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EVEN BUURTEN
Chantal de Vries is geslaagd voor haar praktijkopleiding. Zij gaat verder leren aan de Friese Poort
voor kapster. Nog van harte gefeliciteerd meid!
Verder willen we Riek Koopstra even in het zonnetje zetten. Zij is 27 september 90 jaar geworden. Bij
deze willen we haar nog van harte feliciteren met deze fantastische leeftijd!
Omdat wij vorig jaar de dorpsquiz gewonnen hadden en daardoor
de bbqbon bemachtigd, hebben wij 22 september een erg gezellige
buurtbbq gehouden bij Albert en Dominique. Wij willen Renate,
Albert en Dominique erg bedanken voor de organisatie hiervoor. Het
was een zeer geslaagde avond voor jong en oud. De opkomst was
prima, dus zeker voor herhaling vatbaar! Tijdens deze avond
hebben wij ook kunnen kennismaken met onze nieuwe buurtjes die
op Boijlerweg 111 zijn komen wonen. Hieronder stellen zij zich ook
aan de rest van het dorp voor:

Wij zijn Patrick, Myrte Niek en Dave van Opzeeland.
Sinds 1 Juni zijn wij de trotse eigenaars van Boijlerweg 111
Na een korte periode van verbouwen hebben we een deel van de woning klaar en wonen we
prinsheerlijk op ons nieuwe stek.
De woning en tuin zijn nog niet helemaal klaar maar we zijn al lekker op weg.
Wie we zijn?
Patrick, ik woon hier al mijn hele leven. En ben als zelfstandige o.a. werkzaam als technisch specialist,
koelmonteur, projectbegeleider en veiligheidskundige.
Myrte, ik ben werkzaam in de paardensport als amazone, instructrice en docent praktijkopleider.
Daarnaast hebben we 2 prachtige jongens Niek (4) en Dave (3) en een hond (Noa)
groetjes Helga en Polien

Bi’j Harmke

We hebben een bijzondere zomer achter de rug, veel mooi weer en heel weinig regen! Dat was te zien
in onze tuinen, maar toen het eenmaal weer wat ging regenen, werd alles ook heel snel weer groen.
Onze buurvrouw Jantje de Vries heeft van dit hele warme weer niet veel meegekregen. Zij verbleef
van half juli tot eind augustus bij haar zus in Drouing, dichtbij Melbourne in het verre Australië. Zij vond
het heel bijzonder om zo’n mooie reis te maken samen met haar dochter Margreet Frieswijk.
Gedurende de zes weken hebben zij veel bezoekjes afgelegd en heel veel gezien. Indrukwekkend
was de handwerkshow waar haar oudste nicht Margret exposeerde. Zij heeft van deze kunst haar
werk gemaakt en exposeert over de hele wereld. Bij thuiskomst wachtte een grote verrassing. De
kinderen hadden, samen met oud-buurtgenote Rebecca, de huiskamer opnieuw gesausd zodat alles
er nu weer heerlijk fris uitziet.
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Eind augustus zijn Helen Bunt en Jeroen van Helden getrouwd. Wij wensen
hen samen veel geluk en gezondheid toe!
Deze zomer verscheen op een eikenboom bij ons voor de deur een grote
zwavelzwam. Voor de boom niet zo’n best teken want de zwam zal de
boom zo aantasten dat hij ten dode is opgeschreven. De gemeente noemt
de eik een ‘attentieboom’ en houdt hem in de gaten. Toch niet zo’n veilig
idee….bij Anne en Lucie Gorter is pas nog een dikke eikentak zomaar
afgebroken en in de heg/tuin beland. Hopelijk valt er geen grote tak op een
passerende auto!
Anne-Marie

Boijl Centrum

Het was een lange hete zomer …
We hebben een heerlijke lange zomer gehad met heel veel zon!
Er is volop vakantie gehouden en ondanks de hitte moest er ook nog gewerkt worden. Tevens waren
er verschillende evenementen te volgen in Friesland, waaronder de Reuzen, Escher, de fonteinen en
natuurlijk de indrukwekkende zwemprestatie van Maarten van der Weijden. Ook in Boijl waren weer
verschillende activiteiten, o.a. Tentfeest Boijl, waarvoor onze buurtgenoten Anne en Elske het
feestterrein beschikbaar stelden.
En niet te vergeten de realisatie van het prachtige Brinkplein! Vele vrijwilligers hebben zich daarvoor
ingezet!
Maar zo langzamerhand wordt alles weer “gewoon”.
Onze buurtgenoot Kornelius Boersma is voor zijn werk naar Suriname geweest en heeft hiervan voor
ons een verslag gemaakt.
Terwijl het hier droger was dan ooit tevoren zat ik daar midden in het regenseizoen. Ik mocht daar aan
de slag bij Staatsolie; het staats oliebedrijf. Staatsolie boort en produceert al jaren succesvol op land
naar olie en hebben recent een raffinaderij gebouwd om het land van brandstof te kunnen voorzien.
Omdat de productie op land de komende jaren waarschijnlijk terugloopt, wordt er nu verder gekeken
om de raffinaderij van eigen ruwe olie te voorzien en zijn er enkele mogelijke olievelden op zee
geëvalueerd. De vervolgstap is nu om daar in 2019 een tiental boringen uit te voeren om de olie aan
te tonen. Vanwege het gebrek aan offshore boorervaring binnen het bedrijf mocht ik met enkele
andere externen het lokale team ondersteunen bij het ontwerp en de verdere voorbereidingen van
boringen aan de kust. Het project heeft enkele mooie uitdagingen; zo ligt Suriname relatief afgelegen,
wat de logistiek van zo'n project lastig maakt. Daarnaast liggen de boorlocaties in erg ondiep water
(ca. 5m) wat het voor veel zeeschepen, maar ook de boortorens, lastig maakt om de locaties te
bereiken. Ook veiligheid en het milieu zijn een belangrijk onderdeel van het project. In Nederland kan
hiervoor deels een beroep gedaan worden op de kustwacht, KNRM, enz. Ook dit is in Suriname
nauwelijks ontwikkeld en daarom worden er speciaal voor dit project hiervoor voorzieningen geregeld.
Al met al een erg leuk project met eens een andere omgeving dan de bos en heide van onze regio.
Inmiddels is een collega met z'n gezin verhuisd voor de duur van het project (bijna 2 jaar); ik blijf het
project eerst vanuit Nederland ondersteunen.
Ook mochten we in onze buurt nieuwe bewoners welkom heten op Boijlerweg 85. We wensen Sake
en Jellie veel woonplezier in Boijl.
Sinds 1 juni wonen wij, Jellie (60) en Sake (62) de Haan met onze honden en grijze roodstaart op de
Boijlerweg 85, we hebben geen kinderen. Wij hebben dit huis gekocht omdat het een mooie grote tuin
heeft, dichtbij mijn zus en onze beste vrienden ligt en we graag bij hen in de buurt wilden blijven
wonen. Hiervoor hebben wij 34 jaar even buiten Makkinga gewoond, op een woonboerderij met 9000
meter grond, door diverse omstandigheden moesten wij onze woonboerderij verkopen.
Sake heeft nl. in 2012 een herseninfarct gehad en daarna nog diverse kleintjes en kan in principe
niets meer. We hebben beide ons hele leven gewerkt en ik probeer nu ons eigen bedrijfje, handel in
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lavameel, draaiende te houden en ben daarnaast mantelzorger. Omdat wij 600 meter vanaf de weg
gewoond hebben zijn onze honden niets gewend, (is voor ons ook even omschakelen), denk hierbij
aan auto's, fietsers, wandelaars, postbode etc. dus kunnen hierom nog weleens blaffen. Ze doen
echter geen mens kwaad, blaffen wel als er iemand komt, maar zodra mensen bij ons op het erf en in
huis komen (ik moet hier wel bij zijn) zijn ze stil, vragen een aai en gaan daarna rustig liggen. Twee
keer in de week, op woensdagavond en zondags train ik onze twee Duitse herders, de één alleen
speuren en de jongste, speuren, appèl en pakwerk. Op de woensdagavonden komen we tussen 22.00
en 23.00 uur thuis en dan blaffen de andere honden even omdat ze blij zijn dat we er weer
thuiskomen.
Onze 4 poezen (Maine Coons) zijn bij de nieuwe eigenaar van ons oude huis gebleven, ze liepen daar
altijd los en met de drukke weg hier vertrouwde ik het niet, was een zware beslissing maar voor hun
beter zo, mis ze wel hoor!
“Quatre Lucarnes”.
Velen zullen zich wel afgevraagd hebben wat de naam op het huis van de familie Moes (Boijlerweg
67a) betekent. Familie Moes liet ons weten dat de Franse naam vertaalt in het Nederlands: “vier
dakkapellen” is. Heel begrijpelijk, wijzend op de vier dakkapellen op de woning.
Aafje Wever en Thea Pijlman

In het weekend van 1 september vond het tentfeest plaats aan de Kerkweg.
Om de toegangsweg een feestelijk tintje te geven hebben de kerkwegbewoners de straat versierd.
Verslag van het feest staat vast elders in deze krant vermeld.
Verder zijn ons geen berichten ter ore gekomen. Daarom nog een zomers item,
Klaas de Vries had namelijk een zonnebloem van maar liefst 4 meter hoog.
De zonnebloem van Rudy, ook een prachtig exemplaar, daarentegen was maar 1.20 meter.
Maar verschil moet er zijn….... toch?

