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''EVEN BI'JPRAOTEN''
ls een twee-maandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp
BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank
De Stellingwerven, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

REDAGTIE:

Geert Pijlman
H en neke Veld me ijer-Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

MEDEWERKERS:

BEZORGERS:

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

H. Bijkerk
J. Jonkers

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

MEDEWERKERS BUURTSCHAPPEN
Brink
Bezembuurt

Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Sne/s Huffe

BoijlOost
De Wissel
BoijlCentrum
Bi'jHarmke
Boekelte
Rijsbe rka

m p/M e u I eveld e. o.

Kerkweg

Kokkeweg

:

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

Westhoek

Bekhof

Banknummer 31.02.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.
Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.
Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden
artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten oÍ in een
latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).
Voor het inleveren van kopij kunt

u terecht bij Henneke Veldmeijer of op school.
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VAN DE REDACTIE
&"
ln memoriam V
Verslagen vernamen wij dat op één april na een kort ziekbed de heer Klaas Marks is overleden.
Klaas was één van onze Even Bi'jpraoten-bezorgers van het eerste uur!
Dat zijn gezondheid niet optimaal meer was, was ook bij ons bekend, maar Klaas was er de man niet
naar om snel iets uit handen te geven.
Zo reed hij dan ook tot aan de vorige krant nog gewoon per fiets zijn route!!
Een vriendelijk, actief en kleurrijk persoon dat was Klaas en wij zullen hem dan ook allen missen.
Niet slechts als bezorger, maar vooral als mens!
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van hun grote
verlies.
Redactie en medewerkers dorpskrant't Even Bi'jpraoten

Financieën
U heeft nog geen collectanten gezien? Dat klopt, door drukke werkzaamheden van onze
redactieleden is er nog geen actie ondernomen hieromtrent, máár daar gaat zeer
binnenkort verandering in komen?!
Het financieel plaatje voor dit jaar laat dus nog even opzich wachten, maar hopelijk in de
volgende uitgave van 't Even Bi'jpraoten meer hierover!l!

Bij de voorplaat
Op Vrijdag 12 april was het tijd voor de gemeentelijke schoonmaakdag!
Gewapend met zelfgemaakte papierprikkers togen alle kinderen van groep 5 Um B van Dalton basisschool "de Oosterbrink" het dorp in om Boijlzwerfuuil-vrijte maken!l!

Op de foto alle kids met hun 'buitgemaakte'zwerfvuil. (foto; Aanpakken)
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EVEN BUURTEN-.-Boijl Centrum
Disse keer he'k niet zo'k mooi ni'js.

De Daokenl

Oonze buurtgenoot Klaas Marks mos naor 't
Ziekenhuus. Hij het een zwaore operaasie ondergaon en kon der helaas niet weer boven op

Boschoordweg

kommen en is op 1 apriloverleden.
Hij is 86 jaor worden. Klaas was een bekend feguur in et dorpsleven. le zagen him geregeld fietsen. Op oonze ANBO middagen ontbrak hij nooit
en as 't in Else was of in Makkinga, Klaas die
was er op de fiets.
Hij was nao ofloop altied wel drok om weer thuus
te kommen want hi'j mos de kraante nog rondbrengen.
Ok op een kaortavond was hij altied
aanwezig want dat mocht ie graeg
doen.

Het was weer eên hectische maand voor diverse buurtgenoten, laten we maar eens beginnen
bij de jongere buurtbewoners.
Esmee Dam heeft op school haar beentje gebroken, nu is dat voor een volwassene al geen
pretje laat staan voor een bezig bijtje als Esmee. Nou Esmee we hopen allemaal dat het
snel weer goed komt.

Het anvemwonder van onze buurt, Sander de
Vries, heeft z'n B-Diploma gehaald. Wel Sander
van harte gefeliciteerd en nu maar op voor C.
Misschien kun je die andere waterrat, lris Mooij,
nog inhalen want die is al druk aan het oefenen
voor C met haar regenjas aan.

Mit de skoppe warken was ok iene van zien
hobby's en in 't naojaor kon hi'j soms zo maar op
de stoepe staon met een mooie stronke boerenkool. Maar daor is now een ende an kommen.
Op 5 april hebben wi'j aÍscheid van him neumen.
We zullen him missen. We wensen de familie
veule staarkte mit et verwaarken van het verlies
en dat Tine de moed en de kracht mag vienen
om verder te gaon.

is

Over Mooij gesproken, Thea
weer redelijk
hersteld van haar hernia operatie.
Ook mooi is dat de buurt al druk bezig is met de
voorbereidingen van de versierde wagens, wat
het gaat worden is voor de buurtbewoners een
weet en de rest van het dorp mag er naar ra-

Annie

den.

De buurt mag binnenkort ook weer een nieuwe
oude nieuwe oude nieuwe bewoonster verwelkomen, Ramona v/d Walle neemt haar intrek in
het huis van lngeborg. lngeborg en Peter zijn
inmiddels in hun eigen geboUwde huisje in Wilhelminaoord getrokken, wij wensen ze daar
veel woonplezier toe.

Kort geleden heeft Rudi een operatie ondergaan

en daarom enige tijd in het ziekenhuis doorgebracht. Zij herstelt gelukkig voorspoedig en we

Op 30 maart j.l. hadden we het buurtuitje, we
zijn met zo'n 25 buurtjes naar "Circus
f Feesterij" (ook wel "Circus Vreterij" ge-

wensen haar veel beterschap toe.

f noemd) geweest, het was een geslaag-

r\ de avond.

Tot slot kunnen we meedelen dat de nieuwbouw van "het crematorium" oftewel "het fort"
gelegen. Ook hem wensen wijveel sterkte toe.

aan de Daoken flink opschiet, we zouden zeggen kom eens kijken en oordeel zelf.

Maar gelukkig niet alleen kommer en kwel bij ons
aan de Kerkweg.

Baukje en Menno

\

Ons kleine buurmeisje Helen Gorter heeft namelijk haar A diploma gehaald.
Helen van harte proficiat met deze prestatie en
nu maar goed oefenen voor B!

Dat was het dan weer voor deze keer.
G. Bovenkamp

Aangezien het huis van Martin en Tea de Groot
inmiddels verkocht is, zal de verhuizing wel niet
zo lang meêr op zich laten wachten.
Tot slot willen wij daarom Martin, Tea, Jesse en
Sanne heél véél geluk toewensen in hun nieuwe
onderkomen en wij hopen dalze met veel plezier
aan de Boijlerweg zullen wonen.

lmmy en Margriet

Hallo daar zijn wij weer.
Het is weer lente. Ondanks vele griepjes,
hebben wij toch allemaal de lentekriebels. Tuinen worden weer opgeknapt.

Bankjes worden weer opgepoetst, opritten worden weer aangeveegd

.

Familie Kleinhoven heeft het bankje ook
voor het huis gezet, "alleen weten wij nog niet
wat ze drinken".

Klokkeweg
Het is weer tijd voor "Bi'jpraoten" en daarom ook
weer wat nieuws van de Klokkeweg.

Een paar weken geleden kneusde Nettie Roos
haar pols bij een valpartij.
Het gips is er nu weer af en het gaat gelukkig
weer goed met haar.
Er woont in onze straat een erg creatief iemand, dit is de heer Van Herk.
Oorspronkelijk komt hij uit Rotterdam,
waar hij een bedrijf in lichtreclames
had.

avonds door onze straat komt, zie je zo een
raam met feestverlichting en daar woont Van

Het Skoelebos is weer netjes opgeknapt. De
paaseieren waren dit jaar in het Skoelebos
goed te vinden.

Wat een sensatie die tanks in het dorp. Stoeptegels, trottoirbanden stonden rechtop.
Rheate heeft een paar dagjes in het ziekenhuis
gelegen en heeft haar Blindedarm achter moeten laten, maar gelukkig gaat nu alles weer
goed.

Beste eigenaar Zwerfhaan, is het nog steeds
niet gelukt????
Vrijdag 5 april stopte er in de straat veel verkeer: "Wat is hier aan de hand, waarom hangt
de vlag uit?" Omdat Jouk en Robin hun avemdiploma A hebben gehaald!

Herk.

Van iedere lamp maakt hij maar 1 exemplaar en
daar krijg je dan en certificaat van echtheid bij.
Zijn lampen zijn nergens anders te koop.
Hij wil nu en dan wel eens wat verkopen en dat
doet hijtegen kostprijs, zodat hijweer nieuw materiaal kan aanschaffen.
Dus als iemand een origineel cadeautje zoekt,
dan kun je terecht op Klokkeweg 13.
Er zijn veel verschillende soorten en maten, het
is echt de moeite waard, kom maar eens een

Oud bewoonster (huis fam. Jongedijk) mevrouw

Stikvoort is overleden. Wij wensen de familie
veel sterkte toe.
Het is nu weer voorjaar de kinderen spelen weer buiten, dus let op
jullie snelheid!!!
Tot de volgende keer.
Sabine en Helga

kijkje nemen.

Dan nog een verhuisbericht. Dina v.d. Meer, die
nu op Klokkeweg 37 woont, gaat binnenkort
weer naar Oldeberkoop, daar woonde ze eerder
ook.

Wijwensen haar alle goeds en veel woonplezier
op haar nieuwe stekkie.

5,

g

Boekelte
Dankzij de familie Schep is er in onze buurt ook
nog eens wat te doen.

Brinknieuwtje

g

Namens de redactie willen wij onze excuses
aanbieden voor het niet volledig publiceren van

Ap Q april j.l. was er een open middag op het

de kopij van vorige keer. Bij deze plaatsen wij

bedrijf aan de boekelterweg 5.
Het begon om 12.00 uur, hoewel om + 1 1.00 uur
de eerste stroom auto's al kwam.
Er werd begonnen mêt een hengstenshow.
Eerst werden er dochters geshowd, vervolgens
kwam de hengst zelf.
Ook waren er tuigpaarden te zien.

dit alsnog:

Na de show werden er vijf paarden geveild. Deze brachten nogal de nodige euro's op.

