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Even Buurten
Bi’j Harmke
We hebben er in onze buurt weer een aantal gediplomeerden bij.
Julia de Jonge is geslaagd voor VMBO basis. Een vlag met een tas en een heus spandoek kondigde
deze mooie prestatie aan, van harte gefeliciteerd namens de hele buurt!
Ook Barry Mailly is, na een hard zwoegen, geslaagd en wel voor zijn jachtakte. Hij mag nu van
verschillende geweren gebruik maken die, in een speciale kast, achter slot en grendel opgeborgen
moeten worden. Doe vooral voorzichtig, Barry!
Wim en Anne-Marie van der Geest zijn op 8 mei de trotse opa en oma geworden van een prachtige
kleindochter, Irene. Gefeliciteerd en veel geluk met de kleine meid, ook voor Maaike en Anne.
Op 7 juli hebben we met een grote groep buurtgenoten onze jaarlijkse buurtbijeenkomst gevierd in de
gezellig versierde tuin van Jan en Mieke. De buienradar voorspelde buien met onweer, maar het werd
een prachtige avond om te barbecueën en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Mieke, bedankt voor
de prima organisatie!
We wensen iedereen een hele mooie zomer toe en een fijne vakantie.
Rient en Jellie Menger hebben al van een prachtige vakantie genoten en hebben hier een mooi
verslag van gemaakt.
Jantje en Anne-Marie

Fietsen van Middellandse Zee tot Atlantische Oceaan
In Sète aan de Middellandse zeekust ten westen van Marseille en de
Camargue, begint het Canal du Midi. Het is een verbinding tussen de
Middellandse Zee en de Garonne. Pierre Paul Riquet verwezenlijkte zijn droom
door deze verbinding voor vracht en personenvervoer rond 1840 tot stand te
brengen.
Een Huzarenstuk met z’n hoogteverschillen, zijrivieren, al z’n sluizen, aquaducten en verbazing
wekkend veel bruggen. En alles werkt nog steeds perfect! Het staat inmiddels op de Wereld
erfgoedlijst.
Het kanaal is aan weerzijden beplant met grote platanen,
duizenden. Het beschut tegen felle zon en ook regen…..
Helaas worden ze bedreigd door een schimmelziekte die in
1944 waarschijnlijk via hout van legerkisten is overgebracht en
veel bomen zijn al gekapt.
Tussen kanaal en bomen zijn de oude jaagpaden bewaard
gebleven. Nu fietsroute Canal du Midi. Na Toulouse gaat de
route verder via Canal de Garonne. In tijden van die aanleg
stond de Garonne vaak droog. Nu fiets je na Meilhan sur
Garonne zowel langs de zeer forse rivier en het kanaal.
Na een dag fietsen in de Camargue met z’n verwilderde
paarden en rijstvelden toch bij St. Marie de la Mèr de flamingo’s gevonden. Ook de wereld waar van
Goch een tijd geschilderd heeft. (zonnenbloemen)
8juni auto gestald en zijn we gestart in Sète. Ons routeboek vermeldde het al, het eerste deel véél
boomwortels (van al die mooie platanen) en dat was maar al te waar! Ook veel stenen. Het schoot
niet echt op en de routes wat ingekort. Wél genieten langs het kanaal. Puur natuur, soms een boot
naast je, langs wijngaarden, fruitteelt gebieden, akkers, de sluizen en praktisch vlak én verkeersvrij,
heel mooi. Via de oude stad Carcassonne (van het spel) met la Cité peddelden we voort. Heel
vriendelijke mensen onderweg en je ‘bonjourd’ wat zo’n dag.
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Bij Beziérs een stelsel van 9 sluizen, heel kort bij
elkaar door hoogteverschil en zijstromen. Agen heeft
een enorm aquaduct over de Garonne van 520m.
(meer dan 150 jaar oud!)
Zo’n 40 km voor Toulouse begint en goed fietspad,
een verademing met al die kilo’s bagage!. Na Réole
nog even flink op de pedalen door flinke heuvels en
dan volg je heel relaxt een oude spoorbaan (met
tunnel en al) tot Bordeaux.
We trokken via campings langs de beide kanalen.
Aansluitend Bordeaux - Lacanau Ocean is er een lang
fietspad van 55 km naar de Atlantische Oceaan ook
op een oude spoorbaan. Beetje saai als de weg
tussen bossen en natuurgebieden voortdurend in een stip eindigt maar daarvoor hoef je nooit te
zoeken……
We overnachtten meestal op campings maar bij heel veel regen bracht een hotel of een sta caravan
uitkomst. (wel zo comfortabel!)
Tot Bordeaux fietsten we 8 dagen over 550 km en het zelfde stuk terug per trein in krap 4½ uur. De
Franse Intercity’s zijn niet echt berekend op fietsvervoer. Trapje op, klein deurtje door en je hebt niet
heel zoveel tijd met al die bagage. De treinen vertrekken niet vanaf een vast perron maar het nummer
staat op een info scherm zo’n 20 min voor vertrek. Leuk vanuit de trein de paden te zien waar we de
heenweg fietsten.
De route Sète-Lacanau is ruim 650 km. Al met al hebben we een kleine 1000km gefietst.
(Thuis ontdekten we een kapotte spaak, slagje in het zelfde wiel en de rem liep wat aan. Het fietste al
wat zwaar….)
Rient en Jellie Menger, Boijl juni 2012

De Daoken

Boschoordweg

Tijdens onze jaarlijkse buurtvergadering zijn de buurtzaken weer onder de loep genomen.
Tijdens de EK wedstrijden hebben we samen met 16 deelnemers aan de EK poule mee gedaan.
Winnaar was Lolita Smit, tweede Hennie Bron en op de derde plek 3 winnaars t.w. Jan Willem de
Vries, Wesley Rooks en Robert Vos.
De prijzen zijn aan de winnaars uitgekeerd.
Ook in onze buurt hing op twee plekken de vlag met schooltas buiten.
Sander de Vries is geslaagd voor basisgerichte leerweg, bouwtechniek/timmeren.
Sander gaat nu een Beroeps opleiding Timmerman volgen aan het Friesland College.
Winette IJspeert is geslaagd voor de opleiding dierenverzorging en gaat nu verder voor niveau 4.
Alle twee proficiat met jullie diploma en veel succes met je verder studie.
Marnix Drenth gaat de basisschool verlaten en gaat nu naar het Stellingwerf College de Havo/VWO
doen. Marnix, ook jij veel plezier met deze nieuwe fase.
José de Vries gaat voor een half jaar stage lopen in een ziekenhuis in Duitsland.
Heel veel succes en plezier José.
De feestcommissie heeft een gezellige barbecue geregeld. Maar voordat er gegeten kon worden,
gingen we eerst een rondje klootschieten. Ook dit was zeer geslaagd.
Jacoba de Vries gaat de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Knap van je. Ook Jacoba veel succes
gewenst.
Verder willen we iedereen een zonnige vakantie toe wensen.
Rina & Thea
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Er zijn van die periodes in het jaar dat er niets te beleven valt maar soms is er van alles te vermelden.
Zo ook deze keer.
Op de eerste plaats de geslaagden;
Wiljan Veening behaalde zijn Havo-diploma en in het nieuwe schooljaar start hij met een opleiding
Sensortechnologie in Assen. Wiljan van harte gefeliciteerd een heel veel succes met de nieuwe
studie.
Marc Platje behaalde zijn felbegeerde rijbewijs en bestuurt nu zijn eigen wagentje. Marc van harte
gefeliciteerd enne…. voorzichtig aan hè!
Chiel Platje is geslaagd voor de kaderberoepsgerichte leerweg VMBO.
Ook Chiel van harte gefeliciteerd en veel succes met je verdere opleiding in het schildersvak.
En nog meer feest bij de familie Platje. Mat werd op 19 juni een halve eeuw, dat hebben we allemaal
kunnen zien aan het grote spandoek en de Abraham in de voortuin.
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Maar dat was nog niet alles want op zaterdag de 23 werd ter ere van Mat een daverend feest
gehouden waarbij familie, vrienden en buurtgenoten tot in de kleine uurtjes gezellig samen kwamen
onder de dubbele partytent. Het had trouwens niet veel gescheeld of die tent had er niet gestaan, dat
kwam door… ach nee ik zal er niet teveel over uitweiden maar het had te maken met een klein stukje
dat er niet was…maar toch ook weer wel. Rara hoe zit dat?
En verder….
-

bouwt René van Zanden stug door aan zijn huis of zeggen we ‘bouwproject’?
Het is een lust om te zien hoeveel behulpzame vrienden de handen uit de mouwen steken om
‘een steentje’ bij te dragen. Niettemin is het duidelijk dat het nog enige tijd gaat duren voordat
René zijn huis kan betrekken, er valt nog veel te doen. Succes!

-

is het huis op nummer 8 verlaten, de bewoners zijn naar elders vertrokken.

-

wensen wij u allen een fijne zomervakantie.

Corrie de Vries en Rudy Klesman
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Boijl

ost

Deze keer heb ik zelf niet zoveel te vermelden vanuit de buurt. Met mij gaat het redelijk goed en
inmiddels ben ik gestart met de chemo kuren. Dan weten jullie ook de reden als ik straks met een
boerenzakdoek met vier knopen op mijn hoofd rond loop.
Jan Edema schrijft een stukje over zijn fietsbelevenissen en Mariëtte en Rinus van Stee hebben een
leuk nieuwtje.
Hun dochter Annemarie is 27 juni met haar vriend Boi in Nijmegen voor de wet getrouwd. Op 1
september aanstaande is hun kerkelijk huwelijk in de studentenkerk, ook in Nijmegen. Vanuit de buurt
wensen we hen alles goeds en ik wens hen Gods zegen voor hun gezamenlijke toekomst.
Ik wens jullie een hele fijne zomer.
Groetjes Liane
Eeen stukje over lange afstand fietsen met Jan Edema.
De laatste dag van mei ben ik in Wachtebeke, ten westen van Antwerpen, gestart met de tocht
“Borders of Belgium”. Een tocht van ruim 1000 km, zoals de naam al zegt, langs de grens van België.
Een tocht over jaagpaden langs kanalen. Mooi, maar ook, vooral ’s nachts, wel eens saai. Supermooie
fietspaden, slechte wegen, kasseien, asfalt als gatenkaas, lekker in een afdaling. Bijna uitgestorven
dorpjes tot levendige stadjes, zelfs tot ver na middernacht. Ook noch toegejuicht zelfs.
België vlak en heuvelachtig. Tegen de Franse grens begint het. Vals plat alsof je een lekke band hebt.
Je kijkt zelfs of dat ook zo is. Heb er overigens maar ééntje gehad, lekke band. Dikke duizend
kilometer gefietst en heb je midden in Antwerpen een lekke achterband. Moet je nat en verkleumd een
bandje wisselen. Lekker is dat. Vals plat en klimmen is wat me te wachten staat de volgende
honderden kilometers. Het is een aaneenschakeling van klimmen. Steile klimmen, korte klimmen,
lange klimmen en er komt maar geen eind aan. Vooral in de nacht. Je ziet niet wat er komt. Je ziet niet
wat je achterlaat. Gelukkig, waar je omhoog gaat, moet er ergens
ook een weg naar beneden gaan. De beloning na een klim, even de
benen stil, bijkomen. Jammer genoeg is het zo snel voorbij. Snelste
afdaling is 73 km/u. Langzaamste klim was een 8 km/u. Ben gewoon
geen klimmer. Ergens onder het Limburgse ging me een fietser
voorbij in een klim. Hij moedigde me nog aan. Kun je wel, ik heb er al
meer als 700 km opzitten. Hij kijkt naar mijn teller en vervolgens
vragend mij aan. Leg ‘m uit waar ik wel niet mee bezig was. “Nou
succes, nog” en weg is ie.
België is ook meertalig. Vlaams, lijkt op Nederlands, maar dan anders. Frans is ook niet echt mijn
favoriet. Gaat me net wat te snel. Vooral die politieagent, die mij aansprak net nadat ik wakker was
geworden van een middagdut op een beschut plekje van een dorpsplein, was nogal rap. In mijn beste
Engels proberen uit te leggen dat ik even had geslapen en niet onwel was geworden zoals hij me in
slecht Engels probeerde duidelijk te maken. Na controle en gegevens noteren van ID-kaart en een
“bon voyage” mag ik verder. Slapen, ja doe ik ook. Als ik moe ben. Waar maakt niet uit. Dit is een vrij
ongeorganiseerde tocht wat dat betreft. De eerste nacht wordt ik ergens overvallen door de slaap. Ik
zoek een geschikte plek en da’s een bushokje met bankje en uit de wind. Na een klein anderhalf uur
ben ik weer wakker. Even bijkomen, een hapje eten en weer verder. Ditzelfde ritueel in de volgende
nacht nog een keer. In de laatste nacht nog een keertje langs zo’n jaagpad een klein uurtje onder een
brug geslapen. Lijk wel een zwerver. Gewoon op de grond gaan liggen en ogen dicht. Ik slaap gewoon
makkelijk en overal. Laatste nacht was zwaar. Begon te regenen en mijn lamp ging bijna uit. Batterijen
voor mijn fietslamp had ik niet meer. De volgende controle was gelukkig een nachtwinkel. Kom ik daar
is ie net een half uur dicht. Alternatieve controle was een bakkerij, maar die is nog lang niet open. Dan
maar het controlewoord van de geveltekst opgeschreven. Uit de deuropening naast de bakkerij komt
je de geur van versgebakken brood je tegemoet. Lekker. Komt er een man naar buiten om even te
roken. We maken een praatje. Hij laat een van de andere bakkers batterijen zoeken. Niet te vinden.
Na de vraag of hij slaapplekje heeft tot het licht word, krijg mijn fiets een plekje in de bakkerij en ik een
plekje op de bank in de kamer. Heerlijk. Heb er dik twee uur geslapen. Wordt wakker van het
geroezemoes van kleine kinderen en de vrouw des huizes. Ik sta op en zie en hoor dat het nog steeds
regent.
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Iedereen weet inmiddels al hoe ik hier kom en krijg koffie. Krijg er nog overheerlijke versgebakken
koffiekoeken bij. Na iedereen bedankt te hebben moet ik verder voor de laatste 80 km, ondanks de
regen.
Op een immens industrieterrein bij Antwerpen mis ik mijn te volgen lijntje op mijn GPS. Shit, niet weer.
Had ik al twee keer in de Ardennen. De route is te volgen middels een papieren route beschrijving,
maar ook middels een digitale versie voor navigatie. Dat is makkelijk, je hoeft er maar voor te zorgen
dat je pijltje een lijntje volgt op je fietstomtom. Bij het laden van de route op mijn GPS is er iets fout
gegaan. Bij het opknippen zijn er stukken weggevallen. In de Ardennen was ik al keertje in een
afdaling mijn lijntje kwijt. Afslag gemist dacht ik en dus maar weer omhoog klimmen. Blijkt na veel
gepuzzel in het donker dat ik wel in de goede afdaling zat. Na veel zoekwerk zat ik een uurtje later
weer op het goede spoor. Zo ook in Antwerpen. Gelukkig was het nu licht en redelijk gemakkelijk de
weg te vinden.
Eindelijk buiten de stad. Nog zo’n 40 km. Even later, nog 38 km. Nog eens kijken, 37 km. Nee, niet
weer kijken. Kijken om je heen. Vooral niet naar je kilometerteller. Dan zondagmiddag rond half één,
uiteindelijk de finish. Volslagen anoniem. Twee man van de organisatie en een andere deelnemer
wachten me op in de kantine. Even bijkletsen en ervaringen uitwisselen. Mooie tocht, dat wel. Daarna
douchen, afscheid nemen en op naar huis. Voel me fit genoeg. Onderweg bel ik Grietje nog een keer
en spreken af dat ze me tegemoet rijden. Voor de zekerheid. Bij strand Horst ga ik van de weg af en
even later komen Grietje en Monika er ook aan. We drinken er nog een koffie. En toch maar verder.
Grietje rijdt. Voel me nog steeds behoorlijk fit, had gekund dus naar huis rijden. Maar is ook wel goed
zo, kunnen we even rustig bijkletsen. Thuis en dan even lekker op de bank. Anderhalf uur geslapen.
Pa en ma Veenstra komen langs met een bos bloemen. Leuk. Ze krijgen wat verhalen uit eerste hand.
Voor de lol een eind opfietse. Prestatie? Misschien. Zot, zoals die bakker uit Kalmthout misschien
tegen z’n klanten zal zeggen. Vooral het plezier beleven, het meemaken en terugdenken, soms weken
daarna nog, maken zo’n tocht zo mooi.