Mooie nazomer allemaal,
Corrie de Vries
Rudy Klesman
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Bezembuurt

Na een intensieve, slopende ziekte hebben we afscheid moeten nemen van onze buurman George
ten Thij. Op zijn verzoek hebben we na afloop van de crematieplechtigheid herinneringen gedeeld
onder het genot van een hapje en een drankje.
Op 22 augustus Tim Koorneef, zoon van Mirjam en Henk, voor een schoolseizoen naar Amerika
vertrokken. Tim had een profiel gemaakt waarin hij zijn wensen/ voorkeur had aangegeven. Via de
organisatie EF (Education First) is er aan de hand daarvan een gastgezin gezocht en gevonden. Hij
woont nu in de staat Minnesota, in een kleine plaats Fountain, bij een gezin met drie kinderen en een
hond.
Zijn eerste schoolweek zit erop en hij vertelde dat ze in de USA veel strenger waren dan in Nederland
qua schoolregels. Geen telefoons tijdens de schooluren en elke dag huiswerk waar je punten mee
haalt. Er wordt regelmatig met hem geskyped.
Op 1 september hadden we ons jaarlijks buurtfeestje.
Henk en Clary Klaver waren gastheer en gastvrouw.
Samen met de buurman werd een uitgebreide barbecue verzorgd. Gelukkig was het heel mooi weer,
zodat we met 27 mensen lekker buiten van al het lekkers konden genieten.

Sjoukje Hazeloop &
Marian Thijs

De Bekhof
Hallo dorpsgenoten, iedereen weer in het gareel na de zomervakantie, hier in onze buurt tenminste
wel. Als afsluiting van de zomer hebben we een gezellige buurt BBQ gehad. We waren weer voorzien
van een handige BBQ en heerlijk vlees, salade, stokbrood en sausjes. Dank aan de dames die het
maar weer voor elkaar kregen om onze buiken ruim te vullen. Toch zijn er nog wat late vakantie
gangers, zoals Aize en Remco en Marianne, zij maken als afsluiting van de zomer nog even prachtige
reizen. Net als het mooie reisverslag van Aize, zal ook het verslag van de reis met de 4 Wiel Drive
Club van Remco en Marianne in de volgende krant komen, zij zijn nu nog even druk bezig met zwaar
terrein rijden in Umbrie.
Dit was het dan weer voor deze keer, volgende dorpskrant meer nieuws.
Yvonne en Gerrie
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De Daoken

Boschoordweg

In de vorige dorpskrant zijn we feestelijk begonnen met alle geslaagden maar we zijn er 1 vergeten.
Jackie Rooks is ook geslaagd voor haar diploma dienstverlening zorg en welzijn niveau 2. Jackie nog
gefeliciteerd met het behalen van je diploma en succes met de vervolg opleiding verpleegkundige
niveau 4.
Robert Vos gaat ook verhuizen maar blijft op de buurt wonen en wel aan de Boschoordweg . Het huis
is verkocht en vanaf 4 oktober zijn de nieuwe bewoners Yanick Wieldraayer en Birgit Verbaarschot.
Wij wensen ze veel succes met het klussen en natuurlijk veel woon plezier toegewenst .
Griet en Marian

Snelshutte
Het wordt rustig in huize de Weert...Leonie is vertrokken voor een stage op Malta voor haar opleiding
tot persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, die ze volgt aan het Drenthe College in Meppel.
Een leuke uitdaging, waar ze zelf ook even over schrijft. Binnenkort gaan Yanick en Brigit
samenwonen, zij hebben een huis aan De Daoken gekocht. Mooi dat veel van onze dorpsjeugd in
Boijl blijft wonen. Wij wensen jullie veel geluk samen!
Rustig is het op straat, want hun lieve hond Kyra komt helaas niet meer 'buurten'.
Wie we met een tractor kunnen zien rijden is Martine, zij heeft begin september haar T-rijbewijs
gehaald. Dit komt goed van pas bij haar studie op het HBO richting Dier en Veehouderij, waar ook
Ruben zijn vervolgopleiding volgt.
Reimer en Jeannette
Vrijdag 14 september begon voor mij het grote avontuur. 3 maanden stage op Malta. Samen met nog
4 andere meiden van school wonen we in hetzelfde appartement.
Ik volg mijn stage bij Special Olympics. Dit is een organisatie die sportactiviteiten aanbiedt voor
mensen met een verstandelijke beperking. Ik begeleid en coach de atleten (zo worden ze hier
genoemd) Het is hier iedere dag nog +/- 30 graden. Naast stage hebben we ook het één en ander al
gezien van het eiland. Onder andere het uitgaansgebied, hier is ook een Nederlandse kroeg wat super
gezellig is. Tot nu toe vermaak ik me super goed hier!
Groetjes Leonie
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STREEKGEMEENTE FRIESLANDS END
Daar zit muziek in….!
Opstaan, kerk en durf voorop te gaan,
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan.
Wees een teken van de tijd die komt,
een zee van vrede, alle haat verstomt.
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij.
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:
ja, samen met de Heer loopt geen weg meer dood.
Opstaan, mensen, zet je feestmuts op,
een eind aan wachten: wereld op zijn kop!
Toeters, drums, viool, trompet, gitaar:
kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar.
Lang leve God, Hij deelt met ons de wijn.
Leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn.
Leve de Zoon, Hij zet de tafel klaar.
Je weet niet beter: altijd jubeljaar!
(liedboek, lied 223)
Na de zomerperiode waarin veel mensen na een drukke tijd op adem mochten komen en mochten
recreëren is het nu de tijd om met hernieuwde energie weer het werk op te pakken.
SPELDENPRIKKEN
Hieronder weer enkele speldenprikken, met een knipoog geschreven door Rikkert Zuiderveld, naar
aanleiding van de 95 stellingen die Luther in 1517 op de slotkapel te Wittenberg spijkerde.
• Wie kerkgang aanziet voor het volgen van Jezus, probeert een vijfgangendiner te eten uit een
eierdopje.
•

Het voordeel van ‘de andere wang toekeren’ is dat je goed kunt zien tegen wie je de aanklacht
moet indienen.

•

Een christen doet de hele week zijn best, om op zondag te horen dat het niet gelukt is.

•

Wie de waarheid predikt zonder de liefde kent de waarheid niet; wie de liefde predikt zonder de
waarheid kent de liefde niet.

PASTORALIA
Zo na de vakantie is er op deze plek weinig te
melden.
Wel zijn er in onze dorpen een aantal mensen
overleden. Wij leven als gemeente natuurlijk
mee met allen die verder moeten na een
verlies. We wensen hen lieve mensen toe die
delen in het verdriet.
Verder weet ik van zorgen bij gemeenteleden
omdat familieleden getroffen zijn door ziekte.
We wensen de zieken alle goeds toe en waar
mogelijk ook beterschap.
Als u wilt dat de kerk meeleeft bij lief en leed
dan horen we dat graag.
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AVOND VOOR JONGE OUDERS
Omdat we in de gemeente veel gezinnen hebben met jonge kinderen is er op woensdagavond
10 oktober een avond speciaal voor alle ouders met kinderen tot en met de basisschoolleeftijd.
Op deze avond zal ik iets vertellen over de verschillende kinderbijbels die er zijn. Waar moet je op letten
bij een kinderbijbel? En geloofsoverdracht, hoe die je dat? Maar ook komt de vraag aan de orde: wat
kan de kerk voor jou en je gezin betekenen?
Doel van deze avond is kennismaken met elkaar en onderzoeken hoe we elkaar kunnen steunen bij de
geloofsopvoeding van kinderen.
Waar: Karkehus in Elsloo, Hoofdweg 42
Tijd: 20.30 - 22.00 uur (koffie en thee staan klaar vanaf 20.15 uur)
Meer informatie: mail naar sa.grit@hetnet.nl
Dieneke Grit

