het mooiste daar vond. Ook de rails, de steentjes en de bunker
daar (waar we helaas niet in konden door vleermuizen die sliepen) waren ook heel mooi om te zien.
Ellart
Ik ben Ellart en ik ga het hebben over Westerbork.
Eerst zijn we naar een museum geweest. En daar
hebben we toen een speurtocht gedaan over mensen,
die joods waren waaronder Anne Frank. Toen gingen
we naar Westerbork. Er was weinig van over maar we
hebben veel info gekregen.
Dat was het gr. Ellart
Lieke
Hoi wij zijn naar Westerbork geweest ik vond het heel interessant.
We gingen eerst naar het museum en daarna gingen we met de bus naar het kamp.
We gingen bij het museum ook een soort speurtocht doen.
En toen we bij het kamp waren toen ging iemand eerst iets vertellen wat daar allemaal gebeurden.
Aan het allerlaatste zagen we allemaal steentjes met sterren daar op die zijn allenmaal omgekomen
van de oorlog. Toen we daar hadden gekeken moesten we weer naar huis ik vond het heel
indrukwekkend. Groetjes Lieke
Tessa
Wij zijn 6 juli naar Westerbork geweest en ik vond het heel indrukwekkend.
Als eerst waren we in het museum en daar na moesten we lopen naar het kamp
We hadden de heen weg geluk want we mochten met de bus mee.
De terug weg moesten we wel lopen maar dat was niet erg. ik vond het kamp bijzonder.
Er waren veel steentjes voor mensen die zijn overleden in een kamp er waren 102.000 steentjes.
Eline
Ik ben Eline ik ben naar de Spokerplas geweest met mijn groep. Het was heel leuk.
Ik heb met mijn vriendin in een bootje geweest en heb kikkervisjes en bloed zuigers gevangen.
Dit was de meester en juffen dag!
Groetjes Eline
Julia
Hoi! Wij zijn met meester en juffen dag naar de Spokenplas geweest en daar hebben we lekker
gezwommen. Ik ben ook nog op het eilandje geweest en daar ben ik wezen spelen maar er was een
stuk weg om er heen te komen dus daar stond Sjouke met een bootje om ons naar de overkant te
brengen maar ik stapte net in het water dus was mijn legging nat!  meester is ook er geweest maar
we wouden hem uit het bootje duwen maar dat mislukte en meester had ook zijn telefoon bij zich
dus het kon ook niet maar anders waren we doorgegaan! Ik ben nog met Noor en Eline in een bootje
langs het eiland gevaren. En op een gegeven moment gingen we met nog een paar kinderen lang het
meer wandelen. Gr. Julia 
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Norah-An
Schooljaar 2016-2017
We hebben bijna vakantie, dat vind ik best leuk maar ook weer niet, omdat ik na de zomervakantie
naar Stad en Esh ga in Diever ( een middelbare school ) Ik vond dit een hele leuke school en wil de
meesters en juffen bedanken voor de leuke jaren!
Groetjes van Norah-An
Annemiek
Middelbare school
Hallo ik ben Annemiek ik ga het hebben over mijn middelbare school.
Ik ga volgend school jaar naar het Stellingwerfcollege in Oosterwolde.
Ik heb super veel zin in. Ik ga kader mavo doen. Ik heb al gehoord bij wie ik in de klas kom.
Ik ken alleen Nynke en Thomas, maar de andere lijken me ook super leuk.
Dit is wel wat ik er over kan vertellen doei.
Groetjes Annemiek.
Yaslin
Hey hallo ik ben er weer, Yaslin.
Ik ga het hebben over mijn nieuwe school het AOC TERRA in Wolvega. Ik zit nu in Boijl in groep 8 op
school. Over 1 en een halve week hebben we vakantie van 6 weken lang. Heb er echt veel zin in. In
de nieuwe school ook ben wel wat zenuwachtig maar ja dat heeft iedereen wel eens een keertje. Ik
ga naar het AOC Terra omdat ik niet van hele grote scholen hou en we gaan veel met dieren doen en
met bloemen en planten en daarom ga ik er ook heen want ik wil misschien bloemiste worden of
mijn eigen dierenwinkel beginnen. Ik vind het wel spannend maar dat maakt mij niet uit. Ik moet
mijn hele nieuwe klas leren kennen, want ik ben de enige die naar het Terra gaat. Dit was het en
hoop dat jullie weten waar ik heen ga en hoe leuk ik het ga hebben misschien. Doeiii groetjes yaslin

Groep 7/8 van De Oosterbrink
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AGENDA
1-8

Oud papier

18.00 uur

De Oosterbrink

5-9

Oud papier

18.00 uur

De Oosterbrink

9-9

Dressuur- & menconcours

10.00 uur

Stal Veenstra

9-9

Gezellige feestavond t.b.v.
terrasoverkapping nieuwe kantine

info volgt

veld v.v. Trinitas

4 & 5-10

Openluchtspektakel Oldeberkoop

19.30 uur

mmv toneelver. Boijl

12-10

Algemene Leden Vergadering vv Trinitas

20.00 uur

kantine te Boijl

29-10

Optreden in kerk Boijl

14.30 uur

Gemengd Koor Boijl

INLEVEREN KOPIJ
22 SEPTEMBER

GEZELLIGE
VAKANTIE!

Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

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

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