We hebben veel te vroeg afscheid moeten

Een felicitatie, 10 februari is André Jager
gedoopt in de kerk van The Church of England
(baptised) in de plaats Herford.
Voor André, maar ook voor zijn ouders en zusje
was het een hele belevenis.
nemen van Commerien, 2 januari is zij overleden. Een kunstenares was Commerien in het
kalligraferen, velen hebben het schone schrift
van haar mogen leren. Zowel in het dorp als
daar buiten. Als je er niks van maakte (want het
was best moeilijk) dan waren Commerien haar

Vervolgens demonstreerde
Mark Houtzager, die wordt
gesponsord door HBC stal,
hoe je jonge paarden opleidt
tot springpaard.
Daarna werd de jongste

woorden "komt best goed, veel oefenen maar".
Daarom zal z4 bij velen nog lang in herinnering

aankoop de hengst Tilders
--Ftr
Cantos geshowd, Een 43o/oengels volbloed, ICIVPN en NRPS goedgekeurd
en tevens winnaar van de hengstencompetitie
2002.
Tot slot werden alle 14 hengsten geshowd, dit
tot genoegen van het veeltallige publiek.
Na afloop van dit spektakel, was er voor ieder
de gelegenheid om een drankje en een hapje te

blijven.

Aad, dochter, beide zonen, en verdere familie
wensen wij veel sterkte om het verlies te
dragen.
Julie en Jo

nuttigen.

Al met al

een topdag van een topbedrijf.

Anne en Annie
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NEDERLANDS HERVORMDE
GEMEENTE BOIJL
ïi[lil'Êt-

ln en rond de kerk
DE MAGNOLIA
lk heb aljaren wat met een magnolia. Bij mijn ouders thuis stond en staat nog steeds een reus van
een magnolia, die een groot deel van de tuin beslaat. ln de winter probeerde ik als kind de knoppen
te tellen. Het was niet te doen. lk raakte de tel kwijt, het waren er ook zo veel. ln het voorjaar na de

bloei moest ik de gevallen bloemblaadjes bij elkaar vegen. Zomers was de
magnolia onze parasol en in de herfst... Ja, inderdaad ging ik weer aan het
vegen. Juist die boom bepaalde me in de stad bij de seizoenen.
Later kreeg ik zelf een magnolia. lk kreeg die niet zomaar. lk had drie weken in

het ziekenhuis gelegen. Toen ik weer naar huis mocht, wist ik

dat

@

@9

gezinsuitbreiding niet meer mogelijk was. lk was 25 jaar en had inmiddels een
gezonde dochter en zoon. Een rijkeluiswens als je geen kinderen hebt, maar
voor mij was het toch even slikken. Toen ik met de taxi bij ons huis aan kwam,
zag ik tot mijn verbazing een bloeiende magnolia in de voortuin staan. Een cadeautje van Gert. Het
ontroerde me en het hielp me geloven dat er ook voor mij nog uitbundige bloei was weggelegd.
Later verhuisden we en de magnolia verhuisde mee. Bij de volgende verhuizing moest de boom
achterblijven. Opnieuw kreeg ik een magnolia als cadeau. Nu van mijn oude buren, die wisten hoe
ik aan die boom gehecht was. Ze waren blij dat de boom bleef staan,
Deze maand kocht mijn dochter ons oude huis met de magnolia. Maar de magnolia zal niet lang
meer leven. Zij heeft haar eigen smaak en er komen buxussen en grind. Jammer voor mijn oude
buurvrouw. ln de tuin van ons nieuwe huis in Makkinga staat tot mijn vreugde een volwassen
magnolia. Een dag heeft hij voluit gebloeid. Toen kwam de vorst en veranderde de witte bloemen in
verlepte bruine bladen.

De magnolia staat voor het leven in als zijn facetten. Er is de spanning van wat er komt, dat
zinderende atwachten en die kriebels in je buik. Er is er die uitbundige bloei met de zon stralend aan
een wolkeloze lucht. Maar er is ook dat onverwachte verdriet over een leven dat beschadigd is en
dat veel te vroeg afloopt. De mens en de boom zrln maar een stukje van de eeuwigheid op aarde. lk
kom het allemaal tegen in mijn werk. Het werk van een pastor lijkt wel op dat van een tuinman. Je
hebt er je hart bij nodig. Het mooie is dat je rijkelijk terug krijgt wat je geeft. Elke boom en elk mens
worden mooier van liefde en aandacht.
TERUGBLIK...
lnmiddels liggen de Paasdagen alweer achter ons. Er waren drie diensten in Boijl. De eerste op

Witte Donderdag. Toen werd

avondmaal gevierd als herinnering aan de
leerlingen hield. Op de tafel lag zwart tule met
druiven. Op Goede Vrijdag lazen ze het

het

laatste maaltijd die Jezus met zijn
daarop een kruis met wat brood en
lijdensverhaal. Nu lag er ook paarse
prikkeldraad. Zeven rode anemonen
Met Pasen is wit de kleur en daarom
Er brandden gele kaarsen als teken
hebben we samen brood en eieren gegeten.

tule. Het kruis was omwikkeld met

veruezen naar de bloeddruppels van Jezus.
lag er nu wit tule over het zwart en het paars.
van het nieuwe leven. Na de kerkdienst

De dinsdagmiddagclub nam afscheid van Annelies Dolstra. Zij kreeg namens de kerkenraad een
liedboek.

:

De christelijke betekenis van Pasen is veel minder bekend dan die van Kerst. lk ga het u niet
uitleggen. Dat doe ik op zondag en op verzoek. Wel kunt u hieronder twee gedichten lezen die we
ook in de kerk hoorden. Het eerste sluit aan bij het verhaal dat ik de kinderen vertelde. Het vertelt
over Jezus die opstond uit de dood en die leeft. Het geeft een glimp van nieuwe
levensvenryachting. Het tweede gaat over de betekenis van Pasen 2002 en voor mij zegt het
genoeg.
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EXPOSITIE
ln de maand juni op zaterdag 1, 8, 15 en 22 juni zal er in de drie dorpskerken een expositie van
religieuze kunst te zien zijn. De exposities
komen uit verschillende werelddelen. De
eerste tien ingelijste platen komen uit
Kameroen. Daarnaast zijn er twaalf
"Gods Geest bevrijd" en tot slot zijn er
kleurige houtsneewerken uit lndia met de titel
vijftien boombastschilderingen uit Sentani, lrian
Jaya. Bij de expositie is uitgebreide
informatie aanwezig om beter te kijken en te
begrijpen.

Voor deze expositie wordt een fietstocht gemaakt zodat er van de ene naar de andere
kerk gefietst kan worden. De kerken zijn open van 10.00 tot 16.00 uur. Om bezoekers te
ontvangen hebben we gastvrouwen oÍ gastmannen nodig. Daarvoor hoeft u echt geen
kerklid te zijn. U kunt zich u nu vast br1 mij opgeven als u een dagdeel in de kerk
aanwezig wilt zijn.

B.

Ook zullen er op de zaterdagen muzikale

activiteiten
hoort daarover later meer in de huis-aan-huisbladen en via de

plaatsvinden in de kerken.
lokale omroep en de VW.

Tot de Tot de volgende keer, het ga u goed.
Sjalom, Erica Plomp-den Uyl, 1e1.441477;
e-mail de. pastorije@hetnet. nl

PREEKROOSTER FRIESLANDS END, in de dorpen Boijl, Elsloo en Makkinga
Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

21 april

Boijl

28 april

Elsloo

mevr. E. Plomp (19.30 uur)
mevr. E. Plomp

5 mei
12 mei
19 mei
26 mei

Makkinga

mevr. Dijkshoorn

Makkinga
Elsloo

mevr. E. Plomp (Pinksteren)

2 juni
9 juni
16 juni

Boijl

23 juni
30 juni

Boijl

ds. E.J. Struif
mevr. Hartholt
mevr. H. Knol
mevr. E. Plomp
da. Y. Slik

Boijl

Elsloo
Makkinga
Elsloo

Zoals u hebt kunnen zien is de Skoelebos
gedaan door het sportcentrum en enkele
eerste fase om de zaak een wat netter
Komende herfst zullen een aantal bollen
de wandelpaden wat meer structuur krijgen. De
een wat parkachtige uitstraling krijgt, mogelijk wat
tot een wandeling.

Dinsdag'14 mei ié er een gemeenteavond voorde lidmaten van de hervormde gemeente te Boijl in de
kerk aldaar, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad Hervormde Gemeente Boijl
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INGEZONDEN
Nationaal Fonds Kinderhulp
COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP BLIJFT HARD NODIG
Het nationaal Fonds Kinderhulp heeftvan 12 mei tot en met 18 mei 2002 de jaarlijkse collecteweek.
Bijna 30.000 vrijwilligers gaan op pad om geld in te zamelen voor kinderen die te maken krijgen met
jeugdhulpverlening. Dat is hard nodig, want het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning groeit
nog elk jaar.
Kinderhulp zet zich al meer dan 40 jaar in voor kinderen in Nederland die het minder goed getroffen

hebben, vaak als gevolg van een verstoorde situatie thuis. Via verschillende instellingen voor
probeert Kinderhulp wat meer kleur in hun bestaan te brengen.
\ jeugdhulpverlening
Zo
maakt
Kinderhulp
het mogelijk dat deze kinderen 's zomers een weekje op kampeer\
S
worden van een sportclub, dat er een schommel komt bU het
vakantie
kunnen,
lid
kunnen
À\Á kindertehuis
kunnen vieren.
of
dat
ze
Sinterklaas
#{P

ln Friesland doen ondermeer de Stichting Jeugdzorg Friesland en het onderdeel jeugdhulpverlening
van het Leger des Heils in Leeuwarden regelmatig een beroep op Kinderhulp.