Oktober
7 okt
14 okt
21 okt
28 okt
November

Boijl
Makkinga
Elsloo
Boijl

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Ds. P.M.J.A. van Ool
Dhr. J. Koops
Dhr. P.Th. van Engen
Ds. J. de Kok

HA Kerk en Israël

4 nov

Makkinga

10.00 u

Mevr. S.A. Grit

11 nov
18 nov
25 nov

Elsloo
Boijl
Makkinga

10.00 u
10.00 u
10.00 u

Kerkenraad
Ds. W. Baas
Dhr. H. Harten

Zendingswerk
Dankdag gewas/arbeid
Diaconaat
Eigen kerkwerk
Eigen kerkwerk
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Werelddiaconaat
Eigen kerkwerk
Kerk in actie

INGEZONDEN
Odis bingoavond
In oktober start de bingocommissie weer een nieuwe serie ODIS-bingoavonden.
De spelavond is voor de insiders bekend, maar voor wie het eens proberen wil, volgt hier een korte
uitleg; voor 10 euro kunt u een bordje kopen. Met dit bordje kun je 10 keer een ronde meespelen, per
ronde zijn 3 prijzen te winnen. In ronde 4 en 10 wordt gespeeld voor de hoofdprijs (een vleespakket,
alles verpakt). Na de 4e ronde kan nogmaals een bordje gekocht worden. Er word ook een raadspel
gespeeld en een gratis lootje uitgedeeld.
De prijzen zijn vaak consumptieve kado's (b.v. kaasmand, streekmand of fruitmand).
De avonden duren van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur in café ´t Anker, Hoofdweg 29 te Elsloo.
Dus noteer de volgende avonden alvast!
13 oktober, 10 november, 15 december, 19 januari, 23 februari,
23 maart, dan is er tevens ‘s middags kinderbingo om 14.00 uur.
Informatie: Rina van Burgsteden uit Elsloo
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DORPSNIEUWS
TENTFEEST BOIJL WAS ZEER GESLAAGD MUZIKAAL WEEKEND!
Het weekend van 31 aug., 1 en 2 sep. heeft Boijl en omstreken kunnen genieten van het tweejaarlijkse
tentfeest.
Met weer een gezellig, feestelijk en vooral gevarieerd programma was er voor jong en oud vermaak.
Op vrijdag 31 augustus trapte men af met The Bounty Hunters. Deze rockband, met als leadzanger
Johannes Rypma, stond garant voor een avondje stevige en prima rockmuziek.
Zaterdagmiddag werd het rond het middaguur lekker druk op het feestterrein en kon iedereen de
volleyballers aanmoedigen tijdens het recreatieve toernooi, ondertussen genietend van heerlijk ijs uit
de ijskar van Sam Slot. Het heerlijke avondeten voor de hongerige sportievelingen werd verzorgd door
Geertje Hoekstra en de familie Van Zanden. ‘s Avonds genoot de volle tent van Baby Blue, deze vijf
jongemannen wisten met hun muzikale klanken een geweldig feestje te bouwen!
Uitslag volleybaltoernooi:
1. Jacob Veldmeijer Jos de Vries 2. Wilmer Terpstra Jesse de Weert 3. Peter Worst Dennis Koops

Zondagmiddag werd wederom sportief gestreden, ditmaal met een spannende touwtrek-wedstrijd. En
tenslotte sloot Orange River, een jong enthousiaste en lokale band, het feest meer dan fantastisch af!
Uitslag touwtrektoernooi:

1. Henk en z’n mannen
2. Roekoekoe
3. Groenverhuur

Foto’s zijn (met toestemming) van: organisatie
Tentfeest Boijl, Kevin de Vries, Jörny
Ouwerkerk, Jan Dam en Jop Smit.

Op de foto de winnaars van de poedelprijs!
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OPROEP
Wie wil de collecte van de Nierstichting
coördineren in Boijl? Als iemand het wil
overnemen blijft de collecte in Boijl en anders is
het voorbij.
Riet Tolboom, tel. 421482, mail:
coriettolboom@planet.nl

OPBRENGST COLLECTE
De collectanten van het Koningin Wilhelminafonds
hebben in Boijl het bedrag van € 536,87
opgehaald.
Inwoners van Boijl, hartelijk dank voor uw
bijdrage!
Hanneke Zieck (wijkhoofd)

DAGBESTEDING EN THEESCHENKERIJ HET ZWAANTJE
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Er wordt geklust, vergaderd, ingericht, flyers en
websites worden ontworpen, leveranciers worden uitgekozen en nog veel meer.
Kortom, wij zijn druk bezig met al dat bij het starten van onze dagbesteding met theeschenkerij komt
kijken. Wij hopen in het najaar onze deuren te kunnen openen en u te mogen verwelkomen.
Bent u nieuwsgierig, geïnteresseerd of wilt u ons ontmoeten en tijdens de voorbereidingen al een kijkje
komen nemen en een kopje koffie of thee komen drinken, dan bent u van harte welkom op donderdag
11 oktober, tussen 11.00 en 14.00 uur.
Anneke Diever
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Sportpark Boijl
Voetbal is overal in de dorpen eigenlijk wel ‘de’ sport en de huidige accommodatie
in Boijl mag er, na de laatste renovatie en de overkapping van het terras, zeker zijn!
Herinneringen omtrent voetbal in Boijl gaan vrij ver terug.
Jan Zandstra geboren en getogen aan de Boschoordweg en inmiddels ruim 90+ er,
herinnert zich nog goed hoe dat ging in zijn jeugd.
Rond de jaren ‘30 in de vorige eeuw werd er o.a. gevoetbald in het heideveldje aan
de Boschoordweg. (t.o. zijn huis) Een ander heideveldje hoek Alteveersweg/Doldersumsestraat deed ook dienst als voetbalveld.
Niet met de juiste afmetingen maar
wél met lijnen, geultjes gevuld met
wit zand. De goals waren klein en
van sparren gemaakt.
Leden waren o.a. de broers Hendrik
en Haete Marks, Hendrik Oosterkamp en Jaap Ouwerkerk. (en die
zelfde Jaap zou veel verder in de tijd
nog heel wat lijnen maken voor de
voetballend Boijl!)
1934 uitslag seriewedstrijden in Boijl
Ze verhuisden nogal eens van locatie. Zo lag het veld ooit ten noorden van de oude bocht in de Doldersumsestraat, aan de Boijlerweg tussen nr. 35 en 37 en oostkant dorp in ‘Broek’ naast nr. 127.
Wat oudere jongens richtten later onderling een heuse voetbalclub op. ‘Vitesse’ en met buurtdorpen werd onderling competitie gespeeld.
De resultaten van het Ned. Elftal inspireerden!
Jan Oosterhof, directeur van de meelfabriek (nu AHB) gaf les in de spelregels, balbeheersing,
dribbelen en stoppen. Hij was tevens scheidsrechter en Feike Mollema stond hem bij.
1936 werd een officiële vereniging opgericht mét een huishoudelijk reglement.
De naam Vitesse mocht niet meer en voortaan speelden ze als VV Boijl.
Meester Roders gaf een
soort conditie training in
de zaal van café Otter.
Waarschijnlijk werd vanaf
begin jaren ’30 op de
huidige locatie gespeeld,
waar nu het parkeerterrein, tennisbaan en het
oefenveldje liggen.
De ijsclub wilde graag, na
de nodige omzwervingen
in het dorp, een grotere
ijsbaan.
Het was de VVV de Vereniging Voor Volkvermaak
die al in 1950 plannen
opstartte voor een grote
renovatie. (Sportcentrum
de overkoepelende organisatie die nu alles beheert
Boijliger elftel op het oude veld naast de ijsbaan rond 1950
is van 1954)
(Links achter: Kees Hoogeveen, Age-Jan Beun, Tieme Kok, Jan Jonkers
voor: Lou de Vrij, Gerrit van Biezen, Chris Mailly, Jan de Vrij,, Henk Hoogeveen
Sjerp Jissink. Liggend: Jelle Riemersma.
(inzet meester Roders)
In overleg met de sport, de kerk en de Ned. Heide Mij. werd gezamenlijk in het kader van de DUW (Dienst Uitvoerende Werken) een plan gemaakt. De grond van het sportcomplex is al eeuwenlang eigendom van de Ned.
Hervormde kerk in Boijl.

12

Vijf jaar later, In 1955 kwam het tot uitvoering en werd de basis gelegd voor de huidige velden.