SNELS HUTTE
Oude tijden leken te herleven aan de Doldersumsestraat: op het perceel land van Bart – die nu
inderdaad 65 jaar is geworden – werd hooi gewonnen. Bijna elke bewoner, jong en oud, was actief
betrokken bij de winning. En iedereen kon gedurende enkele zonnige julidagen genieten van de
heerlijke, haast nostalgische hooigeur.
Ook de golf aan examenuitslagen ging niet helemaal aan ons voorbij. Guus de Wit slaagde voor zijn
atheneumexamen. En onder hetzelfde dak vierde Hans van Dooren het feit dat hij zich gediplomeerd
docent in de door hem zo geliefde bridgesport mag noemen. Om hem nog maar eens te citeren: een
sport voor oud, maar ook voor jong.
Yanick is geslaagd voor het diploma Machinist Grondverzetmachines. Leonie gaat met ingang van het
volgend schooljaar naar OSG Sevenwolden te Heerenveen waar ze haar voetbaltalent verder hoopt te
e
ontwikkelen. Tijdens het eindtoernooi van de KNVB in Gasselte is ze met haar team MO13 ZW als 1
geëindigd. Nu maar hopen dat ze wordt uitgenodigd om een selectiewedstrijd te spelen voor meisjes
onder de 14. Jesse is met zijn team Noord van Jonger Oranje tijdens de Finale in Wormerveer
kampioen geworden. De beker kregen ze uit handen van oud international John Rep.
Eens in de twee jaar wordt voor alle volwassen bewoners een gezamenlijk buurtuitje georganiseerd.
Deze keer hadden Trijnie en Alletta gekozen voor een leerzame fietstocht met bezoeken aan het
onderduikershol in de bossen bij Wapse en de herdenkingsplaats voor oorlogsslachtoffers bij
Wateren. Bij de start op het terras van restaurant Grenzeloos en Zo (het oude Jachtlust) in Doldersum
kregen we een kop soep, na de fietstocht genoten we van de barbecuegerechten en de drankjes. Het
was intussen frisser geworden, maar wie dat wilde kon binnen genieten. Tegen de schemer gold dat
zeker van het (traditionele) optreden van onze eigen troubadour Columba, die ons in Ierse en andere
sferen bracht, maar ook een eigen ode bracht aan het Fries-Drentse Wold.
De Doldersumsestraat liet natuurlijk ook niet verstek gaan tijdens de beachvolleybalmiddag: Yanick
werd zelfs winnaar met Marc Platje. Maar ook Jiske, Leonie, Albert en Jeannette deden (in hun geval
tevergeefs) een gooi naar de lokale roem.
Tenslotte: Niels Dassen handhaafde een mooie familietraditie door het motorrijbewijs te halen.
Met al dit mooie, grote en kleine nieuws kunnen we de vakantie tegemoet gaan.
Jeannette en Reimer
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NATIONALE RUNDVEEROEM
Onze vaste reporter meldt:
Tijdens de nationale koeienshow van Nederland, die op 30 juni in de veemarkthallen van Zwolle werd
gehouden en door meer dan 10.000 mensen werd bezocht, boekte onze dorpsgenoot John de Vries
een geweldig succes. Zijn ruim driejarige koe JIMM. Holstein Hellen 589 – voor de kenners: een
dochters van Shottle uit een Goldwynmoeder – werd eerder al jeugdkampioene op de HHH-show, nu
werd ze niet alleen kampioene van de middenklassen, ook werd ze aan het eind van de dag
uitgeroepen tot algemeen kampioene en als zodanig gehuldigd door staatssecretaris Henk Bleker.
De moeder van deze kampioene, Hellen 585, schopte het in haar rubriek van zesjarige koeien tot een
tweede plaats, geen schande, want ze werd verslagen door niemand minder dan JIMM. Holstein
Hennie 302 - eveneens van John. En deze laatste koe werd bij de oudere koeien gekroond als
reservekampioene.
Schitterende koeien met enorme melkproducties, die na de show in de vakbladen veel lof
toegezwaaid kregen. John reageerde publiekelijk niet zonder emotie: een lang gekoesterde droom,
die hij samen met zijn vader had, is nu uitgekomen.

Foto: John de Vries krijgt felicitaties van Henk Bleker met de
algemeen kampioene JIMM. Holstein Hellen 589
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Brinknieuwtjes
We hadden een jarige in ons midden die Abraham heeft gezien en wel Adrie Veldmeijer. Zo aan de
foto's en tekst te zien begeeft hij zich in zonnige oorden.

En hebben vernomen dat het huis van mevrouw Bos is verkocht in de volgende krant zullen de nieuwe
bewoners zich vast wel even voor willen stellen.
Het was een hele korte dit keer misschien de volgende keer meer.
Ilse en Abelien

Hallo allemaal,
Het buurtnieuws van de Wissel zal voor het laatst door ons worden verzorgd, Helga en ik geven de
pen nu graag door aan….
Tijdens de open dag bij Te Hooi en Te Gras, eind juni, hebben mensen een kijkje kunnen nemen bij
hun bedrijf, 26 jaar geleden opgestart door Anja en Bert van Starkenburg. Eigenhandig hebben ze een
bijzondere plek opgebouwd waar mensen kunnen genieten van een nostalgische vakantie. Rondom
de pomp en keien staan al sinds 1996 vijf romantische plaggenhutten. De houtkachel en de bedstede
zorgen voor een onvergetelijke vakantie. Op het campingveld is het afgelopen voorjaar hard gewerkt
om vijf streekeigen koloniehuisjes neer te zetten, een prachtig eindresultaat. Wij wensen ze veel
succes met deze nieuwe uitdaging.
Silvan Bergsma en Guus Dam hebben de lagere school verlaten en fietsen na een verdiende vakantie
naar Wolvega en Oosterwolde. Zet ‘m op, mannen!
Dat al dat gestudeer resultaat kan hebben lieten Jense Bergsma en Jouk Dam zien door hun tas aan
de vlag te hangen, diploma gehaald! Top!
En ook Joey Bergsma had wat te vieren, hij is geslaagd voor Akkerbouw niveau 3 aan het Groenhorst
College te Emmeloord
Wij wensen een ieder een hele fijne zomer toe!
Groeten van Helga en Sabine
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Boijl Centrum
Op 14 juni kon de vlag uit bij de familie Boekhoudt! De jongst zoon Erwin behaalde die dag zijn VWOexamen op het Lindecollege. Erwin vervolgt zijn studie in Groningen met “Ïnternational Business &
Management”.
Ook bij familie Spijkers hing de vlag uit. Dochter Sabine is geslaagd voor het Atheneum! Een nieuwe
fase van het leven gaat beginnen.
Jongelui, van harte gefeliciteerd en veel succes bij je verdere studie.
Histotolk Frank Spijkers speelt vanaf 17-07 op 4 dinsdagavonden Zomeravond voorstellingen bij Te
Hooi en Te Gras.
Thema’s zijn dit jaar Frans van de Bekhofschans en Pieter Stoefzaand.
Ziezo dit was het dan weer een prettige vakantie en tot de volgende keer.
Annie.

De Bekhof
Buurtgenoten,
Deze keer weer aardig wat nieuws, we gaan nog even terug naar de bruiloft van Henk-Jan en Carla.
De voorbereidingen voor dit feest is ons buurtbewoners niet in de koude kleren gaan zitten.
Er moest o.a. natuurlijk een poort gemaakt worden. Reinder en Henk zouden voor groen zorgen en
dat ging niet helemaal goed. Ze vonden een mooi plekje met groen. Auto natuurlijk dichtbij gereden en
ja hoor daar gleden ze met auto en al in de sloot en moesten gered worden door Liesbeth en Alie.
Maar ……. ze hadden toch uiteindelijk een auto vol groen. En dan de poort op zich, we hadden een
aanvraag van een poort van min. 8 meter breed en 4 meter hoog. De melkwagen moest er n.l.
onderdoor kunnen rijden. Nou aan de slag dus, gelukkig hadden we de loods van Jaap en Aukje en
daar werd hij keurig gebouwd en versierd. Ladders en hoogwerkers moesten er aan te pas komen,
maar het werd een pronkstuk. En met behulp van hoogwerker
en veel mankracht werd hij keurig geplaatst. En nu maar hopen
dat de melkwagen er door kon komen.
De volgende morgen kwam daar de tankwagen en ja hoor … de
poort bleek te laag!
Adrie was de reddende engel en heeft staande op de tankauto
het bovenste gedeelte van de boog opgetild en zo kon de
tankwagen er door heen. Maar wat nu, ach de poort werd
gewoon 20 cm opgekrikt en de volgende keer kon de
tankwagen er mooi onderdoor en konden Henk-Jan, Carla en
natuurlijk het hele dorp nog lang nagenieten van de boog.
Maar het verhaal is nog niet klaar, want ook Carla en Mariska
waren geregeld aan het oefenen met de koets en het Friese
paard, want die combinatie zou op de huwelijks dag gebruikt
worden als vervoer voor het bruidspaar. Dus die twee waren
aan het oefenen en dat bleek wel nodig te zijn, want op een
zaterdagmorgen belandden ook deze combinatie in de sloot!
Gelukkig is het avontuur ook hier goed afgelopen en is het ook
op de huwelijksdag prima gegaan.
En na al die voorbereidingen is het een prachtige dag geworden voor Henk-Jan en Carla, met een
spetterend feest als afsluiting waar deze buurtgenoten ook bij mochten zijn en wij bedanken dan ook
het bruidspaar voor de gezellige avond en wensen het paar nogmaals heel veel geluk voor de
toekomst.
Henk-Jan en Carla willen zelf natuurlijk ook van zich laten horen!
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25 Mei was het eindelijk zover, Onze Trouwdag!
De dag begon met super mooi weer!
De oprit werd gesierd met een prachtige grote boog!
Met man en macht was die de vorige avond opgezet! Super!
Met de koets naar Hotel Lunia in Oldeberkoop om elkaar het Ja-woord te geven!
Daarna op naar Assen waar bij de Van der Valk het feest kon losbarsten!!