Van de opbrengst, die collectanten

in Boijl ophalen, gaat 20% naar de

peuterspeelzaal

"'t Speulhokkien".
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is over nagedacht,

máár leKKer luieren is ulat ons meer toelachtl{í"
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Adviesteam West-Alert
ADVIESTEAM WEST-ALERT GEEFT VOORLICHTING AAN HUIS
Het in september vorig jaar opgerichte adviesteam West-Alert zal gedurende twee jaar aan zoveel
mogelijk inwoners van Weststellingwerf huis-aan-huis informatie over financiële regelingen geven.
De gemeente Weststellingwerf heeft dit adviesteam ingesteld, omdat er tot nu toe te weinig gebruik
wordt gemaakt van landelijke en gemeentelijke regelingen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld:

*
*
*
*

huursubsidie
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
bijzondere bijstand

en andere regelingen, bestemd voor mensen met een inkomen rond het minimumloon via werk
en/of uitkering

De twee voorlichters van West-Alert, lngrid Ruiter en Zelfia Blakaj, vragen in diverse dorpen, wijken
deze
gemeentelij ke regelingen.
Na het maken van een afspraak kunnen zij met behulp van een draagbare computer bij u thuis
berekenen of u recht hebt op vergoedingen binnen de regelingen.

en straten huis-aan-huis, of er behoefte bestaat aan direct en onafhankelijk advies over

Ook kunnen de voorlichters u helpen met het invullen van aanvraagformulieren en het vezamelen
van de nodige bewijsstukken. Als de hulp van andere voorlichters die in de gemeente werkzaam zijn,
beter op zijn plaats is, zult u daar naar worden doorvenivezen.
Als aankondiging verstuurt het team eerst een brief aan de bewoners van een straat, waarin vermeld
staat dat men binnenkort een huis-aan-huisbezoek kan venrvachten.
Voor belangstellenden in Boijl, die daar niet op willen wachten en direct vragen hebben over de
regelingen, houdt het adviesteam West-Aleft eenmalig een open spreekuur
te Boiil. op Donderdaq 2 meL van 09.30 uur tot 11.30 uur.

in dorpshuis "de Tille"

Bent u op dat tijdstip verhinderd, dan kunt u bellen naar het telefonisch spreekuur.

Verder zal het team in het gemeentelijk informatieblad "Weststellingwerfs Journaal" regelmatig
artikelen publiceren over de mogelijkheden en vooruaarden van bepaalde subsidies, kwijtscheldingen
en vergoedingen en de actuele wijzigingen hierin.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met West-Alert, tel. 0561 691282.
Van Maandag t Donderdag is het adviesteam telefonisch bereikbaar van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Graag willen wij een ieder heel erg
bedanken voor alle hulp, bloemen, post,
telefoontjes etc., tijdens en na mrjn
'bedligtijd'!
Intussen ben ik weer (bijna) helemaal
opgeknapt!
Nogmaals bedankt voor de steun!!!
Thea, Frans en Iris Mooy
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Rommelmarkt op Koninginnedag 30 april 2002

ffi,
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Op Dinsdag 30 april is het weer de hoogste tijd voor de traditionele niet meer weg te
denken onovertroffen Boijli g er Rommelmarktl !
Wij hopen dat u weer in de gelegenheid bent geweest uw zolder op te ruimen, de schuur
een beurt te geven en/ of de kasten uit te mesten, want a.s. Zaterdag 27 april komen
onze medewerkers vanaf 09.00 uur huis aan huis uw oude bruikbare spullen ophalen!
Want wat is een rommelmarkt zonder rommel, prullaria en snuisterijen?
!

Natuurlijk kunt u Dinsdag vanaf 13.00 uur voor véél meer bij ons op het schoolplein
terecht, want ook dit jaar ontbreekt het Rad van Fortuin niet evenals de spectaculaire
verloting, de schiettent, de schminkkraam, de "knieperties", de spelletjes voor de kids en
natuurlijk ons oer-gezellige terrasl
Gezeten op dat gezellige terras zult u weer volop in de gelegenheid zijn om mee te
dingen bij de Verkoop per Opbod!
Uiteraard wordt er ook dit jaar weer een hoekje gecreêerd voor de basisschooljeugd die
daar hun eigen rommeltjes'aan de man' mogen brengen!
Die opbrengst is natuurlijk voor de kinderen zelflll

Voorts komt de opbrengst ten goede aan Dalton basisschool "de Oosterbrink" en
Peuterspeelzaal "' I Speulhokkien".

De opbrengst wordt aangewend om dátgene aan te schaffen wat buiten het normale
budget valt én dat valt het vandaag de dag al snel!!

WU hopen dat het weer een hele gezellige middag gaat worden op ons tot
'magische markt' omgetoverde schoolplein, maar rekenend op uw'goodwill' moet dat
met elkaar zeker weer gaan lukken!!!

Dus.....tot ziens!!!
Rommelmarktcommissie "de Oosterbrink" en Peuterspeelzaal "'t Speulhokkien".
/VooÍ:
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DORPSFEEST

13-14-15-

Tijdens het lange en hopelijk zonnige weekend van 13 Um 16 juni vindt weer het 2- jaarlijkse Dorpsfeest plaats.
Het Dorpsfeest zal bekende programmadelen kennen zoals de 60-plus middag, de kinderspelen,
de stratenquiz en de fietstocht en op vrijdag, zaterdag en zondag muziek in dorpshuis "de Tille'!

Dit jaar wordt het programma van het Dorpsfeest aangevuld met een grootse optocht van
versierde wagens.
"Oude Ambachten" is gekozen als het thema van de wagens en op Zaterdagochtend 15 junizullen
deze versierde wagens een rondtour maken binnen de bebouwde kom van Boijl.
ln het geheim wordt nu al in veel schuren door de buurten gewerkt aan hun creatie, vandaar soms dat
getimmer wat gehoord wordt tot in de kleine uurtjes.
Voor de mooiste wagen is er natuurlijk een hoofdprijs!
Als het weer een beetje meewerkt wordt het weer een gezellig Dorpsfeest en we hopen dat veel Boijligers, jong en oud hieraan zullen deelnemenl!!
Bestuur Dorpsfeest

DORPSFEESTPROGRAMMA

W

DONDERDAG

13 JUNI

MIDDAG VOOR 6O.PLUS
Aanvang 14.00 uur

...DE TILLE''

VRIJDAG

14 JUNI

KINDERSPELEN
Aanvang '13.30 uur

. SPORWELD

LEVENDIGE STOELENDANS

...DE TILLE''

Aanvang í9.30 uur
Na afloop

COCKTAIL

ZATERDAG

í5 JUNI

-

AVOND EN DISCO

OPTOCHT VERSIERDE
Start om 10.00 uur

. CAFE "DE TILLE''

WAGENS . SPORTVELD

SPORT- C.Q. SPELMIDDAG

. SPORTVELD

Aanvang 14.00 uur

ZONDAG

16 JUNI

FEESTAVOND
Aanvang 20.00 uur

...DE TILLE''

STRATENQUIZ
Aanvang 10.00 uur

...DE TILLE''

FIETSTOCHT
Starten tussen 13.00 en 14.00 uur

...DE TILLE''

AFSLUITING
Live Muziek vanaf 17.00 uur

..,DE TILLE"

Prijsuitreiking & Afsluiting

lj.

t

22.00 uur

60-plus middag

T6

juni wordt rond de klok van 14.00 uur het startsein gegeven voor
't eerste dorpsfeest in het nieuwe millennium middels een gezellige spelmiddag

Op Donderdag 13

voor de 'jeugd van weleer'!
We beginnen om í4.00 uur in dorpshuis "de Tille" en hopen op véél deelname.

AlieWieldraaijer tel. 421881

U kunt zich opgeven bij:

GeertjeNolles

1e1.421324

Janny

tel. 421596

Derks

Bent u geen spelletjes-mens, máár wilt u wel even een kijkje komen nemen... ..?!
U bent van haÉe welkom!!!

Kinderspelen
(Vrijdag 14 juni)

Vrijdag 14 juni is hetweerde hoogste tijd voorde kinderspelen!l!
Onze commissie is uitgebreid met twee nieuwe leden, Albertine Spijkers en Marina
van de Berg.
Met z'n vijven hebben we 6 leuke spelletjes bedacht!

De kinderen van groep

5 Um 8 van Dalton basisschool "de Oosterbrink"

venruachten

wij

om

13.30 uur op het sportveld.
Ook nodigen wij de kinderen van groep 1 Um 4 uit.
Wij vinden het hartstikke gezellig als jullie ook van de partij zijn, máár geef je wel even op! Bij jullie
ingang op school hangt een lijst waarop je je naam kunt invullen!!l Doe dit echter in verband met de
indeling van de groepen wel vóór 30 mei! Vergeet dit niet want het zou jammer zijn als je niet mee
kan doen!

Ben je woonachtig in Boijl en zit je wélop de basisschoolalleen nÍet op "de Oosterbrink", dan ben
je óók van harte welkom!
Ook voor jou geldt, geef je op vóór 30 mei en wel middels een telefoontje naar één van de
commissieleden!
Het thema voor dit jaar is "Oude Ambachten".
Als je het leuk vindt mag je verkleed komen dit hoeft niet speciaal in het thema te passen.

Kijk maar, wat jij leuk vindt!!!

Natuurlijk zijn er geen kinderspelen zonder de helpende hand van vaders en/of moeders.
Wij hebben nodig; groepsleid(st)ers en spelleid(st)ers en iemand die helpt bij de peuters.
Geef u op vóór 30 mei.
Voor vaders en/of moeders waarvan hun kind(eren) nog niet op de basisschool zit(ten) maar graag
willen helpen, is er, bij voldoende animo, een opvangmogelijkheid. De peuterjuf staat in dat geval
voor hen klaar. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, geef uw peuter(s) dan vóór 30 mei
op bij éen van de commissieleden.
Dus.....kom allen vrijdagmiddag 14 juni naar het spoÉveld!!!

Gezocht. Heeft u op zolder of in de schuur of waar dan ook misschien nog houten
klompen liggen en wilt u ervanaf?l Dan kunnen wijze goed gebruiken!
Ook zijn we nog opzoek naar 10 houten (appel)kistjes. Wie kan ons hier aan helpen?

\t-l,

De Peuters
(vrijdagmiddag 1 4 juni)

Ook aan de peuters is gedacht, .. ..zij mogen komen spelen bij "'t Speulhokkien".
Opgave dient te geschieden vóór 30 mei bij één van de onderstaande commissieleden, zodat juf Jannie weet wie zij kan verwachten en er rekening gehouden kan worden met 't aantal peuters i.v.m. een lekkere versnapering!
Dus kleine mensjes, willen jullie ook komen spelen en feestvieren, máár zijn jullie nog geen 4 jaar.,...
laat dan je papa of mama dit tijdig doorgeven, zodat jullie niets hoeven te missen!!!