Hendrik van de Boer was secretaris van de VVV en een heel pak papieren met interessante gegevens
betreffende de uitvoering, is bewaard gebleven. Zijn dochter Jantsje Bijl van de Boer bewaarde ze
ook goed en schonk het geheel aan ons ‘Dorpsarchief Boijl’ .
Het plan bevatte een
nieuw
voetbalveld
oost – west ten zuiden van de Oosterbrink, het vergroten
van de ijsbaan, voor
de rijvereniging een
ovale hoefslag van
60m x 30m en het
verbeteren van de
toegangsweg.
Het voetbalveld van
100 x 64m met een
uitloopruimte
van
4m, werd 40cm diep
gespit en om de 10m
west - oost gedraineerd.
Voor die 100m lengte werd naar het westen 21.50m weiland bij het terrein gevoegd. Dat behoorde bij de
boerderij tegenover de kerk. (nu gedeeltelijk Groene Zoom)
De toegangsweg werd 80cm diep gespit en 3.50 breed met om de 10m een doorgraving naar de sloot. Voor de
waterafvoer werden daar takkenbossen in gelegd als drainage.
Nadat het speelveld ingezaaid was, volgde een onderhoudsperiode van 2 jaar. Maaien gebeurde met een motormaaier en het mölchen werd (toen al!) toegepast voor stikstof bemesting.
Tijdens die onderhoudsperiode werd bemest met: 1600kg superfosfaat, 800kg kalizout 40% en 1200kg
kalkammonsalpeter.
De beplanting rondom bestond uit: 600 stuks zwarte els à 70ct, 200 prunus à f.2.10, 200 lijsterbes à f. 2.10 en
33 eiken kostten f. 4.75 per stuk. (zo te zien staan daar nu nog steeds aantal van)
De totale begroting was
ruim f. 13 000.— met een
uurloon van 60ct.
Wekelijks werd heel gespecificeerd in cijfers verantwoording afgelegd.
Het veld mocht 2 jaar niet
bespeeld worden en de
club week uit naar het veld
van Hoeve Boschoord.
Na de komst van de waterleiding, kwamen in 1959
de eerste kleedkamers met
douches. Tot dan konden
de spelers ’s zondags, in de
achterzaal van café Knol,
de ergste modder afwassen in een afwasteiltje. Er volgden nog veel verbouwingen, uitbreidingen en renovaties.
Zomer 2012 ontstond de voetbalclub ‘Trinitas’ na een fusie tussen de spelers van Boijl, Elsloo en Zorgvlied.
Clubs zoals de rijvereniging, korfbal, tennis en o.a. de peuterzaal kwamen en gingen soms ook weer.
Het sportveld is wel dé plek in ons dorp waar door alle jaren heen, heel wat vrijwilligerswerk werd en wordt
gedaan.
namens ‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger – Oosterkamp

2018
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VERENIGINGSLEVEN
Het Brinkplein is feestelijk geopend!
Na maanden van hard werken door de mannen van Otten Infra en een groot aantal vrijwilligers is
zaterdag 22 september ons multifunctionele Brinkplein officieel geopend. De oudste vrijwilliger, Gerard
Prins, en de jongste, Mirte de Vries, verrichtten samen de openingshandeling door twee
wandbordspellen te onthullen en een tekening te laten zien van de nieuwe picknicktafel. Op het tafelblad
zullen in verschillende lettertypes de volgende woorden worden aangebracht:

Enthousiaste vrijwilligers
Samen de schouders Eronder

Ons Brinkplein
Boijl bloeit

Trots
2018
( foto’s Lenus van der Broek)

Tegen de achterzijde bij de familie Spijkers zijn vrolijk gekleurde rubbertegels aangebracht waarop het
welbekende ‘boter, kaas en eieren’ spel gespeeld kan worden. Dit spel is gemaakt op Hoeve Boschoord
door cliënten van de houtafdeling in samenwerking met Berend Slot. Aan de andere kant staat het spel
‘4 op een rij’. Bij de spelletjes worden binnenkort nog twee kleine betonnen bankjes geplaatst. Het
ontwerp van de achterzijde lag in handen van onze dorpsgenote Yanthe van Nek. Zij adviseerde de
blauw/zwarte tegels ook terug te laten komen op twee andere plekken in de bestrating rondom het
dorpshuis om zo één geheel te krijgen.
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Dorpsbelang voorzitter Pim Pera noemde in zijn speech Marc en
Anne-Marie de stuwende krachten achter de realisatie van het
Brinkplein. Beiden kregen als dank bloemen en een dinerbon om
met hun (verwaarloosde) partners uit eten te gaan.
Hij sprak zijn dank uit naar de instanties, fondsen en dorpelingen
die het plein financieel mogelijk maakten.
Ook de sponsors die materieel en diesel beschikbaar stelden,
een zaagtafel voor ons huurde, een diamantboor leverde, zwarte
grond brachten, cake, koek of taart bakten, maakten dat we de
financiële middelen zo efficiënt mogelijk konden inzetten. Heel
veel dank daarvoor!
Wethouder Hanneke Zonderland feliciteerde de inwoners van
Boijl met het behaalde resultaat en de inzet van zoveel
enthousiaste vrijwilligers. Zij gaf tevens aan dat ze komende
Collegeperiode als ‘gebiedswethouder’ aan Boijl verbonden
was.

Voorafgaand aan de opening waren alle 70 vrijwilligers uitgenodigd, die de handen
uit de mouwen hadden gestoken op het plein. Een groot deel van hen was present
en genoot van het malse vlees van de megaspies, heerlijke salades, patatjes en
een drankje.
Anne-Marie bedankte de vrijwilligers voor het feit dat ze nooit vergeefs een beroep
op hen deed. Dat is toch iets om trots en dankbaar voor te zijn! De fotoreportage
liet zien wat een werk er verzet is, maar ook hoe gezellig het vaak was met koffie,
cake, taart, hamburgers, saucijzenbroodjes en op zijn tijd een biertje.
Mooi ook om te zien dat de jongelui er waren als er met stenen gesjouwd moest worden of dat er
daadwerkelijk op de knieën gestraat moest worden. Top, mannen!
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Anne-Marie bedankte Marc de Vries voor het ontwerpen van het plein en zijn onvermoeibare inzet
tijdens de realisering, ook als het wel eens niet zo voor de wind ging. Daarnaast Theo Kremer voor het
ontwerpen van de prachtige borders en de mooie blauwe regens aan de pergola. Ook bij het onderhoud
van het plein wil Theo zijn deskundigheid inzetten. Er zal tenslotte ook weleens gesnoeid moeten gaan
worden! Tuinmannen/vrouwen, die met regelmaat de borders willen schoffelen in het groeiseizoen,
kunnen zich trouwens aanmelden, graag zelfs.

Gerard Prins is één van die tuinmannen en met
zijn 78 jaar de oudste vrijwilliger. Hij kreeg een bos
bloemen voor zijn inzet. Mirte kwam vaak met
vader Marc mee en sjouwde dan met stenen of
schoffelde de tuin. Zij wist niet beter of het
Brinkplein was ‘daar, bij papa’s werk’. Zij kreeg
een kussentje met een actiefoto van haarzelf erop.

Het was een prachtige afsluiting van een hele drukke, soms hectische tijd waar ik toch met veel
voldoening op terug krijg. Ik wil niemand tekort doen, maar vooral Douwe, Berend, Wim, Martin en
Roelof vd B….. ieder dorp zou zulke supervrijwilligers als jullie wensen!!

Hartelijke groet,
Anne-Marie

Onze toppers!
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Computerclub Boijl
Al twee jaar komen we met een klein aantal ‘oudere’ Boijligers in
De Tille o.l.v. Karel Kaptein onze computerkennis bijspijkeren.
Samen bepalen we welke onderwerpen we willen vervolmaken/
uitproberen.
Uitbreiding van de groep is mogelijk. Heb je basiskennis van de
computer, wil je die vervolmaken en/of uitbreiden, dan ben je van
harte welkom.
➢
➢
➢
➢

Wij zijn eens per 14 dagen op de dinsdagochtend vanaf 9:30 u. bij elkaar in de Uutbouw van
de Tille.
Start is 23 oktober 2018.
Meenemen van eigen laptop is handig. (Er is eventueel 1 exemplaar vanuit de club aanwezig)
Deelname is gratis, koffie/thee voor eigen rekening.

