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BIJ DE VOORPLAAT
De cast van toneelvereniging “Nut en Genoegen”
Een bont gezelschap van 50 plus aan de Bingoooo georganiseerd door de OJP
Een hert :D

EVEN BUURTEN
Op 21 januari werd op het nieuwe jaar getoast in de garage van
Erwin en Ali op nr. 32
Het was heel gezellig maar het ontbreken van de jongeren uit de
straat was echt een gemis.
Dat moet volgend jaar toch beter kunnen jongelui! Afgesproken?
Nr 8. is inmiddels bewoond.
Stefan, Suzanne en Sverre Edema, van harte welkom in onze
straat, we hopen dat jullie hier plezierig zullen wonen.
Nr. 24 Corine Platje heeft het laatste vogeltje uit haar nest
uitgezwaaid. Chiel is met zijn Roos gaan samenwonen in
Oosterwolde. Het ga je goed Chiel en vlieg nog eens aan.
Corine past twee middagen in de week op de kleindochters, dus
het nestje wordt lekker warm gehouden.
Dan de ziekenboeg.
Nr.7 Met kerst belandde Janetta nog onverwacht even in het
ziekenhuis, gelukkig heel snel hersteld.
Nr. 30 Corrie de Vries heeft een nieuw onderzoek gehad en moet
geopereerd worden. Ze wacht op een oproep.
Nr. 26 Rudy heeft een ingreep ondergaan in Maastricht.
Bij deze hartelijk dank voor de heerlijke fruitschaal die ik mocht ontvangen.
Tot de volgende keer
Corrie de Vries
Rudy Klesman

Boijl Centrum
Weinig nieuws uit onze buurt deze keer.
Onze oudste buurtgenoot Annie Winters werd 12 januari 91 jaar.
Zij vierde dit samen met familie, buren en kennissen in dorpshuis ‘De Tille’.
Annie, namens de buurt nog van harte gefeliciteerd en we hopen je nog lang in ons midden te
hebben.
Heeft u buurtnieuwtjes uit Boijl Centrum, geschikt voor publicatie in de dorpskrant, dan deze graag
aan ons doorgeven.
Aafje Wever en Thea Pijlman
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Boijl

ost

Nu de rust is wedergekeerd na alle heerlijke feestdagen en de vakantie en vrije dagen, is het toch ook
weer een fijn gevoel om een ‘normaal’ ritme in de week te mogen draaien. Een beetje ritme en
regelmaat in het leven van een mens is toch nog niet zo verkeerd. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen
genieten met een grote G van alle dagen!
Het is rustig op onze buurt met betrekking tot actuele nieuwtjes.
De nieuwe buren op nummer 163 zijn neergestreken op de neighborhood.
Kennismaken hebben wij al even gedaan. Er komt een kennismakingstukje van de nieuwe buren. Het
heeft alleen net deze buurtkrant niet kunnen halen. Wellicht de volgende ronde.
Afgestudeerd!

Christien Russchen ‘old neighbor’ van buurt Boijl heeft haar Master of Veterinary Sciences behaald
aan de Universiteit Gent in België. Wat een prestatie. Christien van harte gefeliciteerd met het behalen
van jou Master! En vooral heel veel plezier en passie in het uitvoeren van jouw beroep als dierenarts.

Hartelijke groet
Marga Jager
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Snels Hutte
Vlak na de jaarwisseling werd Anne Dassen in het ziekenhuis in Heerenveen opgenomen voor een
operatie aan de alvleesklier. Hoewel het aanvankelijk leek dat hij al snel naar huis mocht, traden er
complicaties op die het noodzakelijk maakten dat hij midden februari nog altijd aan het ziekenhuisbed
gekluisterd was. Er zijn gelukkig signalen van herstel, maar dat gaat nog moeizaam.
Zoals gebruikelijk was de Doldersumsestraat weer uitstekend vertegenwoordigd bij de 'junior'
Wampex. Jiske, Jesse, Thomas en (vanuit Wageningen) Sigrid deden hun uiterste best, het team van
de Twins met Ruben en Martine werd zelfs uitgeroepen tot winnaar.

Jeannette en Reimer

Een handdruk zo warm even een arm om je heen…….
Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de enorme liefde en steun die wij krijgen na het overlijden
van

Richard Eijbergen
De overweldigende belangstelling, de lieve reacties, bezoekjes, kaarten, brieven en bloemen doen
ons goed om deze moeilijke tijd door te komen.
Bedankt een ieder die op welke wijze dan ook met ons mee leeft.
Gerard, Annemieke en Peter
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Bezembuurt
Het was een spookachtig gezicht al die dansende lichtjes langs het bos op 3 februari. Wat bleek: De
Junior Wampex tocht vond deze avond plaats! Voor de meesten van ons was het veel te koud en te
laat om te gaan kijken, maar we hopen dat de jeugd genoten heeft.
We hebben de familie Jacobs/Francke gevraagd om zich voor te stellen.
Wij zijn Heleen Francke en Theo Jacobs en
wonen sinds 1 april 2014 op de Werkhorstlaan
2. (Vledderveen op de grens met Boijl.)
We hebben 3 volwassen kinderen, een
schoondochter en een kleinkind, die allemaal
in Amersfoort wonen.
In Amersfoort is ook onze winkel, Natuurwinkel
Amersfoort, waar we allemaal in werken. Sinds
we hier wonen gaat Theo 3 dagen naar de
winkel, en Heleen doet administratie vanuit
huis.
We zijn hier komen wonen vanuit een visie, en met een team dat nu bestaat uit 7 personen.
Al vele jaren zijn we betrokken in een wereldwijd netwerk dat zich verdiept in de achtergronden van
het leven, mens-zijn in deze tijd, en wat de toekomst van ons vraagt. Dit includeert het omgaan met
onze omgeving, de planeet met haar flora en fauna, en met elkaar als mensen.
Heleen is sinds 1995 actief op het gebied van healing en wel-zijn, en heeft ook een praktijk aan huis
(Wellbeing Praktijk). Vanuit dit werk ontstond met anderen de wens om samen een plek te zoeken om
uitvoering te geven aan onze visie. Een plek voor wel-zijn, die een ruimte zou kunnen bieden voor
ontmoetingen en activiteiten, meditatie en stilte, groei en ontplooien van allerlei menselijke kwaliteiten.
We richtten de ANBI Stichting Welhoven op, en zo vonden we ‘Welhoven’ na een 3 jaar
voorbereidende reis met elkaar.
Theo en Heleen wonen hier ook bij, de anderen zijn allemaal in de buurt komen wonen, en samen
geven we gestalte aan de visie middels de accommodatie en het land (de tuinen). Joris en Mathilde
wonen op de Oostvierdeparten, Anna in Noordwolde, Jeanine in Vledderveen en Ina part-time in het
park de Groene Zoom in Boijl.
We zijn warm ontvangen, en voelen ons thuis en op onze plek! Je kunt meer lezen over wat we doen
op onze website: www.welhoven.nl We verwelkomen iedereen die eens wil komen kijken.
Hellen Francke
Dat was het weer vanuit de bezembuurt.
Sjoukje Hazeloop & Marian Thijs

Rijsberkamp

Meuleveldweg

In week 2 van januari kwam Franke in het ziekenhuis te liggen met koorts.
Dat was erg vervelend, toen de koorts na enkele dagen was afgezakt mocht hij weer naar huis.
Franke moet nog enkele kuren, dat is best pittig. Zijn lichaam heeft steeds meer hersteltijd nodig,
We wensen hem veel sterkte.
Marquerite Knoop is op 10 januari met de ziekenauto naar Groningen gegaan, erg schrikken, ze was
ernstig versuft en later bleek dat ze een hersenbloeding heeft gehad.
Ze heeft een week in coma gelegen en twee operaties gehad om de druk op haar hersenen wat te
verlichten. Op 7 februari is ze overgeplaatst van Groningen naar het ziekenhuis in Heerenveen.

4

Ze gaat heel langzaam vooruit en reageert een beetje met ja en nee knikken, we wensen haar veel
sterkte.
Op 14 januari krijgt Wilma het erg benauwd met veel pijn op de borst…ze gaat ‘s avonds met de
ziekenauto naar het ziekenhuis in Heerenveen, na de fietstest krijgt ze nog een hartkatheterisatie, de
kransslagaders zijn gelukkig goed. De cardioloog denkt dat het een ontsteking aan de slokdarm is.
Door het omhoog komen van maagzuur…daar krijgt ze nu een maagzuur remmend pilletje voor.
En na een paar weken rust, gaat het een stuk beter, bij deze bedank ik de buurt voor het mooie
bloemetje dat ik heb gekregen.
Laura is op 2 februari 8 jaar geworden, van harte gefeliciteerd.
Wederom wordt er enorm veel gesnoeid op onze buurt, sommige boswallen worden drastisch gekapt.
We krijgen wel veel meer uitzicht nu.
Buurvrouw Anja verloor onverhoopt de
aanhangwagen en belandde in de sloot.