Dus wat te doen vóór 30 mei:

*
*
*
*

Opgeven kinderen groep I tlm 4 op lijst in school
Opgeven kinderen uit het basisonderwijs en woonachtig te Boijl, maar die niet op
"de Oosterbrink" zitten, bij één van de commissieleden
Opgeven als hulpouder voor groeps- of spelleid(st)ers bij één van de commissieleden
Opgeven peuters voor de peuterspeelzaal bij één van de commissieleden

De kinderspelencommissie;

Grietje Edema

-

tel. 421890, Renata Lenstra - tel.421137, Vronie de Nekker

Albertina Spijkers -1e1.421979 en Marina van de Berg - te|.421979

-

te|.421571,

Levendige Stoelendans
(Vrijdag 14 juni)

Vrijdagavond 14 juni wordt het vast en zeker lachen geblazen bij de.....levendige stoelendans!!!
Wij rekenen erop dat íedereen mee gaat spelen met dit overbekende populaire spel, want het is
waarlijk geschikt voor jong én oud! (deelname: vanaf groep 3)
Dit festijn wordt om 't9.30 uur bij mooi weer gehouden náást café "de Tille" en bij slecht weer is er
een uitwijk mogelijkheid naar de grote zaal.
De wéérsomstandigheden kunnen u dus níet weerhouden om van de partij te zijn en ziet u écht
van deelname dan is het zeker de moeite waard om te komen kijkenl!l
WNÈ'
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Wij, Gerrie B. en Gerrie T., hopen op een grote opkomst van welwillende Boijligers.

#i}l,fu"l
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Cocktail-Avond & Disco

)Ps

(Vrijdag 14 juni)

w^
een

Zodra de'laatste stoel is uitgedanst' gaan de stoelen aan de kant en wanen we ons, met
overheerlijke cocktail in de hand (biertje mag ook), in zonnige sferen om tot in de kleine uurtjes de sterren
uit de hemelte dansen in café "de Tille"l!l

Dus hou je van een exotisch drankje c.q. dansje,
dan mag je deze Cocktail-night niet missen!!!
Café "de Tille" Tineke &

b5.

Ramona -

Optocht versie
(Zaterdag 15 juni)
Om 10.00 uur start vanaf het sportveld de kleurrijke optocht van een tiental versierde wagens!
ln colonne zullen de Ambachtelijk opgemaakte wagens door ons dorp rijden.
We venruachten alle Boijligers die niet op de wagens staan, zitten c.q. liggen langs de route om de optocht te aanschouwenl
Er zitten over het algemeen heel wat man/vrouwuurtjes in het maken van zo'n versierde wagen en
een enthousiast publiek langs de kant van de weg is dan ook bijzonderwelkoml!!

Sport- c.q. Spelmiddag
(Zaterdag l5juni)

"nsm
Hoe de gebruikelijke zeskamp-middag er dit jaar uit gaat zien is nog een verrassing!
ffi
\rctl*De zeskampcommissie is echter druk in conclaaf om weer een gezellige sportieve middag
op te zetten. T.z.L hoort iedereen middels de zeskamp-buurtcontactpersonen op welke wijze de
zaterdagmiddag ingevuld gaat worden! | |
De Zeskampcommissie

Feestavond
(Zaterdag 15 juni)

Hoe de feestavond ingevuld gaat worden is nog een verrassing!
ldeeën zat, suggesties genoeg, máár het organiseren van een feestavond waarbij iedereen aan
z'n trekken komt is niet een eenvoudige klus.
Samen met het dorpsfeestbestuur is er echter al druk overleg gepleegd door de zaterdagavondcommissie en het gaat dan ook zeker goed komen.

Eén ding is echter al wel zeker...,.er gáát gedanst worden.....wánt het "TERRY WEST TRIO"
staat garant voor menig plezierig dansuurtje!!!
De Zaterdagavondcom missie

Stratenq uizzzzzz
(Zondag 16 juni)

Bent u reeds uitgerend, moe gedanst, oftewel bent u lichamelijk redelijk gesloopt?
Dan heeft u geluk want vanaf 10.00 uur komt het voornamelijk op de bovenkamertjes aan!!!

Het portie hersengymnastiek welke wij u middels de stratenquiz voorschotelen is
grotendeels vanuit de luie stoel te verhapstukken, dus u kunt rustig op tijd uit de veren
om uw intelligentie te testen!
Zoals wij u elke keer weer met een hand op ons hart bezweren, zal de quiz óok dÍt jaar niet te
moeilijk en te lang(!) z4n, máár vergis u niet..........u kent ons, dÉs..........u heeft uw tijd wél

Het zou ook sneu wezen als u voor niets een heel jaargang kranten hebt bewaard of het
gezeul met de encyclopedie naar de andere kant van-de straat niet nodig zou blijken?l

/,

*
*
*
*

Als u verstandig bent splitst u de quiz bij aanvang direct op. Misschien niet altijd even gezellig
en sommige vragen gaan dan ook aan u voorbij, máár om een beetje knap te scoren is het
verdelen van de quiz wel het verstandigst!
Probeer ook tussen 10.00 uur en 12.00 uur niet teveelte willen biJ praoten...,, bewaar de laatste
nieuwtjes, ditjes en datjes voor een ander tijdstip, kortom steek uw neus slechts in naslagwerken
en praat nérgens anders over!
Sta niet te lang stil bij een vraag, maar let wel, niet geschoten is altijd mis!

Zln er een aantalvragen bijwaarvan u 's avonds graag het antwoord zou willen horen?
Noteer deze dan even op een apart vel papier en wie weet kunnen wij uw nieuwsgierigheid dan
's avonds nog bevredigen!

Vanaf 10.00 uur (buiten buuÉen 09.55 uur) zitten wij in ons dorphuis "de Tille" klaar om u de
stratenquiz te overhandigen en om 12.00 uur (buiten buuÉen 12.05 uur) zitten wij er nog om de
quiz weer in ontvangst te nemenl
Wij zijn streng doch rechtvaardig, kennen geen clementie en gaan na afloop niet in discussie!
Wat echter wél weer leuk is aan ons is dat wij alle buuÉen een lekkere cake meegeven voor bij
de koffie!!l
Alvast veel succes en nog meef plezier gewenstl
Quizzzzzz - commissie Alletta en Henneke

Fietstocht
(Zondag 16 juni)
Eén van de favoriete onderdelen van het dorpsfeest is de fietstocht!
Tussen 13.00 uur en 14.00 uur kan er dan ook zondagmiddag in "de Tille" een startformuliergehaald
worden voor deze altijd verrassende fietstocht!
Weer of geen weer gestart gaat er worden dÉs.. , .. regenjas, voor het geval dat, in de fietstas naast de
'natuur- en vogelboeken', kinderen in het zitje, toiletpapier en een snoepje in de 'buse', de kilometerteller op nul en.....fietsen maar!!!
Als het aan de fietscommissie ligt hérontdekt u het uitgestrekte natuurschoon welke ons dorp omringt, máár probeer echter wél de juiste route te volgen (snij niet stiekem stukjes af!) zodat u geen
stempels mist aan het eind van de rit.....!
Wij hopen dat u met z'n allen geniet van dit ontspannende onderdeelvan het dorpsfeestl!l
De fietstochtcomm issie

Afsluiting
(Zondag 16 juni)
Aan alles komt een eind, zo ook aan het dorpsfeest, máár dit gaat niet zonder slag of stoot!
Vanaf 17.00 uur, dus na afloop van de fietstocht, zal er live muziek te horen zijn in "de Tille" welke
vezorgt wordt door het duo "PALLAS"!
Wij hopen dat dit alle deelnemers van de fietstocht, jong en oud, ertoe brengt om gezellig te blijven
zitten om nog even na te praten, een dansje te maken en een drankje te nuttigen!
Natuurlijk hopen wij dan ook dat diegene die niet hebben gefietst toch gezellig naar "de Tille" komen
om er op deze wijze met elkaar tot een uur of 22.00 een feestelijke afsluiting van te maken!
Tevens worden alle uitslagen van de verschillende onderdelen van het dorpsfeest bekend gemaakt
en eventuele gewonnen prijzen uitgereikt!

Op deze wijze denken wij er een leuke ontspannende afsluiting van te maken met
alle Boijliger feestgangers! ! !
Het bestuur

\ï

VERENIGINGSLEVEN
Dorpsbelang Boijl
BRANDVEILIGHEIDSEISEN IN "DE TILLE''
Enkele weken geleden hebben twee voorlichters van de Brandweer uitleg gegeven aan de verenigingen en de beheerders van "deTille", over de praktische uitvoering van de nieuwe voorschriften.
Dachten wij eerst nog, dat er maximaal 250 mensen in de zaal mochten, nu blijkt dat dit er vaak nog
maar 156 mogen zijn !! Dit heeft allemaalte maken met de inrichting van de zaal;
Als er, zoals gewoonlijk bij een drukke avond, 20 tafels en bijbehorende stoelen staan, dan mogen er
156 mensen in.
Bij 5 tafels en de stoelen in rijen opgesteld, worden 250 mensen toegelaten.
Dan komen echter de praktische problemen om de hoek kijken, want waar laat je dan de kopjes en
glazen? Al met al een groot probleem, niet alleen voor de organiserende vereniging, maar zeker ook
voor Tineke en
I
Dorpsbelang heeft daarom in een brief aan de gemeente, de Vereniging Kleine Dorpen, de Feriening
Lytste Doarpen, de Samenwerking Dorpshuizen Friesland en de Stichting Harten 10, onze grote zorg
uitgesproken over de gevolgen voor de leefbaarheid in de dorpen.

Ramona.

Een ander punt is, dat Dorpsbelang als eigenaar van het dorpshuis, eindverantwoordelijk is voor de
gang van zaken. Aangezien het bestuur natuurlijk niet altijd aanwezig is, wordt van juridische kant
geadviseerd om deze verantwoordelijkheid over te dragen aan de beheerders en de organiserende
vereniging of rechtspersoon.
Daarom krijgen binnenkort alle verenigingen, die gebruik maken van het dorpshuis, een kopie van de
gebruiksvergunning. Daarin staat vermeld, aan welke voorschriften men zich moet houden.
Wij vragen alle verenigingen een verklaring te ondertekenen, waarin men verklaart op de hoogte te
zijn van deze voorschriften en zich daar ook aan te zullen houden.
Wij hopen dat u allemaal begrip op kunt brengen voor deze situatie.
Wij, en zeker Tineke en Ramona, zouden het ook liever anders zien. Maar indien wij ons niet aan de
eisen houden en er komt controle of, nog erger, er gebeuren ongelukken, dan kan de het dorpshuis
zijn deuren sluiten.
En dát is toch wel het laatste wat we willen!!