Voor meer inlichtingen neem contact op met:
Geert Pijlman, Boijlerweg 86, mob. 0618256914 of mail geertpijlman@hotmail.com

Mijn Huis Op Maat
Dinsdagmiddag 25 september 2018 was de inspiratie bijeenkomst
van Langer Thuis Wonen In eigen Dorp georganiseerd door Mijn
Huis Op Maat onderdeel van Toekomst Wonen Nu.
Er waren 15 belangstellenden uit Boijl voor dit thema.
Door middel van stellingen en het laten zien van praktische hulpmiddelen werd er invulling gegeven aan
deze middag.
Er was gelegenheid om vragen te stellen, met elkaar in gesprek te gaan en je aan te melden voor een
huisbezoek.
Onderwerpen als : rookmelders, goede verlichting, het gemis van (openbaar) vervoer, waar kan ik om
welke hulp vragen, wat kan/moet ik zelf doen om in mijn huis veilig te blijven wonen, kwamen aan de
orde.
Een leven lang comfortabel en veilig wonen daar heeft u meer invloed op dan u denkt.
Knelpunten die ontstaan bij het ouder worden zijn soms door kleine aanpassingen in uw huis makkelijk
op te lossen.
Het was een geslaagde middag.
In Boijl zijn 6 getrainde Mijn Huis Op Maat vrijwilligers.
Tijdens een (gratis) huisbezoek loopt u samen met de vrijwilliger door het huis om te kijken
of er eventuele verbeterpunten zijn voor in/of rondom uw woning.
U ontvangt een adviesrapport na afloop.
Aanmelden voor een huisbezoek kan bij Timpaan Welzijn
Jan Posthumus 06 52 625 257
Of j.posthumus@timpaan.nl
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Hoera!
We krijgen snel internet!
Vorige keer hebben we uitgebreid aandacht gegeven
aan de witte adressen.
Kabel Noord gaat dat aanleggen voor heel Friesland.
Inmiddels is in Tytsjerksteradiel de vraagbundeling
afgelopen. Meer dan 60% doet mee, dus daar wordt
nu al glasvezel aangelegd.
De vraagbundeling in Opsterland wordt nu gestart en Weststellingwerf is begin 2019 aan de beurt.
Nog even geduld! Het komt!
In Boijl hebben we ook z.g. grijze adressen. Dat zijn alle adressen in Boijl die niet wit zijn.
DFMopGlas wil als coöperatie graag de grijze adressen in Boijl van glasvezel voorzien, te beginnen met
de grijze adressen waar toch al gegraven wordt om de witte adressen aan te sluiten.
We verwachten dat dit gaat lukken. In dat geval worden die grijze adressen tegelijkertijd met de witte
van glasvezel voorzien.
DFMopGlas heeft ook overleg met de gemeente om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak om
ook de overige grijze adressen van glasvezel te voorzien. Het is nog niet duidelijk of dit overleg tot een
positief resultaat leidt. We hopen daar uiteraard dat wel op.
Zodra er meer duidelijk is zullen we dat melden.
Een groet van de “Initiatiefgroep Boijl op glas”! Die bestaat uit:
Wim Gutterswijk

wgutterswijk@xs4all.nl

0561 - 421977

Remco Gutterswijk

rgutterswijk@gmail.com

06 - 53757581

Kees Thijs

kees.marian@thijs-hart.nl

0561 - 785269 of 06 – 55861862

Werkgroep “Duurzaam Boijl”

Beste inwoner van Boijl,
De werkgroep “duurzaam” is weer langzaam begonnen om bij elkaar te komen. En te kijken wat we dit
jaar kunnen doen voor jullie. De inwoners van ons mooie drop.
Vorig jaar hebben we een aantal avonden georganiseerd, voor het isoleren van je huis, zonnepanelen
en er is info over Led verlichting gegeven.
Dit jaar zijn we begonnen met “energie” slurpers uit te lenen. Er rouleren een aantal koffertjes door ons
dorp heen. Hierin zitten meters die u tussen uw toestel en stopcontact kunt plaatsen. En via een scherm
kunt u aflezen hoeveel stroom er wordt verbruikt.
U kunt hiervan nog steeds gebruik maken door een mail te sturen naar Duurzaam@Boijl.com
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Zijn er mensen in Boijl, die graag meer willen weten van Duurzaam en onze toekomst om “gasloos” te
gaan leven? Heb je zin om dit met de werkgroep te gaan onderzoeken. Je investering is een lach en
goede zin en iets of wat vrije tijd. Je krijgt ervoor terug, een hele hoop kennis, en een leuke groep
gezellige mensen waarmee je op onderzoek gaat, over duurzaamheid en nog heel veel meer.
Wil je meer informatie over onze werkgroep. Je kunt bellen of mailen
Bellen mag naar Anja van Loon 06 – 528 96 177 Mailen Duurzaam@Boijl.com
Tot de volgende keer, dan zullen we u kunnen vertellen wat we dit jaar gaan doen met onze Werkgroep
Duurzaam
Groeten
Geert Pijlman, Berend Slot, Anne Slot & Anja van Loon

Biljartvereniging 't Zwaantje
De biljarters van ’t Zwaantje zijn september inmiddels weer begonnen met het 2e deel van de competitie.
Deze eindigt meestal zo medio januari voor de jaarlijkse biljartdag. 20 januari was het dan weer zover.
Er werd weer gestreden om de Café ‘t Zwaantje wisselbeker. De eerste wedstrijden werden al op
dinsdag- en donderdagavond afgewerkt om zodoende op de zaterdag meer tijd te hebben om te
genieten van de snert van Jannie en de derde helft na afloop van de finale. Dit jaar ging de finale tussen
Jaap Ouwerkerk en Remco Hulzinga. Jaap won de finale en mag de wisselbeker een jaar op de
Boschoordweg neerzetten. De troostfinale ging tussen Roelof Groen en Adrie Wijntjes, Roelof trok
hierbij aan het langste eind en mocht ook nog een mooie vleesprijs in ontvangst nemen.
De uitslag was:
1. Jaap Ouwerkerk
2. Remco Hulzinga
3. Roelof Groen
4. Adrie Wijntjes
Na afloop van de biljartdag werd ook de einduitslag van de competitie 2017 bekendgemaakt. Dit jaar
prijkt de wisselbeker aan de Kerkweg. Albert-Jan Veening bleek dit seizoen het sterkst.
Einduitslag van de competitie
1. Albert-Jan Veening
2. Enno Russchen
2. Roelof Groen
4. Adrie Wijntjes
5. Remco Hulzinga
6. Klaas Bruursema
7. Kees Elsinga
8. Jaap Ouwerkerk
9. Ep Blaauwbroek
10. Annius Jongbloed 202 pt.

287 pt.
266 pt.
263 pt.
258 pt.
255 pt.
251 pt.
243 pt.
229 pt.
217 pt.
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Na de prijsuitreikingen hebben we nog gezellig nagepraat onder genot van
een hapje en een drankje.
Via deze weg willen we de OJP ook nog bedanken voor de taartschep.
Omdat er regelmatig iemand jarig is en het af en toe een strijd was om de
stukken gebak fatsoenlijk op een bordje te krijgen, vonden we dit wel een
passend kado!

Albert-Jan Veening

Toneelvereniging `Nut en Genoegen`
Een gekkenhuis in ’t ziekenhuis
Op zaterdag 15 december zet Toneelvereniging Nut en
Genoegen weer een fantastische klucht op de planken:
‘Een gekkenhuis in ’t ziekenhuis’
In dit blijspel, dat werd geschreven door Wilma Renes Leertouwer, buitelen de meest krankzinnige en
hilarische typetjes weer over het toneel.
In het Catharijne ziekenhuis heerst chaos. In afwachting van een nieuwe locatie – die er misschien wel,
maar misschien ook niet komt – wordt de oostvleugel verbouwd. Het gevolg is een fiks gebrek aan
ruimte. Dat lijkt voldoende reden om zaal 13 weer in gebruik te nemen. Zaal 13 heeft de tand des tijds
niet ongeschonden doorstaan. Dit oude hok staat vol verouderde meubels en de noodzakelijke
faciliteiten ontbreken. En dat is nog niet het ergste… Terwijl de één na de andere verpleegkundige zich
ziek meldt, moet de ferme hoofdzuster Riny zich zien te redden met de verwijfde broeder Ernst-Paul en
de sullige, oude en trage zuster Bep. Uit nood vraagt de kordate Riny de twee interieurverzorgsters
Janny en Ilona haar te helpen als verpleegster.
Dan vult de zaal zich met patiënten. Meneer Cohen is zeker geen lastige patiënt. Meneer Kuypers IV
daarentegen is zeer veeleisend en verdacht veel met de telefoon bezig. Mevrouw Visser is lief maar
zeer slechthorend en dat brengt soms vreemde situaties met zich mee. Het plekje bij het raam is zeer
geliefd, maar wie heeft er eigenlijk recht op? Gelukkig doet dokter Bouwer regelmatig de ronde over
zaal 13. Maar of de patiënten hier heel veel beter van worden..?
De regie van dit stuk is in handen van Silvia Beun en Esmeé Dam. De grime wordt gedaan onder leiding
van Jacoba de Vries. Decorbouw wordt verzorgd onder leiding van Jesse de Groot. Onmisbaar als altijd:
souffleur Gea van Zanden.
Heb je zin in een avond ouderwets genieten, dan ben je 15 december van harte welkom in De Tille De
voorstellingen beginnen ‘s middags om 14.00 en ’s avonds om 20.00 uur.
Graag tot dan!!
Namens het Bestuur
Alletta de Weert
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Griezelen met groep 5 t/m 8