We hebben een geweldige dag gehad waar we erg tevreden op terug kijken!!
Langs deze weg willen we graag iedereen bedanken die belangstelling heeft getoond!
En natuurlijk niet te vergeten de buurt voor het maken van die mooie boog!!
Groeten Henk-Jan en Carla

Ja, en dan hebben we nog meer nieuws,
Joyce van der Helm is namelijk geslaagd voor 2 examens.
Het eerste is het eindexamen van het vmbo- theoretische leerweg en hierna gaat ze de opleiding
zakelijke dienstverlening juridisch medewerker doen.
Het tweede examen is voor haar scooter rijbewijs.
Joyce, jij bent een kanjer, gefeliciteerd en heel veel plezier met de scooter en veel succes bij je
verdere studie!
We blijven even bij de jeugd.
Want Silvia is weer thuis van haar reis naar Afrika en ze heeft hieronder een verslag geschreven.
Vorig jaar ben ik met een schoolproject voor een maand naar Ethiopië geweest naar de stad Gondar.
Toen heb ik les gegeven op een toerisme school. Dit jaar werd er aan mij gevraagd of ik niet weer
mee wou, want ze konden nog wel iemand gebruiken en ze wisten dat ik heel graag weer heen wou.
Het les geven van vorig jaar was op zich wel leuk maar elke dag hetzelfde, dus toen ik hoorde dat ik
nu mee mocht naar drie weeshuizen, twee kinderafdelingen in het ziekenhuis en een basisschool zei
ik meteen ja.
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Dit jaar ben ik er 1,5 maand geweest en heb sport en spel activiteiten gedaan met de kinderen. De
basisschool zijn we helaas al vrij snel weer mee gestopt, omdat de school zich niet hield aan de
afgesproken regels, waardoor wij uiteindelijk aan de kant kwamen te zitten om vervolgens toe te kijken
hoe zij rare gymlessen gaven met ons materiaal. Als we weer weg gingen schooiden de kinderen om
onze spullen en geld. Maar ja, dat is Afrika..
In de weeshuizen ging alles wel heel goed, de kinderen waren super blij en enthousiast en deden heel
leuk mee. Er waren twee meisjesweeshuizen en één jongensweeshuis. De meisjes hadden mooie
huizen van beton met leuke kleurtjes en de jongens hadden eigenlijk helemaal niks. Een slaapzaaltje
van modder en stront waar het pikkedonker was en buiten was een overkapping waar ze konden eten.
De douche waren een paar ijzeren platen waar je tussen kon staan met een emmer erboven. De
jongens wilden vooral voetballen dus meestal ging Joost daar heen, omdat hij daar meer activiteiten
voor wist. Ik kon dan naar de meiden toe waarmee we vaak gingen volleyballen of knutselen.
Ook zijn we naar twee kinderafdelingen geweest in het ziekenhuis. Het ziekenhuis lijkt op een groot
bungalowpark maar dan heel verrot. Naast de paden liggen allemaal mensen te wachten tot ze
worden geholpen, ik zal de details besparen hoe sommigen er uitzien. Van maandag t/m donderdag
gingen we er aan het eind van de middag naartoe. Ik ging eerst langs de afdeling met ondervoede
kindjes. De kinderen waren ondervoed door diarree en overgeven. Sommige kinderen waren meer
dood dan levend en het was dan ook wel even slikken als het kindje de volgende dag niet meer in z’n
bedje lag. Er is één dag geweest toen was de halve afdeling leeg. Met de dokters viel bijna niet te
communiceren en de kinderen die weg waren heb ik daarna ook niet weer gezien. Ondanks dat er
veel kindjes zijn overleden heb ik een super tijd gehad op die afdeling, de kinderen die nog een beetje
kracht hadden waren gek op alle muziek instrumentjes waarmee ik met ze speelde. Als ik bij de
ondervoede kindjes was geweest ging ik door naar de andere afdeling. Hier lagen kinderen die
verbrand waren door de vele ongelukken die er met kookvuurtjes gebeuren in Afrika. Ook waren er
kinderen met kanker of kinderen die iets met hun spieren hadden. Met deze kinderen gingen we vaak
bowlen met een bal en flessen of we namen knutselspullen mee. We hadden ook een hele grote
gekleurde parachute mee. De kinderen die niet konden staan konden op hun bed blijven en de rest
stond eromheen. Ze wapperden als een gek met de parachute en de bal vloog alle kanten op die er
bovenop lag. Dat was echt geweldig om te zien, ik had die kinderen nog nooit zo hard horen lachen
tegelijk. Ook waren ze gek op ballonnen, iedereen vermaakte zich ermee. Het was mooi om te zien
hoe de muren van de zalen er nu uit zagen. Vorig jaar ben ik er een dag geweest en was alles nog
wit en saai. Nu waren er mensen langs geweest die alles hadden geschilderd met leuke kleurtjes en
plaatjes. Het ziekenhuis vond ik toch wel één van de mooiste ervaringen in Ethiopië. Ik had een leuke
band met de kinderen en ik heb vaak genoeg moeten slikken als er ineens een kindje weg was maar
als ik me dan bedacht dat ik ze toch nog even heb kunnen laten lachen, voelde dat weer heerlijk!
Dit was nog maar een kort verslag van wat ik heb beleefd, als jullie meer willen lezen kijk dan hier:
silviabeun.waarbenjij.nu

Groetjes Sivia
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Verder hebben we nog een verhuizing en een nieuwe buurtbewoonster.
Na vele jaren in Boijl te hebben gewoond, verlaten Auke en Janny de Vries onze buurt en gaan naar
Appelscha. Daar betrekken zij een prachtige woning die van alle gemakken voorzien is.
Namens alle buurtjes, wensen wij jullie heel veel woonplezier op de Vaart Noordzijde 36, 8426 AR,
Appelscha.
Dan is het huisje van buurvrouw Jonkers verkocht aan Carolien. Zij is momenteel heel druk met
verbouwen, als het goed is zal ze zich in het volgende krantje voorstellen.
Wij zijn in ieder geval blij dat we weer een nieuwe buurtbewoonster hebben!
Marrie heeft nog een leuk berichtje namens de ex - “niet-ploeg” van het dorpskrantje.
Na vele jaren de schoolkrant in elkaar
gezet te hebben kwam daar afgelopen
jaar een eind aan.
Om elkaar toch nog eens samen te
treffen hebben wij als nietgroep besloten
om 1x per jaar met elkaar iets leuks te
gaan doen.
Ons eerste uitje was 8 juni naar een
zorgboerderij in Kallenkote waar we
hebben genoten van een High Tea.

Helaas waren 3 dames verhinderd, maar
wij hopen dat ze volgend jaar ook van de
party zullen zijn.
We hebben afgesproken om ieder jaar
de 2e vrijdag in juni met elkaar iets te
gaan ondernemen en hebben dus voor
volgend
jaar
de
datum
alweer
vastgelegd.

Tot slot nog het allerlaatste nieuwtje, bij Adrie en Marjan is de ooievaar weer gezien,
dus eerdaags komt er weer een nieuwe buurtgenoot bij, we horen het wel wanneer het zover is.
De twee buurtgenoten Jeffery en Jarno wensen we heel veel succes op hun eerste schooldagen op
de nieuwe scholen in Wolvega.
Iedereen een hele fijne vakantie, tot de volgende keer.
Gerry en Yvonne.
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PROTESTANTSE GEMEENTE
In en rond de kerk…
CRISIS??? GRIJP JE KANS!!!!
Crisis is een woord dat je binnen en buiten de kerk hoort.
Het is een woord dat me steeds meer gaat storen door de
manier waarop het gebruikt wordt. Het heeft te maken met
hoe ik luister. Ik probeer namelijk onbevangen te luisteren en dan wordt me een wereld
voorgeschoteld in verhalen en ook in gebeden in kerken waar ik niets maar dan ook niets van herken.
Ik hoor dat het leven een groot drama is waar we met zijn alle niets anders doen dan de eindjes aan
elkaar knopen. Nee, nog erger het lukt je niet om die aan elkaar te knopen. Er is honger en overal is
tekort aan. En we roepen Gods hulp af omdat het zo slecht gaat in Nederland. Nu weet ik niet hoe
God kijkt of luistert, maar ik kan me niet voorstellen dat God zich zorgen maakt om onze AOW of
pensioen.
Als ik uitgeluisterd ben en rond kijk in mijn leefwereld, dan zie ik dat het leven voor mensen zeker in
financieel en economisch oogpunt verandert. Bij de uitgaven is het nodig dat je je verstand gebruikt en
moet je niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Zo niet dan sta je rood. Dat dat lastig is, weet ik uit
eigen ervaring. Ook ik heb tweemaal een periode in mijn leven meegemaakt dat ik de prijzen van de
boodschap in mijn karretje moest optellen voor ik naar de kassa liep. Regelmatig legde ik dan toch
weer iets terug. Ik kon het niet betalen. Wie op bezoek kwam op mijn verjaardag kreeg geen taart,
maar wel aandacht en gezelligheid.
Er kunnen periodes in je leven zijn dat je het met weinig moet doen. Dan is het gevaar groot, om enkel
te vergelijken met wie het beter hebben. In de Bijbel staat een verhaal over Ruth. Zij is een
buitenlandse vrouw in Israël. Ooit zijn haar man en schoonmoeder gevlucht naar het buurland
vanwege een hongersnood. Haar man sterft en zij keert met haar schoonmoeder berooid terug naar
Bethlehem. Ze zijn veroordeeld tot een uitzichtloos bestaan.
Nu kan God ook niet de armoede van mensen om toveren in welvaart. De enige die daar een poging
toe kan ondernemen is Ruth zelf. Het is niet veel wat ze kan doen, maar wat ze kan doen, dat doet ze.
Ze blijft niet hangen in de uitzichtloosheid van het dagelijks leven, maar gaat op pad om aren te lezen.
Daar ontmoet ze de eigenaar van het land en die ziet in het handelen van Ruth een wonder. Een
vrouw die niet bij de pakken neer zit, maar op zoek gaat naar wat wel mogelijk is. Het raakt hem.
Het verhaal eindigt romantisch, want Ruth trouwt met de landeigenaar. Zo gaat het in ons leven
meestal niet. Maar wat we van Ruth kunnen leren is om nooit de hoop op toekomst op te geven. De
bijbel is een wonderlijk boek. Dat veel meer vertelt dan de letterlijke tekst. Ruth wordt een vermogende
vrouw genoemd. Dat kan helemaal niet. Ze is straatarm. Maar vermogen is in deze context wat anders
dan een boel geld op de bank hebben. Ruth is vermogend omdat ze wat te bieden heeft. Ze is trouw
aan haar schoonmoeder en ze heeft haar hart op de goede plaats zitten. Dat is wat telt. Dat maakt
deze arme bedelares rijk.
Hoe ik die perioden beleefde? Ik heb niet hoeven bedelen. Maar voelde me net als Ruth wel rijk. Ik
was trots op mezelf, dat het me lukte met weinig toch gezond te eten. Trots dat ik rond kwam. Het
maakte me sterker en zelfbewuster. Crisis? Werkloos?
Nee, geen van beide. Ik heb het als leerzaam en heilzaam ervaren even pas op de plaats te maken.
Om bewust mijn geld uit te geven en daar met vrienden over te praten. Door niet langer
vanzelfsprekend geld uit te geven, kreeg ik meer respect voor wat ik kocht en at. Het verruimde mijn
blik op mijn medemens en de natuur. Zo werd met weinig geld inkopen doen zelfs leuk.
Maar als ik eerlijk ben moet ik toegeven dat ik wel iets aan over gehouden heb. Wat?
Een dubbele allergie. Eentje voor geklaag als het wat minder gaat. En een allergie voor verkwisting en
verspilling. Want als er een crisis is in Nederland, dan is het de crisis van overdaad. Kijk maar eens in
de supermarkt naar al die verschillenden toetjes en kant en klaar maaltijden.
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Crisis is een kans, om bewuster te kopen en te eten. Een kans om gezonder te leven. Om weer
plezier te krijgen in het zelf snijden van je groenten. En in Makkinga hoef je niet ver te lopen voor
verse groenten.
Voor veel kinderen staan de vier c’s van chips, cola, chocolade en computer op het dagelijks menu,
maar door één stapje terug te doen kom je bij de b. De vier b’s van borstvoeding, ontbijten, bewegen
en buitenspelen. Goedkoper en zoveel gezonder.
Tot slot nog een oud Joods verhaal.
Keizer Hadrianus trok ten strijde tegen zijn vijanden. Onderweg ontmoette hij een oude man die
vijgenbomen aan het planten was. Hadrianus zei tot hem: “Hebt u enige hoop ooit te eten van de
vruchten van deze boom? U bent oud.
Waarom zoveel inspanningen? De oude man antwoordde: “Als God me een lang leven schenkt, dan
zal ik van die vruchten eten en ik zal ervan genieten. Anders zullen het mijn kinderen zijn die ze zullen
eten. Toen ik op de wereld gekomen ben, heb ik vijgenbomen gevonden die mijn voorvaderen hadden
geplant. Ik wil dat mijn kinderen op hun beurt ook vruchten vinden.”
Gedurende drie jaar moest de keizer oorlog voeren. Bij zijn terugkeer zag hij de oude man weer, die
hem een volle mand vijgen gaf, geplukt van de boom die hij zelf geplant had. De keizer nam de vijgen
met genoegen aan en vulde de mand met goudstukken (Leviticus Rabba, 25,5).
Volwassen mensen hebben een taak. We zijn verantwoordelijk voor het welzijn van onszelf en onze
kinderen. Wat leren wij hen? Consumeren of consuminderen?
PLANNEN MAKEN
Mensen maken plannen. Vaak doen ze dat op speciale momenten. Een van die momenten is je
vakantie. Even weg van de druk en alle verplichtingen heb je tijd voor bezinning en overdenking. En
zonder dat je er omvraagt, krijg je dan spontaan een idee dat je vorm wilt geven en worden er nieuwe
plannen geboren.
Het kan ook zijn dat je vastloopt in je werk of in je relatie en dat de enige mogelijkheid om je prettig te
blijven voelen is nieuwe plannen te maken. Ook een schokmoment kan de oorzaak zijn dat je dingen
anders gaat doen. De ervaring van leed ver weg of dichtbij is dan de reden om je leven anders vorm te
geven. Een vierde mogelijkheid is een positieve ervaringen, die je zoveel energie geeft dat je een
nieuw project wil opstarten.
Zelf heb ik afgelopen weken mijn website veranderd. Bij mijn vorige website werd gemaakt door een
handige tiener. Nu deed ik het zelf. De reden? Nee, nog geen vakantie en ook geen ingrijpende
ervaringen. Wel een positieve ervaring en een compliment.
Ik had voor het eerst in mijn leven een digitaal fotoboek gemaakt. Voor het boek in de winkel
opgehaald kon worden, kon ik het al naar mijn familie en vrienden mailen. De reacties waren lovend.
Eerst dacht ik nog dat het aan het onderwerp lag. Het ging namelijk over de renovatie van ons Franse
huis. Maar toen ik zelf mijn boekje in de winkel ging ophalen was ik zo tevreden met het resultaat, dat
ik zelf mijn eigen website ging maken met daarop mijn bezigheden naast mijn baan voor de
Streekgemeente Frieslands End.
Wie wil kijken wat ik er van gemaakt, verwijs ik naar www.depastorije.nl.
Ook Arjan Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, vertelde dit voorjaar tijdens zijn
herbenoeming dat hij iets nieuws gaat doen. Hij wil een 'geloofsboek' schrijven. Vier jaar geleden
begon hij aan de functie als scriba uit roepingsbesef en hij had niet gedacht dat hij het zo leuk zou
gaan vinden. Plaisier wil de komende vier jaar ook de boodschap van de Protestantse Kerk meer naar
buiten brengen. Bijvoorbeeld door van zich te laten horen bij maatschappelijke vraagstukken. Zo zat
de synodescriba onlangs aan tafel bij Pauw & Witteman tijdens een gesprek over ontwikkelingssamenwerking. De kerk heeft een goed verhaal in huis. Een verhaal dat het waard is om meer naar
buiten te komen. Maar hoe doe je dat? Het vraagt in elk geval om goede contacten en geen
afwachtende, maar een proactieve houding. Het vraagt van de plaatselijk kerken ook een stuk
bezinning. Waar wil je als kerk mee bezig zijn? Hoe zie je de toekomst van jouw kerk? En wat zijn je
nieuwe plannen? En wat verwachten de mensen die niet in de kerk komen van de kerk? Alleen het
gebouw in stand houden of ook wat meer?
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De landelijke kerk heeft daarover een visie nota geschreven. Maar hoe vertaal je die visie naar je
eigen kerk en de plaats waar jij woont. Wat is je plaats in het dorp? Kerk zijn in krimpende
omstandigheden vraagt om nieuwe creatieve plannen. Wat zijn onze prioriteiten en wat moeten we
misschien maar loslaten? Hoe houd je de vreugde in het kerk zijn? Goed idee? Mocht er bij u in uw
vakantie een goed idee opborrelen. Dan hoor ik het graag. Ook kunt u uw ideeën kwijt bij het
kerkbestuur. Een kerk is zoveel meer dan een mooi gebouw.
TSJERKEPAAD
Ongeveer 100 kerken in Friesland zijn open in de periode vanaf 2 juli tot en met
10 september. En wel op zaterdagmiddag van 13.30-17.00 uur. De kerken zijn
niet alleen open ter bezichtiging of bezinning. Een groot aantal vrijwilligers
verzorgen een diversiteit aan activiteiten tijdens de openstelling. In nagenoeg
alle kerken is iemand aanwezig die iets kan vertellen over de kerk of de
kerkelijke gemeenschap. Er worden foto’s van de historie van de kerk en van de restauratie getoond
en wordt muziek gemaakt. Er is meestal ook frisdrank, koffie en thee. Op veel plaatsen is een
gastenboek. Schrijf hier in wat u vindt van en het betreffende bezoek in het bijzonder. Bij elke kerk
hangt de speciaal voor dit doel ontworpen Tsjerkepaadvlag.
Ook dit jaar doet van onze Streekgemeente Makkinga weer mee en wel op de volgende 5 zaterdagen;
7 juli; 21 juli; 4 en 18 augustus en1 september. Steeds is er een activiteit of tentoonstelling in de kerk.
CAMPINGDIENST
Zondag 26 augustus is er om 10.00 uur de jaarlijkse campingdienst in Boijl. Onze gemeente is dan
gast bij Te Hooi en Te Gras.
Dit jaar zal troubadour Columba van Geldorp tijdens de dienst op haar harp spelen. Het thema van de
dienst is vrij zijn. Ik ontleen dat aan de website van Columba www.vreizein.nl bedenk ik later deze
zomer. Bijbels gezien heeft vrijheid altijd iets dubbel. Je bent vrij van…. En je bent vrij om…..
Vrij zijn is geen solo trip waarbij je los van de wereld en de ander staat. Vrijheid maar staat in relatie
met de ander en de wereld.
Geniet van het wonder van de zomer en van elkaar,
Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End
tel 0516 44 14 77; e-mail de.pastorije@hetnet.nl
PREEKROOSTER 3E KWARTAAL
Datum
Plaats
22-jul
29-jul
5-aug
12-aug
19-aug
26-aug
2-sep
9-sep
16-sep
23-sep
30-sep

Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo

Tijd
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger
Da. E.C. Rooseboom
Mw. E.T. Dijkshoorn
Dhr. J. v.d. Brink
Ds. E.J. Struif
Da. E.C. Rooseboom
Mw. E. Plomp-den Uijl
Mw. E. Plomp-den Uijl
Mw. E. Plomp-den Uijl
Da. IJ. Riemersma
Dhr. H. Harten
Mw. E. Plomp-den Uijl

Protestantse Streekgemeente Frieslands End

Mevr. T. Driehuyzen - Bloem (scriba)
Bercoperweg 58
8423 TT Makkinga
Tel./fax: 0516.441205
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Bijz. diensten

Radio ODRIE
Openluchtdienst

Startzondag

VERENIGINGSLEVEN

Voetjesactie
Dinsdagavond 22 mei kregen vele bewoners van Boijl allerlei ‘gespuis’ rondom hun
huis. Dit in het kader van een actie om mensen te wijzen op inbraakpreventie. Enkele
weken daarvoor was Dorpsbelang Boijl benaderd door de gemeente om in
samenwerking met de politie mee te doen aan deze actie.
Het aantal inbraken is vorig jaar en ook al in dit gedeelte van 2012 enorm gestegen in
Weststellingwerf. Het leek ons als Dorpsbelang heel goed om hieraan mee te doen.
Wel hebben we aangegeven dat we het op prijs zouden stellen dat de mensen
tevoren hierover bericht zouden worden.
Samen met politiemensen, mensen van de Woningstichting gingen Lucie en ik in twee
groepen door Boijl om te kijken hoe woningen, auto’s en fietsen beveiligd werden.
Vanwege het warme weer en ook het vertrouwen dat inbraak in Boijl wel zal
meevallen hebben we vele voetjes uitgedeeld. Op deze voetjes die neergelegd
werden als bewoners auto’s niet afgesloten hadden of waar we ongemerkt het huis
binnen konden komen stond dat deze voetafdruk ook van een insluiper had kunnen
zijn. Het blijkt tegenwoordig dat inbrekers vaak snel en overdag huizen binnensluipen om hun slag te
slaan. Even een raam of deur open laten staan als je weg bent of er geen zicht op hebt kan dus niet
meer.
De reacties van de mensen waarmee we in gesprek kwamen waren zeer positief over deze actie om
mensen bewust te maken van dit feit.
Het was voor Lucie en mij een zeer bijzondere avond en we hopen dat de mensen in Boijl hier ook wat
aan gehad hebben.
Jelly Oosterveld-Boverhof

’Vrouwen Van Toen’ opgelet ..…
Even voor alle duidelijkheid: De ‘Vrouwen van Toen’ zijn de
ex leden van de ‘Vrouwen van Nu’ Na de opheffing van de
plaatselijke afdeling bleef een groep belangstellenden over die
zo nu en dan aanhaken bij een van de activiteiten groepen.
Op dinsdagmiddag
28 augustus gaat de tuinclub van
Elsloo naar de Cranberryfarm. We hoeven er niet voor naar
Terschelling of Vlieland want vlakbij, in de Hoeve worden ze
ook gekweekt. De bessen rijpen in augustus van groen naar
rood.
Er is een powerpoint presentatie en een rondleiding in het
veld met uitleg, een siertuin, moestuin en potterie.
We drinken er koffie/thee met meerdere soorten (uiteraard)
cranberry gebak.
De totaal kosten zijn € 12.50 p.p.
Wil je mee, meld je vóór 20 augustus aan bij
Jellie Menger 0561 – 421435
Ineke Oudshoorn 0561 – 850870
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Commissie Renovatie Dorpshuis De Tille
Zo vlak voor de vakanties willen wij u graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken wat
betreft de voorbereidingen voor de renovatie van ons dorpshuis. Zoals vaak bij dit soort projecten,
duurt deze voorbereiding langer dan men zou willen. Als het enigszins kan, zal het dak nog deze
zomer vervangen worden en zal de nieuwe verwarming ons deze winter warm houden.
Financiën
Van het VSBfonds kregen we bericht dat ook zij € 15.000 willen bijdragen aan ons project. Daarnaast
stelt de Hervormde Kerk van Boijl € 1000 beschikbaar, waarvoor onze hartelijke dank!
Door bovenstaande en eerder toegezegde bijdragen ziet de financiële situatie er nu zo uit:
Gemeente Weststellingwerf
Provincie Fryslân
Skanfonds
Oranje Fonds
VSBfonds
Coöperatiefonds Rabo
Fonds Kring van Bercoop
Pr. Bernhard Cultuurfonds
Hervormde Kerk Boijl
Landbouwschoolfonds
PW Janssen’s Friesche St.
Totaal

: 72.000
: 50.000
: 15.000
: 15.000
: 15.000
: 10.000
: 10.000
: 2.500
: 1.000
:
350
: 1.000 - 2.500 (nog in behandeling)
: 191.850

Op 13 juli is er een gesprek (geweest) met een projectleider van Woningstichting Weststellingwerf, die
Dorpsbelang ondersteunt bij de voorbereidende werkzaamheden. Aansluitend een overleg met een
bouwbedrijf, om tot een definitieve begroting te komen en tegelijkertijd de werkzaamheden in kaart te
brengen die we als Boijligers zelf kunnen uitvoeren.
Daarna kunnen we met u allen, tijdens een bijeenkomst in de Tille, overleggen hoe we in praktische
zin aan het werk kunnen gaan, wat er eerst gaat gebeuren, hoe verenigingen het minste overlast
zullen ondervinden en, niet onbelangrijk, hoe we het nog ontbrekende geld boven tafel gaan krijgen! U
krijgt hier t.z.t. een uitnodiging voor.
We houden u op de hoogte!
Met vriendelijke groet, namens de commissie,
Anne-Marie van der Geest.

Reisvereniging Boijl zoekt nieuwe leden
Wij vragen mensen om lid te worden van de reisvereniging. Daar deze kampt met te weinig leden
wordt het haast onmogelijk om nog een dagje weg te gaan met de bus.
De leden sparen 7.50 per persoon per maand, maar natuurlijk mag u ook in één keer betalen.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij
Klaas de Vries
tel: 0561-421713
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Gemengd Koor Boijl
Gemengd Koor Boijl 3 september weer van start
Het behalen van de eerste prijs op het concours in Joure heeft het koor gestimuleerd.
Het succes is mede te danken aan dirigente Annemarie Bax uit Drachten en pianiste Jeanine Santing
uit Wapse, die allebei op het concours een pluim op hun hoed kregen.
Na het afgelopen seizoen kwamen dirigente en muziekcommissie, bestaande uit Jantje de Vries, Bert
Nieland, Steven de Kock en Aukje Hoekstra, bijeen om het afgelopen jaar te evalueren en een nieuw
repertoire samen te stellen.
Een gevarieerd repertoire, geschikt
voor alle leeftijden en smaken.
Met nog meer enthousiasme begint
het koor maandag 3 september om
20 uur in het kerkje van Boijl aan een
nieuw zangseizoen.
Om het koor in bloei te houden heeft
het groei nodig.
Het zou mooi zijn dat, als in
november 2014 het koor 75 jaar
wordt, meer leden het feest mee
kunnen vieren.
Alle stemmen uit alle windstreken
zijn welkom.
Het is het proberen waard!
Vrijblijvend kunt u een paar keer mee
oefenen en wie weet wordt u
enthousiast.
Op deze foto missen drie sopranen en een tenor

Voor meer informatie kunt u terecht bij Aukje Hoekstra tel. 0516-520401.

Dames gymclub 55+ zoekt nieuwe leden
Elke woensdagmorgen (van september t/m april) gymen we in ons dorpshuis van 9.15- 10.15 uur. Dus
dit jaar beginnen we op 5 september.
We hebben een goede en gediplomeerde lerares. Ze heet: Maja Kuit.
We beginnen met lopen op muziek en doen ondertussen allerlei oefeningen.
Daarna komen andere spieren aan bod en gaan we materialen gebruiken,
zoals zachte ballen, stretch doeken, pittenzakken, stokken, vangnetjes en nog vele andere. Ieder doet
zoveel zij kan en dat verschilt per persoon.
We voelen ons er goed bij en het is erg gezellig, zodat ook de lachspieren een beurt krijgen.
De beste manier om te weten te komen of het iets voor u is, is een keer
meedoen.
U kunt meedoen vanaf 50 jaar en de eerste 2 lessen zijn vrijblijvend en
gratis.
Daarna kost het € 15,00 per maand.
U kunt met een van de leden mee komen of zich opgeven bij :
Mariëtte van Stee

0561 421353
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SPORT
Voetbal
E

2 ELFTAL VV BOIJL KAMPIOEN
e
Het hele seizoen heeft het 2 elftal om de koppositie meegedaan, ware het niet dat ze begonnen met
2 wedstrijden achterstand vanwege festiviteiten rondom het 75-jarig bestaan en de Flaijelfeesten in
Nieuwehorne. Zo ontstond de situatie dat er enige weken geleden een voorsprong van 6 punten was
met nog 3 wedstrijden te gaan. Thuis tegen THOR wist het elftal echter niet te winnen, waardoor er
nog geen feest gevierd kon worden. Onlangs in en tegen Tijnje was het laatste kampioenschap van de
e
vv Boijl een feit. Na lange tijd achter gestaan te hebben met 1-0 tot ver in de 2 helft, wist Jacob
Veldmeijer de gelijkmaker te scoren. Dit zou al genoeg zijn, maar een kwartier voor tijd knalde Yanick
Wieldraaijer de bal vanaf de achterlijn steenhard achter de goalie, 1-2. Dit gaven ze niet meer uit
handen. Onlangs werd het elftal met de laatste thuiswedstrijd in het zonnetje gezet.
Er werd slechts 2x verloren en 3x gelijk gespeeld.

