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Bij de voorplaat
Winters Bo'rjl !!
Sneeuwpoppen gemaakt door;
Remco & Annemiek Jager en Sarina Melles
Joey de Jong
Ondergesneeuwde fiets van Barry Mailly

VAN DE REDACTIE
Financieel overzicht Even BiJpraoten 2013
Uitgaven

lnkomsten
Saldo (van 2012)

3484,51

Dorpsbelang

340,34

NH Kerk

226.84

Dorpsbelang (insteekvellen)

53,00
3193.95

Lijstcollecte

Buitenabonnementen

1

Rabo (Kosten internetbankieren)
De Tille(kosten voor de
'nietgroep')
Trajectum (drukkosten)
Postzegels en enveloppen
Diversen (bonnen, bloemen e.d.)

68.57
37,00

2222,00
29,52
120,00

40.00
2477,09

7438,64

496í,55

Saldo

Financieel overzicht Even Bi'jpraoten 2014
Uitgaven

lnkomsten
Saldo (van 2013)
Buitenabonnementen
De Oosterbrink

496'1,55
75,00
350,00
350,00

Dorpsbelang

Rabo (kosten

internetbankieren)

Trajectum (drukkosten)
Postzegels en enveloppen
Diversen (bloemen, bonnen)

20,44

2145,40
52,48
69,89
2288,17

5736,55
3448,38

Saldo

Ondergetekenden ; H. v,d. Boer en G. Prins, hebben de financiën van de dorpskrant'Even
Bl'jpraoten' gecontroleerd en in orde bevonden.
Het gaat om dejaren 2013 en201,4.

Boijl, 10 februari

2015.

H. v.d. Bc

Uit bovenstaand blijkt dat we, na 2 jaar, in maart opnieuw om een vrijwillige bijdrage komen.
Dan kunnen we waarschijnlijk weer twee jaar vooruit.
De intekenlijsten worden begin maaÉ bij de buurtcontactpersonen bezorgd.

EVEN BUURTEN
Bi'j Harmke
Anouk Derks repeteert op dit moment iedere maandagavond als project-lid bij het gemengd koor
Excelsior in Diever. Ze studeren het oratorium "De Kruisiging" (The Crucifixion, 1887) van de Engelse
componisUorganist John Stainer in. De uitvoering is gepland op zondag 29 maaÉ, 19.í5 uur, in de
Kruiskerk te Diever en op vrijdag 3 april in Koekange.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit prachtige muziekstuk te komen beluisteren!

ln de vorige dorpskrant vermeldden we al dat Henk de Vries nogal aan het tobben is met

zijn

gezondheid. Helaas knapt het allemaal niet zo op en blr.lft het een heel gereis, elke keer naar het
ziekenhuis. Henk en Jantje waren blij met het bloemetje van de buurt en willen de buurtgenoten daar
langs deze weg allemaalvoor bedanken. Beterschap Henk, en allebei maar goede moed houden!
Op naar het voorjaar, zou ik zeggenl
Anne-Marie van der Geest

De Bekhof
Beste dorpsgenoten,
Hier weer wat nieuwtjes van ons buurtje.
Alweer de eerste dorpskrant in het nieuwe jaar, wat gaat de t1d toch snel

Dit keer geen Nieuwjaarsborrel, maar op Valentijnsdag een sportieve avond tijdens het bowlen in
Wolvega met ons buurtje.
Er is veel animo, dus dat wordt een gezellige boel met een flink wedstrryd element
Nieuws van onze jongste buurtbewoners:

Wytse Gutterswijk heeft zijn eerste verjaardag gevierd, hij had het reuze naar zln zin op zijn eerste
verjaardagsfeestje, en hij genoot van alle aandacht en alle cadeautjes.
Op naar het volgende jaar Wytse!
Zaterdag 7 februari is Björn de Jong in Groningen op de kinder intensive care opgenomen met een
longontsteking en het Corona virus (verkoudheidsvirus). Hij heeft een kleine week op de lC gelegen
aan de beademing en zuurstof. Toen ging het zo goed dat hij naar de Tjongerschans in Heerenveen
mocht. Daar nog een paar dagen bijkomen en aansterken met wat zuurstof en donderdag 12Íebruari
mocht hrl weer lekker naar huisl!
Wij willen graag iedereen weer bedanken voor de lieve reacties.
Groeten Henk-Jan, Carla en Björn de Jong

En Luca From, is al 2 jaar geworden en gaat nu naar de peuterzaal. Luca, wij wensen je veel
speelplezierl
We maken een sprong van 2 jaar, naar 40 en 50 jaar.
Datz1n n.l. de leeftijden van Kees en Karin. En dat resulteerde in een zeergeslaagd feest metfamilie,
vrienden en buren.
Dat waren weer de nieuwtjes van ons buurtje, tot de volgende keer.

Yvonne en Gerrie.

Boschoordweg

De Daoken

Griet Slot heeft een aantal nachten in het ziekenhuis mogen verblijven, is nu gelukkig weer thuis en
kan herstellen van de ingreep. Griet en je mannen veel sterkte met je herstelperiode gewenst.

Verder hebben we weer een paar kinderen op de buurt die mee hebben gedaan aan de
playbackshow, dit zijn:

Sven Vermeeren en Laura Boersma. Ze deden Bo en Danny, met liedje: Read all About lT
(ze werden 2").
Lieke Tolman en Eva Aberson. Ze deden kinderen voor kinderen, met liedje : Wie liet'm ( geen prijs ).
Sam Slot met Bas van Nieuwenhoven. Ze deden Bruno Mars, met liedje: Uptown Funk (ze werden 2u)
Goed gedaan allemaal!!
Herhaalde oproep aan onze buurtgenoten:
Hebben jullie iets te melden voor het buurtnieuws, laat het ons even weten.
Rina & Thea

Snelshutte

;t

Eersi het slechte nieuws. Enkele dagen voor ze 80 jaar zou zljn geworden overleed Hil KruljshaarTuitjer Ze woonde met haar man Henk sinds 1989 aan de Doldersumsestraat, samen keken ze in alle
rust terug op hun loopbaan in het onderwijs. Al jarenlang kampte ze met gezondheidsproblemen,
regelmatig verkeerde ze enige tijd in het ziekenhuis, maat ze bleef optimistisch en zoveel als kon
mobiel. 'Tot ze de strijd toch nog moest opgeven', zo schreef de familie bij haar overlijden op 26
januari.

Wr1

wensen Henk en familie veel sterkte.

Goed nieuws was er rondom pikeur Jan Thijs de Jong, die opgroeide in Boijl. Al weer jaren geleden
emigreerden zijn ouders Thijs en Hannie de Jong (van Doldersumsestraat nummer 12) naar Zweden
en intussen hebben ze een boerderij in Denemarken. Thijs de Jong was vroeger een bekend pikeur
en trainer, zijn zoon treedt meer en meer in zijn voetsporen. De intussen 27-jarige Jan Thijs werkt br.y
Rob de Vlieger in Zwaanshoek en hij wint de laatste tijd (brlvoorbeeld op de baan in Wolvega) mooie
prijzen.

De jeugd van de Doldersumsestraat was
uitstekend vertegenwoordigd tijdens de
'Junior' Wampex van Boijl. Tijdens de door
sneeuw en de maan verlichte januarinacht
kwam Jiske Dassen (met haar team Fluffy
Unicorns) in 7.50 uur tot een 14d" plaats.
Sigrid Dassen kwam met anderen Back in
Boijl en ze was na 6.48 uur terug in de Tille:
een tiende plaats.

De familie De Weert was niet weg te slaan
b1 de Wampex. Yanick stond namens de
organisatie de hele nacht op post bij Hoeve
Boschoord. Maar men vermaakte zich best
in de bioscoop van Barry. En ze zagen
passeren Leonie met haar team Lekker
blijven lopen jongens (6.18) 70" ptaats en
Jesse metzijn team Kiek es dom (7.05) 11o"
plaats.