Groet Wilma Bouwman

Brinknieuws
In de vorige dorpskrant stelden Tjeerd en Marlon (Brink 38) zich voor. Door ons aangekondigd met:
‘2 vlotte, jonge mensen’. En daar is niets van gelogen, want onlangs bereikte ons het bericht dat
Marlon zwanger is en dat zij in juli 2018 hun 1e kindje verwachten. Prachtig nieuws! Gefeliciteerd!
Mirte de Vries heeft eind december voor de 2e keer buisjes in haar oren gekregen. De vorige buisjes
zaten verstopt, waardoor ze vermoedelijk weer een lange tijd slecht heeft gehoord. Een ingreep van 4
minuten in de Tjongerschans met een geweldig resultaat, want het meisje hoort weer optimaal!
Tevens hoorden we het feestelijke bericht dat mevrouw Akkerman, en dan durf ik wel te schrijven; de
oudste bewoner van onze buurt, binnenkort haar verjaardag zal vieren in het dorpshuis ‘De Tille’. Ik
durf weliswaar niet de leeftijd te noemen…. Wij vinden het ontzettend fijn, dat ondanks dat er steeds
meer jonge gezinnen in de buurt wonen, dat ook de ouderen nog steeds aan de Brink kunnen blijven
wonen. De buurman van de Brink 1 maait het gras bij de zomerdag, ligt er sneeuw dan komt de
meneer van Brink 19 en zo zorgen we allemaal een beetje voor elkaar!
Mevrouw Akkerman, we wensen u alvast een heel fijne verjaardag!
Daarnaast zijn wij, als buurt, natuurlijk ontzettend blij met de ontwikkelingen rondom het Brinkplein.
Omwonenden van de Brink worden nauwlettend betrokken bij de ontwikkelingen. Wij kijken nu al uit
naar het resultaat.
Groeten, Anke en Hennie
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HERVORMDE KERK BOIJL
Op weg naar Pasen
Opnieuw geboren, opgestaan
voorgoed veranderd, opgericht,
door angst en sterven heengegaan
zien wij opnieuw het leven aan,
geschenk dat groot en kostbaar is.
Opnieuw geboren, opgestaan,
bezocht, gelouterd en onthecht
in kou en duisternis gewacht,
lang vastgehouden in een nacht
die ongedacht weer ochtend werd.
Opnieuw geboren, opgestaan!
Mijn wapens had ik neergelegd,
zo klein en kwetsbaar stond ik daar,
bereid om elke weg te gaan.
Ja toen, toen ben ik opgestaan. (Marijke de Bruijne)
Hierboven is een prachtige tekst te lezen die helemaal past in de tijd van het kerkelijk jaar. We leven
weer toe naar Pasen. We mogen dat doen met behulp van het nieuwe veertigdagentijdboekje, een
uitgave van de kerken van Oosterwolde, Donkerbroek, Haule, Appelscha en Frieslands End. Het is
mooi dat het weer gelukt is om gezamenlijk dit boekje aan u aan te kunnen bieden. Toch schrik ik er
ook weer een beetje van. Wat vliegt de tijd toch. Zitten we alwéér met elkaar in de tijd voor Pasen.
Waar blijft de tijd… Veertig dagen mogen we de tijd nemen om daar over na te denken. Om stil te
staan bij de grote vragen van het leven. Wat doet er toe, waar maken we ons druk over? Door iets
soberder te leven ontstaat er vanzelf ruimte voor bezinning, vriendschap en gebed. Hierdoor is veertig
dagen minderen eigenlijk veertig dagen meer. Jezus heeft zich veertig dagen in de woestijn
voorbereid op zijn opdracht. Veertig dagen is een goede periode, precies lang genoeg om het vol te
houden.
Het mooie voor ons is dat de zondagen niet meetellen. Eigenlijk is iedere zondag de dag van de
Opstanding. En dan past het niet om sober te doen. Dan mogen we vrolijk en blij zijn. We leven de
komende tijd toe naar de grote Opstandingsdag, 1e Paasdag. Pasen is een feestje, voor jong en oud.
Op deze zondag is er een feestelijke dienst in de kerk van Boijl. De inhoud van de dienst is nog een
verrassing. We zijn gewend dat Mirjam Cornelisse en Minnie Diever in de tijd voor Pasen met de
kinderen een musical instuderen. Zij zijn echter, na een heleboel prachtige musicals, gestopt. We zijn
ontzettend blij dat Victoria Nair-Price uit Boijl het stokje over wil nemen met de kinderen. Zij zal met de
kinderen weer wat moois instuderen. Geen musical, maar wat precies wel…. dat blijft nog een
verrassing.
De bijzondere kerkdiensten op een rij: Natuurlijk hebben we iedere zondag een dienst in een van de
kerken van Frieslands End. Wees altijd van harte welkom! Hieronder benoem ik kort de bijzondere
diensten voor de komende periode.
• Woensdagavond 14 februari Aswoensdag In de dorpskerk van Haule zal er op woensdagavond 14
februari om 19.30 uur een sobere viering zijn als start van de veertigdagentijd. Deze dienst is een
activiteit van Vorming en Toerusting. In 2017 was er voor het eerst een viering op Aswoensdag. Toen
in Makkinga. Dit was een intieme en ingetogen viering. Een mooi moment om samen het moment te
markeren waarop de veertigdagentijd begint. Voorganger is ds. W. Baas
• Palmpasen Zondag 25 maart Jezus werd tijdens zijn intocht in Jeruzalem toegewuifd met
palmtakken. Op deze zondag is er dienst om 10.00 uur in Elsloo.
• Goede Vrijdag 30 maart Op deze avond is er om 19.30 uur een dienst waarin het avondmaal gevierd
wordt. We komen bijeen in de kerk van Boijl. De voorganger is da. E.C. Roosenboom.
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• Zondag 1 april, Eerst Paasdag Op deze Paasochtend is er om 10.00 uur een dienst in Boijl. We zijn
ongelooflijk blij dat er weer kinderen mee gaan werken aan de dienst. Zij hebben liederen
ingestudeerd onder leiding van Victoria Nair uit Boijl. Na de dienst is er natuurlijk koffie, thee en
limonade. Daarnaast zullen er ook weer broodjes en eieren zijn zodat ieder mee kan eten. Het belooft
een feestelijke Paasdienst te worden.
Bijzondere viering over Leonard Cohen Op zondag 4 maart is er een hele bijzondere viering in Elsloo.
Geen traditionele kerkdienst maar een mooie samenwerking tussen 2 voorgangers, een zanger, een
zangeres en een pianist. Leonard Cohen is bij de meeste mensen vooral bekend van het lied
Halleluja. Maar hij heeft veel meer nagelaten. Na zijn overlijden in 2016 is er veel aandacht geweest
voor zijn werk. Tijdens de viering van 4 maart willen we laten zien hoe zijn religieuze achtergrond hem
geïnspireerd heeft. Er zal deze ochtend een zestal liederen worden gezongen. Bijbellezingen en
gebeden zitten verweven in deze liederen. De zorgvuldig gekozen liederen zullen worden ingeleid
door de voorgangers.
Datum: Zondag 4 maart Waar: Kerk van Elsloo Aanvang: 10.00 uur Voorgangers: Jak Verwaal en
Dieneke Grit ,Zang: Mirjam Cornelisse en Henk Koorneef Piano: Nettie Veening
Speldenprikken
Hieronder weer enkele speldenprikken, met een knipoog geschreven naar aanleiding van de 95
stellingen die Luther in 1517 op de slotkapel te Wittenberg spijkerde.
• Wij moeten het brood breken voor wie geen brood heeft, maar ook voor wie niet breken wil.
• Helaas voor veel mensen heeft God geen schoenen; ze zouden er graag eens in gaan
staan.
• Sommige mensen prijzen God zo luidruchtig dat ze Hem niet meer aan de deur horen
kloppen.
• Als we moeten kiezen tussen God en de duivel is de keuze snel gemaakt. Kiezen tussen
God en onszelf kost iets meer tijd.
• Als je graag een brug wilt zijn tussen mensen, moet je eraan wenen dat er over je heen
gelopen wordt.
Als u wilt dat we als kerk met u meeleven in lief en leed dan blijft het belangrijk om bijzonderheden
aan ons door te geven.
Website
Hebt u de website van Frieslands End al eens bezocht? De site ziet er prachtig uit.
Het adres is: www.frieslandsend.nl
Dieneke Grit

Kerstavondviering 24 december
Voorganger was deze avond Liane Russchen. Het ad hoc kinderkoor bracht deze avond de musical
Piekobello ten gehore. Er deden 17 kinderen aan mee. Zij hadden de teksten en liedjes goed
ingestudeerd en het klonk allemaal prachtig!
Voor Mirjam en mij was dit de laatste musical. We zijn heel blij dat Victoria Veenstra (moeder van
Sam en Marie) verder wil gaan met ad hoc kinderkoorprojecten.
Na afloop van de dienst werden wij getrakteerd op een wel heel mooi lied dat de kinderen speciaal
voor ons hadden ingestudeerd. En werkelijk, wij wisten van niets! Vóór de koorrepetities uit kwamen
zij bij familie van der Wijk bij elkaar om te oefenen voor het lied:
‘De laatste musicaldag’
Hey Mirjam, hey Minnie, kijk ons nu, ach, ach, iets mist er
want ’t is vandaag de laatste musicaldag.
Zang en een dans, elk kind een kans.
Druk en chaos, dat mag, iets mist nu want ’t is vandaag de laatste musicaldag.
Elke week hard oef’nen, elk lied gerepeteerd.
En kijk hoe goed we dansen, zingen, van jullie allemaal geleerd.
Onthoud dat! Dor re mi fa sol la ti do, do re mi fa sol la ti do.
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Solo of duet, altijd dikke pret.
Gezellig ook, dat mag, na 10 jaar, ’t is vandaag de laatste musicaldag.
Als wij ooit beroemd zijn en zingen de mooiste chansons;
Wie weet denken we nog eens terug aan hoe het ooit begon.
Onthoud dat! Dus Mirjam, dus Minnie, al zeggen we gedag,
een beetje verdrietig maar dat mag.
Bedankt voor elke leuke dag, wij zeggen nu gedag.
Met ook een lach! Lach! Lach! Lach! Kind’ren lach!!
Ook verrasten de kinderen ons met een map vol met mooie tekeningen en bedankjes. Zelfs van oud
koorleden zitten er blaadjes in! Verder kregen we een flesje parfum en een brander met sense
kaarsjes. Geweldig leuk! Van de kerkenraad kregen we beiden nog een boeket bloemen.
Hierna was er voor iedereen de traditionele warme chocolademelk met een kerstkransje en een
sinaasappel mee voor thuis.
Eerder, op 22 december hebben we de generale repetitie gehouden in Zorgcentrum Berkenstede in
Wolvega. Wij kregen na afloop heel veel complimenten voor de mooie musical. Voor ons en de
kinderen waren er presentjes.
Oudjaarsdienst 31 december
In deze korte bijeenkomst was onze voorganger Liane Russchen. We hebben de namen van de
mensen uit Boijl herdacht die dit jaar zijn overleden: Henk de Vries, Simon Scheltus en Richard
Eijbergen. Er werden kaarsjes voor hen aangestoken.
Nieuwjaarsdienst 7 januari
In deze mooie nieuwjaarsdienst was Dieneke Grit onze voorganger. Het Gemengd Koor Boyl
verleende hun medewerking aan de dienst. Na afloop was er koffie/thee met een heerlijk stukje
oranjekoek. De bloemen kregen de dirigente en de pianiste van het koor.
Nieuwjaarsconcert in dorpshuis De Tille
Optreden kinderkoor
In een afgeladen dorpshuis vond op 21 januari het nieuwjaarsconcert van Gemengd Koor Boyl plaats
en ook het kinderkoor deed hier met 18 kinderen aan mee!
In het eerste blokje zongen en dansten de kinderen: Who is the king of the jungle, Every move I make,
I like the flowers, waarbij het gemengd koor in canon mee zong, Syahamba met Mirjam op de grote
trommel en Noyana.
Na de pauze volgden De speeltuin, Droomboom, Verliefdheid, Je bent bijzonder en tenslotte nog Sing
a song for the peace of the people en ook bij dit laatste lied zong het gemengd koor mee. Na afloop
was er voor de kinderen een zakje lekkers en voor ons bloemen. Ook hier hebben we een super
optreden gehad en ook weer veel complimenten!
Zondag 28 januari
Op het preekrooster stond dat ds. T. Huttenga uit Burgum zou voorgaan maar door een behoorlijke
griep was dat voor hem niet mogelijk. Zelf had hij al voor vervanging gezorgd. Ds. E.J. Struif kwam
hem vervangen. Fijn dat het zo kon.
Openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018
Tryater organiseerde op 26 en 27 januari 2018 het openingsweekend van LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Dit weekend vormde de feestelijke start
van het culturele jaar. In de binnenstad van Leeuwarden vormden op zaterdagavond 27
januari koren, orkesten, fanfares en brassbands uit Friesland en daarbuiten, met elkaar,
één groot orkest. De muziek van dit stadsbrede orkest werkt gezamenlijk toe naar het LF2018-lied van
Nynke Laverman en Sytze Pruiksma. Visueel verbeeld door dans en projectie.
Als klap op de vuurpijl wilden ze overal in Friesland de kerkklokken laten luiden als symbolisch
vuurwerk; als startschot voor het LF2018 jaar.
Frieslands End luidde ook mee; in Makkinga, Elsloo en Boijl hebben de kerkklokken
’s avonds 27 januari van 22.10 tot 22.15 uur geluid!
250 klokken in heel Friesland deden hier aan mee.
Minnie Diever
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Kinderkoor
Mijn naam is Victoria Nair-Price en ik neem het Kinderkoor Boijl over van Mirjam en Minnie. Ze
hebben het jaar in en jaar uit fantastisch gedaan, dus als opvolger wordt dat wel een uitdaging.
Toch ben ik niet voor niets gevraagd. Ik ben muziekdocent en uitvoerend musicus! Momenteel ben ik
werkzaam bij de muziekcoöperatie Kunst en Coo in Oosterwolde en bij Atelier Majeur in Heerenveen,
waar ik voor basisschoolkinderen verschillende soorten muziekprojecten en -lessen verzorg. Ook
treed ik met blokfluit wel op bij klassieke-muziekconcerten. Ik heb namelijk blokfluit gestudeerd aan
het conservatorium.
Ik woon al twee jaar met plezier in Boijl samen met mijn Friese man en twee kinderen. Ook ben ik Brits
en nog jong! Ik hoop dat ik met het koor zowel kinderen uit Boijl kan laten genieten van het
koorzingen, als ook kinderen uit de omliggende dorpen.
Pasen komt eraan dus het is weer tijd voor een optreden in de kerk. Het koor heeft het al druk gehad
in februari. Mirjam liet ze optreden naast haar koor The Swinging Stones op het grote podium van de
Meenthe in Steenwijk. Voor dit Paasfeest houden we het iets eenvoudiger met wat vrolijke liedjes met
slagwerkinstrumenten erbij…
Repetities beginnen na de voorjaarsvakantie in de kerk van Boijl:
Donderdag 8 maart 16.00-16.45
Donderdag 15 maart 16.00-16.45
Donderdag 22 maart 16.00-16.45
Donderdag 29 maart 16.00-16.45
Vrijdag
30 maart 16.00-16.45
Optreden paasdag: Zondag 1 april: 10.00uur
Nieuwe leden kunnen hun kinderen aanmelden door te mailen naar: vsnp@yahoo.com