Op de foto:
Achterste rij: v.l.n.r.: Hendrik Marks, Barry Mailly, Chiel Platje, Jorrit de Vries, Marcel Verboom, leider
Jeroel Veldhuizen, Renee van Zanden, Erwin Boekhoudt, Robin Dam, Jacob Veldmeijer, Davey de
Nekker, Peter van Nieuwenhoven, Henk de Weert.
Zittend: Yanick Wieldraaijer en Mark Zoer.
Op de foto ontbreken de spelers: John de Vries, René Veldhuizen en Matthijs de Jonge
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LAATSTE DOS BOIJL MIXTOERNOOI
Deze 7e editie was gelijk het laatste mix-voetbaltoernooi van DOS BOIJL.
Er waren iets minder deelnemers dan voorgaande jaren omdat ook OZC een afscheidsavond hield. Dit
alles mocht de pret niet drukken en was er toch een leuke voetbalstrijd mogelijk.
Rond 21.30 uur kon ieder zich omkleden en gezellig naar de kantine waar de mixcommissie alles leuk
had ingericht voor een feestelijke afsluiting van het voetbalseizoen.
Buiten was de bbq en het terras bemand door de topkeukenchefs Bram en Manou Mulder. Binnen kon
je swingen op de muziek van Anne Slot en werden de frisjes getapt door Herman Vermeeren en
Tineke van der Walle.
Bij de aanmeldingen heeft het dit jaar wat “gerommeld” door dat het de laatste x was onder de naam
Boijl maar volgend jaar is het echt: deelname vanaf de B-elftallen en verder alle leeftijden daarboven.
Er rest ons nog te melden dat Romke de Jong de speler van het seizoen 2011-2012 is geworden.
Kortom: het was wederom een superafsluiting en leuk “feessie”.
Volgend jaar gaan we dit zeker weer organiseren onder de naam TRINITAS MIX-TOERNOOI.
Groeten,
de MIXCOMMISSIE: Anne, Herman en Tineke
TRINITAS BEACHVOLLEYBAL 1 JULI
Op 30 juni om 6 uur ’s morgens
en kiepers rond met een fluitende Gerry
zand van Bergsma naar het sportveld.
al met de kraan en zo werd voor 09.00
de koffiebreak was het een gezellige
met zijn hobby: de muziek. Ook de
onmisbaar. Na veel gestuif van het zand
hapje en een drankje, gaten boren,
terras maken vonden wij het om 16.30

scheurden de eerste trekkers
en Herman, zij brachten al het
Anne van der Helm was daar
uur tig kuub zand verspreid. Na
drukte. Anne kon al beginnen
handige bus van Tjisco was
gepaard met lachsalvo’s, een
gaatjes vullen, bar plaatsen en
uur wel welletjes.

Op 1 juli zondagmorgen 09.00 uur
waren we allemaal weer
aanwezig voor de laatste werkzaamheden zoals bedrading, koeling
en volleybalnetten plaatsen en het
verdere opleuken van het
beach-evenementterrein. ’s Middags rond 14.00 uur kwamen de
teams met klinkende namen als De Toppers, Sister Act, Mol en Co,
Crazy Frogs, Set Up, De Wieffies, Attentie Attentie, De
Boterbloempjes en de rest van de 31 teams zich melden. Er ontstond
een hevige maar leuke strijd
en sommige dames deden de
nieuwe
wave….met
de
beentjes in de lucht!!! Helaas
was er een onderbreking door
de onweersflitsen en wolkbreukjes. Gelukkig kon een ieder
zich warmen aan de warme hap bij de bbq, deze was bemand
door de vrijwillige “Braakhekkers”. Om 0.30 uur ging bij de
commissieleden het lichtje uit….!
Maandagmorgen 2 juli 10.00 uur gingen Herman en Tineke eens poolshoogte nemen op de
beachplaats en: opruimen! Om 16.00 uur was alles klaar behalve het zand. Twee uurtjes later waren
daar weer de trekkers, de kiepers en de kraan. Op de ontstane hangplek voor de iets oudere jeugd
werd iedereen door Miranda van koffie voorzien. Om 21.30 uur kon de commissie terugkijken op een
zeer geslaagd Beachvolleybaltoernooi en zal dit zeker weer georganiseerd worden.
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Vrijwilligers en sponsors…
BEDANKT!!!
e

1 prijs- Lange nie bange –
Marc Platje & Yanick Wieldraaijer
e
2 prijs- Beachboys –
Jeroen Bokkers & Rene Terpstra

De Beach-groeten van Anne, Miranda, Gerry, Tjisco, Anne, Herman en Tineke

Motorsport
E

ZONDAG 2 SEPTEMBER 46 NUTTERT VAN DER HEIDE RIT
met dit jaar als extra programma klassieke bromfietsen
Het is al weer 46 jaar geleden dat de, toen nog aanwezige plaatselijke
bakker Nuttert van der Heide, aan de leden van de Stichting
Sportcentrum Boijl vroeg of ze hem wilden helpen bij het organiseren
van een ritje voor oude motoren. Deze eerste rit kende destijds 14
deelnemers.
Bij de 46e Nuttert van der Heide Rit hoop het sportcentrum een kleine
100 deelnemers, met motoren van 72 jaar en ouder, te kunnen
verwelkomen. Naast de rit voor oude motoren is er ook dit jaar weer een
rit voor oude bromfietsen.
Hoe ziet het programma er uit:
• Vrijdagmiddag en in de loop van zaterdag slaan de deelnemers hun tenten op in Boijl op het
Sportpark.
• Zaterdagavond kunnen zij in de kantine hun startpapieren ophalen. Wilt u dan een kijkje nemen
en in alle rust de motoren bekijken en met de eigenaren informatie uitwisselen? Dan is daartoe
alle gelegenheid.
• Zondagmorgen 2 september arriveren de laatsten op het sportpark.
• Vanaf 10.30 uur vertrek van de bromfietsen
• Vanaf 11.00 uur vertrekken de eerste drie Motoren, die een minuut later gevolgd worden door de
volgende drie, enz., enz.
• Om ongeveer 15.00 uur komen na verwachting de eerste Bromfietsen en motoren weer aan bij
Dorpshuis De Tille waar de finish is.
• Om 16.00 uur zal in Dorpshuis De Tille de prijsuitreiking plaatsvinden
Meer informatie over deze rit leest u ongetwijfeld eind augustus in de regionale kranten. Wilt u vooraf
meer info belt u dan met de leden van Sportcentrum of met Peet Veldhuizen, tel. 421895
e-mail: peet.veldhuizen@kpnmail.nl
Meer info over de Veteraan Motoren Club vindt u op www.vmcmotor.com
Stichting Sportcentrum Boijl
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NAAR DE BASISSCHOOL
Laura Boersma heeft de peuterspeelzaal verlaten en omgeruild voor de basisschool. Wij wensen haar
veel plezier bij juf Geke.
NIEUWE KINDEREN
1 juni zijn Jurre Mulder en Isa Russchen erbij gekomen, en 1 juli Arjan & Marit Goettsch. Half juli komt
Veerle Huisman er ook gezellig bij.
Welkom allemaal.
Helaas gaat Sarah Derks na de zomervakantie de peuterspeelzaal verlaten en naar de
peuterspeelzaal in Diever. Wij wensen Sarah daar veel speelplezier toe.
JARIG
Sarah Derks was 26 juni jarig en is 3 jaar geworden.
16 september is Jeffrey Betten jarig, hij wordt alweer 3 jaar.

THEMA WATER
Het thema “tellen” is afgelopen en het nieuwe thema is “water”.
Je hebt water om te drinken, water om mee te wassen water om in te zwemmen en mee te spelen.
Dit zijn o.a. de woorden die wij gebruiken als we het over water hebben:
Kraan, nat, droog, warm, koud, druppel, spetteren, emmer, gieter, vies, schoon, bad en zeep.
Raadsels: wat komt er uit de kraan….?
Als ik uit bad kom, ben ik…..?
Plantjes water geven doe ik met de…..?
Als ik erg vies ben moet ik in…..?
Vissen zwemmen in het…..?

Liedjes over water:
Visje, visje
in het water.
Visje, visje
in de kom.
Visje, visje
kan niet praten.
Visje, visje
draai je om

Hansje pansje kevertje,
die klom eens op een heg.
Neer viel de regen,
die spoelde alles weg.
Op kwam het zonnetje,
die maakte alles droog.
Hansje pansje kevertje,
die klom toen weer omhoog.

De krokodil,
die ligt in het water.
De krokodil,
ligt helemaal stil.
De krokodil,
komt steeds een stukje nader,
en hap! Auw!
Dan bijt hij in je bil.

SCHOOLREISJE
13 juni gingen 8 peuters op schoolreisje naar Ballorig. Het waren Isa en Demi Blum, Xander en Isa
Russchen, Jurre Mulder, Sem Spijker, Sarah Derks en Jeffrey Betten. En wat kunnen die klimmen,
klauteren, springen en rennen zeg.
Voor de pauze konden ze klimmen, klauteren, springen en glijden aan de kant t/m 4 jaar,
en na een heerlijke beker met limonade mocht iedereen naar de kant voor grotere kinderen. Daar kan
je nog hoger klimmen en klauteren, op meerdere trampolines springen, en van veel hogere glijbanen
af glijden.
Moe maar voldaan en met een zakje chips op de achterbank reden we rond 11.00 uur weer naar huis.
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PRIETPRAAT
Het onderwerp was; wat voor kleur heeft je beker. Juf Jannie vraagt aan Xander: “ wat voor kleur heeft
het thee glas van Wendy”……denk, denk…… dat is wel heel moeilijk dus geeft juf Jannie het
antwoord: “doorzichtig”. Ohhhh zegt Xander het is dus een “raamkopje”.
OPGAVE
Lijkt het u leuk voor uw kind om 1, 2 of 3 ochtenden gezellig te spelen, knutselen, fietsen, zingen met
andere kinderen van hun leeftijd, kom dan eens langs om te kijken hoe het bij ons gaat, of bezoek
eens de website: www.speelwerk.net. Daar staat de informatie in die u nodig hebt om uw kind aan te
melden. U kunt ook bellen met het hoofdkantoor in Meppel op telefoon nummer: 0522- 488-410, daar
wil Marion Piest u graag te woord staan.
Juf Jannie wenst alle peuters een hele gezellige en zonnig vakantie toe!
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SCHOOLNIEUWS
De laatste weekjes voor de zomervakantie zijn inmiddels aangebroken. Een gedeelte van de scholen
in Nederland heeft al vakantie, wij gaan nog even door tot 20 juli. De laatste schoolweek staat
natuurlijk weer bol van allerlei andere activiteiten. Juffen(en meester)dag, afscheid groep 8 met
natuurlijk de traditionele partij slagbal gevolgd door een lekkere gourmetavond met groep 8 en team in
school. Woensdag van alles en nog wat opruimen en donderdag de spelletjes. Vorig jaar hebben we
na de spelletjes het schooljaar afgesloten met het afscheid van juf Thea. Ook dit jaar gaan we op dat
moment afscheid nemen van leerkrachten, te weten juf Gerri en juf Albertina. Zij gaan beide op een
andere school van ons bestuur werken. Juf Gerri gaat naar de Buttingaschool in Oosterwolde en juf
Albertina vertrekt naar de Triangel in Steggerda. Dat vinden wij wel jammer, maar gelukkig worden
hun plekjes weer ingenomen door andere, nieuwe collega’s. Groep 7 en 8 gaat straks voor het
grootste gedeelte gerund worden door meester Rik van Galen. Voor de dagen dat meester Rik er niet
is komt juf Janneke de Groot. Juf Janneke gaat ook nog twee dagdelen in groep 1 en 2 werken. Wij
wensen juf Gerri en juf Albertina veel plezier en succes op hun nieuwe scholen en heten meester Rik
en juf Janneke van harte welkom. We hopen dat zij met veel plezier op de Oosterbrink zullen werken.
Ondertussen zijn de gewone werkzaamheden gewoon doorgegaan. En behalve het dagelijkse werk
met de kinderen heeft het team zich ook nog met andere zaken beziggehouden. Nascholing Dalton.
Scholing in Coöperatieve werkvormen, werken met groepsplannen en de werkzaamheden
voortvloeiende uit het plan van aanpak waar wij mee werken. Verder zijn er natuurlijk diverse
activiteiten geweest waar school op een of andere manier een rol in heeft gehad. Te denken valt
hierbij aan de musical, alweer een mooie productie van kinderen, team en een aantal enthousiaste
ouders onder leiding van juf Albertina. Verder nog de rommelmarkt, de schoolreizen, diverse
excursies, de Unicefloop, de avondvierdaagse, voetbal-en korfbaltoernooi etc.
School heeft in mei ook nog een extra ouderavond georganiseerd, met als thema plan van aanpak en
analyse en waardering van onze opbrengsten. Hierbij waren ook de ouders van Speelhuus
uitgenodigd. Het was nog geen drukbezochte avond, maar we zijn van plan meer van dergelijke
(thema)avonden te organiseren en hopen dan op een grotere opkomst.
Wat wij in de vorige dorpskrant niet hebben vermeld is de uitslag van de ballonnenwedstrijd. Dit willen
we u niet onthouden en daarom alsnog in deze editie.
In totaal zijn er 9 kaartjes teruggekomen. Eén ballon had niet veel van de wereld gezien, deze werd
teruggevonden op de sportvelden van Boijl en was opgelaten door Emma From. Verder op volgorde
van afstand(allemaal in Duitsland): 1 ballon in de buurt van Emsdetten(Damian de Vries), 5 ballonnen
in de buurt van Ostbevern(Jarno van der Helm(Jarno kreeg ook een brief, ondertekend met: Deine
Christin….ja, ja), Xander Russchen, Talitha Blum, Eva Aberson, Mani Algra). 1 ballon kwam in
Everswinkel terecht, dat was de ballon van Silvan Bergsma. De op één na verste ballon, de ballon van
Pijke Noordam, had een reis naar Warendorf-Freckenhorst gemaakt.
Maar…… de ballon die de meeste kilometers heeft gemaakt was de ballon van
Nynke Veenhouwer. De ballon van Nynke heeft een reis gemaakt van een
kleine 200 kilometer en werd gevonden door Kerstin Stadtmann uit het stadje
Ennigerloh.
Nynke heeft als prijs een mooi boek gekregen.
De school werkt nu bijna een jaar samen met de peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse
opvang. We doen al heel veel samen en de komende jaren zal deze samenwerking zeker worden
uitgebreid. Een mooie en ook goed bezochte activiteit van de BSO is de cursus striptekenen geweest.
Op simpele wijze werd de kinderen geleerd hoe zij stripfiguren konden creëren.