Het is al traditie dat
Ruben en Martine
Kleinhoven

deel

uitmaken van het
team De Twins. En
deden het goed: 5d"
in 6.00 uur. Misschien
prestatie
mede te danken aan
nieuwe coach
Jolande Punter?

was deze

de

We meldden het terloops al eerder, we hebben nieuwe 'buren'. Sinds de vorige zomer wonen Jelmer
van Starkenburg en Femke Mollema in huis nummer 36: aan de Kolonievaart in 'Eureka'. Jelmer is 32
jaar geleden weliswaar geboren in Leiden, maar als driejarige kwam hij naar Boill met zijn ouders, die
toen de camping Te Hooi en te Gras opzetten. Hij studeerde af als docent en specialiseerde zich
sindsdien in de jeugdzorg. ln zijn onderneming Daarom jij wordt jongeren met problemen individueel
een toekomst geboden.
Femke Mollema (35) groeide op in Lemmer en na haar opleiding als pedagoge stichtte ze in Haarlem
het bedrijf Heppie zyn. Ze geeft nu leiding aan een klein team van specialisten dat vooral jongere
kinderen met problemen wil helpen.
Al weer enige jaren terug ontmoetten Jelmer en Femke elkaar op een weekend in de Weerribben en
toen ze ook nog ontdekten dat ze als gemeenschappelijke hobby hadden het maken van lange
fietstochten in het buitenland - ja, toen moest de vonk wel overslaan.
Ze zochten naar een huis in de natuur en vonden dai vorig jaar aan de rand van het bos. lntussen
hebben ze ervaren dat de zandweg naar hun huis in de winter kwetsbaar is, dat het huis enige isolatie

vergt, maar bij ons bezoek (per trekker, trouwens) oogden de nieuwe bewoners nog altijd erg
enthousiast. En de houtkachel brandde: die past natuurlijk helemaal in dat beeld van rust, ontspanning
en ruimte, waarvan ook de cliënten zo nu en dan mogen genieten.
Jeannette en Reimer

* In memoriam Mat Platje

+

Op 21 december is Mat overleden. Het gevecht van 2 jaar tegen de ziekte heeft hij helaas niet kunnen

winnen. Mat werd geliefd door iedereen, we missen hem. Wij wensen Corine en haar gezin veel
sterkte met dit grote verlies.
Het huis op nummer 8 is weer leeg. Wilma, Mayron en José zijn verhuisd naar elders.

Zoals ik in de vorige dorpskrant al voorspelde, Klaas de Vries fietst weer door het dorp alsof er geen
operatie heeft plaatsgevonden. Geweldig Klaas!
?'

Ik wil

iedereen bedanken voor de kaarten en voor de fruitmand die il( bij
thuiskomst uit het ziekenhuis kreeg van de bew-oners van de kerkweg.
I(laas de Yries

lk ben Peer Schuitemaker en sederf 30 juni 2014 eigenaar van het huis nummer 9
aan de kerkweg te Boijl.

Na een carrière op zee als machinist en daarna in ploegendienst bij een
elektricÍteitscentrale was het op 1 januari jl. gedaan met mijn actieve loopbaan en
kan ik me nu helemaal richten op het k/ussen om van de kerkweg nr:

I

mijn eigen plek te maken.

Peer, namens de bewoners van Kerkweg veel succes met klussen en veel geluk met wonen in onze
straat.
Tot zover dit bericht.
Corrie en Rudy

Oude brillen ten behoeve van de derde wereld.
Komt u met de grote schoonmaak nog oude brillen tegen?
U kunt ze nog altijd afleveren op het inzamelpunt Kerkweg 26.

Rectificatie.
ln de vorige Even Bi'j Praoten vermelde ik dat de reisvereniging Boijl, Boschoord en Vledderveen was
ontstaan uit een zangvereniging; dit moet zijn dansvereniging.
Klaas de Vries

Beste dorpsgenoten,
Wij zijn Anja Kesteren Petervan Nieuwenhoven, woonachtig aan de Boijlerweg 109. Eind juni 2014
hebben w| de sleutel in ontvangst mogen nemen van onze woning. De woning hebben wij gekocht
van Wim en l'ineke van der Walle Vele klusuren later zijn wij sinds eind november daadwerkelijk
inwoners van Boijl.
Peter is werkzaam als kopersbegeleider bij bouwmaatschappij Van Wijnen Noord 8.V., standplaats
Gorredijk. Van Wijnen heeft als specialisme ontwikkelen, bouwen, onderhouden en beheren van
onder andere woningbouw waarin Peter werkzaam is. Zijn vakgebied is het begeleiden van kopers
welke een nieuwbouw woning van Van Wijnen hebben gekocht. Begeleiden in de breedste zin van het
woord, vanaf het moment dat een koper zich aandient bij de makelaar tot aan drie maanden na de
uiteindelijk oplevering van de woning. Peter is opgegroeid op de boerderij in het naburige dorpje
Vledderueen.

Anja heeft de studie schoonheidsspecialisfe bijna afgerond. Bij haar ouders thuis heeft ze een eigen
salonruimte waarin zij de klanten behandelt. Haar droom is om op den duur aan de Boijlenueg een
eigen schoonheidssalon op te staften. Vanaf februari begint Anja met de studie visagie. lVaasÍ de
sÍudie ls Anja medewerkster bij de AlberÍ Heijn in Wolvega, afdeling brood en vleeswaren. Anja is
eveneens opgegroeid op de boerderij in de woonplaats Oldetrijne.

líaast de drukke

werkzaamheden

is er nog tijd over voor de hobby's. Anja heeft twee

dressuurpaarden waar ze bijna elke dag mee traint en in de weekenden wedstrijden mee rijdt. Peter
was tot vorig jaar als voetballer actief bij vv Trinitas. Wegens blessureleed aan de knieën is hij op
doktersadvies helaas gesÍopf. Mogelijk dat hij in de toekomst de voetbalschoenen weer uit het stof
haalt. Zryn grootste hobby ls k/ussen in en rondom het huis in de schaarse vrije uurtjes. Naast het
k/ussen wordt af en toe de mountainbike ter hand genomen.

Al met al hopen wij nog met veel plezier te mogen wonen in het mooie dorpje Boijl.
Anja Kester en Peter van Nieuwenhoven

PROTESTANTSE GEMEENTE
Kerkdiensten
Zondag 7 december 2014
Onze voorganger was Da. Grietje Martens uit Bontebok.
De bloemen uit deze dienst gingen naar de heer Klaas de Vries.

Kerstavond 24 december 2O14
Een dienst waarin ouderling Liane Russchen voorganger was. "God wordt mens" was het thema. Een
ad hoc kinderkoor van 20 kinderen o.l.v. Mirjam Cornelisse, had een groot aandeel in deze dienst. De
kerstmusical die zij opvoerden heette: 'Directrice Mejuffrouw Krent.' De kinderen hebben het geweldig
gedaan! Na afloop kregen zij een DVD van de kerkenraad cadeau.

Dit jaar kregen we een super geluidsinstallatie te leen van familie Meurs van Geluid Service

Nederland uit Oosterstreek. Op deze manier was de musical voor iedereen prima te horen,
Na afloop was er voor alle aanwezigen de traditionele chocolademelk, kerstkransje en sinaasappel.
De collecte was in zijn geheel bestemd voor de OBS De Oosterbrink voor culturele projecten.
Ongeveer 150 personen waren bij deze mooie viering aanwezig.

Oudjaarsdienst 31 december 2014
Een mooie, korte dienst waarin ouderling Richard Stuiver onze voorganger was.
Centraal in deze dienst stond dat een naam zo belangrijk is. In Jesaja 49. 15 en 16 staat: lk vergeet
jou nooit! lk heb je in mijn handpalm gegrift.
Dat is een troost, die wr.1 elkaar mogen geven: God vergeet niemand, in tijd en eeuwigheid.
Met deze woorden herdachten wij de mensen die ons dit afgelopen jaar in Boijl ontvallen waren:
Roelie Jager-Veldkamp, overleden op 6 december in de leefttjd van 78 jaar
Mattheus Platje, overleden op 21 december in de leeftijd van 521aar.
Er was voor alle aanwezigen de gelegenheid om een kaarsje voor hun ontvallen dierbaren aan te
steken.