EXTRA BERICHT:
Ik zoek iemand om mee te werken die goed piano kan
spelen en durft te begeleiden tijdens repetities en
optredens. Wie oh wie kan en wil dat? Neem alstublieft
contact met me op.
Victoria Nair-Price

Filmavond in de kerk van Boijl
In de huiskamer een film bekijken of samen met anderen in een daarvoor geschikte ruimte? Dat
laatste is toch wel wat gezelliger en wanneer daar aanleiding voor is kan er ook nog worden
nagepraat. Ook dit seizoen zijn er weer vier filmavonden.
Vrijdagavond 23 maart 2018 is Boijl aan de beurt.
Aanvang 19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat de koffie thee/klaar in de intieme kerk van Boijl. Omdat voor
elke film auteursrechten moeten worden betaald wordt een onkostenvergoeding van € 5,-- gevraagd.
Dit is inclusief koffie/thee.
De film "Song for Marion." valt in het genre komedie - drama en duurt 93 minuten. Het is het
hartverwarmende verhaal over het liefdevolle huwelijk tussen de gepensioneerde chagrijn Arthur en
de altijd vrolijke Marion. Marions grootste passie is optreden met het lokale zangkoor, terwijl Arthur
vooral klaagt dat zij zichzelf voor schut zet. Maar door een ingrijpende gebeurtenis ziet hij zich
gedwongen opnieuw naar zijn levenshouding te kijken. Met hulp van de charmante koorleidster
Elizabeth kruipt Arhur langzaam uit zijn schulp. Een heerlijke "feel-good" film met bekende namen als
Terence Stamp, Gemma Arterton en Vannessa Redgrave.
Gossen Bakker
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INGEZONDEN
Maak ‘t mee
Op 16 februari rook t heerlijk in De Tille; zo’n 24 bakkers en kokers, jong en ouder, verzamelden zich
voor de workshop High Tea maken in De Tille. Er werden 14 verschillende zoete en hartige gerechtjes
gemaakt. Toen alles klaar was, kon iedereen genieten van al t lekkers, geserveerd met sloten thee
uiteraard!
Maak ‘t mee! is een maandelijkse activiteit in het dorp, bedoeld om jong en oud bij elkaar te brengen,
elkaar te ontmoeten en samen iets te doen.
Elke maand is er een andere activiteit. Het is geen club of groep waar je lid van moet worden. Elke
keer is de activiteit anders, zodat de groep ook steeds weer anders is.
De high tea gemist? Er staan al weer een paar nieuwe activiteiten op het programma:
Vrijdagmiddag 16 maart
Vrijdagmiddag 20 april
Zaterdagmiddag 19 mei

Paasstuk maken
Schilderen
Fietstocht en excursie
(mensen die niet zelf kunnen fietsen kunnen mee met de
duofiets).

Opgeven bij Tea de Groot via 06 40314202 of hou de website, Facebook Boijl en de posters in het
dorp in de gaten voor meer info

HIGH TEA
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In april 2020 is het 75 jaar geleden dat Boijl werd bevrijd
door de Canadezen!!
Hoe het bevrijdingsfeest er uit gaat zien en wie zich hiervoor
in gaan zetten is nog niet bekend, maar het volgende oproepje
van Roelof Mooy kwam bij ons binnen;
Ik zou graag een intocht organiseren van ‘Canadezen’
met oude militaire voertuigen!
Wie zou mij hierbij kunnen/willen helpen?
Ik denk hierbij vooral aan hulp v.w.b. vergunning,
sponsoring, programma maken etc.
Met vriendelijke groet, Roelof Mooy
roelof.mooy@hotmail.nl
12

Blik op Boijl

Op oude kaarten staan al eeuwenlang ten noorden en noordoosten van
Boijl (Beuil) de buurtschappen Boekelte (Boekholt) en Rijsberkamp
aangegeven,
De naam Rijsberkamp zou ontleend zijn aan het vele rijshout (wilgen en
elzen) dat er groeide op de lager gelegen landen. De wat hoger gelegen
gronden werden door de eeuwen heen wel degelijk bewoond. Ook de
rivier de Linde
staat
er
op
aangegeven. De ‘Rijsen’ (zie pijl) inmiddels
de ‘Riesen’ genoemd, staat ook steevast op
die oude kaarten aangegeven.
Volgens de geschiedenis stond daar een
grote Zathe omringd door een flinke gracht
(singel), met oorspronkelijk wel ruim 100ha.
land. Dat bestond uit hoger gelegen grond
en lager moerasachtige gebied met een deel
woeste grond, als bos en heide. De Linde
zal zeker regelmatig voor overstromingen
gezorgd hebben. In de loop der tijden
werden de woeste gronden ontgonnen en
door bemaling, veranderde het land.
De boerderij de Riesen was door de eeuwen
heen een ‘stemgerechtigde Zathe’ waarvan
die stemgerechtigden echter lang niet altijd
zelf de boerderij bewoonden.
In 1700 werd geschreven: ‘Seekere Zathe
lants bestaende in huy, weid en bouwlanden
sampt bosch en schaepe velt streckende
van de Leydijck noordwaarts
tot aen
Suythornninger bouwlant.’
In een bijvoegsel van ‘Eigen volk’ van 1936
werd uitgebreid aandacht aan de Riesen
besteed. In 1490 werd al vermeld dat ene ‘Jacop’ de eigenaar was. In 1585 stond de eerste
stamvader genoteerd met de naam van Riesen. De familienaam ging niet altijd over van vader op
zoon want ene Aendrijs Allen geboren rond 1680 nam de naam van zijn moeder aan, die tot de oude
van Riesen stam behoorde.
In 1640 was Andries Andries van Riesen de eigenaar van de Zathe met als zetboer Hartman Jans.
Wat later in 1696 was er een taxatie van de inboedel van Jannes van Riesen van vader op zoon. Die
bestond uit: 8 koeyen, een veerse, 3 pincken, 3 kalvers en 2 peerden. Waarde 777 – 13 – 0 Dat zullen
guldens, stuivers en centen geweest zijn.
Volgens schatting dateerde de oudst nog bekende boerderij in de Riesen van het begin van de 18 e
eeuw. Door de loop der tijden mét de nodige aanpassingen en verbouwingen.
Door verdeling en vererving was het bedrijf rond 1900 nog ongeveer 40 ha groot.
Jelke de Vries was de zetboer op de oude boerderij van 1910 tot 1936 Na de Vries ‘boerkte’ Olfert
Smid er 7 jaar. Het oude gebouw verviel en stortte in. In 1945 werd er nieuw
gebouwd en de bewoner was Harm Dijkstra.
Er waren toen twee
boerenbedrijven met ieder afzonderlijk een van Riesen als eigenaar.
Willem van Riesen was eigenaar (zijn vader overleed al jong) van de ‘oude
plaats’ de achterste. Hij woonde in Noordwolde, waar hij opgroeide bij zijn
moeder en Hendrik Nolles
Zijn oom Johannes van Riesen (foto) was de eigenaar van de eerste boerderij.
Hij was ook eigenaar van de plaats Boijlerweg 128. en woonde daar ook, samen
met zijn werknemer Lenze Slot en zijn gezin. Na het overlijden van Lenze en ook
zijn echtgenote, woonde Johannes bij de zoon Jan Slot en zijn gezin.
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Douwe de Vries volgde zijn vader
Jelke op en was boer in het 1e huis
van 1936 – 1952.
Na het overlijden van de eigenaren
Johannes in 1975 en Willem in 1978
werden de zetboeren eigenaar. Piet
Winters die al zetboer was, kocht
samen met zijn broer Gerrit de
achterste boerderij van Willem en
runden gezamenlijk de boerderij.
Familie Korf die al tientallen jaren
daar
‘boerkten’
kochten
van
Johannes de eerste boerderij. Tot
op heden wel drie generaties Korf.
Jan 1952, Sjouke 1962 en vanaf
1997 Egbert Korf.
Na het vertrek van laatste Winters
de oude boerderij rond 1915. Jelke de Vries, zijn vrouw en zoon
(Piet), werd het één bedrijf van de
familie Korf van ruim 50ha.
Johannes en Willem hadden beiden geen wettige nakomelingen. Wél zijn er nu nog steeds enige van
Riesen nazaten door vererving eigenaar van stukjes land.
Het burgerhuis werd gebouwd rond 1959 en is particulier verhuurd.