25

Voor de laatste puntjes op de i met betrekking tot het schoolplein wordt er nog een kleine commissie
in het leven geroepen. Er zijn nog enige financiële middelen en daarmee willen we nog verfraaiingen
en verbeteringen op het schoolterrein aanbrengen. Dit zal na de vakantie zijn beslag krijgen.
Als u deze dorpskrant onder ogen krijgt is onze vakantie waarschijnlijk al begonnen, of staat op het
punt te beginnen.
Ik maak hierbij graag van de gelegenheid gebruik iedereen te bedanken die de Oosterbrink en
Speelhuus op welke wijze dan ook maar gesteund hebben. Soms met raad een andere keer met
daad. We hopen dat we het volgende schooljaar op net zoveel steun en hulp mogen rekenen als de
afgelopen jaren het geval is geweest.
Namens kinderen, team, MR en OV van de Oosterbrink wens ik u een fijne en zonnige zomervakantie
toe.
Roel van Nijen
AVONDVIERDAAGSE
Vier dagen wandelen, zingen en samen plezier maken. Dat is de
Avondvierdaagse. Bijna iedereen kent dit fenomeen. En dat blijkt: ook dit
jaar deden weer veel leerlingen van onze school van 22 tot en met 25 mei
onder stralende weersomstandigheden mee aan dit wandelfeest.
Jan Dam (voor de bovenbouw) en Griet Slot (voor de onderbouw)
verzorgden de organisatie voor onze school. Onder begeleiding van Jan en
Griet en veel ouders volbrachten alle kinderen de tocht en kon een medaille
in ontvangst worden genomen. De Oudervereniging verraste de kinderen
met een bloemetje tijdens de feestelijke muzikale intocht in Noordwolde.
Jan Dam ontving ook bloemen en werd toegezongen omdat hij voor de
laatste keer de organisatie voor onze school verzorgde.
Al met al kunnen we terugzien op een zeer geslaagd wandelfestijn.
BEZOEK KUNSTCAFE OOSTERWOLDE GROEP 5/6
Dinsdagmorgen 29 mei zijn de groepen 5/6 naar het kunstcafé gereisd onder begeleiding van
Harmen, Karin, Noortje,Tineke, juf Anneke en juf Herma. Daar werden we begroet door Marjolein en
Anne (de beeldende kunstenaars), die dit project begeleiden. De kinderen leerden het verschil te zien
tussen figuratieve kunst en abstracte kunst. De kinderen kregen de opdracht om in de expositie het
mooiste abstracte werk te zoeken. Er kwamen verschillende antwoorden. Hierna gingen de kinderen
aan het werk om zelf een abstract werk te maken. Dit gebeurde op een plank, waarop ze verschillende
materialen moesten plakken en daarna werd het werk afgedekt met rijstpapier en beplakt met houtlijm.
De laatste bewerking was het geheel kleuren met ecoline. Al met al waren de kinderen erg
gemotiveerd bezig. Tijdens dit werk kwam de fotograaf van de Ooststellingwerf op bezoek en heeft
van onze kinderen een foto gemaakt voor de krant.
SCHOOLREISJES
Alle schoolreisjes zijn weer achter de rug. Alle schoolreisjes zijn prima verlopen. Verderop in de krant doen alle
groepen op hun eigen wijze verslag van de schoolreis.

AFSCHEID GROEP 8
De 15 leerlingen van groep 8 nemen op 17 juli afscheid van "De Oosterbrink"
´s Ochtends nemen ze afscheid van de andere leerlingen en ´s avonds spelen
ze slagbal tegen het team aangevuld met ouderraadsleden. Na het slagballen
is er in school een kort samenzijn met de ouders en de kinderen. Daarna gaan
de ouders naar huis en gaan de kinderen met de leerkrachten
gourmetten…..en dan… VAKANTIE …..dááááág basisschool ……
scholen van voortgezet onderwijs tot in september……. wij komen eraan.
FIETSLES VOOR DE LEERLINGEN VAN GROEP 6, 7 en 8
Op maandag 14 mei 2012 waren alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 ’s ochtends op de fiets naar
school.
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De twee fietsdocenten, dhr. Henk van der Mei en
dhr. Henk Huver, van de Fietsschool van de
Fietsersbond, begonnen met een stukje theorie.
Aan de hand van een powerpointpresentatie
werden de
verkeersregels, de verkeersborden en het
verkeersgedrag besproken. Ook situaties, die de
leerlingen van groep 8, tijdens het praktische
verkeersexamen in Noordwolde kunnen tegen
komen, kwamen aan bod.
Na de pauze kwam het praktische gedeelte.
De leerlingen keurden aan de hand van een kaart,
met daarop alle eisen waaraan een fiets moet
voldoen, in tweetallen, elkaars fiets.
Daarna werd de groep in tweeën verdeeld. De ene groep legde een fietsparcours af en de andere
groep deed een wedstrijdje zo langzaam mogelijk fietsen. Na 20 minuten wisselden de groepen. De
leerlingen van groep 8 hebben het parcours ook afgelegd met een zware tas “boeken” op de rug. Dat
fietste wel even anders. Het parcours leek een “makkie”, maar dat viel menig kind toch tegen.
Bij beide onderdelen oefenden de leerlingen hun fietsvaardigheid.
Als afsluiting keken de leerlingen nog naar het filmpje: “De Senegalese biker”, die liet zien wat echt
fietsen is.
De leerlingen kregen een boekje mee: Het recht van de sterkste (Zelfbewust fietsen: veiliger en
plezieriger).
De leerlingen kregen een heus fietsdiploma mee.
De leerlingen waren betrokken, deden enthousiast mee en zetten hun beste beentje voor bij de
oefeningen.
Wij bedanken onze verkeersouder, Aukje Jager, dat ze de gehele ochtend heeft geassisteerd.

Verkeersexamen groep 8
FIETSCONTROLE
Dinsdag, 15 mei 2012 werden alle fietsen gecontroleerd aan de hand van een fietscontrole kaart.
Daarvoor kwamen speciaal drie vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Weststellingwerf.
Ze waren erg tevreden over de kwaliteit van de fietsen. Op een kleinigheid na voldeden alle fietsen
aan de eisen.
HET PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Woensdag, 16 mei 2012 zijn de kinderen van groep 8 samen met Remo de Wolf en Miranda Spin
naar Noordwolde geweest om de route van het examen te verkennen.
Donderdag, 24 mei 2012 was het dan echt zo ver… het echte examen…. Spannend?... Best wel… in
je eentje met een nummer op de rug de bordjes met de pijlen volgen en dan maar laten zien, dat je
weet hoe je in het verkeer moet handelen en hoe je je in het verkeer moet gedragen.
Onderweg waren naast onbekende ook bekende controleposten: Remo de Wolf, Ria Hoffman, Adrie
Hilhorst en Aukje Jager. Hartelijk bedankt, dat jullie controleurs wilden zijn.
Na een tijdje wachten kwam de agente de uitslag brengen: IEDEREEN GESLAAGD!!! Er klonk luid
gejuich.
Terug op school kreeg iedereen het verkeersdiploma uitgereikt met een verkeersgum.
Veel plezier en succes in het verkeer!!!!!
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NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Dit schooljaar verlaten 15 leerlingen “De Oosterbrink”. Hieronder kunt u zien waar ze naar toe gaan:

Veel plezier en succes op jullie nieuwe school !!!!!!!!!
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LEG DEZE DATUM VAST
HERFSTVAKANTIE
KERSTVAKANTIE
VOORJAARSVAKANTIE
PASEN
MEIVAKANTIE
HEMELVAARTSDAG + VRIJE
VRIJDAG
PINKSTEREN
ZOMERVAKANTIE

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

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

9 mei
18 mei
6 juli

12 mei
20 mei
18 augustus

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

VERJAARDAGEN
AUGUSTUS
14 Felicia Goeree

SEPTEMBER
1 Gijs Slot
9 Manie Algra
12 Damian de Vries
14 Niels Veening
18 Sumeyra Yalci
18 Velthe Veenstra
21 Chantal de Vries
21 Jesse Swildens
27 Josanne Nieuwenburg
29 Marret van der Wijk
29 Wouter Zuil

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

LAATSTE SCHOOLDAG 19 JULI 2012
We vieren de laatste schooldag op donderdagochtend 19 juli 2012 met de peuters en de kinderen van
groep 1 t/m 7 op het voetbalveld van Boyl. Het thema is dit jaar ”Wereldspelen”. We beginnen om
9.00 uur en om ongeveer 12.45 is het afgelopen en nemen we afscheid van juf Gerri en juf Albertina.
U bent van harte welkom om ‘s morgens een kijkje te komen nemen en na afloop is het mogelijk om
juf Gerri en juf Albertina nog de hand te schudden.
LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad is dit jaar opgericht en we hebben 26 juni jl. het eerste vergaderjaar afgesloten. We
kijken met de acht raadsleden te weten: Jonas, Velthe, Mani, Tristan (6), Justus, Tristan (7) , Tim en
Jarno terug op een leuke vergader tijd. De vergaderingen werden door de leerkrachten juf Herma en
juf Albertina begeleid. Er zijn het afgelopen jaar verschillende onderwerpen behandeld. Zo zijn de
eigenschappen elke vergadering langs gekomen en hebben de leden steeds democratisch een
nieuwe eigenschap gekozen waar de komende periode in de school mee gewerkt zou worden. Verder
hebben de leden twee brieven van de leerlingen van groep 3/ 4 ontvangen. De eerste brief
betreffende het spelen op het voorplein van de leerlingen, de tweede brief over de vieze toiletten van
de jongens. Beide brieven zijn serieus behandeld en er is ook daadwerkelijk iets aan gedaan. Ook het
vervuilen van het schoolplein is aangepakt. Na elke vergadering volgde een terugkoppeling naar de
klas en een kort berichtje op de weekinfo.
We kunnen stellen dat het instellen van de leerlingenraad positief is ontvangen en dat wij er zeker
volgend schooljaar mee verder zullen gaan. De leden van de eerste leerlingenraad worden hierbij
nogmaals hartelijk bedankt voor hun positieve en enthousiaste inbreng. Deze pioniers zullen een
voorbeeld zijn voor de leden van de leerlingenraden die na hun komen.
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Rommelmarkt 2012 …….volgens traditie op 30 april.
Rommelmarkt 2012 ……. weer terug op het plein rondom de
brede school
Rommelmarkt 2012 …… voor het eerst dat ook medewerkers en
ouders van het kinderdagverblijf
en de buitenschoolse opvang
meehelpen.
Rommelmarkt 2012 ……. de mooiste aprildag….volop zon …niet
tè warm……goed weer om de markt te
bezoeken en op het terras te zitten..
Rommelmarkt 2012 ……. nog minder “bruikbare spullen” dan in
2011
Rommelmarkt 2012 ……. om 13.00 uur weer de bezoekers,
die keurig achter het lijntje wachten,
totdat …..meester Roel, geassisteerd door
Sietse Bosma,de markt opent…….
hard hollend …. Recht op het doel af….
Waar……… op het nieuwe plein?
Rommelmarkt 2012 ……. de markt werd goed bezocht. Tegen
vieren was het gedaan met de
handel.
Rommelmarkt 2012 ……. met op het terras taart en cake …
gebakken door ouders.
Rom melmarkt 2012 …….met een ijscokraam, getimmerd door
Tjisco Huisman en Bram Mulder.
Rommelmarkt 2012 ……. met poffertjes..

Rommelmarkt 2012 ……. met kniepertjes… volgens traditie…..
Gelukkig waren er weer knieperties op
voorraad gebakken…
Rommelmarkt 2012 ……. Manou Mulder coördineerde
de organisatie van het bakken
van de knieperties.
Rommelmarkt 2012 ……. Joop Benders… bij het rad van
avontuur en per opbod .. elke keer
weer een verrassing..
wat zag hij er oranje uit. Prachtig!
Rommelmarkt 2012 ……. de bordjes voor het rad € 1,50,
maar met hele mooie prijzen.
Rommelmarkt 2012 ……. de verloting met minder loten in de
verkoop, maar met mooie prijzen.
Rommelmarkt 2012 ……. wat zagen de geschminkte kinderen
er dankzij Sasha Swildens.. mooi uit.
Rommelmarkt 2012 ……. ook voor de maatschappelijke stage van
het voortgezet onderwijs. Iris Mooy en
Sietse Bosma bedankt voor jullie hulp.
Rommelmarkt 2012 ……. de leerlingen van groep 8 hielpen met
de spelletjes en het voorzien van de
medewerkers van drinken.
Rommelmarkt 2012 ……. Uiteindelijk voldoende hulp om de
spullen op zaterdag 21 april op te halen
en op 30 april te verkopen. De verkopers
waren weer mooi in Oranje gehuld.
Rommelmarkt 2012 ……. de niet verkochte “rommel” gaat weer
in een container. Het afval wordt voor
een deel ook door onszelf gescheiden.
Rommelmarkt 2012 ……. de opbrengst is ongeveer € 3300,00.
800 honderd euro minder dan in 2011.
Waar ligt het aan? Recessie.. Veel
gehoord.. 1 euro vragen vijftig cent
willen geven…het aanbod van bruikbare
spullen?.....???????????
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Maar nog steeds een mooi bedrag om
te besteden ten behoeve van de
kinderen.
Rommelmarkt 2012 ……. de evaluatievergadering was
4 juni 2012. Heeft u nog
tips / opmerkingen, geef dat door aan
één van de ROMCOM leden.
Rommelmarkt 2012 ……. niet geweest …jammer… in 2013 is er
weer rommelmarkt……
Rommelmarkt 2012 ……. Voor het laatst voor de commissieleden
Marga Jager, Ria Hoffman, Jan en Sabine
Dam. SUPER bedankt voor jullie inzet
voor de rommelmarkt.