Nieuwjaarsdienst 4 januari 20í 5
De heer Paul van Engen uit Noordwolde was onze voorganger.
We zaten in een gezellige dienst met elkaar rond de tafel.
Het thema van deze dienst was heel toepasselijk: Gelukkig Nieuwjaarl
Hij sprak over de zalig sprekingen uit de Bergrede van Maitheus 5: 1-12.

Mooi om te zien dat de overdenking genoeg gespreksstof leverde bij de kerkbezoekers aan de
koffietafel.

Zondag25 januari 2015
Da. L.P.Cnossen uit Oosterwolde ging voor in deze dienst.
zln naar J.W. de Vries gegaan.

De bloemen

Pasen
Met de diensten rondom Pasen bent u van harte
welkom in de kerk van Boijl.

Witte Donderdag,2 april, met Heilig Avondmaal,

\,&r'l:*-

19.30 uur
Goede Vrijdag, 3 april, 19.30 uur

Paaszondag, 5 april, 10.00 uur met paasontbijt
kinderkoor
onder leiding van Mirjam Cornelisse.

en medewerking van het ad hoc

tr

FILMAVOND IN DE KERK VAN BOIJL
Woensdag 4 maarÍ 2015
19.30 uur
Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar.
Duur 98 minuten, toegang gratis

QuaÉet
Het regiedebuut van Dustin Hoffman is een eenvoudige, maar liefdevolle en muzikale komedie.
De acteur en tweevoudig Oscar-winnaar (voor Kramer vs. Kramer en Rarn Man) is intussen de 75
gepasseerd. Geen wonder dat QuarÍet, een toneelstuk over bejaarde musicidat in 1999 op de
planken verscheen, hem aansprak. En het hoeft natuurlijk ook niet te verbazen dat zijn verfilming een
goed oog voor acteurs verraadt.

Beecham House
Wie zou er niet oud willen worden in Beecham House, een rustoord voor bejaarde operazangers,
concertpianisten, violisten en dirigenten, gelegen op het Engelse platteland? Zelfs wanneer er iemand
jarig is, wordt het Lang zal ze leven gezongen met een prachtíge sopraan of bariton.

Rigoletto
Zullen de oude geliefden zich met elkaar kunnen verzoenen? Zullen Cissy, Reggie, Wilf en Jean weer
schitteren als vroeger en een prachtuitvoering geven van het kwartet uit Verdi's Rigoletto? De plot van
Quaftet is eigenltlk zo simpel als maar zijn kan. Die eenvoud is bedrieglijk, want deze komedie gaat
wel degellk over thema's als ouder worden en de angst voor eenzaamheid ("Old age ís not for
sissies."). Het verhaal wordt echter met zoveel aanstekelijk plezier verteld, dat je als kijker helemaal
opleeft voor deze oude mensen en hun liefde voor muziek.
U bent allen van haÉe welkom!

Kerkbalans
Thema: mijn "Kerk in Balans"
Actie Kerkbalans komt in januari2015 met een nieuwe campagne.
Actie Kerkbalans is al jaren een van de grootste fondsen wervende acties in Nederland, waarmee
plaatselijke kerken van vijf Kerkgenootschappen hun leden om een financiële bijdrage vragen. Voor
2015 komt de Actie met een nieuwe campagne, die in de week van 1B januari zal worden gelanceerd.
De nieuwe campagne richt zich op de actieve leden van de deelnemende Kerken.
Daarnaast worden ook de minder actieve leden aangesproken en iedereen die de kerk In zijn of haar
dorp of wíjk een warm hart toedraagt, ook al is men zelf geen lid.

Sociaal samenbindend
Veel kerken staan om verschillende redenen financieel onder druk. Toch zouden velen, en niet alleen
actieve kerkleden, het jammer vinden als de plaatselijke kerk definítief de deuren moet sluiten. Dit is
een verlies dat verder gaat dan een krimpende kerk. Ook op maatschappetijk en sociaal
samenbindend vlak betekent dit een verarming voor een stad, dorp of een bepaalde wijk. Het geld dat

daarvoor wordt bijgedragen via de Actie Kerkbalans is een
investering die rendeert. Het wordt niet alleen besteed aan het
gebouw, maar ook aan pastorale zorg, plaatselijke projecten en
activiteiten.

Wij hopen dit jaar ook weer op uw bijdrage!
KINDERVERHAAL: Het land en de tuin

Dit is een verhaal over zaaien, niet zoals in een tuin, waar alle
zaadjes één voor eén keurig op een rijtje in de grond worden
gestopt, maar zoals het op de grote boerderijen gebeurt, als er
graan genoeg is om te zaaien, dan wordt het met een heleboel
tegelijk door een machine gezaaid, of, als er geen machine is,
door een man.
Dan doet het er niet toe of alles wel precies goed terecht komt - er
zal heus wel wat wegwaaien of op de weg komen, er zal heus wel
wat door de vogels opgegeten worden, er zal heus wel wat zijn
dat niet opkomt en verdort in de zon omdat de grond daar niet zo
goed is, maar de rest die wel opgroeit, waar veel later de aren aan groelen, waar je brood van kan
bakken, daar gaat het om.
Dat was het hele verhaal. 'Die zaadjes', zei Jezus, 'dat zijn net mijn verhalen daarom moei je er goed
naar luisteren'. Want hij hoopte dat ze in goede aarde zouden vallen. Zo'n zaadje kan nog niets als
het geen grond heeft, en zo'n verhaaltje is nog niet zoveel als je je oren niet gebruikt.
De mensen die dit verhaal van Jezus hoorden waren nog niet tevreden. 'Hoe komt het dan', zeiden
ze, 'dat er onkruid tussen het koren is en dat er slechte mensen tussen de anderen zijn?
Het is heus niet zo, dat alleen goede mensen het goed hebben, helemaal niet. Hoe kan dat nou?
Vertel nog eens zo'n verhaal?'
Daarom is er nog een verhaal.
Een man had eens in zijn tuinperk voor het huis allemaal bloemen gezaaid. maar de buurman, een
vervelende grappenmaker had er, om lekker te kunnen plagen 's nachts stiekem onkruid en
brandnetels tussen gezaaid. Toen het voorjaar werd en het eerste groen boven de grond kwam,
lachte die buurman hem uit.
'Er zit lekker allemaal onkruid tussen', riep hij.

Maar die man dacht: 'Als ik dat onkruid er nu uit ga halen, trek ik misschien ook per ongeluk wat
bloemen kapot'. Dus hij zei kalm tegen die buurman, alsof er niets aan de hand was: 'lk laat het rustig
allemaal opgroeien, de bloemen en het onkruid samen, en als ik feest heb en ik heb de bloemen nodig
dan zal ik ze plukken en in een vaas zetten. En dat onkruid kan ik dan verbranden. Tot zolang moet
mijn voortuintje dan maar een beetje een raar tuintje zijn'.
En hij ging het huis weer in om de gieter te halen. En hij goot water over de bloemen en het onkruid.
Tot hij de bloemen nodig zou hebben.

Ook de rijkste mens sterft arm
Ook de rijkste mens sterft arm.
Het enige dat hij mee kan nemen
is de rijkdom van zijn harÍ,
de liefde
waarmee hij mensen heeft liefgehad.

Wie de zin van deze rijkdom verliest,
werpt zich als uitgehongerd op dode dingen
en zal in een dolle jacht naar steeds meer,
dood - eenzaam worden
op het onvruchtbare eiland van zichzelf
Met geld kun je relaties kopen,
maar geen vriendschap.

.
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Met geld doe je alle deuren open,
maar open je nooit de deur van je hart.
Uit: zonnestralen voor elke dag van Phil Bosmans

OudeJaarsPloeg
We willen de OJP hartelijk bedanken voor de mooie theeglazen die we in de oudjaarsnacht mochten
ontvangen. Ze komen goed van pas. We zijn er blij mee!