De naam van Riesen die zijn oorsprong heeft in de Stellingwerven, komt door de jaren heen
regelmatig voor in de dorpsgeschiedenis van Boijl.
Jan Andries van Riesen geboren rond 1720 was in 1741 en nog enige jaren daarna, de Stelling in
Boijl. (die man die recht sprak, ook wel dorprigter genoemd) Hij vertrok in 1755 naar Noordwolde en
was ook daar Stelling
Jacob Willems van Riesen was rond 1800 kerkvoogd van Boijl – Noordwolde en in de jaren 1852 –
1854 was de onderwijzer van de school A van Riesen te Boijl.
Bij de verkoop van de gemeenschappelijke weide de‘ Meente’ in 1880, was Willem Jans (ook Jacobs)
van Riesen eigenaar van 32/224e deel. Bij de verkoop kocht hij 20ha. grond.
Sijke Willems van Riesen weduwe van Luigje Akkerman, afkomstig en ook begraven te Boijl,
bedacht in 1938 het Groene Kruis in Noordwolde met een legaat van f. 500.-Hendrik van Riesen (1915 – 1991) de plaatselijke caféhouder was in de jaren 50 – 60 van de vorige
eeuw, jarenlang kerkvoogd. Hij was ook, na zeker vijf eeuwen, de laatste met de naam van Riesen,
die in Boijl woonachtig was.
Tot eind jaren ‘50 stonden er nog hoge bomen en ‘bosschages’ rond de boerderijen. Er was ook nog
steeds een deel van de gracht in tact maar dit alles verdween na de ruilverkaveling.
Klaas de Vries, kleinzoon van de bewoner Jelke de Vries, herinnert zich dat nog goed uit zijn jeugd.
Ook dat rond 1942 de Riete, een stroompje voor de waterafvoer, met de spade uitgediept werd tot aan
de gracht bij de boerderij.
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In winters dat er heel veel sneeuw viel, gaf het nogal eens problemen met de Rijsberkamperweg. Een
deel van het aangrenzende land ligt wat hoger dan de weg en met een ongunstige wind stoof de weg
vol met sneeuw. Rijsberkamp en de Riesen waren dan volledig afgesloten. De boeren moesten de
melk wél kwijt en zo werd ook met hulp vanuit het dorp, Rijsberkamp menig keer uitgegraven.
In 1966 was ook alles dicht gesneeuwd. Op 12 februari was er
een feestavond van de ‘Plattelands vrouwen’ en vrouwen van
de Riesen werkten daar aan mee!
Auto vast in de sneeuw, dan maar de tractor voor de auto, ging
ook niet! Toen met de beide families Winters en fam. Korf
zittend en staande op de trekker met z’n zessen naar de
feestavond. Niet over de weg maar recht voor de woningen uit
door de landen, naar de Boijlerweg.
De familienaam van Riesen heeft een eigen wapen met op het
schild een klimmende vos van goud. Die heeft in zijn
rechtervoorpoot een zilveren takkenbos (rijshout). Dat zou ook
de vertakking binnen de familie symboliseren.
Toen in Boijl in 1986 de
jaarmarkt weer nieuw leven
ingeblazen werd, kreeg Boijl een eigen vlag. (zie ons ‘Blik op
Boijl’ logo) Als basis hiervoor werd, met instemming van de
familie van Riesen, gekozen voor de klimmende vos, verder
geïnspireerd op het oude familiewapen.
Namens ‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger - Oosterkamp

2018
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VERENIGINGSLEVEN
Toneelvereniging “Nut en Genoegen”
Dit jaar speelden we het blijspel 'De Richel' geschreven door Ton Davids. Het gaat over de bewoners van een
opvanghuis voor dak- en thuislozen. Het was al een paar jaar geleden gelezen door de leescommissie van onze
toneelvereniging, maar toen aan de kant gelegd voor een ander stuk. Dit jaar kwamen we het weer tegen en
hebben het wél op de planken gezet. De cast inclusief de souffleuse bestond deze keer uit veel jongelui en achter
de schermen zoals bij de opbouw van het toneel, de decorwisseling in de pauze én bij de grime werd er ook door
jong en “oud” samengewerkt.
Voor ons was het natuurlijk weer afwachten hoe dit stuk
uitgevoerd zou gaan worden, omdat je toch bij het lezen van
het toneelboekje een bepaalde voorstelling voor je ziet, die
later wel eens wat anders uitpakt, maar vaak voor leuke
verrassingen zorgt, omdat iedere speler een eigen invulling
geeft aan zijn of haar rol. Ook dit jaar hebben we ons weer
verbaasd over al het acteertalent dat Boijl rijk is en gelukkig
vond de zaal, die zowel 's middags als 's avonds goed
gevuld was, dat ook gezien de vele positieve reacties.
De rolverdeling was als volgt: Rika – zwerfster, Esmee Dam;
Eduard – aan lager wal geraakt toneelspeler, Jörny
Ouwerkerk; Jotie – zwerver, junk en poëet, Jorrit de Vries;
Wanda – hoer, Nienke vd Berg; Pien – jongste
medewerkster vh pension, Sanne de Groot; Toos Stuyts –
Directeur en kok vh pension, Bernarda Pera; Elsbeth Meerman– boze buurvrouw, Sjoukje Prakken;
Bennie Wassman – alcoholist, Wilmer Terpstra.
Souffleur: Ilse van Daatselaar-Van Zanden, geassisteerd door Gea van Zanden.
Regie: Mieke Veldkamp en Karin Dassen
Grime: Jacoba de Vries en Silvia Beun
Decor: Meint Postma, Jesse de Groot en Herman Vermeeren.
Met dank aan Kringloopwinkel Noordwolde
Na de avondvoorstelling konden we nog lang genieten van troubadour Sipke de Boer, die
onvermoeibaar tot in de late uurtjes door ging. Een gezellige afsluiting van een geslaagde dag.
Op naar het volgende stuk.
Het bestuur
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OJP t Zwaantje
Oud en nieuw is inmiddels alweer bijna 3 maanden terug, maar bij deze willen wij graag nog even
terugblikken.
De kantine bij het sportveld is verbouwd, het dorpshuis voor een paar jaar terug, de ijsbaan heeft
nieuwe lampen en het café is weer open. Bijna iedereen heeft weer een plaats om te gaan daarom
verschaften wij de motor-enthousiastelingen tijdelijk een eigen home. 29 december gingen de deuren
los van Clubhuis MC Chaos, de club in Boijl die geen plek heeft. Het was ook een knipoog naar No
Surrender, de motorclub die in 2017 veelal negatief het nieuws haalde. MC Chaos daarentegen komt
alleen voor in de mooie verhalen over vroeger. Omdat het in de wintermaanden niet het ideale weer is
voor motors en de gezelligheid die er omheen hoort kunt u later in het jaar nog een vervolg van ons
verwachten.
Niet alleen MC Chaos kreeg dit jaar onze aandacht, want ook aan de jongeren en de iets minder
jongeren werd gedacht op 30 december.
Met de jeugd zijn we het bos in gegaan, hier hebben we onder andere het douanespel gedaan.
Tijdens dit spel kon natuurlijk jeugd vs OJP niet uitblijven, hierin zijn wij als OJP compleet afgedroogd.
Als afsluiting hebben we patat gegeten en nam de jeugd nog een plons in de hottub.
Voor de 50 plussers hebben we `s
middags een bingo georganiseerd, dit
doen we nu al een aantal jaren in plaats
van de overlevingspakketjes. Hier waren
ongeveer 50 personen op af gekomen.
Tijdens de bingo kon gestreden worden
voor onder andere advocaat.
Na afloop van de bingo kon het dorp
aanschuiven voor een stamppot buffet, drie
stamppotten en drie stukken vlees, bereid
door Eetcafe t’Anker. Vorig jaar hebben wij
deze aangeboden om het dorp te
bedanken voor hun inzet tijdens de samenloop voor hoop. Hierover kregen wij heel veel positieve
reacties en daarom hebben wij dit jaar weer een stamppot buffet(dit keer voor een klein prijsje)
aangeboden.
Na de jaarwisseling en het vuurwerk konden we de cadeau ’s uitreiken: Trinitas kreeg een koelkast,
het kinderwerk ontving bekers en medailles, voor de volleybalclub was er een bal, de Vogelwacht
werd verblijd met nestzuilen voor zwaluwen en de biljarters kunnen aan de slag met reparatiesetjes en
een taartschep. Er waren enveloppen met inhoud voor de school (voor de aanschaf van
gezelschapspellen,) de toneelvereniging (lamp), de biljarters (lampen), dorpsgemeenschap (voor de
Wampex) en dorpshuis(pinapparaat).
Zoals eerder al aangegeven is december niet de ideale maand voor motors en de gezelligheid er
omheen en dus kunt u straks zeker nog het een en anders van ons verwachten.
Jooo later,
OJP t’ Zwaantje
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IJsclub “De Volharding”
Wel winter maar geen ijspret als we dit stukje aan het schrijven zijn, maar omdat we wel wat nieuws
te melden hebben moet het maar op deze manier en jammer genoeg niet op de ijsbaan. Wij als
ijsclubbestuur hadden al geruime tijd buikpijn van de verlichting van de ijsbaan. De spechten en
eekhoorns vierden hoogtij in de palen en armaturen, sommige palen werden al omringt door kleinere
soortgenoten om ze te behoeden voor omvallen, dus voor dat we konden schaatsen moest daar wel
wat aan gebeuren. Maar ja waar het altijd om draait en altijd te kort van is dat zijn de centjes.
Gelukkig hebben we een man als Gerard Prins in het dorp wonen die de diverse geldkraantjes nog
weet te vinden. Dus op advies van Gerard diverse offertes aangevraagd, foto genomen van situatie
van de palen in ijsbaan en de berg papieren ingeleverd bij Gerard. Met dank aan Gerard zijn
inspanning kregen we geld uit diverse fondsen van de Rabobank, Gemeente Weststellingwerf,
stichting Bercoopfonds en Harten 10.
Dus de palen besteld voor de verlichting die nu op de buitenkant op de wal staan en niet meer in de
baan. Patrick Veensta was ondertussen aan de slag gegaan met de bomen te snoeien waar de
nieuwe masten komen te staan en konden wij beginnen met de sleuf op de wal spitten, kabel erin,
betonstorten voor de lichtmasten, sleuf weer dicht, beton laten uitharden, masten erop, lampen erin en
branden maar.
Nou ja zo makkelijk ging dat nou ook weer
niet maar gelukkig woont Berend Slot hier
ook in Boijl en laat die nou net kennis van
zaken hebben met van alles wat met stroom
te maken heeft en Berend heeft ervoor
gezorgd dat het staat zoals het nu is van
meterkast tot het laatste licht op ijsbaan.
Moet nog wel even gezegd worden dat we
de sleuf voor de kabel niet met de schop er
uit gehaald hebben maar wij een mini kraan
ter beschikking kregen van Loonbedrijf de
Samenwerking met Jan IJ aan de hendels.
Kortom veel gebeurt op de ijsbaan.
De oude palen in de ijsbaan hebben we
verwijderd en vervangen door kleinere palen
die we hebben laten maken bij Trajectum
zodat we wel een afscheiding hebben
tussen binnen en buitenbaan.
Het weer tenslotte hebben we niet in de
hand maar als het gaat vriezen en het wordt
donker, zijn wij er klaar voor.
Tot ziens op de ijsbaan!!
Het bestuur IIsclub de Volharding
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Vrijwilligers starten met het Brinkplein
Het begint met slopen….
Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of de Brinkplein vrijwilligers gingen, onder aanvoering
van Theo en Marc, aan de slag met het rooien van de coniferen en de laurierhaag op het terrein naast
het dorpshuis. Anne van der Helm met zijn kraantje
was daarbij een welkome hulp! Het groen werd
dezelfde dag nog opgehaald door een grote
vrachtwagen van de gemeente. Eén of twee keer
rijden naar Wolvega, had ik ingeschat toen de
gemeenteman vroeg hoeveel groen er afgevoerd
moest worden. Het werden er vier! Nogmaals dank
voor de geweldige service, het scheelde ons een boel
werk.
Ook de schutting tussen het dorpshuis en de familie Spijkers werd verwijderd. Op een later moment
worden daar nieuwe voor geplaatst.
Goede bestemming voor de grond
Al snel werd ook begonnen met het afgraven van ‘de dijk’ en van een flinke laag grond op het terrein.
Deze grond was gekeurd en schoon verklaard en Jaap Veenstra in Zandhuizen kon het goed
gebruiken als aanvulling rond zijn nieuwe stal. Zodra het weer het toeliet, klom Ryan op de kraan en
vulde kieper na kieper met grond. Heel veel dank, ook aan de jongemannen die, in hun eigen tijd als
vrijwilliger, de kiepers naar Zandhuizen reden. Maatschap Bergsma bedankt voor het gebruik van het
materieel. Want wat is dat toch handig zo’n bedrijf en de benodigde kennis in het dorp!