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

Van de ROMCOM
Hieronder een overzicht van de opbrengst in euro’s
De kosten moeten nog van deze opbrengst af.

opbrengst

Speelgoed
totaal

127,65

glaswerk

85,90

terras 1

384,80

diversen 1

57,00

terras 2

79,30

diversen 2

40,72

huishoudelijk 1

83,80

meubelen

203,95

huishoudelijk 2

85,85

hamburgers

195,00

huishoudelijk 3

79,90

schiettent

36,50

268,80

kniepertjes

418,00

loten verkoop
kleding 1

38,20

rad en opbod

722,25

kleding 2

48,95

spel 1sjoelen

4,00

electra 1

92,60
28,50

touw trekken

24,30

spel 2 voetbal
spel 3
schminken

5,50

electra 2
boeken

137,10

54,00
3.302,57

totaal

Meer foto’s op de website
OTTERPROJECT 1 JUNI 2012 VOOR GROEP 7 EN 8
Vrijdag 1 juni jl. gingen de leerlingen en 7 ouders op weg
naar de Rottige Meenthe alwaar ze in het moerassige
gebied – het leefgebied van de otter – een educatieve
ochtend zouden krijgen. We werden ontvangen door twee
boswachters en drie vrijwilligers van het IVN. We hebben
een otter gezien, weliswaar een opgezet exemplaar, maar
toch. We waren allemaal goed voorbereid en hadden
allemaal laarzen aan. Na de introductie gingen we op pad
langs een smal paadje waar het al behoorlijk zompig was.
De leerlingen hadden er meteen al zin in. Bij een viersprong
werden we in vier groepen verdeeld. Twee groepen gingen
door en twee groepen bleven ter plekke. De ene groep ging
lopen en ruiken als een otter en de andere groep ging
waterdiertjes zoeken met een schepnetje. Dit was een groot succes. De andere twee groepen waren
of op een vlot het water en het leven daarin aan het bekijken via een water kijker of een ideale plek
voor de otter aan het spotten. Ook beluisterden ze vogelgeluiden en moesten die even later weer
kunnen herkennen.
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Na twintig minuten werd er door de groepen geruild
en zo kreeg iedereen alle onderdelen te doen. Toen
dit alles klaar was gingen alle leerlingen als afsluiting
nog even vissen. Want een otter heeft 1,5 kilo vis per
dag nodig. Dit is best veel. Wij konden met z’n allen
niet een vis vangen, maar wij hadden dan ook maar
een kwartiertje vistijd.
Het weer was niet helemaal fantastisch, maar we
hebben een geslaagde ochtend gehad.

(Op de website van De Oosterbrink vindt u nog veel
meer leuke foto’s van het Otterproject.)
SCHOOLKORFBALTOERNOOI
Woensdagmiddag, 23 mei hebben de kinderen van onze school met 5 teams meegedaan aan het
schoolkorfbaltoernooi in Noordwolde. Onder tropische temperaturen werd er gestreden voor de winst.
Ondanks de hitte hebben de kinderen enorm hun best gedaan. De voorbereiding op dit toernooi was
helaas door het slechte weer letterlijk in het water gevallen. Alleen op dinsdagmiddag 22 mei hebben
onze kinderen nog een korfbaltraining gehad van Marieke v/d Wijk, juf Herma en juf Anneke .
Toch wist het Team M1 (Wesley, Mike, Chantal en Loes) de eerste prijs in de wacht te slepen. De
andere teams speelden fanatiek korfbal, maar het leverde geen prijs op. Alle teams hebben een leuke
middag gehad en werden ook nog getrakteerd op een ijsje. Voor iedereen is er als herinnering een
vaantj.
We willen onze coaches Ria Hoffman, Marieke van der Wijk, Dominique Sijbesma en Chantal Prins
hartelijk bedanken voor hun inzet.
ONDERSTAAND BEDANKJE ONTVINGEN WIJ VAN UNICEF
Beste leerlingen en leerkrachten,
Bedankt voor jullie enthousiaste deelname aan de UNICEF Loop. Met de fantastische opbrengst van
€ 21.200,00 kunnen wij heel veel kinderen helpen.
Jullie bijdrage wordt ingezet in de strijd tegen kinderarbeid. De opbrengst van jullie actie gaat naar
UNICEF programma's
in Benin. We zetten ons daar in om kinderen uit de steengroeven en goudmijnen te halen en we
zorgen ervoor dat ze naar school kunnen en zo de kans krijgen op een goede toekomst.
Dankzij jullie kan UNICEF heel veel kinderen weer een toekomst geven.

Wij hopen natuurlijk dat jullie de UNICEF Loop zo leuk vonden dat jullie volgende keer weer meedoen.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Visscher
Operationeel Directeur UNICEF Nederland
BIBLIOTHEEK
De groepen 1 en 2 zijn op bezoek geweest bij de bieb. Hier heeft bibliothecaresse Wikje Haan een
heel spannend boek voorgelezen. Het ging over allerlei dieren op de boerderij die mede dankzij het
lieveheersbeestje twee dieven te slim af waren.! Na het verhaaltje had Wikje nog voor alle kinderen
een opdracht. Ook mochten alle kinderen nog even zelf in de boekjes snuffelen.
We bedanken de dames: Andrea, Anja, Karen, Marianne, Marjolein,Marijke, Wendy en Jolanda voor
het vervoer!
BEZOEK VOOR GROEP 5/6 OP MAANDAGMIDDAG
Maandagmiddag stapte zomaar minstreel Diederick van Aemstel al zingend over ridder Halewijn de
klas binnen.
Het ging al snel over de tijd waarin hij heeft geleefd. Over het bouwen van houten kastelen tot het
leven in de middeleeuwen. Gelukkig was Sumeyra geen heks en hoefden er geen kinderen voor straf
in het schandblok.. We hebben bijna allemaal even gevoeld hoe dat is, maar alleen maar voor de
show!
Natuurlijk was Frank Spijkers in de huid van Diederick gestapt en hij heeft ons veel verteld over deze
tijd.
Frank, het was weer geweldig!!! Bedankt namens ons allen!!!
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Schoolreis groep 1 en 2

Donderdag 28 juni j.l. zijn de kleuters van o.b.s. De Oosterbrink met huifkarren op stap geweest.
Dit vonden zij er van:
Sasja: we zaten in de huifkar en weet je wat ik
leuk vond? Het hobbelde zo grappig!
Sterre: Ik mocht ook voorop zitten en het
paard vasthouden. Dat was heel leuk!
Eline S. : Ik hou van paarden dus ik was heel
blij dat de paarden de hele dag met ons mee
gingen.
Pijke: Weet je wat grappig was? Juf Geke zei
links, maar de moeder van Jesse ging naar
rechts. Iedereen moest lachen! Wij zaten in de
voorste huifkar dus dan zou iedereen de
verkeerde kant opgegaan zijn door ons!

Beau: wij hebben bij de eerste speeltuin heel
veel kikkertjes gevonden. We hebben ze in een
bak verzameld en later vrij gelaten bij de sloot.
Ze hoefden maar een paar sprongen te maken
om bij de sloot te komen.
Lieke: Ik heb wel 4 pannenkoeken gegeten! In de speeltuin stond een raket en daar ben ik
ingeklommen met Jinte. We gingen heel hoog!
Julia: Ik vond het heel leuk dat je de
teugels zelf vast mocht houden!
Armando: Mijn vader was mee en dat vond ik
heel leuk. Toen mijn vader en ik de huifkar
terug gingen brengen, mocht ik heel lang
mennen!
Mirre: ik zat voorop de huifkar samen met
Eva. Weet je wat grappig was? Wij zagen
onderweg een bord waar een buizerd op
stond. Ze waarschuwen voor een buizerd die
je aan kan vallen!
Laura: We gingen ook pannenkoeken eten en lekkere broodjes.
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Dorian: ik vond alles leuk!
Felicia: ik vond het in de speeltuin heel leuk!
Landon: Mijn moeder was mee en dat vond ik leuk. In de huifkar was het ook heel leuk
want je mocht ook voorin zitten om het paard vast te houden.
Wouter: ik vond alles leuk en ik ging ook nog voetballen. Het was wel warm en daarom heb
ik heel veel gedronken. Juf gooide ook nog water over ons heen.
Noëlla: het was heel leuk dat je voorin mocht zitten in de huifkar. Twee keer wel…
Silke: de twee schommels in het speeltuintje waren heel leuk. Daar was ik op geweest en
ik ging heel hoog.
Bowie: er was een glijbaan en toen stootte ik mijn hoofd zo: “poing poing”. Later weer aan
de paal en nog een keer…
Juan: Alles was leuk toen we op schoolreis gingen. Ik zat bij juf Wilmar in de auto en wij
hadden het leukste liedje aan: ‘hoge bergen..’
Ilse: mijn moeder was mee en dat vond ik heel leuk. Ik mocht ook echt mennen en dat
vond ik heel erg leuk!
Niels: ik zat bij Ilse in de auto en dat vond ik heel leuk. Het mennen was ook heel leuk en
gewoon de huifkar..dat was ook heel leuk.
Eva: Het mennen vond ik echt het allerleukst maar het spelen was ook heel leuk! Ik ging
ook nog voetballen maar daar kreeg je het wel heel warm van. Toen gooiden we water over
ons heen..
Fennick: ik vond het heel leuk in de huifkar en dat je voorin mocht zitten.
Jinte: de kinderen gaven gras aan het paard en toen moest het paard spugen. Ik denk dat
ze een beetje te veel hebben gegeven.

Eline: het was heel erg leuk en gezellig. Bij de 2e speeltuin was het heel leuk want daar waren
schommels.
Sven: we zaten in de huifkar en we gingen naar een
speeltuin.
Jesse: Het spelen bij de stopplekken was heel leuk
en dat mijn moeder mee was.
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Schoolreisverhalen groep 5 en 6

Schoolreisje. We zijn 3 dagen op
schoolreisje geweest. Het was best wel
leuk. We gingen naar High Chapparal.
We gingen in die drie dagen wel 30
kilometer fietsen. Ik was dus heel moe!!!
Ook gingen we korren.
Jellis Groen

Wij zijn naar Ameland geweest. En dat
was leuk. We zijn gaan winkelen en ik
had een pen gekocht.
Sumeyra de neeling
We gingen eerst met de auto naar
Ameland. Ik zat bij Fen Yi, Lin,Gifferny
in de auto. En toen waren we er. We
moesten lang wachten op de boot. En we
waren in de boot. De boot was heel
groot. Je mocht vrij rond lopen. En toen
waren we op Ameland. We moesten een
hele tijd lopen. En toen waren we
eindelijk bij High Chapparal.
Loes Slot
1. Korren. ik vond het korren heel leuk!
Ik had een krab op mijn handlaten
lopen. 2. Bonte avond
Chantal,Yinka,Marret en Mani deden
Lady Gaga. Yinka was Lady Gaga zelf.
Chantal en Yinka deden ook nog iets.
Loes,Gijs en Mani deden Gers Pardoel.
Jarno,Jeffrey en heel groep 8 deden het
vliegerlied. 3.Boot. ik ging met Loes op
de boot lopen. En we gingen op de boot
eten. 4.het Natuurcentrum. Toen we bij
het Natuurcentrum waren gingen we
naar binnen. We kregen toen uitleg over
de speurtocht. Ik deed de speurtocht met
Loes samen.(maar we kregen de
speurtocht niet af!)5. De auto. Ik zat met
Loes,Lin en Gifferny in de auto. bij mijn
vader. En de terugreis bij de vader van
Gifferny in de auto. met Lin,ik en
Gifferny!
Fen Yi Klaasssen

High Chapparal. Het schoolreisje was
erg leuk. Vooral het korren was leuk.
Maar het was wel koud. En we hadden
een dode krab gevangen. En we hadden
nog een levende krab gevangen. En we
zijn naar een meeuwen kolonie geweest.
En de bonte avond was ook leuk.
Ryan Tummers
High Chapparal. De bonte avond was
niet zo leuk. Het fietsen wel. In het
natuurcentrum was het ook leuk.
Het korren was niet zo leuk. De heen en
terug reis in de auto duurde 2 uur. Op
de boot duurde de heen en terug reis 3
kwartier. Bij de zee waaide het heel erg.
We mochten ook nog leuk winkelen.
Jildou Veenhouwer
De bonte avond. Ik heb Lady Gaga
gedaan met Yinka,Mani en Marret.
En ik heb nog street dance gedaan.
Jeffrey,Jesse en Jarno deden ook iets.
Loes deed ook mee met Gijs en Mani.
Met het liedje ik neem je mee van Gers
Pardoel. Chantal de Vries
Korren. Met korren ga je met een net
door het water en dan vang je veel
zeediertjes. Zoals:garnalen-krabbenplatvisjes-visjes.
Danny Sijbersma
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Het schoolreisje. Ik sliep op een kamer
met Tiemo,Rens en Velthe. Je mocht
geen snoep meenemen dat was wel
jammer. We gingen ook nog om 10 uur
‘s avonds kussengevecht doen! We
gingen heel laat op bed ook ééns om half
2.
Isil de Vries