Als u vragen hebt omtrent het kerkelijk gebeuren dan kunt u contact opnemen met de scriba van de
kerk Boijl.
Mw. L. Russchen, lel.:0561-421750

Preekrooster 1e kwartaal 2015
Kerkdiensten PKN
Datum
|

-ó-

Plaats
Frieslands End / Elsloo

Tijd
10.00
uur
10.00
uur
10.00
uur
10.00

Voorganger

Bijz. diensten

Dhr. H. Harten

B-mrt

Frieslands End / Boyl

15-mrt

Frieslands End / Makkinga

22-mr1.

Frieslands End i Elsloo

uur

Mevr. H.M Plomp-den Uyl

29-mrt

Frieslands End /Makkinga

10.00
uur
19.30

Dhr. J. Koops

2-apr

Frieslands End / Boyl

uur

Mevr. H.M Plomp-den Uyl

Witte donderdag HA

Mevr. H.M Plomp-den Uyl

Goede vrijdag
Pasen

Da. lJ. Riemersma

Biddag gewas
Mevr. H.M Plomp-den Uyl

19.30
3-apr

Frieslands End / Boyl

uur
í 0.00

Frieslands End / Boyl

uur

Mevr. H.M Plomp-den Uyl

12-apr

Frieslands End i Elsloo

10.00
uur
10.00

Da. E.C. Rooseboom

19-apr

Frieslands End / Makkinga

UUT

Da. lJ. Riemersma

Frieslands End / Elsloo

10.00
uur

Mevr. H.M Plomp-den Uyl

5-apr

26-apr

Protestantse Streekgemeente Frieslands End
Dhr. R.A. Stuiver (scriba)
Westermaad 112
8431 TG Oostenruolde
Tel. : 05 1 6-85

1

194I 062128597 5

e-mail: pkn.frieslandsend@gmail.com
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INGEZONDEN

Na 46 jaar GARAGE WEVER v.o.f. zal ons bedrijf op I april 2A15, definitief gesloten
worden.
§Ue danken een ieder

voor het in ons gestelde vertrouwen en de veelal prettige

manier van omgang en samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
Anne r,X/ever
Aafl e r.)Uever-B

laauwbroek

ZONDAG 22 MAART 2015
Een pooÉ naar oeroude wijsheden!

Wat:

Een grote diversiteit aan consulten o.a..
Reiki, paardencoaching, yoga, edelstenen, workshops, gezellige verkoopkramen
met bijzondere artikelen en catering.

Waar:
Tijd:
Toegang:

Het dorpshuis De Tille in Boijl
1

1:00 uur - 17:00 uur

gratis!

www.happybeurz.nl
E-mail : happybeurz@gmail.com

GRATIS PARKEREN

Ga je nieuwe vloerbedekking leggen?
Gooi dan de oude niet weg, maar bel mij!
lk kan het goed gebruiken.

Roelof Groen, tel. 06 27323401
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Sierd: Vorrg jaar hoorde ik dat er vanuit CRV-Delta een team meedeed aan
Alpe d'Huzes en zonder twijfel heb ik mij gelijk ingeschreven voor de editie van
2015. Miln doel is 6x de berg te beklimmen. Opqeven is qeen optiel! Uit eigen

;
ffi
1
ervaringweetikhoebelangiijkonderzoet<is@terSieta'C
heeft mede hierdoor haar kanker overleefd. Wt.; bewonderen haar dapperheid, 'ri
doorzettingsvermogen en de wil om niet op te geven. Daarnaast ondervond ze
\-é
natuurlijk de steun van haar zussen. ouders, familie en vrienden. lk fiets voor

l- ".E
kà2

Sietaennatuurlijkookvoorveleanderen.Meergeldvooronderzoekbetekent,il
meer kans om de kanker te overleven. opoeven is qeen optiell rx g, ti"iià; à* {
geld binnen te halen voor dit onderzoek
if. uraag jrllie om mr.1 hierin te :,1
welkom. Samen staan we sterker. (t'Rf
steunen Elke donatie, hoe groot of klein is"n

Alvast bedankt voor uw donatie!

t&- hil
JG I

A
ftt
Ë
doen. +{*l
f
een
*ff,

flll3llï;Jí!5fi';.li3iiï:, ::"J:"ï,?,nïliX=J,, 6j,ï"ïï3ï:'lï J|,:j 3fi:j:
Helaas zijn vele families niet compleet dankzij deze ziekte. Zou het niet Í;I
;;"J;í;n;í; ;i"*#ilJiï"i ;;öàïj"uiË ïà"ï ffiÍ"ï.à,ï"0i""à'à

bestrijden is? Hiervoor moeten we geld ophalen om onderzoek te kunnen
lk fiets voor mijn zusje Sieta, maar ook voor mijn schoonvader Appie die
,
half jaar geleden is overleden aan de gevolgen van darmkanker. lk ga deAlpe
,§t,.,
§;
d'Huez 4 juni2015 meerdere keren beklimmen om geld op te halen. lk ga voor
,rkn
È
- i4
jullie het zware werk doen ;-) Maar jullie kunnen steunen, sponsor mij, help mij
l'
geld ophalen, zodat w1 tegen deze ziekte kunnen strr.yden, namens en voor de ,i
.U mensen die dit helaas niet meer kunnen. Elke bijdrage is welkom. Het zijn de t7.tt §i
kleine dingen die ons kunnen helpen grootse resultaten te bereiken. Opqeven -t.[l/ 'ëz
is qeen optie!llAlvast bedankt voor uw donatie!
Doneren kan via onze actiepagina's. De link staat op deze pagina: wwrar.dedikkekei.nl/alpedhuzes
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Spinninqmarathon:
7 maart 2015 organiseren Sierd en Annalies
een spinningmarathon bij Avanty Wolvega

om geld in te

zamelen voor

KWF

Kankerbestrijding. Deelname is maar € 10,wat volledig ten goede komt voor het KWF. U

mag natuurlijk ook meerdere uren fietsen.
Ben jU er ook bij? Opgeven kan via

,PTNNINGMARATHON
AY AN

I y

tY(lLV

tr(7All

zanàweegb*a

klaar, mogelijk gemaakt door
sponsoren!

onze

o56t-btx65

5. 847? 8c Wolezgd

ulrij.

dí2icn €n i.gclijkertijd her 9{edè doel ie!n.r? Do. m?€l Zd€rdog 7 h&ri von 10.00u 14.00u slaon .a prot6sion.lc iBtruclcuri von Av6nïy voor u kloor. fE.hrijv.n kan vld dc lijsl bij d. boli.
6eeh lid? Mdil ddn Mor onnoli.sdol$m@ou
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Als je geen lid bent bij Avanty krijg je een
Voor iedereen ligt er een leuke goodiebag

avanty

7 A,IAART

annaliesdolstra@outlook.com

week gratis sporten erbijl
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Mountainbiketocht:

Op 12 april organiseren wU een mountainbike recreatietocht vanaf de sportkantine in Boijl. U kunt
kiezen uit 35km of 60km. Start vanaf 9.30uur. Deelname kost €'10,- inclusief consumpties. Meedoen is
op eigen risico. Helm dragen is verplicht.
ffi'B
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Srnr.IO TE6EN KANKERI
E* r.r'" t*ht i;"tr.^ *
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:reatietocht

tegelijkeriijd het goede doel steunen?
Doe mee op 12 opril oan de
mounioinbike recreotieiocht. U kunt
kiezen uii 35 of 60 kílomefer.
Locafia:

Sportpork Boijl
Boijlerweg 88o

#"1't
t);:' b

8392 NK Boijl

f;
lj,t
::" f.,''-:,
e'r- lli

Stortr
9.30uur

Í/m

10.3Ouur

Deelnome kost €1O en goof volledig noon
KWF Kankerbesrrijding. Deelnome is op
eigen risicoll Helm drogen is verplicht.

Fociliteit"n:
- Kleedkomers (met douche)
- Porkeergelegenheid

rj
"":,,€:

i i konker er beklimmm 4juni 2015
etpe dHuzes voor KWF. Kijk
I ae m.dedikkekei.nllolpedhuzes
[; op
I *o.a"lint n*ln-I octiepogim's.

1-."