Nog meer slopen…
Op 10 februari werd met zo’n 10 man een groot deel van
de bestrating rond de Tille opgebroken. Er zat wat vorst
in de grond maar het shoveltje van Albert Kleinhoven
had daar geen problemen mee. Martin Bokkers kon de
stenen goed gebruiken en dus werden ze op de wagen
geladen en naar de Meuleveldweg gebracht.
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Begin van de opbouw
Maandag 19 februari werd begonnen met het rijden van zand. Een behoorlijke laag moest weer
aangevuld worden en verdicht zodat de bestrating straks een stevige ondergrond heeft. Woensdag
werd de straat even opengebroken om een aansluiting te maken op het gemeentelijke riool.
Geulen graven
Daarna kwamen op 17 februari de mannen van het riool in actie.
Jacob de Vries had een klein kraantje van de baas meegekregen
en groef daarmee de benodigde geulen waar de rioolbuizen in
werden gelegd.
Berend was erbij om de elektriciteitskabels in te graven voor de
vier lichtmasten die geplaatst zullen worden.

De beurt aan Otten Infra
De komende tijd zal Henri Otten
verder gaan met aanbrengen van
zand, banden stellen en bestraten. Bij
het straten kunnen we weer hulp
gebruiken van vrijwilligers om de
stenen op de goede plek te brengen.

Draagvlak voor keuzes
Na de informatie bijeenkomst in november heeft een groep creatieve dames, samen met Marc, zich
verdiept in de keuze voor de kleur van de stenen, het zitmeubilair en de fietsenstandaards. Met de
naaste buurtbewoners is de keuze voor de verlichting besproken. Daarbij
was veel aandacht voor de manier van verlichten en vooral de duur
daarvan. We hebben met elkaar gekozen voor armaturen met een sensor
waarbij de lamp op halve kracht gaat branden wanneer de schemer invalt.
Is er beweging op het terrein dan gaat de lamp tijdelijk op volle kracht
branden.
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Beste bewoners van de:
Brink, Klokkeweg, Kerkweg, De Daoken, Boschoordweg (bebouwde kom) en Boijlerweg
(bebouwde kom)
Al ruim 20 jaar onderhouden de bewoners van bovengenoemde straten
gezamenlijk het openbaar groen. Jaarlijks krijgt het bestuur van
Dorpsbelang Boijl een bedrag van de gemeente, waarvan het
onderhoud betaald moet worden. Regelmatig terugkerende klussen,
zoals grasmaaien, kantjes steken e.d., hebben we uitbesteed aan
Caparis.
Het onkruidvrij houden van trottoirs, straatgoten, boomspiegels
en plantenbakken moet door de bewoners zelf worden gedaan!
Wat moet er dan nog wel worden gedaan?
In uw buurt inventariseren of er kleine mankementen zijn op het gebied van bestrating, openbare
verlichting, beplanting enz. enz. Wij verzoeken u deze zaken vóór 16 maart a.s. door te geven aan
één van ondergetekenden. Wij vragen de gemeente en/of Caparis dit dan in de ‘opzomerweek’ aan
te pakken.
Belangrijke mededeling!
Tevens is er nog een potje geld beschikbaar die in overleg met de buurten besteed kan worden aan
zaken van algemeen belang in ons dorp. Hiervoor kunt u denken aan een bankje, een speeltoestel,
plaatsen van afvalbakken enz… Wat maakt ons dorp mooier? Mocht u suggesties hebben, dan horen
wij dit graag.
Start:
De commissie ‘zelfbeheer groen’ stelt voor om in de week van 16 t/m 21 april met de
werkzaamheden te starten tijdens de “OPZOMERWEEK”. De commissie vraagt de gemeente en
Caparis om ook in die week hun werkzaamheden uit te voeren, zodat het dorp er vanaf mei weer
verzorgd uitziet.
Kortom, kom samen met uw buurt in actie. Met meer mensen is het gezelliger en is er sneller
resultaat. Samen moeten we het doen. Veel succes!

Namens Dorpsbelang Boijl,
De commissie “Zelfbeheer Groen”:

Alletta de Weert, Doldersumsestraat 10 tel.
0629544087
Anke Slot

De Brink 23

dorpsbelang@boijl.com
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tel. 0627293147

Dorpsarchief Boijl - Dorpshuis De Tille
Zaterdag 3 maart 2018
13.30 uur

Van Gewest tot Gewest
met Johan van der Zee

Op uitnodiging van de werkgroep ‘Dorpsarchief Boijl’ komt Johan van der Zee, radio- en tv-man in
hart en nieren, op zaterdag 3 maart naar Dorpshuis De Tille in Boijl.
Johan van der Zee vertoont ons een mix van korte documentaires en sfeerrapportages over de regio
Boijl en naaste omgeving die hij maakte voor het vroegere NTS/NOS-programma ‘Van Gewest tot
Gewest’.
‘Van Gewest tot Gewest’ was op het Journaal na het langst lopende tv-programma in ons land.
De eerste uitzending vond plaats op 7 januari 1965. De laatste uitzending op 18 december 2004.
Deze kreeg de toepasselijke titel ‘Gewe[e]st’.
‘Voor de televisie komen’ was in die jaren een bijzondere gebeurtenis en mensen deden er dan ook
alles aan om in beeld te komen. Met meer dan een miljoen kijkers was het programma uiterst
succesvol.
De heer Van der Zee voorziet de beelden op onderhoudende wijze met zijn unieke stem (‘de bronzen
stem van Gewest tot Gewest’) van commentaar.
========

(Vooraankondiging)
DAOR KLEPT DE KLOKKE WEER
Vorig jaar werden de opnames gemaakt voor de film ‘Daor klept de klokke weer’. Een film over de tijd
rond 1500 in de Stellingwerven met opnames uit de Stellingwerven en een keur van Stellingswerfse
artiesten.
De première van de film naar een boek van meester H. Hoogeveen uit Oosterwolde zal naar
verwachting dit voorjaar plaatsvinden. Met de distributeur van de film hebben wij de afspraak, dat de
film in dit najaar door ons vertoond gaat worden in De Tille in Boijl. U hoort van ons!

Gr. Namens Dorpsarchief Rient Menger
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Informatiedag voor (toekomstige) senioren op 3 maart 2018.
“ToekomstWonen.nu” organiseert zaterdag 3 maart van 10.30 – 15.30 uur een
informatiedag voor (toekomstige) senioren in het Linde College in Wolvega. Op de
informatiemarkt vindt u alles wat (toekomstige) senioren nodig kunnen hebben om
zo lang mogelijk vitaal te blijven en langer thuis te kunnen blijven wonen.
Ongeveer 40 organisaties en bedrijven met diensten op het gebied van wonen,
welzijn, veiligheid en technologie, zorg en gezondheid, vrijetijdsbesteding en
bewegen laten zien wat mogelijk is. Ook zijn er presentaties en workshops. Het
thema voor deze dag is : “ontmoeting”. De toegang is gratis.
“ToekomstWonen.nu” is een initiatief van een aantal verenigingen van Plaatselijk Belang in
Weststellingwerf en biedt de sleutel tot prettig wonen en welzijn.
De informatiedag is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning door de gemeente
Weststellingwerf, de Stichting Bercoop Fonds en Rabobank Zuidoost Friesland

Op 24 April zal Toekomst Wonen.nu
aanwezig zijn bij onze Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Boijl
Stand van zaken glasvezel (23-01-2018)
In oktober 2017 hebben we u laten weten dat
Kabelnoord uit Dokkum glasvezel gaat
aanleggen naar alle adressen in de provincie
Fryslân waar op dit moment sprake is van een
langzame of ontbrekende internetverbinding
(de zogenaamde witte adressen). Inmiddels is
duidelijk geworden dat hierover bij de
provincie geen bezwaren zijn ingediend.
Meer tijd nodig voor financiering
Een belangrijke vervolgstap is de financiering
van het hele project. De leningsovereenkomst hiervoor tussen de provincie en Kabelnoord had op 2
januari 2018 gereed moeten zijn. Omdat Kabelnoord meer tijd nodig heeft voor het rondkrijgen van de
totale financiering heeft de provincie de termijn voor de leningsovereenkomst onlangs met 13 weken
verlengd.
Wanneer start de aanleg van glasvezel?
Achter de schermen werkt Kabelnoord door aan de technische voorbereidingen van het project.
Wanneer de totale financiering rond is, kan de opdracht voor de aanleg van glasvezel aan aannemers
worden gegeven. De planning van de werkzaamheden is dus nog niet bekend. Naar verwachting zal
op drie verschillende plaatsen in Fryslân gestart worden met de aanleg. Welke dit zijn is nog niet
bekend. We verwachten dat de werkzaamheden niet eerder dan in april 2018 starten.
Is Weststellingwerf in gesprek met Kabelnoord?
Wij zijn in gesprek met Kabelnoord en proberen, binnen onze mogelijkheden, ervoor te zorgen dat de
aanleg van glasvezel in de OWO-gemeenten start. Kabelnoord streeft naar een uniforme regeling voor
de aanlegvoorwaarden, leges en vergoeding van schade door graafwerkzaamheden en wil hierover
afspraken maken. Samen met andere gemeenten zijn wij hierover met Kabelnoord in gesprek.
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En de grijze adressen dan?
Kabelnoord richt zich uitsluitend op het aansluiten van de zogenaamde witte adressen. De coöperatie
De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) wil de zogenaamde grijze gebieden van glasvezel
voorzien. Hiervoor wil DFMopGlas meeliften op de aanleg in de witte gebieden. Kabelnoord wil
hieraan meewerken wanneer de aanleg van de witte adressen hierdoor niet wordt vertraagd. Wij zijn
het hiermee eens. Daarnaast moet de aanleg van wit en grijs in verband met staatsteun strikt
gescheiden worden gehouden. De provincie onderzoekt op dit moment wat de beste marktpartij is
voor een provinciale aanpak voor de grijze adressen. We verwachten dat hier binnenkort duidelijkheid
over komt.
Meer informatie vindt u op de website van de provincie Fryslân, via https://www.fryslan.frl/snelinternet
Zodra er meer nieuws is, laten we u dit weten.

Beste lezer,
Dorpsbewoners die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbare bewoners zo
lang mogelijk in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Vaak zonder dorpse voorzieningen, maar wel met een sociaal netwerk. Het gevoel, dat “wij
dorpsbewoners” het zelf beter kunnen, groeit.
Veel dorpen nemen daarom het heft in eigen hand. Ze regelen de zorg, het zorgen voor elkaar, zo
veel mogelijk samen. Persoonlijk en dichtbij.
Donderdag 22 maart van 17.00 tot ongeveer 21.00 uur organiseert Netwerk Zorgzame
Dorpen een inspiratiebijeenkomst in Raerd.
Zorgcoöperatie Tirza en Noabuur Vledder vertellen hier hun verhaal.
Na deze voorbeelden gaan we met elkaar in gesprek over toepasbaarheid, benodigdheden en
uitdagingen.
Zijn jullie er ook bij? Zet de datum alvast in de agenda!
Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groet,
Lysbeth Andela
doarpswurk
buorren 28
9012 dh raerd
t 0566 625010
www.doarpswurk.frl
info@doarpswurk.frl
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Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een uitkering, regeling,
DigiD, of toeslagen? Of heeft u een brief ontvangen waarvan de inhoud niet duidelijk is?
De deskundige, vrijwillige medewerkers/ stagiaires van de Papierwinkel kunnen u helpen! De
hulp die zij bieden is gratis.
Indien u bij ons niet op de juiste plaats bent met uw vraag,
verwijzen wij u door naar de juiste instantie.
De Papierwinkel is voor mensen die zelf niet beschikken over:


een sociaal netwerk voor hulp.



voldoende financiële middelen om professionele hulp in te schakelen.