09-11 -2018

Spelm iddag met gro ep 1 t/m 4

10 -11-2018

Qu iz avond

0 2-02-2019

Wam pex

08-02-2019

Kin derp l ay b ackshow

29-03-2019

Kind erb ing o

30-03-2019

Bin go avond

13-04-2019

Bonte avond (kindertoppers van toen)

10-05-2019

Jongens t egen de M eisjes (basisschool )

18-05-2019

Aut o pu zzelt ocht
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(Jorrit de Vries, Hendrik MiftS, Miranda vd Helm, Sjoukje Bergsma,
Gea vanZanden, Wendy Boersma en Aukje Jager)
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SCHOOLNIEUWS

Inmiddels zitten we alweer in de derde week van dit
nieuwe schooljaar en heeft iedereen zijn of haar
draai weer gevonden op school. Voor zowel de
kinderen als de leerkrachten is het altijd weer even
wennen om in het ‘schoolritme’ te komen. Ook zijn
de groepen weer gewisseld waardoor er een andere
groepssamenstelling is.
We kijken met z’n allen terug op een prachtige zomer
met ongekend mooie temperaturen en weinig
neerslag. Veel van onze leerlingen hebben de
vakantie in eigen land doorgebracht en anderen zijn
de grens overgestoken. In ieder geval heeft iedereen
een fijne vakantie gehad met mooi weer.

In het team zijn er een paar kleine wijzigingen geweest. Zo heeft juf Harriët uit groep 1 & 2 voor de
zomervakantie afscheid genomen van onze school. Juf Harriët wil haar horizon verbreden en zich
oriënteren op een carrière buiten het onderwijs. Inmiddels heeft juf Natascha de plaats van juf Harriët
ingenomen. Juf Natascha was al bekend op onze school omdat zij, tijdens het zwangerschapsverlof van
juf Harriët, ook al op onze school had les gegeven.
Daarnaast is juf Annemiek bij ons op school gestart als nieuwe IB-er. Juf Annemiek is een ervaren
leerkracht en is voorheen werkzaam geweest op o.a. een basisschool in Noordwolde en Wolvega. Wij
wensen juf Natascha en juf Annemiek een hele fijne tijd op onze school!
Gelukkig probeert juf Geesje de draad ook weer op te pikken. Zij werkt op de ochtenden in groep 3 & 4.
Wij zijn erg blij dat het weer wat beter gaat met haar en hopen dat haar herstel voorspoedig verloopt.
Juf Femke vervangt juf Geesje en samen geven zij les in groep 3 & 4.
De verdeling binnen de school ziet er als volgt uit:
Groep 1 & 2: Maandag, juf Natascha en/of juf Nynke, dinsdag & woensdag, juf Nynke, donderdag en
vrijdag juf Natascha.
Groep 3 & 4: Maandag t/m vrijdag juf Geesje en juf Femke.
Groep 5 & 6: Maandag t/m donderdag juf Janneke en op vrijdag juf Esther. Op dinsdag en donderdag
ondersteunt juf Esther in groep 5 & 6.
Groep 7 & 8: Maandag t/m vrijdag meester Dennis.
Directie:
Maandag t/m donderdag meester Koen Roozen.
IB (intern begeleider) Maandag en dinsdag juf Annemiek.
Op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag 10, 11 en 12 september konden de ouders komen kijken
in de groepen van hun kind(eren). Er was een mooie opkomst en de kinderen hebben vol trots laten
zien in welke klas zij zitten en wie hun juf of meester is.
Ook dit jaar staan de eerste zeven weken weer in het teken van ‘de Gouden Weken’. In deze weken
wordt er veel aandacht besteed aan groepsvorming. Dit is een erg belangrijke periode in het schooljaar.
Hierin wordt de basis gelegd voor een fijne sfeer in de groep op sociaal- emotioneel gebied. Wanneer
men deze ‘gouden weken’ positief ervaart heeft dit ook een positieve uitwerking voor de rest van het
schooljaar.
Door samenwerkingsopdrachten, teambuilding en andere activiteiten proberen we dit proces in goede
banen te leiden. De Gouden weken worden afgesloten met een groepsuitje.
Op dit moment telt onze school 83 leerlingen. Er zullen dit schooljaar nog een aantal leerlingen
instromen en wij hopen daarmee richting de 90 leerlingen te gaan.
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Binnenkort zal er ook weer een nieuwe leerlingeraad worden gekozen. De leerlingenraad bestaat uit
leerlingen uit groep 4 t/m 8. Deze leerlingen worden gekozen door hun eigen klas. Het zijn leerlingen
die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten wij (het team en de ouders) wat
de kinderen van onze school belangrijk vinden.
De leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze
binnenkrijgen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei
activiteiten zoals de kerstviering, Koningsdag etc.
De vergaderingen worden geleid door juf Nynke.
Dit schooljaar gaan wij ons o.a. bezighouden met een aantal onderwerpen:
Vorig jaar hebben wij een prachtige nieuwe en
toekomstbestendige visie ontwikkeld waaraan wij
het schoolconcept willen ophangen. Dit jaar gaan
we bekijken hoe wij ons onderwijs en de
schoolorganisatie nog beter kunnen organiseren
waarbij de talenten van zowel de leerlingen als de
leerkrachten het beste tot hun recht komen. Ook
de inrichting van de school zal hierin
meegenomen worden.
Daarnaast zijn er ook dit jaar weer een viertal
projectperiodes ingepland. In deze periodes zal
een thema aan bod komen waaraan alle kinderen,
in verschillende groepen, gaan samenwerken. De
eerste periode is gepland in de periode van 29
oktober tot 9 november. Het onderwerp is ‘Kunst’.
De projectperiode wordt afgesloten met een presentatie waarbij ouders en belangstellenden worden
uitgenodigd. Ook maakt een excursie of een gastles deel uit van het project.
Naast de projectperiodes zullen er ook weer workshops worden georganiseerd. De workshops die
worden aangeboden kunnen van uiteenlopende aard zijn zoals, creatief (handvaardigheid),
houtbewerking, techniek, ICT, drama, muziek, koken, tuinieren etc. Wij willen hiervoor de hulp inroepen
van ouders, opa’s of oma’s, buren of gewoon mensen uit het dorp die een bepaalde workshop willen
geven. Mocht u iets voor onze school willen betekenen dan horen wij dit graag.
Op school hebben wij een aantal nieuwe Ipads en chromebooks gekregen. Dit schooljaar gaan we deze
devices inzetten als leer ondersteunende middelen. ICT is immers niet meer weg te denken binnen het
onderwijs.
Wij gaan er met z’n allen weer een mooi en leerzaam schooljaar van maken!
Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u altijd welkom. Onze deuren staan altijd open.
En neemt u eens een kijkje op onze website: www.deoosterbrink.nl
September
4
juf Janneke
5
Mirte
9
Yannick
13
Milan (gr. 2).
14
Jarno (gr. 5)
16
Jeffrey
19
Emma
20
Léon
23
Odin
27
Sven (gr. 3)
29
Wouter

Jarigen:

Oktober
12
meester Koen
13
Demi
Isa
Samuel
14
Niels
26
Noëlla
29
Jarno (gr. 6)
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November
28
Floor
Julian

Agenda
Wanneer?

Wat?

Wie?

Hoe laat?

10 sept.

OV vergadering

Oudervereniging

19.30 uur

11, 12, 13 sept.

Inloop groepen

12 sept

Ma & di 14.15-15.00
Wo 12.30-13.00 uur
9.30-10.15 uur

19 sept.

Start
HVO/GVO/filosofielessen
MR vergadering

Ouders,
belangstellenden
Groep 5 t/m 8
Medezeggenschapsraad

13.00-15.00 uur

20 sept.