- Kdntine
- EHao

rnformotie via:

, @MtbBoiil

I

MountoinËik" recreotieiocht Boijl
onnoliesdolsiro@outlook.com
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ARCHIEFGROEP BOIJL

&nr?84
'Snel's Hutte'
Het taatste huis aan de DoldersumsesÍraaÍ, nét voor de grens met Drenthe heefr srnds iaar en dag
deze naam, die verwiist naar een ver vededen van rond 1728.

Het was de tiid dat in en rond Boijl grote
heidevelden waren met plaggenhutten
hatf in- en half boven de grond a/s (soms
tijdetijke) woningen. Wiilen Jan H Koops
ichreef hierover dat dit gebíed al in de 17"
eeuw verveend was en daarna weer
met heide begroeid.
De bossen rond Doldersum ziin zeker een
eeuw later aangeplant zo rond 1850 door
de Maatschappii van Weldadigheid.
Maar hoe zat dat met deze Snel? Er zou
een misdríjf gePleegd ziin en ook

stachtoffers

HM.k'Ëj;,lrffi
..i}-i
í1.r*,.:t-: r'

gevallen. Ging het om

1"

stroperij? IVee, het ging om smokkelwaar.

Enig speunuerk leverde het

*

-

"

volgende

verhaal op:

Begin 18" eeuw ondervindt het gewest Friesland volgens een boek van 1724 veel nadeel van
'slulckerij' (smokkel) wanneer goederen als tabak en alcohol Friesland I binnen komen, moet daar
accijns over betaald worden.

Op 3 juli 1728 ztln twee opzichters/controleurs (douaniers) uit Oldeholtpade, Jan Alberts

Johannes Clasen op verkenning in het Builingerveld. Ze vatten post nabij Doldersum

en

en

weten dan

nog niet dat het een hele lange nacht zal wordenl

DJdouaniers zien twee maínen naderen met, naar ze dachten, vaten op hun rug en even later zien

ze nog eens vier mannen komen.
Ze mànen Feijke Broers een koopman uit Gorredijk, te herkennen, een 'groot sluicker' mét een grote
hond.

De douaniers voorzien problemen en roepeÍl
de hulp in van Abraham Pijtters en Johannes

controleur/opzichters te
Lammerts
Rijsbekamp. lnmiddels is het al na
middernachi en ze verdelen zich twee aan

twee in de buurt van de hut van Andries Snel,
die daar woont met zijn vrouw Jantien Aten en

hun drie kinderen. De douaniers zien zes
mannen met goederen uit de richting van

Doldersum komen en manen ze tot staan. De
mannen werpen hun goederen af en raken
slaags met de douaniers.
Jan Alberts komt zijn collega's te hulp en lost
een schot.

Dan zien ze dat één van de smokkelaars naar de hut van Andries Snel loopt, die daarop te voorschijn
komt met zijn 'snaphaan', deze komt samen met de andere mannen al dreigementen roepend dat ze
hun 'door en door' zullen schieten én hun goederen terug willen!
15

Ze hitsen de hond op tegen de douaniers die echter stand houden en hem van zich af weten te slaan.
Er wordt over en weer geschoten en de douanier Albers uit Oldeholtpade wordt aan zijn gezicht
geraakt.

Tijden de schietpartij klinkt opeens een jammerlijk gekerm waarop Snel en zijn mannen zich uit de
voeten maken.
De controleurs blijven 's nachts waken bij de buit: ca. dertig liter brandewijn, evenzoveel genever en
negenenzestig en een half pond tabak.
De volgende morgen meldt Jantien Aten, huisvrouw van Andries Snel, in opdracht van Jan Koopmans
uit Doldersum, zich bij de stellingen te Boill: Leffert Gerckens en Geert Jipide.
Ze vertelt dat in de heide van het Vrouwenveld (tegenover haar hut en ten oosten van de huidige
Doldersumsestraat)) een dode man ligt. Gerckens gaat kijken en brengt de dode op een wagen naar
Wolvega. Het blijkt Feijke Broers te zijn.
Andries Snel wordt gevangen genomen en overgebracht naar het Blokhuis in Leeuwarden.
De rechtszaak dient op 28 september 1728.
De getuigenverklaring telt 60 punten en Andries ontkent ze allemaal op één na. Hij beweert niet thuis
geweest te zijn op de bewuste avond, hq was op bezoek bij zijn schoonvader in Vledder. Op de vraag
wannéér hij weer thuis kwam, antwoordt hij: 'dat gezien de lange tijd- dat niet meer weet' Wel dat hij
alleen thuiskwam.
Het Hof van Friesland vindt dat het recht moet zegevieren en dat 'zaken van zeer kwalijke aard' niet
ongestraft kunnen blijven. Ook om anderen een voorbeeld te stellen.
Zijn straf: 7 jaar lang dwangarbeid in het Tuchthuis.
Andries Snel wordt naar het schavot van de scherprechter geleid en daar op 4 december 1728
tuchtrechtelr.lk gegeseld en gebrandmerkt.
ln 1755 (27 jaar later en hij moet inmiddels al op leeftijd geweest zijn) zil Andries Snel in Assen
gevangen voor brandstichting en diefstal.
H1 is in Wapserveen betrapt tijdens het stelen van bijenkorven, iets waar toen een zware straf op
stond. Je kon er zelfs de doodstraf voor krijgen. Mogelr1k heeft Andries zijn vonnis niet af willen
wachten en hrl pleegt in de gevangenis zelfmoord.
Andries Snel:
we zouden nu zeggen 'een veelpleger' niets meer en niets minder.

bron: site'Vledder Kerspel'
Het grensincident van '1728 moet hier X
ongeveer geweest zijn.

Tegenover de Rijsberkamperweg liep in de 18" eeuw een zandpad naar Doldersum en Diever
Namens Archiefgroep Boijl
Jellie Menger
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VERENIGINGSLEVEN
Even bijproaten met de OJP...
Kerstboom
Ook dit jaar heeft de OJP weer een kerstboom in het midden van
het dorp geplaatst. De kerstboom omhoog krijgen en de lichtjes
van top tot stam verdelen ging ook dit jaar weer met veel spanning
en moeite. Dit jaar waren het de gebroeders Platje die met hun

schilderservaring wel "even" de kist en de ladder in zouden
klimmen. In de praktrlk viel dit de beide mannen vies tegen, tot zij
beide met knikkende knieën weer op de grond stonden was het

vrij stil boven de grond!

Stunt OJP in het teken van l(lJlíF!
Dit jaar heeft de OJP op het laatste moment de plannen nog
omgegooid om in te spelen op de recentelijke gebeurtenis(sen) in het dorp.
De plannen die in de weken daarvoor besproken en bedacht waren, werden abrupt verstoord door het

schokkende nieuws dat de vader van twee van onze leden, Matt Platje overleden was aan de
gevolgen van kanker. Deze gebeurtenis en andere klanken uit het dorp deed ons er toe beseffen dat
wij als steun in de rug voor veel mensen moesten gaan dienen en onze activiteiten moesten gaan
richten op het geld ophalen voor het KWF.
Door middelvan een aantalactiviteiten als de veiling, uitzenden met OJP FM en door middel van vele
donaties. Hebben wij uiteindelijk een fantastisch bedrag van € 4431 eLrro, mogen overmaken naar het
KWF.

Hiermee hebben wij, tijdens de Nieuwjaarsspeech mooi verwoord door onze voorzitter, als dorp
getoond met zijn allen sterk te staan in tijden waarbij samen zijn van belang is. Niet alleen een dorp
maar ook een hechte gemeenschap, familiei
Wij willen als OJP via deze weg een ieder bedanken die door middel van aanwezigheid, steun en of
financiële goederen heeft bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat.
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Jeugd activiteit + BINGO:

De jeugdactiviteit was iets minder bezocht als voorgaande jaren maar zeker niet minder leuk.

Een X-aantal van onze leden zijn weer met de kinderen het bos in gegaan om het favoriete
"douanespel" te spelen. De middag werd afgesloten met patat en frisdrank waarna de kids moe en
voldaan naar huis gingen.
Na de enthousiaste reacties van de ouderen vorig 1aar, hebben wij opnier.rw voor de 55+ een Bingo
georganiseerd. De middag werd druk bezocht en was weer zeer gezellig wat ons betreft en de
reacties van de bezoekers, zeker voor herhaling vatbaar.
65+ pakketjes
Tijdens het lijstlopen en de reacties van de ouderen tijdens de bingo middag, hebben wij vernomen
dat de 65+ pakketjes urt de tijd zijn. De personen die dit jaar tijdens het lijstlopen aangegeven hebben
nog graag een pakketje te ontvangen hebben dat ook gekregen.
Mochten er desondanks mensen zijn die wij hebben vergeten, onze excLlses hiervoor.