INFORMATIEBOEKJE BOIJL
Het informatieboekje over Boijl is aan vernieuwing toe. De verenigingen zijn aangeschreven, of
zij hun huidige tekst aan willen passen in de nieuwe uitgave.
Maarwijwillen ook ondernemers, winkeliers, campinghouders etc. in Boijl, in de gelegenheid
stellen om in het boekje vermeld te worden.
Staat u dus niet, of niet juist, in het boekje vermeld, dan kunt u contact opnemen met
Anne-Marie van der Geest, tel 421290. Wel graag vóór 15 mei a.s.
Horen wij niets van u, dan gaan we ervan uit, dat u akkoord gaat met de huidige versie.

Welke interneícomputerfanaat wil de website van Boijl van een wisse dood redden?????
We zoeken iemand die de site wil onderhouden, anders kunnen wij de link vanaf www.dorpen.nl
niet behouden. U kunt zich melden bij het bestuur. (we zouden er erg blij mee zijn, want we zijn zelf
nog net geen 'digibeten', maar het komtwel in de richting!)
Anne-Marie van der Geest.

\8.
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Vrouwen van NU

Ook de afgelopen twee maanden waren er weer de nodige activiteiten binnen onze afdelin
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ln maart maakten we tijdens een leuke worpshop zelf zalfjes en genezende smeersels met"-F+

etherische oliën.. ...ên ze helpen.....!!
ln april hoorden en zagen we hoe om te gaan met brandpreventie. Een leerzame avond.
Volgende maand is al weer de laatste avond van dit seizoen. We laten ons op 1 mei verrassen door
het eendagsbestuur.

CLUBS:

*

*
*

De activiteiten van de gym- en volksdansgroepen naderen de zomerstop.
ln april hebben ze beiden hun laatste bijeenkomst.
De "crea-doe" bleef nog even met lood bezig en maakte er mooie roosjes van.

"Tuinclub" maakte eind maart o.l.v. Nienke een mooie Paastafelversiering.
Het plan is om in april stekken te gaan ruilen en in mei wordt een beeldentuin en kwekerij met

De

bijzondere planten bezocht.

*

De leesclub las "Allezielen" van Cees Noteboom en bespreekt dat nog na.

*

De voorjaarsreis (7 mei) van de reiscommissie gaat dit jaar naar Steenwijk waar
's middags het kermis- en circusmuseum wordt bezocht.
's Avonds gaan we kijken in het grote Postsorteercentrum in Zwolle.

ln maart werd voor een vrij grote groep drie keer een bloemschik-avond gegeven bij "Eigen
in Noordwolde. Dat leverde prachtlge kransen en werkstukken op.
De zomermaanden zijn er geen afdelingsavondenl
Wel kan er gefietst worden elke 1e en 3e Dinsdag van juni, juli en augustus.
Vertrek om 19.00 uur vanaf de eigen "hangplek".

Het duurt nog even maar we wensen een ieder alvast een

\-a ,ó
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nige zomer!!l
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Hetbestuur
ANBO

Zo, daar zijn we dan met ons laatste nieuws voor de zomervakantie.

{=@opMaandag13meizullenweeenbustochtmaken!
Het hoofddoelvan deze reis is een bezoek aan "de Karstenhoeve" in Ruinenrvold.
Het is een 'museum-boerderij'. We zullen proberen er een gezellige middag van te makenl

Verder wensen we iedereen een fijne vakantie toe met veel zon!!!
Namens het bestuur van de ANBO,
Truus Dijkstra
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Stijl"
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PUZZELPAGINA

Doolhofwoordzoeker
Onderstaande woorden zijn als een soort slang in het diagram verborgen. De dikomlijnde hokjes
geven de positie van de begin- of eindletter aan. De laatste letter van een woord is tevens de
beginletter van het volgende woord. Van hieruit staat de volgende letter steeds links, rechts, boven of
onder de letter. De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen een trefwoord.

DIEPVRIESKAMER

NOORDPOOLREIS
RUBBERMARKT
SLOOTJESPR]NGEN
STAALBOUW
STAND
STEIGERPLANK
TREITERING
TURNLES
WEERMAN

ERFWET
ERTSMOLEN
GEPENSIONEERDE
KNIEZERIG
KRIEUWEN
LANDBOUWGEWAS

NATUURKUNDIGE
NEUSSLUMVLTES
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IN HET CIRCUS
--à,1,,/\
DIMESSENWERPER
OH I K E I T S O Z W
LO P O L V A N G N E
PE B O T E S T E R T
EP O R K E S T R U P
OE S D I E A J H M I
VL A D IX O C K T S
SO L A P R S A R O T
WI P N U P E A H O E
OU I S R A P C Z E B
WE O E L E O V T E U
OO H R I T R A P E Z
EC A S O E U G O E U
SO G O O C H E L A A

E
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E
E
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U
A
A
E
E
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E
E
S
P
R
I
N
G
P
L
A
N
K

P

T
I

A
C
L
O
W
N
E
I

T
S

zoek de 16 woorden van het circus
ACROBAAT
ARTIEST
CLOWN
DIRECTEUR
GOOCHELAAR
HOEPEL
KOORDDANSER
NWERPER

ORKEST
PISTE
SCHERPSCHUTTER
SPRINGPLANK
TRAPEZE
VANGNET
WIP
ZWEEP

Voeg telkens één letter toe.

1. klinker
2. eerste persoon
3. grote loofboom
4. deel van je been
5. enig
dat doe je rnet je neus

TRAPJE

KLEURPLAAT
l-Jlll-Jlll-Jt
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SPORT
Sportcentrum
..SCHIJT JE RIJK ACTIE''
Op zaterdagavond 31 augustus, de vooravond van de "Nuttert van der Heide-rit" van oude motoren, organiseert de sport weer een heuse "SCHIJT JE RIJK - actie"!

De opbrengst van de loten, die vanaf juli verkocht gaan worden voor deze "schijt je rijk
ten goede aan het sportcentrum.

-

actie", komt

Waarom? Omdat de gemeentelijke brandweer het plafond van de kantine heeft afgekeurd (niet
brandvertragend genoeg). Dus dit plafond moet worden vervangen, teruvijl de kas na de verbouwing
van de kleedkamers nu leeg is.
Wij rekenen dus een beetje op uw enthousiaste belangstelling tijdens de actie op 31 augustus en
tijdens de lotenverkoop.
Bestuur Sportcentrum

Tennisvereniging
Hallo tennisvrienden,
Het seizoen 20002 is weer van start gegaanl
Voor ons ligt een seizoen met een aantal toernooien en tevens zijn de tennislessen weer begonnen.
De lessen worden gegeven door Jan van Duinen en er zijn twee lesgroepen gevormd.

Verder hebben wij de hele maand april op vrijdagavond voor belangstellenden de mogelijkheid
geschapen om gratis te tennissen.
Dus lijkt tennis je wat? Kom eens kijken en probeer zelf eens een balletje te slaan. Rackets en ballen
zrln aanw ezig evenals begeleid ing.
Voorts zijn we gestart met een vier-dorpen-toernooi. Er worden 5 wedstrijden gespeeid door de
deelnemende dorpen, te weten; Langezwaag, Wijnjewoude, Bakkeveen en Boijl.
Op het program staan verder een openingstoernooi, zomer- en slottoernooi.

De gebruikelijke tossdagen zijn vastgelegd voor de vrouwen op dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur en
voor de mannen op vrijdagavond vanaf 19.00 uur.
Kortom, mogel'rjkheden genoeg dus om veel tennisplezier te hebben met elkaar!
Natuurlijk is ook de jeugd van harte welkom!!!
De vereniging is opgericht in 1995, dus 7 jaar zijn wij reeds actief met tennis bezig in Boijl.
De kunststofbaan voldoet geheel aan de Nederlandse Tennisbond regels.
Een ieder die geïnteresseerd is in de tennissport kan contact opnemen met de volgende
personen:
Roelie Urff tel. 421584 - Rina Kremer 1e1.421624 - Mariëlle Vermeeren hei..421928

Namens het bestuur, tot ziens op de tennisbaan!!!
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Na een gezellig en drukbezochte eerste helft van het kaartseizoen, werd op 19 januari j.l.

een

Kaart-

marathon gehouden. Aan dit jaarlijks sportieve gebeuren deden ook deze keer weer veel leden en
niet-leden mee.
Naast het kaartspelen van 10.00 uur tot 22.00 uur, was er ook volop gelegenheid om de honger te
stillen middels o.a. een overheerlijk warm en koud buffet, verzorgd door Tineke & Ramona.
Aan het eind van de kaartmarathon bleek Janny Ouwerkerk bij het canastaspel de kaarten het slimst
te hebben uitgespeeld en ging bij de klaverjassers Tineke Troelstra met de eerste prijs naar huisl

Op 11 april werden tenslotte de laatste punten bijgeschreven wat de competitie betrof.
de
De jaarlijkse pot-verteer-avond, georganiseerd door Arie van der Sel en Hanny
Jong, bracht de leden dit jaar naar Vledder waar na een kopje koffie met gebak twee
rondes Jeu de Boules kon worden gespeeld.
Het goed gooien van de ballen (boules?l) bleek voor de meeste niet zo eenvoudig.
Twee teams,te weten, Alletta de Weert / Rik Dam en Trijn Brouwer / Jan Riemersma,
wisten
ballen wel goed te bespelen en zij wonnen dan ook met verve. Na kop of munt te hebben
gegooid werden Alletta en Rik de officieële winnaars en moesten Trijn en Jan 'genoegen' nemen
met de tweede plaats. Ook Froukje Mooy en Danny Giers hadden een goede hand van gooien en zij

de

werden derde!
Na enkele consumpties te hebben genuttigd gingen we weer terug naar "de Tille" waar we ons konden bedienen van een lekker hapje en de voozitster, Saskia Dam, bekend maakte wie dit jaar met
de felbegeerde wisselbekers naar huis mochten gaanl
Bij de Canasta behaalde Janny Ouwerkerk met voorsprong de eerste plaats, werd Trijn Brouwer een
goede tweede en bleek Janke van Zanden beslag te hebben gelegd op de derde plek!
Bij de Klaverjassers behaalde Henneke Veldmeijer voor de derde achtereenvolgende keer
de eerste plaats, wat betekent dat er volgend jaar een nieuwe wisselbeker aangeschaft
moet worden?!
Jan Riemersma werd een sportieve tweede en Hanny de Jong mocht brons in ontvangst
nemenl

A met alwas het een gezellige feest- en afsluitingsavond van het kaartseizoen!ll
Tot zover het kaartnieuws!
Het bestuur
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Noot;
Op Vrijdag 3 mei is er voor de laatste keer dit seizoen PRIJSKAARTEN!
Deze avond wordt voor alle kaartliefhebbers georganiseerd door café "de Tille"!!!