Mandehof 13, Noordwolde (Buurthuus)
inloop: donderdag tussen 13:00 en 15:00 uur. Telefoon: 06 11 303 595.
Pastorieplein 12, Wolvega (Rabobank)
inloop: dinsdag tussen 13:00 en 15:00 uur. Telefoon: 06 46 988 105.
Voor vragen kunt u bellen met Niela van der Bij
T. 06-46157141. E-mail: n.vanderbij@timpaanwelzijn.nl of
papierwinkelwsw@timpaanwelzijn.nl

Omdat je soms een beetje hulp nodig hebt
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Grote opkomst, 1e informatieavond Werkgroep Duurzaam Boijl
20 februari 2018
Onze 1e informatieavond van de Werkgroep Duurzaam Boijl is een feit. We hebben ruim 50 inwoners
van Boijl ontvangen die geïnteresseerd zijn in Duurzaamheid.
Na een welkomstwoord van Geert Pijlman, werkgroep Duurzaam Boijl, kreeg Wethouder Frans
Kloosterman, Energiebeleid gemeente Weststellingwerf het woord. Dhr. Kloosterman bracht ons op de
hoogte wat de doelstellingen zijn die de overheid bij de gemeentes neer legt. Zo heeft
Weststellingwerf ruim 450 HA oppervlakte nodig aan zonnepanelen om Energie Neutral te worden. De
vraag wordt gewekt bij de aanwezigen, "waar in de gemeente ligt deze hoeveelheid aan oppervlakte
die hiervoor gebruikt kan worden". Hierop kon Dhr. Kloosterman ons vertellen dat er zo'n 10 HA in
Noordwolde een bestemming krijgt voor "zonneweide" en 5 HA in Wolvega. Het wordt een feit, dat ook
gemeente Weststellingwerf aan ‘zichtbaar duurzaam’ doet.
Hierna kreeg Arnold Strijker Invent uit Beilen het woord. Invent is gespecialiseerd in Duurzaamheid
voor nieuwe en bestaande woningen. Invent heeft een energiescan gemaakt bij een woning in Boijl.
Het doel, "hoe kun je geld besparen op Gas en Electra". Energie besparen doe je door je Huis de Jas
aan te doen. Hiervoor werden voorbeeld besproken. Zoals diverse soorten muurisolatie, vloerisolatie,
dubbel glas. Wat de investering is en wat je besparing is. Vanuit de zaal werden goede vragen
gesteld. We werden verrast door de verschillende soorten isolatie. Er is heel veen mogelijk. Mocht u
nog vragen hebben n.a.v. deze presentatie, kunt u Invent vinden in Beilen.
Michel Hania van ‘Buurkracht’, kwam als 3e spreker. De Warmtecamera werd gedemonstreerd met
behulp van foto's uit de praktijk. Hiermee kunt u zien, waar in uw huis, koude lekken zitten. Er zullen
vast plaatsen in uw huis zijn waarvan u weet waardoor de warmte verdwijnt, maar ook een radiator
kan gescand worden of deze wel de warmte afgeeft die u ervan mag verwachten.

Bent
u
geïnteresseerd
in
de
GRATIS
WarmteScan, dan kunt u zich aanmelden op
onze website www.buurkracht.nl. Hier kun u zich
geheel vrijblijvend inschrijven en zich aanmelden
voor de GRATIS WarmteScan.

Pijlman deed nog een oproep aan huurders van woningen om zich ook te melden. Door
gezamenlijk initiatieven te ontplooien, is er met de Woningstichtingen te overleggen om ook
maatregelen te treffen.
Kijk ook op; www.buurkracht.nl/boijl en heb je ideeën of vragen, stel ze via een mail naar
duurzaam@boijl.nl .
Werkgroep Duurzaam Boijl
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SPORT
Voetbalvereniging Trinitas

VACATURE: Penningmeester gezocht
Bij vv Trinitas is de functie van penningmeester vacant gekomen.
Het betreft een administratieve en uitdagende functie waarvan de
vervulling in eigen tijd geheel vrij is. De functie draagt bij aan de
vrijwilligers mentaliteit binnen Boijl, Elsloo, Zorgvlied en Wateren.
Een aantal voorkomende werkzaamheden: administratie verwerken in
online-boekhoudprogramma, Internetbankieren/betalingen doen en
incasso’s aanmaken. Deze werkzaamheden (op MBO-niveau) vragen 22,5 uur per week gemiddeld. Binnen het huidige bestuur zijn meerdere
leden met een degelijke financiële achtergrond, dus advies en
ondersteuning is dichtbij en verzekerd.
Is deze functie wat voor jou? Neem dan via de email of telefonisch contact met ons op.
Met vriendelijk groet,
Bestuur vv Trinitas
bestuur@vvtrinitas.nl
tel: 06 52 77 86 05
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SCHOOLNIEUWS
Vandaag is het 14 februari en Valentijnsdag. De school is vandaag
gesloten vanwege de staking van het onderwijzend personeel. De
leerkrachten maken zich hard voor beter (basis) onderwijs, minder
werkdruk en een eerlijk salaris. De stakingsacties van 5 oktober en
12 december hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Vandaag staken de scholen in het noorden van ons land. De
komende maanden zullen andere provincies volgen tijdens deze
estafette-staking.
De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Het beroep van
leraar is onaantrekkelijker geworden. Dat komt vooral door de hoge werkdruk waarmee onderwijzers
te maken krijgen. De leerkrachten hebben te weinig tijd om hun lessen voor te bereiden, moeten veel
administratie doen en staan voor te grote klassen. Hierdoor melden zich steeds minder studenten aan
voor de PABO en dreigt er een ernstig lerarentekort.
Ook de salarissen in het basisonderwijs lopen achter op die van leraren in het VO, het MBO en het
HBO.
Gelukkig is er ook positief nieuws te melden: De Nederlandse sporters hebben de afgelopen dagen,
tijdens de winterspelen in PyeongChang, goed van zich laten horen. Nederland staat vandaag op de
tweede plaats in het medailleklassement (onder Duitsland) met 5 gouden, 4 zilveren en 3 bronzen
medailles.
Vooral de schaatsers doen goede zaken!
Daarnaast wordt er door alle teamleden, een heleboel
kinderen en ouders naar de nieuwe serie ‘de
Luizenmoeder’ gekeken. Een hilarisch en soms
herkenbare comedyserie over het wel en wee op een
basisschool (de Klimop) met in de hoofdrol juf Ank (juf
groep 3), Anton (directeur),Helma (juf groep 8), Folkert
(conciërge) en Nancy (de hulpmoeder).
Iedere maandagmiddag wordt er, tijdens de koffie, wel
even over nagepraat en het lied “Hallo allemaal, wat
fijn dat je er bent….” galmt regelmatig door de school.
De afgelopen twee weken hebben, op school, weer in het teken gestaan van de CITO
Leerlingvolgsysteem toetsen. Dit is altijd weer een spannende periode waarin de tussenresultaten van
de leeropbrengsten van de leerlingen in beeld gebracht worden.
Komende week volgen dan de 10 minuten-gesprekken en krijgen de kinderen op donderdag hun 1e
rapport mee naar huis.
De vijf leerlingen van groep 8 zijn zich druk aan het voorbereiden op hun vervolgonderwijs. Er worden
regelmatig bezoekjes gebracht aan scholen voor Voortgezet Onderwijs. Over twee weken moeten
deze leerlingen zich hebben aangemeld op hun nieuwe school.
Vanaf de kerstvakantie zijn er ook weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. In
groep 1 zijn: Sil van Sluis, Jasper van Nieuwenhoven, Wytse Gutterswijk bij en Len Akkerman
ingestroomd. Wij wensen alle nieuwe leerlingen natuurlijk een hele leerzame en fijne tijd op onze
school.
Juf Harriët is op 11 december j.l. bevallen van een gezonde zoon ‘Sem Joop”. Met Sem en juf Harriët
gaat het erg goed. Juf Harriët zal vanaf 22 maart haar werk weer gaan oppakken.
Vanaf de kerstvakantie is juf Harriët vervangen door juf Natascha van Nieuwenhoven. Juf Femke van
Zuiden is vanaf december werkzaam in groep 3 & 4. Juf Femke vervangt juf Geesje.
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Dit schooljaar doen wij mee aan het project
‘Veerkieker’ (Verrekijker in het Stellingwerfs).
Bij dit schoolbreed heemkunde-project voor
alle basisscholen in zowel Oost- als
Weststellingwerf wordt het aanbod van de
regionale erfgoedinstellingen verbonden met
dat van (lokale) kunstenaars. Bovendien is dit
gecombineerde aanbod gestructureerd in de
Kiekes-leerlijn “Wortels en Vleugels” Het
project als geheel, de Veerkieker dus, vertelt
het verhaal van de Stellingwerven!
De kinderen van groep 7 & 8 zijn, naar
aanleiding van hun bezoek aan de Koloniehof
in Frederiksoord, op zoek gegaan naar
experimenten in hun eigen omgeving die er op gericht zijn een rechtvaardigere en meer duurzame
samenleving op te bouwen. Ze hebben daarbij gebruik gemaakt van het medium film onder leiding van
filmdocent Ilona Vergonet.
In groep 5 & 6 houden de kinderen zich met taal bezig. Verhalen over het vroegere leven vormen het
uitgangspunt. Objecten uit de Oudheidkamer in Wolvega, waar de kinderen afgelopen maandag zijn
geweest, geven aanleiding tot immaterieel erfgoed: de verhalen van de Stellingwerven. Natuurlijk
gaan de kinderen zelf ook aan de slag met het vertellen van verhalen, begeleid
door verhalenvertelster Baukje Koolhaas.
In groep 3 & 4 gaan de kinderen op zoek naar het dagelijks leven van de bewoners van de
Stellingwerven. Wat deden ze, naast het werken? Hoe zag de school er vroeger uit? Wat vonden ze
belangrijk en wat verzamelden ze?
De kinderen van groep 3 & 4 bezoeken Het Kiekhuus in Wolvega. Na een bezoek aan dit museum
gaan de kinderen van groep 3 & 4 samen met beeldend kunstenaar Marjolein Spitteler zélf
verzamelen en dat tekenend vastleggen. Net zoals dat in het Kiekhuus te zien is, maken ze daarmee
hun eigen tentoonstelling. Groep 1 & 2 gaan zelf meemaken hoe het werken in het turf was door
erover te spelen. Dat doen ze samen met theatermaker Janou Sipsma, met de hulp van de
Historische Vereniging Appelscha en de Hoolten Klinte. Locatie is het Drents-Friese Wold waar zich
vlakbij het hoogste punt van Friesland bevindt: de Bosberg.
Na de kerstvakantie is groep 5 t/m 8 gestart met een creacircuit. Op maandagmiddag zijn er verschillende activiteiten
waaraan de kinderen deelnemen. Zo is er een teken- en
schilderactiviteit, er wordt door een aantal kinderen een
robot in elkaar geknutseld, er worden verschillende proefjes
gedaan op het gebied van wetenschap en techniek,
kinderen kunnen op de computer een presentatie maken in
Powerpoint, Prezi etc. en er kunnen pizza’s gebakken
worden. Gedurende 6 weken wordt aan dit circuit gewerkt.
Na deze ronde zullen er nieuwe activiteiten worden
georganiseerd waaraan de kinderen weer deel gaan nemen. Dit in het kader van talentontwikkeling.
De kinderen ontdekken hun kwaliteiten en talenten in de verschillende activiteiten. Ook de rest van het
schooljaar zullen we doorgaan met deze circuits.
Groep 1 & 2 hebben afgelopen weken weer programmeerlessen gehad.
Deze lessen werden gegeven door studenten van het Friesland College. De
kleuters hebben met een ‘Bee-Bot” geprogrammeerd. Met dit ‘bijtje’ kunnen
de kinderen, door deze te programmeren, een bepaald parcours afleggen.
Als school hebben wij zelf ook een Beebot aangeschaft. Het programmeren
zal ook dit schooljaar in andere groepen worden georganiseerd.
Inmiddels hebben wij op school, in alle klaslokalen, nieuwe touchscreens gekregen. Deze
touchscreens zijn in de plaats gekomen van de active-boards die wij hiervoor hadden. Het voordeel
van deze touchscreens is dat ze werken als een soort tablet. Er kunnen verschillende programma’s op
afgespeeld worden en de leerkrachten kunnen het gebruiken als een soort ‘schoolbord’. Je kunt er op
schrijven, tekenen, filmpjes afspelen en methodeboeken projecteren. Verder kan het gebruikt worden
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als TV en media-speler. Momenteel zijn wij in afwachting van nieuwe Ipads en chromebooks voor
onze leerlingen. Deze zullen in het voorjaar afgeleverd worden. Hiermee kunnen wij ons
onderwijsaanbod nog beter afstemmen op de behoefte van de kinderen en kunnen wij ‘eigentijds’
onderwijs aanbieden. In deze tijd zijn deze digitale leermiddelen niet meer weg te denken uit het
huidige onderwijs. Wij hopen u in een latere editie van de dorpskrant nog verdere informatie te geven.
Afgelopen week heeft Julia van der Wijk uit groep 8 meegedaan aan de regionale voorleeswedstrijd in
de bibliotheek van Wolvega. Julia heeft een stukje voorgelezen uit het boek ‘Mathilda’ van Roald Dahl.
Dit heeft zij zo goed gedaan dat zij door mag gaan naar de volgende ronde. Gefeliciteerd Julia!
Zoals u misschien in de verschillende kranten heeft kunnen lezen hebben
wij, vanuit school, een brief naar de gemeente gestuurd i.v.m. de
parkeerproblematiek vóór onze school en met name wanneer de school
begint en de school weer uit gaat. Regelmatig staan er auto’s geparkeerd
waardoor kinderen om deze auto’s heen moeten fietsen en soms op de
rijbaan terecht komen van het tegengestelde verkeer. Dit heeft af en toe al
tot gevaarlijke situaties geleid. Ook sommige ouders van onze school
parkeren hun auto hier, ondanks dat wij hierover afspraken hebben
gemaakt. Om de veiligheid van onze kinderen zoveel mogelijk te
garanderen hebben wij de gemeente gevraagd om een stop-,
parkeerverbod af te geven vóór de school op die tijden dat de kinderen
van- en naar school gaan (8.00-8.45 uur, 14.00-14.45 uur en op woensdag
tussen 12.15-13.00 uur). Dit geldt alleen op schooldagen en niet in het
weekend en de vakanties. Momenteel heeft de gemeente deze aanvraag in behandeling.