Met ingang van volgend jaar hebben wij besloten het gereserveerde geld van de §§+ pakketjes
volledig te besteden aan een te organiseren ouderenmiddag.
Cadeaus verenigingen Boijl:

1

Oosterbrink

Kerstboom & aceessoires

2

Archief

3x USB Sticl< 16GB

3

Peuterspeelzaal

2x Playmobil

4

Tennisvereniging

Schoenborstel

5

Toneel

Mengpaneel

6

Kerk

20x stapelbare thee bekers

7

Schildersclub

Schetsblokken + l«need gum

8

Trinitas

Bord OJP & stellagel<ast

I

5DO Volleybal

Bijdrage laptop

10 Kinderwerk

Medailles & bel<ers playbacl<show

Lt Carbidvereniging
t2 Biljartclub'Stooters'

Bijdrage

13 Dorpsgemeenschap

Bingo tegoedbon & boekjes wampex

tent

Reparatieset

Rest ons nog het dorp te bedanken voor de gulle giften tijdens het lijstlopen, waar ondanks de
kredietcrisis weer zeer goed op getekend is. Bedankt hiervoor!!!!l

<r
§
O.I-P. Boijl

Dorpsbelang Boijl

Archiefgroep Boijl
Filmmiddag

Bleef een echte winter tot nu toe uit, op zaterdag 24 januari '15 werden we 's morgens verrast met een
witte wereld. Door het KNMI was zelfs code oranje afgegeven.
De archiefgroep gaf zich niet gewonnen, toegang tot De Tille geveegd, zaal in orde gemaakt en ...
wachten op wat er letterlijk en figuurlijk 's middags van zou komen.
We werden niet teleurgesteld!
Voorzitter Karel Kaptein kon om 13.30 uur ongeveer 70 aanwezigen verwelkomen.

Onder hen ook Andries van der Veen en Karst Berkenbosch, makers van de vanmiddag door hen te
vertonen film over de rivier De Linde. Of, zoals Karst in zijn inleiding vertelde, De Lende.

ln de film leidt Karst de kijkers al wandelend vanaf de oorsprong van De Lende in de omgeving van
Tronde langs de door het gevarieerde landschap meanderende rivier naar de vroegere monding in
Kuinre. Onderwijl vertellend over de geschiedenis van De Lende, zeldzame planten en vlinders,
bomkraters, vroegere zwemgelegenheden, aanlegsteigers, stuwen en sluizen en direct aan de rivier
liggende bijzondere bezienswaardigheden, zoals Bekhofschans, Koepelbos - Vredewoud,
Kontermansbrug, Koningsbergen, de in 1775 gebouwde molen De Gooijert, Roorda - en Brouwers

Polder, Steggerdasloot, Rottige Meenthe, DriewegslLris, Slqkenburg en

Kuinre.
persoon
van
in
verleden
in
in
deze
tot
het
Iaatst
toe
boeiende
film
in
de
de
het
Zo waar ook enig bloot
de bossen aan De Lende ter hoogte van Nr.leberkoop wonende Anne Hagen.

Helaas, zo stelden de aanwezigen als ook de makers vast, geen filmopnames van de in het verleden
zo vaak op de dichtgevroren Lende verreden Sterritten.
Na een afsluitend vragenrond,je en een woord van dank door de voorzitter van de Archiefgroep Bor.1l
aan de presentators kwam hiermee rond vier uur een einde aan deze goed bezochte, boeiende en
leerzame middag.
Jan Veldhuizen.

De Bekhofschans

ln de vorige krant vroegen we uw hulp voor een ontbrekende naam op de foto van de jagersgroep van
Mailly.

Diverse namen werden genoemd maar het was zijn dochter Jelly Kappeft Elsinga die ons op het
spoor zette. Ze kon zich n.l. herinneren dat lebele de Boer ook wel mee ging met de jagersgroep. We
hebben het hem zelf gevraagd en inderdaad het is lebele de Boer.
Het was één van de laatste keren dat hij met de groep mee was en kon zich nog goed herinneren dat
de foto gemaakt was.
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Dorpsvisie 201 5-2020
ln de vorige dorpskrant hebt u kunnen lezen dat de in 20'14, met heel veel
Boijligers, opgestelde Dorpsvisie 201512020 is aangeboden aan B&W van
Weststellingwerf

.

Veel onderwerpen betreffende de toekomst zijn bij het opstellen aan de orde
gekomen. Zo ook b.v. de woningbor-rw, sport enz.
Om nu een goed beeld te krijgen over uw wensen/ideeën met betrekking tot een
aantal onderwerpen. gaan we onder alle gezinnen een enquète houden. Deze
komt eind maart/begin april in uw brievenbus. Tegehjk wordt de vragenlijst ook geplaatst op de
website ffoyll.rcnr

Wij hopen dat zoveel mogelrjk Boijligers deze enquète gaan invullen, hetzij op
papier, hetzij via de website. U helpt ons daarmee een nog duidelijker beeld te
vormen over uw gedachten/meningen ten aanzien van verschillende onderwerpen
en daarmee sterker in de onderhandelingen te staan om bepaalde zaken te
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realiseren.

Werkgroep ouderen
Op uitnodiging van de werkgroep is op donderdag 12 februari 20'15 in het dorpshuis de Tille een
vocrlichtingsbijeenkomst geweest waarbij uitleg werd gegeven over de voortgang en werkwijze
betreffende de ouderenzorg.
lngaande

l

januari 2015 wordt ouderenzorg verzorgd door de gemeente en valt onder de wet

maatschappelijke ondersteun ing.

in de gemeente Weststellingwerf zijn drie steunpunten te weten in Wolvega 2 dit is voor Wolvega en
de Westhoek en 1 in Noordwolde. Voor eventuele vragen om hulp of informatie kunnen de inwoners
van Boijlzich melden br.1 steunpunt Noordwolde.

Voor hulp kan men bellen nummer 140561, men wordt dan direct door verwezen naar de juiste
contactpersoon. Steunpunt Noordwolde is gevestigd aan de Mandehof 13, dit is tegenover de
bibliotheek.

ln Noordwolde werken twee dames n.l. mevrouw Strampel en mevrouw de Wit.
Bij deze dames kunt u terecht voor alle informatie die u nodig heeft.

Voor persoonlijke verzorging moet men zich vervoegen br1 de Thuiszorg, Hoofdstraat oost
Noordwolde.

Namens de werkgroep Gerard Prins.
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Dorpsbelang Boijl
houdt haar Algemene Ledenvergadering op:

Algemene
Ledenvergadering

Dinsdag 2L april2OL5, Dorpshuis De Tille.
N
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adere informatie volgt

5,

Werkgroep Ondernemen in Boijl
Bijeenkomst voor ondernemers op 10 maart

Op 9 december j.l. is de dorpsvisie van Boijl 2015-2020, tot stand gekomen m.m.v. werkgroepen en
alle inwoners, aangeboden aan B&W van Weststellingwerf.
De werkgroep 'Ondernemen in Boijl' is nu zover om de actiepunten in het rapport nader uit te werken
en daar hebben we de hulp van alle Boijliger ondernemers, die ingeschreven staan bij de Kamer van
Koophandel, bij ingeschakeld. Ztj zijn uitgenodigd om een oriënterende ondernemersbijeenkomst bij te
wonen, waar verschillende onderwerpen aan de orde zullen komen. Hoofdmoot is: kunnen we van
elkaar leren, elkaar versterken, zijn er gezamenlijke belangen en is er behoefte aan meer van dit soort
bijeenkomsten in de toekomst?