Gevraagd:

Fietszitje voor achterop
Fam. B. Diever, tel. 421460
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Peuternieuws
NIEUWE PEUTERS
Er zijn drie nieuwe peuters op de peuterzaal komen
spelen. Dat zijn: Guus Dam, Tjeerd Hilhorst en
Rowan Jongedijk.

BASISSCHOOL
Ook zijn er een aantal peuters naar de basisschool
gegaan. Dat zijn: Vincent Spijkers, Rob Klaverboer
en Sanne de Groot.

VERJAARDAGEN
Lisanne Bron
Sietse Bosma
Deamen Ouwerkerk
Ramon Ouwerkerk

april
30 juni
1 juni
1 juni

29

4 jaar
4 jaar
3 jaar
3 jaar

VAKANTIE
Meivakantie
Pinksteren

29 april

ím

10 mei

20 mei

OPGAVE PEUTERSPEELZAAL
Wilt u uw kind een kijkje laten nemen op de peuterspeelzaal?
Neem dan kontakt op met Albertina Spijkers, tel. 420682.
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Zoals jullie de vorige keer hebben kunnen lezen heeft juf Lenie afscheid van ons genomen.
Door deze verandering heeft het bestuur zich moeten buigen over het, hoe nu verder?!
Het bestuur heeft beslissingen genomen, aan de hand van een aantal feiten.
Feit eén is dat het aantal peuters de laatste tijd afneemt en de prognose laat geen ander beeld zien.
Feit twee is dat we iedere maand financiëel moeten inleveren.
'
We zijn dus niet op zoek gegaan naar een nieuwe juf, maar hebben juf Jannie bereid gevonden
gaan
plaats
per
dagdelen te
werken, in
van 2. We zijn dus van 4 ochtenden
week, teruggegaan naar
3 ochtenden. Deze ochtenden zijn maandag, woensdag en vrijdag. Dit betekent dat iedere peuter gewoon 2 dagdelen naar de peuterspeelzaal kan.
Verder willen we juf Jannie veel succes wensen met haar extra ochtend erbij!

3

NOG EVEN DIT...
Wij willen iedereen erop attenderen dat er geen gebruik van de speeltuin achter de peuterspeelzaal
gemaakt mag worden buiten de openingstijden van de peuterspeelzaal!!!
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FILMSTERREN IN BOIJL
Onlangs heeft groep 718van basisschoolde Oosterbrink mogen
meewerken aan een film die gebruikt zal worden door de politie Friesland.
leder jaar gaan medewerkers van de politie naar basisscholen in friesland.
Ze spreken dan met kinderen uit de bovenbouw over geweld op school,
pestgedrag, vandalisme, winkeldiefstal etc. Bij zo'n gesprek hoort natuurlijk een filmpje met voorbeelden die kunnen leiden tot een interessante
discussie. Het filmpje dat de politie gebruikte was verouderd en zodoende
mochten wij meewerken aan een nieuwe film.
Het was allemaal erg professioneel. 's ochtends kwam de cameraman Evert van den Berg en zijn geluidsassisente Ammarins Dikkens in de klas vertellen wat de bedoeling was. De kinderen mochten
niet in de lens van de camera kijken tijdens de opnames. Dit werd even geoefend want het is best
vreemd om zo'n camera vlak onder je neus te krijgen terwijlje er niet naar mag kijken. Daarna gingen we naar buiten. Er werden opnames gemaakt van een scène waarin de kinderen op het schoolplein kwamen. Daarna werd het erg spectaculair. De kinderen moesten een ruzie naspelen met een
heus gevecht. Richard kreeg een kussen onder zijn trui en Pieter mocht hem in elkaar trappen,
Na deze spannende scène trok de filmploeg het dorp. Daar werd een scène over vandalisme opgenomen waarbij de kinderen een fiets mochten molesteren. Menig voorbijganger werd betrokken bij dit
spektakel. Er werd gevraagd of zij een reactie wilde geven op wat ze zagen gebeuren.
Na deze dag werd de film bij omroep friesland gemonteerd. Er kwam muziek bij en de film werd voor*
zien van een commentaarstem.
Een aantal dagen later werden we uitgenodigd voor de première in het gebouw van omroep friesland.
En we mogen trots zijn op het resultaat I
Deze film zal op zo'n 500 scholen in friesland getoond worden. Na de vertoning van een film krijgen
de kijkers een werkblad en volgt er een discussie. Hieronder ziet u een voorbeeld van een opgave
van het werkblad. Het is een fragment uit de film waarin de juf de vechtende jongens uit elkaar haalt.

Foto 4: GEWELD EN SLÁCHTOFFER
tr Wat doe je als je zotets ziet?
tr Wat moet de juf of meester doen?

FEESTAVOND
Op 15 maart stonden alle kinderen van groep 3 Um 8 te stralen in
de Tille tijdens de opvoering van hun musical. Groep 3 Vm 6 speelde
"Op zoek naar vriendschap" Dit was een eigentijdse bewerking naar
aanleiding van het verhaal van de Kleine Prins.
Daarna speelde groep 7/B "Heksen Bestaan", gebaseerd op een
verhaalvan Roald Dahl. Vele mensen hebben meegewerkt om
deze musicals op de planken te krijgen, en samen met de kinderen
was het een leuk geheel geworden.
Wij hopen dat u volgend jaar weer komt kijken!

28.

OPEN DAGEN

op dinsdag 26 en woensdag 27 maart jl. hielden we open ochtenden.

gebruik gemaakt om een
Velen, oudérs (toekomstigei en "niet ouders", hebben van de mogelijkheid
kijkje te nemen in school.
Men kon met leerlingen en leerkrachten praten.
en om als
op beide dagen waren er 2 dames van de ouderraad aanwezig om koffie/thee te schenken
gids de eventueel benodigde uitleg te geven.
als heel plezierig ervaren.
Zowel leerlingen, leerkraihten als-oudérraad hebben deze ochtenden
SPORTDAG

voor de groepen 3 Um I met de volWoensdag 22 meia.s. houden we weer onze raarlijkgg sportgry
Windroos.
g"náà róËolen: de Vensterschool, de Velden, Matthijsje en de
aan de Elsweg in Noordwolde en
Deze sportdag worot;eÀá"0"À ob À"t korfbalveld ván Leonidas
..
duurt van 8.30 uur tot 11.45
ztlrr dan ook van harte welkom!
De kinderen willen graag aangemoedigd worden' Supporters

uur.

AVONDVIERDAAGSE
Van27 meitot en met 30 mei 2002in Noordwolde'

ss
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OKKIE EN HET NIETRIET
Dit is de titel van een 11 weken durend project, waarbij houten
blaasinstrumenten centraal staan. Het project is een initiatief van
muziek- en dansschool "De SchoteMerven".
Marijke Admiraal, docente van de muziekschool kwam, als Aaltje Goedeman,
iedere Woensdag een half uur lesgeven.
Daarnaast vonden er door de week een aantal activiteiten plaats, die met het
project te maken hadden.
Het projectwerd op Donderdag, 28 maart j.l. afgesloten met een heus concert
door het:
OKKIE KRUIS CONCERT - orkest (de leerlingen groep 5 en 6) in "De Tille".
De genodigden (groep 3 en 4, groep 7 en I en ouders) genoten van de klanken van de klarinet, de
blokÍluit, de dwarsfluit en de klarizak tijdens het half uur durende concert.
Sieta Dolstra en Jetske Kloosterman verzorgden samen nog een blokfluit optreden.
Een project, dat zeker voor herhaling vatbaar is!
SCHOONMAAKDAG
Op vrijdag 12 april hebben de kinderen van groep 5 Vm I hun best gedaan voor een schoon milieu in
Boyl. Van de gemeente kregen de kinderen een rode pet, een vuilniszak en handschoenen om al het
vuil in Boyl op te ruimen. Van hard werken krijg je dorst en ook daar was voor gezorgd. leder kind
kreeg een pakje drinken en een appel mee die ze natuurlijk ook weer, geleegd en afgekloofd, mee terugnamen in hun vuilniszak. Er werd behoorlijk veel gevonden van snoeppapiertjes tot piepschuim en
zelf een oude fiets!
Alles werd op school vezameld, waarna de gemeente het vuil kwam ophalen.
SCHOOLKO RFBALTOERNOOI
Op 15 mei2002 vindt het jaarlijks terugkerende schoolkorfbaltoernooivan Weststellingwerf plaats op
het korfbalveld van korfbalvereniging Leonidas aan de Elsweg te Noordwolde.
Er doen twee teams van "De Oosterbrink" mee.
De beide teams zijn al druk in training.
Het toernooi begint om 13.00 uur.
We rekenen op veel supporters!
U komt toch ook even een kijkje nemen en onze korfballers aanmoedigen?

?3,

TIEN VRAGEN AAN: JUF GERRIZIJLSTRA -BOOTSMA
Juf Gerri, opgegroeid in Boijl, heeft deze keer de 10 vragen
beantwoord.

Wat is jouw taak op "De Oosterbrink"?
lk werk 30 uur op "De Oosterbrink". Mtjn taak is
groepsleerkracht. lk doe samen met juf Herma
groep 5 en 6. Ook ben ik lntern Begeleider (1.B.-er).
Omdat Geert Pijlman nu ook directeur is op de
basisschool voor asielzoekers "De Windroos" in
Noordwolde, is hij niet altijd op onze school aanwezig.
Dan ben ik aanspreekpunt op school.
Daarnaast doe ik nog managementtaken.
Op welke scholen heb je zelf gezeten?
lk ging een half jaar naar de kleuterschool ('tVeurspel) in Boijl.
Toen kwam meester van der Heide bij mijn moeder, die zei, dat ik als vroege leerling best
naar klas 1 van de lagere school kon en dat gebeurde.
Na zes jaar O.L.S. Boijl ging ik naar de M.A.V.O. te Noordwolde. lk slaagde in 1977.
Daarna ging ik naar de H.A.V.O. / P.A. in Heerenveen. ln 1982 slaagde ik voor mijn
onderwijzersdiploma.
Heb je een relatie, kinderen?
lk ben getrouwd met Wim Zijlstra. Wij wonen in Noordwolde. Wij hebben twee kinderen: Mieke (10 jaar) en Anja (B jaar). Onze kinderen zitten op de Vensterschool in Noordwolde.
Wim en ik werken beide part-time. Wim is altijd thuis op maandag en vrijdag. lk ben vrij op
dinsdag. Op woensdag past mijn moeder op. Op donderdag eten de kinderen tussen de mid*
dag op school en na schooltijd gaan ze naar de BuitenSchoolseOpvang in Noordwolde. Wij
ervaren dit als prettig geregeld.