Het schoolreisje. Het was erg leuk. De
eerste dag gingen we korren. We vingen
zeenaalden-krabben-garnalenzandspieringen. Ik kocht een schelp en
twee pennen.
Velthe Veenstra

Korren. Met korren ga je met een net
door het water en dan vang je veel
zeediertjes. Zoals:garnalen-krabbenplatvisjes-visjes.
Danny Sijbersma
Korren. We hebben gekort dat is dat je
met een net door de zee moet lopen en
dan moet je aan een touw trekken.
Het was bij de zee dus het was best wel
koud. We hadden best veel visjes
gevangen en ook nog een krab gevangen.
Ik zag ook nog een dode krab en ik zag
ook nog een dode kwal. Het was toen eb.
En we hadden ook nog kleine platvisjes
gevangen en we hadden garnalen en een
mini zeepaardje.
Rens Aberson

Het schoolreisje. We zijn op schoolreisje
geweest. Het was heel leuk. ik heb ook
We hebben gekort. En er was een bonte
avond daar deed ik niet aan mee. maar
het was wel leuk. maar vorig jaar was
het leuker. En we deden een
kussengevecht met juf Herma.
Wesley Rooks

Korren. Toen we begonnen met
korren,had ik meteen al een natte broek.
De wandeltocht daarvoor was heel veel
vermoeiender dan het korren. We
hebben veel gevangen. Overal in de bak
krioelde wel een garnaaltje of platvisje.
De terugreis was nog vermoeiender dan
de heenreis.
Jonas Russel
Het schoolreisje. Het schoolreisje was
erg leuk. We hadden ook lekker gegeten.
We hadden ook mooie kamers. En het
was ook gezellig. We gingen de eerste
dag korren. Dat was erg leuk. We zijn
ook nog naar het Oerd gefietst. In het
Oerd was er ook een meeuwen kolonie.
we hebben ook nog een kussen gevecht
gehouden. We gingen ook winkelen.
Tiemo Oosterveld

Bonte avond. Ik deed mee aan de Bonte
avond. Mani,Marret en Chantal deden
ook mee. We deden Lady Gaga, en
Mani,Marret en Chantal waren mijn
dansers! Ik deed ook nog streetdance
met Chantal. Het was allemaal leuk!
Yinka Kremer
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Korren. Het schoolreisje was best leuk.
Het waren best leuke dingen
zoals:Korren,op excursie,en de Bonte
avond. Ik vertel over het korren. Dan
heb je een groot net,met een heel lang
touw. En je hebt een bak nodig. dan
wordt het net in het water gelegd en
iedereen gaat aan het touw trekken tot
dat de mevrouw(meneer) zegt dat je
moet stoppen. Dan wordt het net op het
strand getrokken en gooi je alles in de
bak dan zie je wat je gevangen hebt. Wij
hadden het 2 keer gedaan en we hadden
heel veel gevangen
Marret v/d Wijk

gevangen. Daarvoor hebben we ook een
Ameland project gedaan. Dat was niet
zo leuk. Ik moest het doen over hoe
duinen ontstaan.
Sandrijn Poiesz
Schoolreisje:natuurmuseum. Het leukste
van het schoolreisje vond ik het
natuurmuseum. Dat deden we op de
terugweg. Daar kon je in een toren,
vissen en botten bekijken, kleuren, twee
filmpjes, een speurtocht, spellen, een
filmpje over een walvis. Er was ook nog
een winkeltje, maar ik had niks gekocht,
want ik had al mijn geld al opgemaakt.
Eline v/d Lelie

Bonte avond. Op schoolreis hadden we
een bonte avond. Ik deed twee keer mee.
Ik ging eerst met Yinka,Marret en
Chantal een dansje van zumba doen. En
ik heb ook nog met Loes en Gijs het
liedje Ik neem je mee gezongen. Gijs
speelde gitaar. En Loes en ik zongen. Ik
vond het heel spannend. En de andere
optredens waren heel leuk. En rara wie
zorgde voor de muziek Tristan. Het was
heel leuk.
Mani Algra

De bonte avond
Ik was de redder in nood, want het
geluid van de radio die voor de muziek
van de bonte avond moest zorgen was
heel slecht.

Dus ik dacht laat ik mijn boxen er op
aan sluiten. En het lukte en de bonte
avond was gered.
Tristan Verdam

Het schoolreisje. We zijn naar een
meeuwen kolonie geweest en dat was
gaaf, korren, winkelen toen we aan
kwamen en de bonte avond. Met het
korren hadden we veel gevangen. na de
bonte avond hadden we nog een kussen
gevecht.
Mike Elsinga
Korren. Het schoolreisje was leuk.
We hebben gekort. We konden het 2
keer doen. Maar ik deed het 1 keer. We
hebben heel veel verschillende diertjes

Het was geweldig.!
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Abraham Fockmuseum
We zijn woensdag 20 juni 2012 met de klas naar het Abraham
Fockmuseum geweest. We kregen een rondleiding van Jan Ruygh. We
zagen dingen van vroeger en hoe een reddingsboot in het water werd gezet
door paarden. Maar in 1979 verdronken 8 paarden doordat ze niet werden
losgekoppeld toen ze in een diepe geul kwamen. Nu staat het paardengraf
aan de oostkant van reddingsbootpad. Ook hebben we een film gekeken
over de reddingsdienst. Jan vertelde ook over het verhaal van Sjoerd. We
hebben iets gehoord in het radiocentrum. Kortom het was wel leuk!
Gemaakt
Guus Dam,
Klaassen, Josanne Nieuwenburg
en Myron
Visser
Tristan’s doordag
op Lin
Vuurtoren
Winkelen
in Nes
Op de terugweg van het
Nes is het
Ameland
hoofdstadje van
Ik ben geen drie dagen op Abraham Fockmuseum
Ameland. We
Ameland geweest, want gingen we met z’n allen nog
gingen daar
ik had een operatie gehad. naar een vuurtoren geweest.
winkelen. Dat was
Daarom ben ik alleen We gingen met z’n allen om
heel leuk bijna
donderdag geweest. Dat de vuurtoren staan en als we
iedereen had wel
was leuk, want in de onze armen helemaal weid
iets gekocht.
ochtend
hebben
we deden pasten we net om de
spelletjes gedaan. Daarna vuurtoren heen. We mochten
Gemaakt door
zijn
ze
gaan niet in de vuurtoren dat was
Guus, Lin, Josanne
midgetgolfen. Ik was daar erg jammer.
en Myron
niet zo goed in. Toen zijn Gemaakt
door
Guus,
we nog even naar het Josanne, Lin en Myron
strand geweest, daar heb
ik krabjes gevonden en
daarvoor hadden we
brood gegeten. Toen heb
ik de klas uitgezwaaid bij
het wadlopen. Op de boot
heb ik nog zeehonden
gezien.
Gemaakt door Tristan
Jongedijk

Wadlopen&midgetgolf
21-06-2012

Wadlopen
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De leerlingen van groep 7/8 hebben om 17:00 uur wadgelopen. Op de Waddenzee tussen
Ameland en Friesland.
Rowan wil een stukje vertellen over het wadlopen.
Ik vond wadlopen heel leuk. We liepen door allemaal zand. Heel veel dieren zagen we en
allemaal schelpen hebben we gezien ik vond het teminste super maar de hele tijd zaten mijn
laarzen vol met water. Dat liep een stuk makkelijker.

Ook Mike wil zijn mening geven.
Ik vond wadlopen heel erg leuk zeker toen je wegzakte in de blubber

Thomas wil zijn mening ook kwijt
Ik vond het leuk en ik zat haast tot mijn knieën in de modder. Ik heb mossels gevonden en
mee genomen en we hebben de vaargeul gezien en we hebben krabben gezien en we weten
wat het verschil is tussen een vrouwtje en het mannetje en we hebben het allerkleinste
krabbetje gezien en de gids heeft een garnaal gegeten

En Anna ook.
En Anna ook,
Ik vond het wadlopen heel leuk. Ik zakte best wel ver
de modder in. Er liep ook een gids mee en die at een
garnaal op.

Midgetgolf
Groep7/8 hebben gemidgetgolft er waren een
heleboel banen
Er waren makkelijke en moeilijke banen.
En het was best wel leuk.
Jarno had de beste score 46 punten.
Er waren 18 banen.

Door: Anna Spoelstra,Rowan Jongendijk,Mike
Van Oort ,Mandy Godijn, Thomas Bennekom

Boerderij High Chaparral
Rond de boerderij was veel speelruimte Er was een
schommel een glijbaan een pingpongtafel en een
voetbalveld het speelveld is 1500m2 . Er was ook
een klein bosje en daar was een hut. In die bomen
kon je goed klimmen. Er waren ook drie of vier
picknickbankjes die zaten goed. We hadden 41
veel
gepingpongd en gevoetbald . De glijbaan was lang .
Dus je hoefde je niet te vervelen.

Slapen
Het was een gezellige nacht op
Ameland
De eerste nacht ging het erop
los mooi lawaai
We gingen met ze allen praten
en naar de meiden dat was wel
leuk .maar we moesten daarna
naar de kamer .

Corvee
Donderdag moesten wij corvee doen. We
moesten afwassen. De afwas viel toen mee,
want we aten alleen met groep 7/8. Omdat
wij ’s avonds gingen wadlopen. Het
afwassen gingen best snel. Vrijdag moesten
we de tafels afruimen. Eerst alle borden van
tafel, dan alle kopjes. Toen gingen we alle
hagelslag, pindakaas enz. van tafel afhalen.
Alles moest op de kar. Dat was wel leuk.
Toen moesten we de tafels schoonmaken. En
toen waren we klaar.
Eten
We hebben lekker gegeten en Tjeerd at
erg veel macaroni. Dat vond hij vast
lekker. ik vond het eten zelf ook lekker
en de rest vast ook want de schaal was
helemaal op en we hadden extra nodig
en het toetje was ook lekker danoontjes
waren erg lekker .en de volgende dag
aten we alleen met 7 en 8 omdat wij
s’Avonds gingen wadlopen we aten
gehaktballen met witte rijst en de saus
vond ik niet lekker maar ik ha wel een
halve pot appelmoes op. En Jesse had
ook de helft op. hij op en dat vonden wij
erg lekker.

Ontbijten
Het ontbijt was erg lekker.
Er was hagelslag,kaas,witbrood,jam,pindakaas,
worst,salami,bruinbrood,beschuit,bolletjes,
thee,melk,yogi.
Iedereen vond het lekker.

SILVAN BERGSMA,REMCO JAGER,
JESSE DE WEERT,TJEERD HILHORST,
EN MELISSA NIEUWENBURG.
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Natuurcentrum op Ameland
22-06-2012

Bij het natuurcentrum

E waren grote en

was een hele hoge
toren,daar kon je bijna
heel Ameland zien. We
zagen ook onze
kampeerboerderij en de
haven was ook heel mooi!
Je zag heel veel zelfs de
andere kant van het
Friesland ook.
Voor

kleine vissen en er was
een filmpje over een
potvis die ge
geëxplodeerd was en
de darmen eruit
kwamen.
En die darmen waren
20 cm dik en er kan
rood bloed en gas uit.

Geschreven: Merijn de Vries

Geschreven: Jeffrey Elsinga

Nou we kwamen bij het

Toen we in het

museum en toen lag er
een hele grote walvis en
daar kan je in. En binnen
was er een filmpje over
vier potvissen die waren
aangespoeld en ze
gingen die walvissen
fileren en alles spoot eruit.
Ze fileerde de walvis
omdat als ze dat niet
hadden gedaan ontplofte
de walvis en was het een
gevaar voor de
toeschouwers.

Er waren veel films over
dieren dat was best
interessant.
Er waren films over
zeedieren, landdieren,
en dat soort dieren.
Geschreven: Justus Aberson

museum waren
moesten we een
speurtocht doen en
moesten dingen
zoeken zoals een
zeepaardje in een
aquarium en moesten
ook vragen
beantwoorden en die
waren best moeilijk en
er waren ook
opgezette dieren.

Geschreven: Savannah Mooy

Geschreven: Jarno van der Helm
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Op woensdag avond 20 juni
deden we spelletjes.
Slagbal – lijnbal – en schoprenbal. Juf Anneke deed het
schop-renspel, juf Herma deed
de lijnbal en juf Albertina deed
de slagbal .We werden
verdeeld in 6 groepen. We
speelden 3 rondes steeds
tegen een ander team.
Na de tweede ronde was er
pauze. We kregen ranja en een
koekje

Op donderdag deden we met alle
groepen het Zweeds renspel met 30
vragen. We werden in groepen van 3
ingedeeld.
De briefjes met vragen hingen aan de
schommel en in de hekken. We moesten
om de beurt een vraag beantwoorden en
dan terug naar je groepje met het
antwoord. De vragen hingen kriskras
door elkaar. Het groepje van Merijn,
Myron en Jildou. Ze hadden 29 van de 30
goed.

Bonte Avond
Op 21 Juni was de
bonte avond. Velthe
(raadsel) - Yinka –
Marret – Chantal
(dans)– Mani –Loes
(zang)- Gijs – (gitaar),
Jonas en Marret
(mopjes)– en heel
groep 8 deed een
optreden,ook de mistery
guest was er…

Hier zie je dat Juf Gerri, Ria Hoffman en Jan
Dam afscheid nemen van deze school Het is hun
laatste schoolreisje. De leiding had een abc-tje
gemaakt.
Met elkaar “Het vliegerlied” dansen.

Deze pagina is gemaakt door Marnix Drent, Tim
Koorneef, Giverny de Wolf, Gijs Slot en Niels
Veening
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AGENDA
7 augustus

Oud Papier vanaf 18.00 uur

28 augustus

Tuinclub Vrouwen van Toen, Elsloo-Cranberryfarm

2 september

Nuttert van der Heide rally, 10.30 uur sportpark

3 september

Gemengd Koor van start, 20.00 uur in de kerk

4 september

Oud Papier vanaf 18.00 uur

5 september

Start Damesgymclub55+ in de Tille, 9.15 uur
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