We hebben een drietal sprekers uitgenodigd die, ieder vanuit hun eigen achtergrond, en elk in hooguit
15 minuten, vertellen waar ondernemers hun voordeel mee zouden kunnen doen. Dit zijn:

. Alko Tolner, horecaondernemer in Blokzijl, over 'De meerwaarde van vormen van
samenwerken van ondernemers'.
. Ing. Roelof de Boer, adviseur Fryslàn Ring, over ' De meerwaarde van glasvezel in het
buitengebied'.

n Jan
'

Feenstra, directeur Bedrijven Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland,

over

Kredietverstrekking en crowdfunding'.

Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid om nader kennis met elkaar te
maken.
De werkgroep: Marloes van 't Klooster, Els Veenstra, Bert van
Starkenburg, Hielke Boersma, Hendrik Visser en Anne-Marie van der
Geest.

Om de belangstelling voor deze avond te peilen, is het van belang dat ondernemers zich voor 3
maart aanmelden bij Anne-Marie van der Geest, wvandergeest@hetnet.nl

wilt blijven van eventuele activiteiten,
even
naar
bovenstaand
adres
mailen?
wilt u dit dan ook

Als u L0 maart verhinderd bent, maar toch op de hoogte

Website
Het bestuur van Dorpsbelang wilt u er hierbij nogmaals aan herinneren dat wij al sinds geruime tijd
een website in de lucht hebben. (www.boiil.com)

Deze site is bedoelt voor een ieder die wat te melden heeft voor en over ons dorp, of het nou
bedrijven zijn, maatschappelijke organisaties, campings of u als particulier het maakt niet uit.
Dorpsbelang ziet het nut van een goede, uitgebreide website die voor een ieder toegankelijk moet zijn
als een belangrijk onderwerp voor ons allen.
Kijk u er minimaal eens op en mocht u enthousiast raken om een artikel te plaatsen of uw bedrijf aan
te prijzen (ook een door link in mogelijk) doe dit dan.
We willen met z'n allen een zo levendig mogelíjk website maken, laagdrempelig en goed toegankelijk.
Help ons hierbij om dit te realiseren.

U kunt alles wat u kwijt wilt op deze site melden bij onze webmaster Karel Kaptein,

via

webmaster@boijl.com en de gegevens zullen geplaatst worden.
Laten we proberen om er met z'n allen fijne leesbare, en vooral een plezierige website van te maken,
het is het proberen meer dan waard.
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Herhaalde oproep gebruik AED apparaat in ons dorp

Onder het motto, liever twee keer, dan helemaal niet, willen wij als
bestuur van Dorpsbelang, u als dorpsbewoner nogmaals attenderen op
de in ons dorp aanwezig AED apparaat.

Door de inzet van een AED apparaat verbetert sterk de kans op
overleven bij hartritmestoornissen.
Dit AED apparaat, wordt gebruikt in combinatie met een reanimatie als
dat noodzakelijk is.

ln het dorp hangt een AED apparaat in een gesloten kast

br.1

de ingang van het dorpshuis aan de

Brinkzijde, staat aangegeven met een groene plaat aan de gevel.

ln ons dorp zijn een groot aantal inwoners (36 ingezetenen) opgeleid om dit AED-apparaat te mogen
bedienen en te gebruiken, zoals staat aangegeven in de lijst 5* versie - december 2014, die is
meegestuurd met de laatste uitgave van de dorpskrant.

Vanuit het bestuur van Dorpsbelang, is Wim van de Hoef aanspreekpuni. Dit betreÍt alles, van het
organiseren van cursussen, herhalingslessen, onderhoud van het apparaat, instructie, contacten met
derden etc. etc.

Dus mocht er problemen/opmerkingen over dit apparaat zijn dan graag contact opnemen met
Wim van de Hoef, telefoonnummer 0561-850817, of 06-83'142796, en via het e-mail adres
w.vandehoef@home. nl

Publicatieborden
Het bestuur van Dorpsbelang wilt u er hierbij nogmaals aan herinneren dat wij in ons dorp beschikken
over een tweetal publicatieborden, geplaatst bij de toegang tot ons dorp aan de Boillerweg. zowel de
Oost-als de Westzijde, vanuit Elsloo en Oosterstreek waarop activiteiten kunnen worden gepubliceerd

die van l:elang zijn voor alle dorpsbewoners. Op dit moment heeft Dorpsbelang nog maar de
beschikking over vier panelen om te wisselen, en waarop tekst kan worden aangebracht.
Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunnen verenigingen organisaties e.d. ook de publicatiepanelen
zelf aanschaffen. (houd u er rekening mee dat u er minimaal twee moet aanschaffen).
De kosten zijn :
- alleen beletteren op de panelen die eigendom zijn van Dorpsbelang
ca. € 9.25 per stuk inclusief de BTW. En zijn verwisselbaar.
- de aanschaf van een trespa publicatiepaneel afm. 1190 x 200 mm
bedraagt € 23,50 per stuk inclusief de BTW. Hierbij komt dan nog
wel de belettering van € 9.25 per stuk inclusief de BTW, maar het
blijft uw eigendom.

Voor het aanbrengen van de belettering qua tekst, voor

de

publicatiepanelen kunt u contact opnemen met Wim van de Hoef, De
Daoken 50.
Telefoonnummer 056 1 -8508 1 7, of 06-831 427 96
E-mailadres w. vandehoef@home. nl
Ook voor alle overige vragen kunt u brl hem terecht.
Nogmaals, wilt u als organisatie de panelen zelí aanschaffen, meld het ons, ook als u een evenement
hebt aan te kondigen.

We horen graag van

u.

Het Bestuur van Dorpsbelang
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Wandelclub 60+
ATTENTIE!! !l M! WANDELGROEP 60+!

!!!

!! ! !!

!!!!!!!!

!

Er is mij ter ore gekomen, dat voor sommige wandelaars de ongeveer 9 km op

;

;1

I

donderdag te lang en te snelzijn
Mijn voorstel:

F Donderdag's 13.30 uur bij de Tille. Maximaal 5 km in een rustig tempo.
.
Je hoeft geen dag te kiezen, je mag ook twee keer meedoen.
Bovenstaande dagen gaan dan in op maandag 2 maart.
Dan is er nog een mogellkheid om een wandelingetje te

maken met een rollator. Yvonne Gutterswijk
ondergetekende

willen dat eens per

en

maand

organiseren.

Wanneer jullie dit leuk vinden, geef je dan bij ons op. Ook
willen wij graag weten op welke dag. Ook mensen die
geen rollator hebben, maar wel zin in een wandelingetje
hebben, zijn natuurlrlk welkom.

Vriendelijke groetjes. Liesbeth Bottema he|.0561-421219.

Gemengd Koor Boijl
Sinds november is Marijke Beute, uit Groningen, de dirigente van
Gemengd Koor Boijl.
Marijke is veelzijdig muzikaal. Haar opleiding als docent-muziek
volgde ze aan het Conservatorium in Zwolle. Ze speelt harp en
piano, geeft workshops en heeft nog twee koren onder haar hoede.
Een gemengd koor in Hoogkerk en een cantorij in Groningen. Ook
zingl ze in het Noord-Nederlands-Concertkoor, gelieerd aan het
Noord-Nederlands-Orkest.

Samen muziek maken is waar Marijke Beute voor gaat.