Wat is je lekkerste zelfgemaakte gerecht?
lk kook bijna nooit. Toen ik Mieke vroeg: "wat is mama's lekkerste zelfgemaakte
gerecht?" antwoordde ze: "Heb jij weleens een recept zelf gemaakt dan? Dat zegt genoeg.
Wat ik erg lekker vind, is broccoli schotel en lasagna. Eigenlijk lust ik alles als ei maar
geen vis in zit.
Welk t.v. programma vind je leuk?
lk kijk niet zo vaak t.v. lk slaap ook vaak als ik "t.v. kijk".
lk kijk wel regelmatig naar Klokhuis, Jeugdjournaal, het acht uur journaal.
Programma's als Spoorloos, Memories, Het gevoelvan..... vind ik ook leuk.

Wat is je favoriete vakantieland?
We hebbben al heelwat leuke plekjes in Duitsland gezien, maar mijn favoriete
vakantieland is Oostenrijk
Doe je aan spoÉ?
Mijn favoriete sport is korfbal. Dat beoefen ik bij O.D.l.S.. Elsloo.

Beschrijf eens een leuke situatie, die je hebt meegemaakt op "De Oosterbrink".
Toen ik in 1982 van de P.A. afkwam lagen de banen in ondenruijsland niet voor het oprapen,
lk besloot om te solliciteren, ook naar functies buiten het onderwijs. lk werd eind 1984 op proef
aangenomen in een wolwinkel aan de Dracht te Heerenveen. Op een dag komt er een man in
de winkel, die zich voorstelt als de vader van Geert Pijlman. Of ik even contact op wilde nemen met Geert.
ln de middagpauze belde ik met Geert, die vroeg of ik in het kader van het Werkgelegenheids
Project Onderwijs op zijn school in groep 5 en 6 wilde komen werken. lk bedacht me geen moment en zei mijn baan in de wowinkel op. Vanaf januari 1985 werk ik parttime in het ondenuijs.
Vanaf augustus 1993 werk ik alleen op "De Oosterbrink".

b,

Wat is je favoriete website?
De websites, die ik regelmatig bekijk zijn: www.knkv.noord nl
www.kennisnet.nl
www.taptoe.nl
Verder gebruik ik het world wide web om informatie af te halen voor bijvoorbeeld
de vakantie
een dagje uit of extra lesinformatie.
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Welk vak vind je leuk om te geven?
lk heb geen voorkeur. lk vind LESGEVEN gewoon LEUK!l!

Juni

I
13
17

20
24
26

29

Juli
Yanick Wieldraaijer
Lisa Bergsma
B André Jager
8 Bertine de Vries
10 Evelien Asma
21 Andrea Zubonja
30 Stijn Dam

Stefan v.d. Velde
Davey de Nekker
Josje Veldmeijer
Esmee Dam
Ruben de Jonge
Jense Bergsma
Arnold Dassen

1
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Mei- en Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

29 - 04 -2002
20-05 -2002
01 -07 -2002

1009

-

05

08

-

2002

-2002

LET OP !!! HIERONDER METEEN DE VAKANTIEREGELING VOOR 2OO2
-2003 !!!
Zomervakantie
01 - 07 - 2002
09 _ 0B _2002
Herfstvakantie
14 - 10 - 2OO2
18 _ 10 _ 2OO2
Kerstvakantie
23 - 12 - 2OO2
03 _ 01 _ 2003
Voorjaarsvakantie
24 - 02 - 2003
28 _ 02_ 2003
Paasvakantie
18 - 04 - 2003
21 _ 04 _ 2003
Meivakantie
28 - 04 _ 2OO3
0S _ 05 _ 2003
Hemelvaart
29 - 05 - 2003
30 _ 0S _ 2003
Pinkstervakantie
09 - 06 - 2003

Zomervakantie

30-06-2003

3t

08-08-2003

Het speelhuis in groep

L

I

2

Tijdens de druk bezochte Open Dagen op 2ó en 27 maart j.1. kregen we veel positieve reacties
over het speelhuis in de klas van de groepen I en 2.
De rei.iniecommissie (rvelke in de zomer van 2000 een grote schoolretinie organiseerde ) had
na atloop ervan een positief saldo
De commissie stelde dit geld beschikbaar aan de Dalton basisschool De Oostcrbrink.
Van dit _seld is het speelhuis bekostigd.
Het geheel van hout opgetrokken huis heefi twee verdiepingen Op de begane grond is cen
zogenaamde huishoek ingericht en boven is de Iees- en computerhoek.
De kinderen van gÍoep 1 i 2 vertellen zelf rvat ze vinden van het rverken / spe lcn in het
speelhuis.

Saskia: computers vind ik leuk, omdat ik daar 't liefst speel, kun je ook
mooi naar beneden krjken.

Dennis: boven spelen met de computers vind ik wel gaan.
Jense: de computers zijn leuk en de huishoek, in de boekjes niet zo leuk.

Andrea: kun je leuk spelen, met de poppen en verkleden.

rj-}'trx;1il
{t

Robin: boven is't leukste want ik kan heel goed computeren, thuis heb
ik ook Alladin

Iris: in de huishoek, nou want

daar zijn heel veel poppen en ook nog

lui sterspel letj es boven.

Dominique: de hele huishoek omdat daar ook zo veel poppen zijn en van
die hele mooie verkleedklereri.
-11
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Stefan: daar zijn hele grote muizen, dat vind ik leuk.

Arnold: boekjes lezen, computeren

en in de huishoek

bij het aanrecht pannenkoeken bakken..

Helen: verkleden in de huishoek, boekjes lezen en computeren.
Nancy: computerspelletjes en verkleden in de huishoek.

Edwin: dat vind ik gewoon leuk, ook de oranje pet vind ik leuk.
Ashley: poppen verkleden, zelf verkleden met de mooie rokjes en computeren.

Jórny: boekjes lezen, verkleden met leuke rok, blouse, sluier, leuke schoenen en een tasje.
Ruben: eten koken en de poppen aankleden.
Esmeé: verkleden in de paarse jurk, de poppen aankleden.

Stijn: in de huishoek

en boven boekjes lezen.

Naomi: computeren en in de huishoek Robin bellen.

Kevin: verkleden met alle verkleedkleren en de poppen verkleden.
Daniël: (op vakantie)

Dion: boven boekjes lezen.

%ffi

Daisy: computeren, verkleden en de poppen verkleden.

Vincent: met de computers, in de huishoek vind ik
de pet mooi, brood maken en thee drinken, soms
komt er visite in de huishoek.

Sanne: computeren, de huishoek ook leuk.

Manuela: omdat er zulke leuke spullen zijn. Soms nemen kinderen
ook leuke dingen mee.

Jouk

kan

je zo leuk computeren.

Joyce: omdat ik dat leuk vind, boekje lezen, verkleden, poppen spelen.

Andrea: daar kun je je verstoppen op twee plekken en met

de poppen spelen

en boven lekker computeren.

Bastiaan: niet in de huishoek hoor, maar boven met de computers en het
luisterspelletje dat vind ik heel leuk
Jesse: het computeren boven vind ik leuk, maar boekje lezen niet zo erg leuk.

Sander: het liefste ga ik boven computeren, omdat ik dat leuk vind, in de
huishoek spelen vind ik niet leuk.

33,

De kinderen

van groep 4 hebben
in groepjes een eigen sprookje bedacht.

Als ik eens op een bezemsteel kon vliegen, dan zou ik
naar het sprookjesbos in Amerika vliegen.
ga
lk
dan naar de speeltuin in het sprookjesbos.
lk ga van de grote glijbaan glijden.
Daarna ga ik een prinses in een a,vaan betoveren.
De zwaan gaat naar de rivier toe.
De zwaan komt een prins tegen.
De prins geeft de arvaan een kus.
De zwaan wordt weer een prinses.
prins
gaat later met de prinses trouwen.
De
Ze gaan in een heel groot kasteel wonen in Amerika.
Ze leefden nog lang en gelukkig.
Astrid, Jouke, Matthijs en Jiske.

Als ik eens een toverkoffertje had,
zou
ik
dan
er toverpoeder en een toverstok instoppen.
lk ga op reis met de toverkoffer.
lk kom een moeder tegen die huilt.
Ze is haar dochtertje kwijt.
lk vraag: waar heb je haar het laatst gezien?
We gingen een ijsje kopen bij de speeltuin toen
opeens was ze weg.
pakte
lk
mijn toverstafe uit de kotfer en zei de spreuk
Sim-sa-la-bim
ik hoop dat het kindje gauw weer terug komt bij jou.
Opeens stond het meisje weer bij ons.
De mevrouw zei; hoe kunnen we je ooit bedanken.
We gingen toen samen ijs eten.

'

Enryin, Tim en Sabine.

34,

lk kom bij het huisje van de heks.
lk kijk dan door het raam naar binnen.
lk zie de heks bij een ketel staan.
Ze kijkt in haar tover boek.
Dan pakt ze iets uit de kast.
Dat is een giftig toverpoeder.
Ze doet het in de ketel.
Ze gaat er in roeren.
lk zie iets en het lijkt op een zwarte kat.
Het begint steeds meer te lijken op een zwarte kat.
Het dier springt op de stoel.
De kat kijkt heel erg boos.
De heks pakt weer iets uit de kast.
De kat loopt naar de vensterbank.
De kat doet het raam open.
poes
miauwt en de heks kijkt op.
De
lk ga snel achter het huis.
Dan kijk ik nog eens.
De heks gaat verder weer haar toverdrankje.
De poes gaat terug op de stoel liggen spinnen.
lk ren weer terug naar huis.
Silvia, Bastiaan en Herwin.

lk zie een kabouter door het bos lopen en ik ga hem iets vragen.
lk vraag hem waar het huisje van de heks is.
De kabouter zegt: eerst rechtdoor dan linksaf en steeds rechtdoor.
lk doe dat en na lang lopen kom ik bij het huisje.
lk klop op de deur.
De heks doet open.
Ze zegt: wat kom je doen?
lk vraag: heb je ook een mandje zodat ik paddestoelen kan zoeken?
De heks zegt:je mag geen paddestoelen plukken,
maar we kunnen wel samen bramen gaan zoeken.
Dat doen we de heks en ik.
lk maak samen met de heks bramenjam.
Als de jam klaar is eten we gezellig samen een boterham met bramenjam.