VERJAARDAGEN
MAART:
6
Morres Bruursema
8
Ronja Oostra
9
Ilse Spijker
10
Sven Bjorn Vermeeren
12
Nynke Gutterswijk
13
Denise Oukes
24
Sofie Lodewijk
25
Bowie Peters
30
Laura van Sluis

APRIL:
12
Eva Draaisma
13
Leon Goettsch
22
Silke Rook
Dorian Westerlaan
25
Eline Swildens
28
Laura Boersma

MEI:
1
17
25
28
29
30
31

Fennick Groen
Lars Finn Vermeeren
Eva Aberson
Jurre Mulder
Veerle Huisman
Dustin Daleman
Isa Russchen
Florian van Doornik

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink

OUD PAPIER
Elke eerste dinsdag van de maand halen we het bij u op. Zet u het voor ons aan de weg?
BATTERIJEN
Bij de voor- en achteringang van onze school staan tonnen waarin u uw lege batterijen in kunt
deponeren. U spaart toch ook met ons mee?
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Nieuws uit groep 1/2
In groep 1/2 zijn de programmeurs al druk in opleiding. Hoe krijgen ze de Bee- Bot op de
juiste plaats? De kleuters hebben 3x een les programmeren gehad.

Leuk nieuws! We hebben zelf een Bee- Bot kunnen aanschaffen door een gekregen tegoedbon van
de oudejaarsvereniging van Boijl. We zijn hier heel erg blij mee!
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‘Kleintje carnaval’ gevierd met de nieuwste hit! #luizenmoeder
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Afgelopen maandag 19 februari ging de wens van Mirre Mulder uit groep 7 in vervulling. Ze mocht
voor 1 dag de baas zijn van de school. Een ‘gelukje’ voor de hele school;
-

Lekker 10- uurtje
Pannenkoeken voor de lunch
Langer buiten spelen
Meer aandacht voor de creatieve vakken

Pannenkoeken eten met de hele school! De leerlingenraad kwam in groep 1/2 helpen.
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Als ik een Olympische sporter was, dan…
Groep 3 en 4
…zou ik schaatser zijn. Dan wil ik de beste zijn en een gouden
medaille winnen. Mees
…wil ik snowboarden en lekker stunts uithalen. Ik win goud!
Jayden
…zou ik schaatsster willen zijn. Ik wil een gouden medaille winnen. Laura
…wil ik kunstschaatsen. Dan dans ik mooi over het ijs en haal ik veel punten.
Misschien win ik goud. Nynke
…wil ik schaatser zijn. Ik weet niet of ik dan wat kan winnen. Milan
…zou ik gaan schaatsen. Ik kan het al heel goed. Ik kan heel snel en win goud.
Sophie
…wil ik skiër zijn. Ik ga zo snel mogelijk van de berg af. Het liefst win ik een beker.
Florian
…wil ik schaatsster zijn. Ik wil op de korte afstanden, heel snel. Ik win denk ik geen
medaille. Floor
…zou ik snowboarder worden. Heel snel van de berg af en dan een gouden medaille
winnen. Geovanny
…wil ik een medaille winnen. Ik wil snel van de berg af skiën. Nina
…ga ik meedoen met het curlingteam van Nederland. Ik wil veger zijn. We gaan voor
zilver, goud is wel overdreven. Morres
…word ik schaatser. Net zo snel als Sven Kramer. 4 medailles winnen, dat lijkt me
wel wat. Jorrit
…zou ik altijd blij meedoen, niet balen als ik verlies met schaatsen. Ilan
…wil ik heel mooi kunstschaatsen. Ik wil 1000 punten halen en winnen! Ilse
…zou ik gaan skiën. Zo hard mogelijk van de berg af. Ik win de 1 e plaats. Tara
…wou ik bobsleeën. Met z’n vieren in een slee. Ik stuur en we winnen goud! Dean
…ga ik schaatsen. Heel snel schaatsen. Ik win goud. Emma
…wil ik snowboarden en stunts uithalen. Ik win geen medaille,
daar moet ik nog meer voor trainen. Rick
…wil ik schaatsen. Race-schaatsen. Ik weet niet of ik een
medaille kan winnen. Odin
…werd ik skiër. Zo snel mogelijk van de berg af glijden. En dan win ik goud. Jurre
…word ik snowboarder. Ik wil stunts doen, een sidekick en drie keer een salto.
Natuurlijk win ik goud! Demi
…wil ik gaan kunstschaatsen. Ik ga heel netjes schaatsen met mooie kleren aan. Ik
win goud. Isa
…wil ik gaan bobsleeën. Met zijn vieren. Ik wil graag duwen, want
ik kan hard rennen. We winnen goud. Bente
…zou ik gaan kunstschaatsen, met z’n tweeën. Ik weet niet of we
dan winnen, dat zou ik wel graag willen. Jarno
…wil ik schaatsen. Snel schaatsen, net zo snel en goed als Ireen
Wüst, dus ook zo vaak een gouden medaille winnen! Laura
…word ik kunstschaatsster. Ik wil alleen kunstschaatsen, niet met
iemand erbij. Ik trek dan een mooi jurkje aan en maak pirouettes. Ik ga natuurlijk
winnen. Denise
…zou ik gaan wedstrijdschaatsen. Ik weet niet of ik win. Veerle
…ga ik ook schaatsen. Wel korte stukjes, en dan heel hard. Ik wil net zo goed
worden als Sven Kramer. Ik win goud of zilver. Sophie
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GROEP 5 & 6
Hallo.
12 februari gingen wij met de klas naar de
Bij koken hadden we ook nog pizza
oudheidskamer in Wolvega.
gemaakt en opgegeten. Doei. Isabella
Het was super leuk! 
In de auto (mijn moeders auto ) om er na
HALLO
toe te gaan gingen we muziek luisteren.
Ik vond het heel leuk bij het
Daarna gingen we naar binnen.
oudheidkamer er waren alleen oude
Het koste niet veel voor kinderen en
spullen. 
ouderen ,kinderen was 1 euro en ouderen 2
En er was ook een soort BUSKET en een
euro. 
hele oude bar. En vroeger werkten daar 2
Eerst is er een winkeltje (van vroeger je
vrouwen. Een helle boze vrouw en een
kunt er niks kopen) met spullen van
normale vrouw. Doei. Julian.
vroeger.
Daarna geweren van vroeger en andere
Op school hebben wij cito.
dingen.  Daarna kon je naar boven en
Ik vind cito leuk.
daar waren een school van vroeger en
Maar ook wel eens moeilijk.
meer. 
We hebben ook creatieve middag.
En ik had nog een ding. De creatieve
Dan gingen we bij 7 en 8: 
middag. Dat doen we elke maandag
-Met de robot bezig.
en steeds iets anders. Het leukste vind ik
-hoe je een power point maakt.
koken.
En bij 5 en 6 
We gingen pizza’s maken. En dit was het.
-Overlappende rondjes waar je iets in
Doei!!Amber
mocht tekenen.
-en een pinguin knutselen.
Ik vond het leuk in de oudheidkamer wand
Sarah
er waren oude dingen en dat was heel .
En we hebben heel veel dingen gezien en
het was heel leuk.
En ik zag alemaal oude brillen en nog veel
meer zuper leuk.
Ik vind het heel leuk.
En ik heb nog veel meer beleefd.
Super super leuk.
Sem.
Buiten spelen
Ik vind het leuk om buiten te spelen met
mijn vriendinnetjes we spelen paartje en
tikkertje. En sneeuwpoppen bouwen is ook
heel erg leuk onze kon schaatsen maar hij
ging ook kapot. Hij leek op Olaf. Ik speel
ook met meiden van groep 7/8 het is altijd
wel leuk op school. Emily