Informatieavond

Ouders groep 3 & 4

19.30 uur

20 sept

Comprix in beweging
(sportdag)
Informatieavond

Leerlingen groep 8

8.30-13.00 uur

Ouders groep 1 & 2 en
groep 5 t/m 8
Leerkrachten en
leerlingen, ouders en
belangstellenden
Oudervereniging

19.30 uur

Medezeggenschapsraad
Ouders, leerlingen en
belangstellenden
Leerlingen, leerkrachten
Leerlingen &
leerkrachten
MR, OV leerkrachten,
ouders
Team

13.30 uur
Nog te bepalen

Ouders

Middag/avond

Leerlingen, ouders,
belangstellenden
Leerlingen, ouders en
belangstellenden
Medezeggenschapsraad

Nog te bepalen

24 sept.
3 okt.
8 okt.

Start Kinderboekenweek &
creatieve voorstelling gr. 7 &
8
OV vergadering

10 okt.
11 okt.

MR vergadering
Afsluiting Kinderboekenweek

19 okt.
29 okt.

Start herfstvakantie
Start project Kunst

1 nov.

Zakelijke ouderavond

7 nov.
12 & 13 nov.

Studiedag team (kinderen
vrij)
1e ouder contactmoment

15 nov.

Afsluiting project Kunst

20 nv.

Creatieve voorstelling gr. 1 &
2
MR vergadering

28 nov.

Groeten namens het team van de Oosterbrink
Koen Roozen.
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19.30

14.15 uur
19.30 uur
Hele dag

Nog te bepalen
13.30 uur

Nieuws uit groep 1/2

Het leukste van de vakantie:
Marin: met de skelter een stuk rijden.
Sil: TV kijken!
Yannick: naar het zwembad gaan
Wytse: dat we in het treintje gingen rijden.
Wessel: lekker zwemmen!
Jasper: fietsen op de camping en toen kwam ik Kim tegen.
Max: de fiets uitproberen toen papa hem had gemaakt.
Luca: naar het strand gaan.
Niek: zwemles was het leukste..
Sylvan: met de speelgoedtrein spelen.
Reza: in het zwembad spelen.
Elisa: ook lekker spelen in het zwembad.
Angelina: van de glijbanen afgaan.
Lisa: in het bubbelbad, lekker!
Annemarijn: in het zwembad vond ik het fijn.
Milan: met mijn crossmoterfiets weggaan.
Ilse: lekker spelen met mijn speelgoed.
Eva: gipsbeeldjes maken.
Mirte: spelen was het allerleukst!
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Maar goed…. de vakantie is weer voorbij en iedereen is begonnen aan het
nieuwe schooljaar!
Dit jaar zijn we gestart met het thema: “jij en ik”. We leren elkaar (weer)
kennen en doen veel activiteiten om samen een leuke en gezellige groep te
worden.
We leren ook veel over elkaar door de ik-koffer. Alle kinderen krijgen om de
beurt deze koffer mee en stoppen er een aantal dingen in die heel goed bij
hen past. Ook de (baby)foto is erg leuk en vaak moeten we een paar keer goed
kijken om te weten wie het is.

Wist u dat…….
-

Wessel later archeoloog wil worden..
Mirte een K3-tje wil worden..
Marin 5 broers heeft en gek is op pinguïns..
Milan later een brandweerman wil worden..
Elisa en Lisa eenhoorns heel leuk vinden..
Eva graag naar de lego- friends film kijkt en van paarden houdt..
Luca gek is op trekker rijden..
Max heel gek is op dino ’s..
Angelina graag in de zandbak speelt, dus een zakje zand mee had..

Tijdens dit thema hebben ook aandacht voor de letter i van ik. We proberen
deze letter overal te zien en te horen. Ook proberen we woordjes met de letter
te bedenken.
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Even voorstellen

Groep 3 en 4
Wij zijn groep 3:
Marie Veenstra
Mijn lievelingskleur is zwart.
Ik wil later paardrij-juf worden.
Mijn hobby is paardrijden.
Ik vind pannenkoeken en patat erg lekker.

Dustin Daleman
Mijn lievelingskleur is blauw.
Ik wil later motorcrosser worden.
Mijn hobby’s zijn motor crossen, Max
Verstappen kijken.
Ik vind pannenkoeken er lekker.

Sven van Weert
Mijn lievelingskleur is rood.
Ik wil later trekkerrijder worden.
Mijn hobby is voetbal.
Ik vind patat en cordon bleu erg lekker.

Storm Bakker
Mijn lievelingskleur is groen.
Ik wil later archeoloog worden.
Mijn hobby is WII-en.
Ik vind macaroni erg lekker.

Sophie Lodewijk
Mijn lievelingskleur is roze.
Ik wil later juf worden.
Mijn hobby is varen.
Ik vind pannenkoeken erg lekker.

Leon Goettsch
Mijn lievelingskleur is groen.
Ik wil later een loonbedrijf hebben.
Mijn hobby is trekkerrijden.
Ik vind macaroni erg lekker.

Joey de Jong
Joey was ziek toen we dit maakten. Dit
weten we al van hem:
Mijn lievelingskleur is groen.
Mijn hobby is Mario spelen.
Ik vind patat erg lekker.

Celine Veenstra
Mijn lievelingskleur is roze.
Ik wil later paardrijdster worden.
Mijn hobby is ponyrijden.
Ik vind patat erg lekker.
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Wij zijn groep 4:
Jayden Betten
Mijn lievelingskleur is blauw.
Ik wil later YouTuber worden.
Mijn hobby’s zijn basketbal en karate.
Ik vind patat erg lekker.

Nynke Gutterswijk
Mijn lievelingskleur is rood.
Ik weet nog niet wat ik later wil worden.
Mijn hobby’s zijn paardrijden en korfbal.
Ik vind poffertjes erg lekker.

Sophie de Boer
Mijn lievelingskleur is groen.
Ik weet nog niet wat ik later wil worden.
Mijn hobby is paardrijden.
Ik vind patat erg lekker.

Lars Finn Vermeeren
Mijn lievelingskleur is blauw.
Ik weet nog niet wat ik later wil worden.
Mijn hobby is gamen.
Ik vind koek erg lekker.

Mees Wesselink
Mijn lievelingskleur is lichtgroen.
Ik wil later natuurwetenschapper worden.
Mijn hobby’s zijn voetbal, streetdance,
toneel en op mannenweekend met papa.
Ik vind pannenkoeken erg lekker.

Morres Bruursema
Mijn lievelingskleur is
blauw.
Ik wil later motorrijder of
politieagent worden.
Mijn hobby is voetbal.
Ik vind patat erg lekker.

Geovanny van Lingen
Mijn lievelingskleuren zijn rood en blauw.
Ik wil later boer of voetballer worden.
Mijn hobby’s zijn met mijn bestuurbare
auto rijden en voetballen.
Ik vind bloemkool erg lekker.

Floor Veenstra
Mijn lievelingskleur is lichtroze.
Ik wil later graag timmervrouw worden.
Mijn hobby is korfbal.
Ik vind pannenkoeken erg lekker.

Laura van Sluis
Mijn lievelingskleur is paars.
Ik weet nog niet wat ik later wil worden.
Mijn hobby’s zijn turnen, piano spelen en
paardrijden.
Ik vind patat, poffertjes, pannenkoeken en
pizza erg lekker.