José, Lisa, Wiljan en Remon
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Vrijdag

Okkie Kruis project.

12 april
deden wij mee aan de Schoonmaakdag.
We zochten zwerfvuil langs de Doldersumsestraat.
Groetjes MARK BOS, groep 6.

@

We hebben een heel project gehad.
Het was heel leuk.

We hebben ook liedjes geleerd.
We sloten het af met een concert

Groedes van: iVlaria van der Zee groep

6, I ,',,

-"@F@@
Okkie kruis project.
Okkiê kruis is een,jongen,die veel reist,
En hrj heeft een pet met alle bij kanten een klep.
Hij komt in Rotange en hoort geluid.
En hrj is op zoek naar een kasteel.
En'hij maakt kennis'met,de dochters van

Okkie Kruis
Groep,,J,sn 6 hebben mee gedaan aan een

de

:

dijkgraaf.
Groedes van Karina Marks, groep 6.

muziek projekt.
We hebben mee gespeelt op de klarinet
dwarsfluit blokfluit
en de klarizak. Ik vond het best mooi.
JETSKE KLOOSTERMAN GROEP 6
:

Open dagen
De op.en dágen waren,op,fllnsdág en op woensdag.
I{et.was op dinsdagldruk,,
en:sda$ was.het drukker.
Een paar kinderen waren toen ziek dat was niet
leuk.
Gioetjel Marin Zuborya, groep 6

,

MáaÍ

,

leuk.

De:open, dag was
, . r:.,,.
Er waren veel mensen te kijken.

,

:
,

we

:,

En Jentje hàd gewonen en Debora had veloren.

je bóeken

en,

inl:,,ie.;

dus

FEESTAVOND
.::l
I "

,

Ze;kef,en,,in

schoonmaken .
Ik ook. Ik zat bij Rianne de vries
en bij Joëlla,susanne,Nienke,Jentje,Bertine
best een leuk groepje
Yanick Wieldraaijer, groep 6

,Het:was,leuk en ik had het goed gedaan alls
gluurder.
En alles was was heel leuk hooor.
En mijn moeder was er ook bij en mijn vader,

:

Èn hoeje werkt keken zenaar
En ik zat op de gang te werken.
En Jentjê'en,Debora :Za-ten:óp de gang een'
spellètje te doen:,. ' ,r
een, ieken- spelletj e.,:

Met de schoonmaakdag moesten we het dorp

sehriften..,,

schoonmaakdag ffi

leuk

WY

Ik moest de Brink doen.
Mijn vader hielp op een andere route ook mee.
.. SIETA DOLSTRA GR. 6

,

En het was super druk
Maar het was toch wel leuk.
GROETJES DEB'O:M. ROEL,OFSEN,

deden de

Dat was

:

r

'

groep 6.

Schoonmaakdag

leuk.

Sehóóqáakdpg'w,as.h9el
, ,1,,
We hebben twee autobanden gevonden.
Èí m!,jn,viiénO 4átk.hèeft ,de hoès,,,',,,
'
èËn-Sox videóbánd gevonden. '
""n
Onze leider was juf Gerrie.
Duvev de Nèkkei, groep 6

4È
1S

nooit

thuis

Okkie Kruis
Het, okkie kruis. consert was heel, leul<.

We hebben op de fluit de dwarsfuit en de
karizak en dan nog de klarinet.
DE:flnit ik hêt léukst.
Evelien asma 9116

-*
't is een man -ne - tje

3b.

met

veel

/,

De schoomaakdag was heel leuk.
Ik heb zelf een kapotte fiets gevonden,
Uilke Bosma. groep 5

De feestavond was erg leuk

Zo als de Robots.
De Rozen ,en Gluren bij de buren.
Andre Jager, groep 5

ffi
HËÉffi.
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De Feestavond
Ik was een roos.
Alle.rozen staan op een,foto bij elkaar.
Ik heb een mooie grote foto gekegen,de anderen

FEESTAVOND
Het was spannend.
Ik was niet bang.
Het ging goed.

niet.

Op het laatst kregen v/e een fotoboekje.
LIAM BERGSMA, groep 5

jullie mij zien

stáan in het aanpáken?
groetjes Silvia Beun

Hebben

De feestavond,
Ik vond niet leuk datzezaten te kletsen,
Alleen ik deed het zélf ook.
Het was heel leuk maar ik vond het niet spannend.
Danny Wijntjes groep 5

Ik was met de $oep,
het zwerfuil

op en de leider was juf Geni.
en Mark vond een rare video.
band iedéreen moest lachen,
ik vond een hemd
groetjeS Robby Bloemsma, groep

5 ':

FIet gáa-r.,over de kleine ptins,op zoek

Hij

kan niet vrienden worden.
en dan gaat hij naar zij eigen roos:

,Jo{{,bergsma; g1oep 5;

,

,,,':,

De schoonmaakdag.

':

Í.1&4{.

E#

okkie kuis

het projekt van okkie kruis vond ik besd moelek
en ik vond ik heel leuk .
okkie kruis bestat egt ,
als je het niet gelovt dan moet je hem maar gaan
zoeken.

Bertine de vries groep 5
Ik had okkie kruis heel leuk gevonden.
En dat wat ik leuk vond,
Met Aaltje vond ik het,leuken ik vind
hetjammer dat aaltje weg ging.

,,,,:,

M
ry

s

_iJá

::

Sylvia de vries, groep 5.

Ik, zat,:b'ij i:hele' leuker,rkjndeien,in'.ft !.'. groepj e,
Toen we op het begin van het schoolbosje
t'
,,:,.,
Wargll.,,

r
:.'r:1
Vond ik een dood kaaitjè.
Toen zei mijn groepsleider tegen mij je moet
hem laten liggen.
Toen hadden andere hem opgeruimt.
:

En het was heel leuk hoor
Josje Veldmeijer, groep 5

met de feestafond was ik robot,
We moesten tellen,tellen,en nog eens tellen.
En Yanick was de robotbaas.
Hidde Kloosterman

','

:

Jetske

De feestavond.

Schoonmaakdag
Op de schoonmaakdag.
H-ad{en twee kleding,,stukken gevonden en een
horloge,
Jk had drie flesjes een plank met ijzer er aan.
'j,Jérko,Lenstra, groêp 5

vrienschap,

met Silvia Judith

Karina en Sylvia

De Feestavond.
De Feestavond was een groot succes
lk vond het ook leuk om áe hoofdrol te spelen
Winfred Boekhoudt, groep 5:

rnet.mee daarin, Davey ên:S:ilvia
Joritsma.

en we ruimden al

De feestavond
Ik was een roos samen

".d*\{'Ji

,f

ir^
5d

Schoonmaakdag
Het was heel heel heeeel leuk
En ihvóndreqqspi1,.,,."n:elastiekwaarjeje,
school-tas mee vast kan maken).
En bij het linker huis naast het Cafe de tille vond
ik een,snoeischaar in de struiken voor het huis , en
foen heb ik die maar over het hek heen gegooid.
groeljes Nienke van Zanden gr. 5

Judith,,,Íah: dên:'Bgrg

i7

Een zu''arte hond met u,itte sokken.
Hield bijzonder veel r'an knokken.
Komt er €en kr,r'aaie hond.
lvfet een grote
Dan siaat hrj erop met stokken

mond

.Tochem Boeijenga.

i

Er was eens een kat.
die viel op zLJn gat.
toen werd hij erg heeÈ
t,oen liet hij een schee
t,oen was zijn gat plat..

Er woren eens een mier,
en een Pie?
Die zoten op de wip,
sqmen met een kip
en die mookten plezier
Annolies Dolstro Groeo 8

groetjes barry mailly

Er was eens een Janthijs,
Die bouwde Íurn een ijspaleis.
Zijn ijs werd erg lekker,
Hrj vervoerde het met eeÍ frekker
En hij was wijs!
Kip

Er llas eens een kÍ P ,
die zat oP een wiP.
Daar lag ook een ei,
op een dikke kei.
En de kip was sip.
Caro

lien

De hond
Er was eens een hond,
die viel op zijn kont.
Hij riep erg hard AU,
zijn moeder kwam gauw
maar het rwas maar een
klein wondje.
Sylvia Joni

er waren êens 2 kippen
1 er van stond t.e pikken
want, er lag een worm
ineens kwam er een storm
de kip die stond, te pikken schrok en begon t,e hikken
groet j es Jennif er ,Jager
Er was eens een slang'
Die was erg bang'
want er lag een doode muis'
bange slang kroóP van angst in een
En in eens was het Pang'
groetj es
wilmer.

Er vas eens en vos.
Die vos at mos.
Hij vond het lekker.
Hij mekkerde als en stekker.
Toen wad hij de klos.
Groetjes van Roy Ouwerkerk

was eens een muisje,
Hij woonde in een huisje.
Met een riet dakje,
hÍ droeg een mooi pakje.
en blij zijn huisje, was een sluisje.

r wos eens een kat
Hij stond op een lat
Hij sprong noor beneden
Longs olle troptreden
En plots viel hij oP zijn 9

AGENDA
25 april

Oud papier

26 april

i-voetba lwedstrijd
"Jong"OZC|Boijl - Veteranen,
Re0

n

aanvang 19.00

uur

Aansluitend feestavond in cafe "de Tille"
Voor iedereen toegankelijk
27 april
30 april
2 mei
7 mei
13 mei

22mei
30 mei
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
28 juni
4 juli
31 augustus
1 september

I

Rommel ophaaldag,
aanvang 09.00 uur
Rommelmarkt,
aanvang 13.00 uur
Adviesteam West-Alert in Dorpshuis "de Tille", aanvang 09.30 uur
Voorjaarsreis Reiscommissie Plattelandsvrouwen
Busreis ANBO
Sportdag "de Oosterbrink"
Oud Papier
Dorpsfeest
Dorpsfeest
Dorpsfeest

Dorpsfeest
Laatste Schooldag
Oud papier
SCH IJT-J E-Rl

J

K-ACTI E Sportcentru m

Nuttert van der Heide-rit
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WaÊ ef,r;,$ebeurt

op het platteland. Tenslotte komen hier de
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vandaan die daar in de supermarkt liggen. "
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