Oudheidkamer
11 februari
Waren wij met de hele klas naar een soort
museum. Juf Janneke noemde het een
oudheid kamer. (is het ook)
Ik dacht dat het een museum was.
DORIAN
Hooi ik heb een verhaal, ben naar de
oudheid kamer geweest(een museum ).
En ik dacht dat het zei was maar ik vond
het wel leuk ( wel een beetje zei ) 
En het verhaal dat ik maakte is van een
snelweg met een ongeluk

Hallo.
Na de vakantie deden we de creatieve
middag. En ik vond het heel leuk!
We hadden computer, koken, knutselen,
techniek, tekenen en proefjes.
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(Het gebeurde door een tanker)
Bowie

Ik vond het leuk bij oudheidkamer want er
was een schooltje en dat was ook leuk.
Er was ook een meneer en die leerde wat er
vroeger was gebeurd.
En ik zag gouden dingen .daar had vroeger
een bergemeester ge woont. Jisse

We gingen 11 februari naar de
oudheidkamer.
Je leerde er een hele hoop over de
geschiedenis van weststellingwerf
.
1 van de geschiedenisverhalen vond ik erg
eng. Het ging over een dokter uit de
tweede wereldoorlog die gevangen werd
genomen door de Duitsers. En zichzelf
heeft gedood voor anderen om hun leven te
redden. brrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Jeffrey

maandag 12 feb gingen we naar de
oudheidkamer heel leuk en informatie
En heel oud ze hadden een school en bij
die school hadden ze een stok daar mee
sloegen ze op de tafel. Silke
Maandag 12 feb. Gingen we naar de
oudheid kamer en het was mooi maar ook
wel klein.
Ik vond het wel mooi maar er was een man
genaamd: Pieter Poot. Ps het is ook een
restaurant. En er stond in een kast ook een
huis en een manege en het zag er heel mooi
uit en nu weet ik ook dat de spullen uit die
tijd niet zwart wit waren. Omdat de foto’’s
niet kleur hadden. En er was nog een
schooltje na ge boots op een echte school.
Noëlla

We gingen naar de oudheidskamer dan was
er een man hij vertelde wat vroeger was
gebeurd. Dan wisten we wat er vroeger op
de schollen was gebeurd . Julia

Maandag 12 februari gingen we naar de
oudheid kamer.
Toen we naar binnen gingen zagen we een
man die ging ons een rond leiding geven.
We gingen een kamertje in en wat ik als
eerste zag was een stambeeld van een man
de man leek op een piraat maar dat was hij
niet. Toen gingen we naar boven en boven
zag ik een kamertje dat zo ingericht was
dat het op een klaslokaal leek. Toen we
boven alle kamers hadden gezien gingen
we weer naar beneden en daar liet de man
ons nog een keukentje van die tijd zien en
die was niet heel
groot maar wel schatig. Isa

Hoi.
Ik ga het hebben over de creatieve middag
en de vakantie. Op school zijn we bezig
met de creatieve middag.
Ik vind het heel leuk. Maar het is bijna
vakantie en wij gaan ook op vakantie en
daar
heb ik zin in want wij gaan op ski vakantie.
Dat was het dan doei. Laura.

School.
Rekenen vind ik leuk maar ook moeilijk.
Ik ben aardig voor iemand maar ik kan
heel goed tempo maken.
Ik vind dat ik heel goed kan werken.
Jarno

We hebben net de cito toetsen gehad het
was erg lastig .maar ik heb het gedaan daar
ben ik trots op. ook zijn we naar de
oudheidkamer geweest in Wolvega . ik heb
super veel geleert over de tweede wereld
oorlog geleerd en over winkels van vroeger
. ze hebben er zelfs een winkeltje dat was
cool. Doei doei. Sam
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Groep 7/8 De Oosterbrink
Ilse
Een tijdje geleden zijn wij naar het Kolonie hof geweest. Het was heel leuk want we hebben eerst een
instructie gekregen over vroeger in Frederiksoord en Wilhelminaoord daarna gingen we naar hele
oude kleine huisjes van vroeger en een man zei dat mensen vroeger zittend slapen. Sommige
kinderen mochten daar even in zitten en ik mocht dat ook. Toen zagen we nog een kleine wc en een
vrouw zei dat je met 20 mensen er in kon en iedereen van ons groepje die paste er in. Doei!

Kim
Wij gingen met de klas een tijdje geleden naar het Linde College. En toen hadden we Technasium we
kregen er les van alles en nog wat niet alle groepjes deed het zelfde dus het was wel leuk dat we
allemaal wat anders deden. We deden: green screen, stopmotion filmpjes maken, een ontwerp voor
de 3d printer en nog veel meer leuke dingen en dit was mijn stukje over het Linde College. Doei!!!!

Eline
Ik ga jullie iets vertellen over de cito. De cito ging voor mij prima maar ik merkte dat sommige wel
wat moeilijk ging. Ik ben blij dat ze nu over zijn en dat we weer gewoon les hebben. Bovendien is het
nu veel gezelliger en leuker voor meester. Die heeft nu ook weer wat te doen. Dit was mijn stukje
veel plezier nog vandaag!

Julia
Hoi!! Ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd van Weststellingwerf. Dat was eigenlijk een halve
finale. Ik had voorgelezen uit Matilda van Roald Dahl. Er deden in totaal twintig kinderen mee. En die
waren verspreid over twee avonden. Ik moest de eerste avond. Ik vond het super leuk. Die avond
gingen dan vier door. Ik hoor bij die vier. In totaal zijn er dus acht kinderen die naar de finale van
Weststellingwerf gaan. Eén kind kan door voor Friesland. Ik hoop dat ik daar heen mag! Doei!

Fennick
We waren heel lang bezig met de cito, twee weken lang. En ik was als aller laatste klaar met de cito.
We zijn ook een keer met de hele klas naar een linde college geweest in Wolvega. Daar gingen we
ook allemaal super leuke dingen doen. Ze hadden zelfs een 3D printer. Ergens midden in het
schooljaar hadden we ook drie weken lang elke donderdag aqua gym.
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Juan
Een tijdje geleden gingen we naar het linde college. En het was erg leuk en ik zag Mees Brak ook nog.
En ik heb en game leren maken en dat was erg leuk. En foto dingen en dat was wat saai. Doei!

Tessa
Wij hebben de afgelopen weken de Cito’s gemaakt dat was niet echt leuk ,maar het moet toch
gebeuren. Ik vond woordenschat het leukst. En ik begrijpend lezen het moeilijkst. We hebben nu
allen Cito’s af en dat is wel een opluchting.

Lieke T
Ik ga vertellen over het creatief circuit. Dat deden we elke maandag. We deden: proefjes, Tekenen,
knutselen, tips voor een PowerPoint, een stukje van een robot in elkaar zetten en pizza’s bakken. En
dat was heel leuk en de pizza’s waren lekker.

Wouter Zuil
Ik ga vertellen over creatief circuit. We moesten een robot maken. Maar we wisten eerst niet waar
we waren. En toen we het hadden gevonden toen wisten we niet wat we moesten doen. Dus gingen
we ‘mens erger je niet’ spelen. En na een tijdje voelde iemand zich niet lekker. En toen het potje was
af gelopen toen wisten we niet zo goed wat we moesten doen.

Niels
Een tijdje geleden gingen we naar het linde college. Daar gingen we
allemaal dingen doen als eerst gingen we kijken naar drie jongens die
zelf een robot hadden gemaakt. Daarna mochten we zelf dingen
doen ik zat in een groepje met Henry en Julia, we moesten
stopmotion video maken dat doe je door heel veel verschillende
foto’s te maken. Dit was het doei!

Daniël
Wij deden laatst de Cito’s en het ging best goed. De onderdelen
waren rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat. En we
gingen ook naar het Linde college en daar hebben we veel geleerd.
Ze hadden daar een 3d printer dat was super cool! En we hebben
ook geleerd hoe je een spelletje maakt. Dat was ook erg cool. Ik heb
zelf ook een spelletje gemaakt. doei!!!

Lieke S
De Cito’s waren deze week. Het was best een beetje lastig maar het is gelukkig voorbij. We hadden
alle vakken. Groep 8 moet nog wel de eind toets. Ik ben daar best wel zenuwachtig voor, maar het
komt vast wel goed. Doedels!!

Eva
Wij gingen de Cito’s doen en die waren best wel moeilijk.
We hadden rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
We moesten heel stil zijn. Het ging wel goed.
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Lisa
Een tijdje geleden gingen deden wij de Cito’s. Ik moest alle Cito’s op de computer doen , maar alleen
begrijpend lezen niet. Anders hoefde ik niet meer te lezen, dan was het begrijpend voorlezen. Ik vond
het best goed gaan.

Mirre
Een paar weken geleden hadden we een open Dag op het linde college. Toen we binnen kwamen
zagen we de aula . Toen we naar het techniek lokaal liepen waren er jongens met een robot bezig.
Ze gingen uit leggen hoe ze dat hadden gemaakt een hoe het werkt . Het was een hele leuke dag

Henry
Wij waren laatst naar het linde college geweest en het was heel
leuk we zaten in verschillende groepjes en we deden heel veel ik
had stopmotion video’s gedaan en 3d dingen maken op een
laptop. Ik wou ook iets anders doen en dat hete scratch, scratch
is een website waar je een spel kan maken maar dat mochten
we niet, jammer maar toen gingen we weg en ik wist veel meer.
Voor een ander project hebben we de burgemeester
geïnterviewd.

Leon
We moesten interviewen en Juan ,henry en ik hebben de
burgemeester geïnterviewd van Wolvega . Het was heel leuk we
hebben een paar vragen gesteld en we mochten de zilveren
ketting gezien .

Michal
We hadden de Cito’s vorige week en die week daar voor. En het was best wel saai vond ik want het
was zo stil. Maar het ging wel goed denk ik. En ik wil graag de cijfers weten voor al ik het goed heb
gedaan. Groetjes Michal.
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AGENDA
3 maart

Van Gewest tot Gewest door Dorpsarchief Boijl in De Tille om 13.30 uur

3 maart

Informatiedag voor toekomstige senioren in Linde College om 10.30 uur

6 maart

Oud papier vanaf 12 uur

6 maart

Brei- en haakclub op Boijlerweg 113 vanaf 13.30 en 19.30 uur

9 maart

Kinderplaybackshow in De Tille vanaf 19.30 uur

16 maart

Maak ’t mee - Paasstuk maken

3 april

Oud papier vanaf 12 uur

3 april

Brei- en haakclub op Boijlerweg 113 vanaf 13.30 en 19.30 uur

van 16 t/m 21 april

Opzomerweek in bebouwde kom van Boijl

20 april

Maak ’t mee - Schilderen

24 april

Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Boijl

1 mei

Oud papier vanaf 12 uur

1 mei

Brei- en haakclub op Boijlerweg 113 vanaf 13.30 en 19.30 uur

19 mei

Maak ’t mee - Fietstocht en excursie (mensen die niet zelf kunnen
fietsen kunnen mee met de duofiets)

26 mei

De Rijsberkamp presents Stone Good in Boijl! Vanaf 21 uur in De Tille

INLEVEREN
KOPIJ DORPSKRANT 4 MEI