Milan Draaisma
Mijn lievelingskleur is blauw.
Ik wil later voetballer worden.
Mijn hobby is voetbal.
Ik vind spaghetti, poffertjes en
pannenkoeken erg lekker.
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GROEP 5 & 6:
Ik ben Veerle en ik houd van paardrijden
Ik ben Jarno van Daatselaar en ik houd van motorcross en voetballen
Ik ben Sophie en ik houd van paardrijden en voetballen
Ik ben Emily en houd van turnen
Ik ben Emma en ik houd van voetballen
Ik ben Denise en ik houd van paardrijden
Ik ben Ilan en ik houd van motorcross
Ik ben Isa en ik houd van springwedstrijden
Ik ben Ilse en ik houd van voetballen
Ik ben Demi en ik houd van motorcross
Ik ben Jarno Oostra en ik houd van voetbal
Ik ben Bente en ik houd van knutselen
Ik ben Laura en ik houd van korfbal
Ik ben Tara ik houd van konijnen
Ik ben Dean en ik houd van freerunning
Ik ben Isabella en ik houd van knutselen
Ik ben Amber en ik houd van knutselen
Ik ben Odin en ik houd van voetballen
Ik ben Julian en ik houd van voetballen
Ik ben Sem en ik houd van voetbal
Ik ben Ronja en ik houd van motorcross
Ik ben Sam en ik houd van trompet spelen
Ik ben Jurre en ik houd van voetbal
Ik ben Jorrit en ik houd van voetballen
Ik ben Jisse en ik houd van gamen
Ik ben Sarah en ik houd van knutselen
Ik ben Jeffrey en ik houd van lego
Ik ben juf Janneke en ik houd van tennissen
Ik ben juf Esther en houd van mennen
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GROEP 5 & 6
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Dorpskrant groep 7-8
Mijn naam is: Lisa
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: Ik ben naar paard en erfgoed geweest, daar heb ik een nieuwe paardenklok gekocht. Ik ben ook nog naar de
bioscoop geweest, naar de nieuwe Dylan Heagens film die was echt heel leuk.
Komend schooljaar: Ik heb echt heel erg zin in de musical.
Mijn naam is: Isa
Ik zit nu in groep: 7
Mijn vakantie: Ik ben drie dagen met mijn zusje naar een camping
geweest bij onze opa en oma. En ik ben nog naar Slagharen geweest
daar was het ook super leuk.
Komend schooljaar: Ik heb zin in school kamp en in de musical.
Mijn naam is: Laura
Ik zit nu in groep: 7
Mijn vakantie: Frankrijk we hebben daar lekker gezwommen en
gespeeld.
Komend schooljaar: heb ik zin in de musical.
Mijn naam is: Niels
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: Frankrijk, we ik heb veel gevoetbald, gezwommen en gewandeld.
Komend schooljaar: heb ik zin in de schoolvoetbal en kamp.
Mijn naam is: Daniël
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: ik ben naar de camping en het strand geweest
dat was heel leuk.
Komend schooljaar: ik heb zin de musical en kamp.
Mijn naam is: Fennick
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: het was heel leuk we gingen de eerste week
op vakantie naar een vakantie huisje.
Komend schooljaar: ik hoop dat we gaan winnen met het
schoolvoetbaltoernooi.
Mijn naam is: Juan
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: de derde week ging ik naar Denemarken en het was heel leuk.
Komend schooljaar: ik hoop dat het kamp leuk word.
Mijn naam is: Noella
Ik zit nu in groep: 7
Mijn vakantie: ik was naar de camping RCN roggeberg ge weest super leuk.
Komend schooljaar: ga ik naar 7 en heb er super veel zin in en ik heb meester Dennis
Mijn naam is: Henry
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: ik ging naar een camping in noordholland en daar had ik een heleboel vrienden gemaakt en ik ging naar
zeeland in een oude brandweerauto.
Komend schooljaar: ga ik veel leren en heel veel plezier hebben en hopen dat niemand het niet leuk vind.
Mijn naam is: Mirre
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: ik was naar Italië en daar hebben ze de lekkerste pizza ooit daar is het strand zand haast altijd warm want
daar is het altijd warm in de zomer dan bij ons op de camping was heel veel te doen.
Komend schooljaar: ik heb zin in kamp, voetbaltoernooi ,musical en de sportdag voor groep acht
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Mijn naam is: Kim
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: Ik was op vakantie in België en in Duitsland en we gingen
met de camper weg het was erg leuk ik ben
ook nog naar Walibi geweest en naar het Dolfinarium en heb met
Lisa gelogeerd ik had een top vakantie.
Komend schooljaar: Ik heb super weel zin in musical, kamp,
en nog veel meer dingen.
Mijn naam is: Léon
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: was super leuk ik ging naar limburg.
Ik ging ook naar Texel
Komend schooljaar: ik hoop dat school kamp leuk word
Mijn naam is: Bowie
Ik zit nu in groep: 7
Mijn vakantie: ik ben naar wild Lands geweest met de
verjaardag van mijn zusje.
En ook naar apenheul geweest. Ben bij mijn opa en oma geweest
met me neefje nicht. En verder ben ik thuis geweest.
Komend schooljaar: ik heb zin in schoolkamp
Mijn naam is: Silke
Ik zit nu in groep: 7
Mijn vakantie: was leuk want we zijn naar zuid frankrijk
Komend schooljaar: zin in het schoolvoetbal toernooi
Mijn naam is: Ilse
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: ik ben naar Terschelling geweest en daarna ging in naar heel veel campings en ik heb een nichtje gekregen
ze heet Lize.
Komend schooljaar: heb ik zin in kamp en de musical en ik kan me voorbereiden voor het voorgezet.
Mijn naam is: Lieke
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: We hebben mijn buurman voor zijn verjaardag 2 kleine schattige katertjes gegeven. Ik heb thuis veel Netflix
gekeken. Ik ben ook met mijn oma naar Aqua Zoo Leeuwarden geweest. En ik ben nog een dagje naar Amsterdam geweest.
Komend schooljaar: dan heb ik veel zin in kamp en de musical.
Mijn naam is: Sven Bjorn
Ik zit nu in groep: 7
Mijn vakantie: we zijn op vakantie geweest naar borger we gingen zwemmen uiteten we gingen naar het hune bedden
centrum en ik heb heel veel met bowie peters gespeeld ☺☺☺☺
Komend schooljaar: ik heb zin in musical en kamp en school voetbal
Mijn naam is: Dorian
Ik zit nu in groep: 7
Mijn vakantie: was leuk ik ben naar trampoline park geweest en
4 dagen naar hoorn daar heb ik 3 nachten gelogeerd
Komend schooljaar: hoop ik dat we gaan winnen met schoolvoetbal
Mijn naam is: Wouter
Ik zit nu in groep: 8
Mijn vakantie: ik ben naar Frankrijk aan de zee geweest en heb
daar veel gesnorkeld en ik heb zelfs nog een zeester gevonden
en veel grote vissen gezien.
Komend schooljaar: heb ik zin in kamp en de musical.
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KINDEROPVANG DE KINDERKEI LOCATIE BOIJL
De scholen zijn weer begonnen en we duiken meteen in het mooie herfstige weer. Op Kinderopvang de
Kinderkei is de Peuteropvang weer van start gegaan en genieten we van al het moois om ons heen.
Het Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse Opvang gaan natuurlijk gewoon door in de vakanties.
U kunt bij de Kinderkei terecht voor diverse soorten opvang:
-

Kinderopvang van 0-4 jaar
Peuteropvang van 2-4 jaar
Naschoolse opvang van 4 jaar tot einde basisschool, met afbouwmogelijkheden
Diverse soorten flexibele opvang op aanvraag
Vervroegde en verlengde opvang op aanvraag
Vakantieopvang en strippenkaart.

Wij maken in basisschool de Oosterbrink gebruik van ruim opgezette ruimtes waar alle kinderen naar
hartelust kunnen spelen, ontdekken en beleven. Samen met basisschool de Oosterbrink zijn we een
Kind Centrum waardoor we een doorgaande lijn creëren voor kinderen van 0 tot einde
basisschoolleeftijd. Uw kind is dus van jongs af aan al gewend en bekend met de school en omgeving.
We zijn een flexibele opvang met flexibele opvangtijden. ’s Ochtends vanaf 7.00 uur zijn de kinderen
welkom. Na schooltijd kunnen de kinderen zelfs tot 18.30 bij ons terecht. We werken het gehele jaar
met themaweken en maken leuke uitsapjes en doen uitdagende activiteiten.
Gegarandeerd veel speelplezier dus, zonder extra kosten.
Peuteropvang (voorheen de peuterspeelzaal) bieden wij alle ochtenden van de week aan. Vanaf 1
ochtend per week kunnen kinderen bij ons terecht voor peuteropvang en natuurlijk de kinderopvang.
Goed om te weten is dat onze peuteropvang te combineren is met dagopvang. Stel u heeft opvang
nodig van 8.30 tot 13.00 uur, dan kunt u uw kind een ochtend bij ons brengen. Uw kind geniet dan
automatisch van de peuteropvang en eet bij ons daarna een lekker broodje. Ook goed om te weten is
dat de peuteropvang ochtenden ook flexibel af te nemen zijn.
Wij bieden maatwerk, wij hebben voor iedere opvangvraag een passende oplossing. Hebt u interesse
of wilt u een vrijblijvende rondleiding, neemt u contact met ons op.
Team Kinderopvang de Kinderkei
Boijlerweg 88
0561-851066
info@dekinderkei.nl
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AGENDA

19 oktober:

Maak ’t mee! – Handletteren – de Tille

2 november:

Griezelen met groep 5 t/m 8 – de Tille

9 november:

Spelmiddag met groep 1 t/m 4 – de Tille

9 november:

Maak ’t mee! – Bierproeverij - Veenhuizen

10 november:

Quiz Avond – Dorpsgemeenschap – de Tille

6 november:

Oud Papier

4 december:

Oud Papier

15 december:

Toneel 14.00/20.00 uur, dorpshuis De Tille

Kopij
inleverdatum
8 december
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