Open repetitie
Zaterdagmorgen2l maart om 10.45 uur is ledereen welkom op de open repetitie, in Dorpshuis
De Tille te Bo1l.
Met alle aanwezigen wordt een lied ingestudeerd, onder leiding van de enthousiaste dirigente
Marijke Beute uit Groningen.
ln de pauze is er koffie en daarna geeft het koor een miniconcert.
Ter afsluiting, met koffie, is er gelegenheid vragen te stellen of/en potentieel lid te worden.
Het koor zingt een gevarieerd repertoire, voor elk wat wils , o.a. Hallelujah en Over the Rainbow.
Hebt u geen ervaring met zingen, geen probleem, gewoon proberen!
Wie weet schuilt in u een zanger pur sang.
Hartelijk welkoml
Wie dat ook eens wil ervaren, kan vrijblijvend vier keer mee repeteren op maandagavond om 20
uur in het Dorpshuis de Tille te Boijl.
De huidige leden komen uit Donkerbroek, Oosterwolde, De Tike, Vledder, Doldersum,
Noordwolde en Boyl.
Vooral bassen en tenoren hebben versterking nodig.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Annet de Bruin (Vledder) tel. 0521-383065,
KarelBakx (Boijl)tel. 0561421620, Aukje Hoekstra (Oosterwolde)tel0516 520401
of kijk op onze website www.qemenqdkoorbovl.nl,. of mail met inÍo@qemenqdkoorbovl,
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Dorpsgemeenschap
De Bingo was ook dit jaar weer een succes, met een grote groep fantieke spelers werdt dit weer een
zeer geslaagde avond. Na vele rondes gespeeld te hebben bleek Henneke Velzeboer over het
meeste geluk te beschikken in de finaleronde. Ze ging met het vleespakket naar huis.
Op 31 Januari was het dan zover de "Junior" Wampex stond op het programma. Voor deze activiteit
waren dit jaar wederom meer aanmeldingen dan de voorgaande edities. Vanaf 18:00uur zijn de26
deelnemende teams bestaand uit 5 of 6 personen gestart aan de tocht van ongeveer 16km.
Onderweg kwamen ze 4 opdrachten tegen die uitgevoerd moesten worden. Zo moesten de teams
over een touwbrug de wijk oversteken, werdt er gekanood, met bierglazen geschoven en moest er
doormiddel van een "wandelende A" een parcours afgelegd worden.
De route bleek ook dit jaar voor een aantal teams moeilijker te zijn dan vooraf werd gedacht, enzo
varieerde de looptijd van 4,5 uur tot bijna 9 uur. Dit terwijl sommige teams ook nooit de finish hebben
gehaald.
Voor een aantal deelnemers eindigde de tocht ook op een iets vervelendere manier dan gehoopt, zo
ging er onderweg b'tj iemand een knie uit de kom en eindigde de tocht voor 3 deelnemers in de 3
meter vrijeslag bij het kanoën.

Al met al kijken wij als organisatie terug op weer een geslaagde wampex, en willen wij via deze weg al
onze vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet. Ook willen we team "Zowel" bestaand uit:
Miranda Engwerda, Jan Henk Bruursema, Robin Dam, Bram Mulder en Taco ten Hove feliciteren met
de overwinning.
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Uitslag "Junior" WamPex 2015
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PLAYBACKSHOW 13 FEBRUARI 2015
Ook dit jaar heeft Kinderwerk/Dorpsgemeenschap de playbackshow georganiseerd. Dit jaar waren er
14 acts. De prijsuitslag ziet er als volgt uit. De presentator was Chiel Platje en de jury bestaande uit
Henneke Velzeboer, Jan Henk Bruursema en Jose de Graaf hadden een zware taak om de winnaars
aan te wijzen. Groep 8 had een ludieke act bedacht en de leden van de KidsZumba gaven nog een
demonstratie. De uitslag is geworden:

Groep

í

Um 5:

'{

b'ro
§

2. Laura Boersma en Sven Vermeeren

als "Bo & Danny"
1. Mirre Mulder

3. Julia van der Wijk

als "Kim Lian"

als "llse de Lange"

De andere talentjes in deze categorie;

Eva Aberson en Lieke Tolman
als "Kinderen voor Kinderen"

J

:,

t

I

íí
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Sem Spijker

als "Gers Pardoel"

llse Spijker
als "Miss Montreal"
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Amando de Neeling
als "PSY"

Groep 6 Um 8:
-'3

_!

3

r r '.Y+i,lt

.1.

...'*,2

1. Yaslin Westerlaan

als "Michael Jackson"

2. Bas van Nieuwenhoven en
Sam Slot

als "Bruno Mars"

3. Roos & Lotte KamPhorst
en Jildou Veenhouwer

als "OG3NE"

De overige talenten in deze categorie;

José Visser en Talitha Blum
als "Carlijn & Merle"

Tessa Mulder, Britt en Amber Fabriek
als "Lisa, AmY & ShelleY"

Annemiek Jager
als "Ria Valk"

De slotact van groeP 8

"Een compilatie van meezingers"
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Nina Keizer
als "Chica VamPira"

SPORT
Tennis
ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISVERENIGING BOIJL

Woensdag 25 maart 2015 in De Tille. Een ieder is welkom, Ieden
krijgen de agenda per mail.

Volleybal

Volleybolvereniging SDO is op zoek nqor een enthousioste
troiner(s)/cooch voor de jeugd en het domesieqm.
Wil jij

je lroinerservoring delen, Iqot het ons weten!

TRAI N E R(S)/COACH GËZOCHT
Vonof seizoen

2O'l 5 -201 6

Troiningsovond is woensdog in sporthol De Duker le Noordwolde
Jeugd in de leeftijd von

1

4llm 16 joor

Dqmes 4e klosse (mogelijk 3e klosse)

Heb je interesse of vrogen? Mqil noor tc@vv-sdo.nl.

Meer informqlie over onze vereniging: www.vv-sdo.nl

n nIt
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SCHOOLNIEUWS
Op het moment dat ik dit schrijf is het maandag 16 februari, de dagen worden langer en de vogels
hoor je steeds meer fluiten. het voorjaar komt eraan! Nog 'l week naar school en dan begint de
voorjaarsvakantie.

De laatste keer dat ik in de dorpskrant schreef was het net voor de Kerstvakantie. De Kerst was erg
leuk om te vieren met iedereen van de Kinderopvang, de peuterspeelzaal en school. Heel veel ouders
hadden heerlijke dingen gekookt voor het Kerstdiner en daar hebben alle leerlingen erg van genoten.
De Kerstviering was ook erg leuk, de leerlingen van groep 5 tm B die Godsdienst volgen hadden het
Kerstverhaal 'nieuwe stijl' uitgespeeld. En Columba had samen met een paar leerlingen liedjes
gespeeld en gezongen, erg leukl Ook de nieuwe Kerstboom inclusief verlichting die we van de OJP
hebben gekregen was prachtig om te zien!

Alle groepen gaan dit jaar naar Uur Cultuur, dit zijn voorstellingen die worden georganiseerd door
Keunstwurk.

Groep % ging vrijdag 16 januari naar de voorstelling "Plu" op de Vensterschool in Noordwolde. Het
ging over paraplu's, de leerlingen vonden het prachtig om te zien.
Groep "À gaat dinsdag 7 april naar 'De Gruffalo" in het Vlechtwerk in Noordwolde
Groep 5/6 gaat maandag 23 maart naar 'Er lag een briefje op tafel" in ons eigen dorpshuis de Tille
Groep 718 gaal dinsdag 24 maart naar'Ontsnapping naar de Oost" in het Treater in Leeuwarden en
daarna gaan ze naar het Fries museum
Ook gaan we weer met de Histotolk (Frank Spijkers) in zee om voorstellingen voor groep 5 tm B te
verzorgen in het kader van geschiedenis.
Ook met muziek zijn de leerlingen druk. De groepen 1&2 hebben in januari 2 muzieklessen gehad, ze
hebben hier geleerd om viool te spelen. De leerlingen waren erg enthousiast en het is zeker voor
herhaling vatbaar.

Mirjam Cornelisse gaat met de leerlingen van groep 3&4 aan de slag om een prachtige maandsluiting
voor te bereiden.

De leerlingen van groep 5 tm 8 spelen elke donderdag op saxofoon, trombone of trompet en dit wordt
afgewisseld met Djembelessen of iets anders. Aankomende donderdag (19 februari) mogen de
ouders van de leerlingen kijken tijdens het oefenen. De leerlingen die het leuk vinden, kunnen zich
opgeven (tegen betaling) voor een oefenclub op woensdag, ze krijgen dan ook een leeninstrument.
We zien dat de leerlingen erg veel leren en het super leuk vinden.
We zijn ook super blij met de donatie van de Kerk van € 141, dit geld wordi goed aan cultuur besteedl
Jamy Verboom was de voorleeskampioen van de Oosterbrink en mocht lezen in de halve finales van
Weststellingwert. Ze deed maandag 9 februari erg haar best, maar het was helaas niet voldoende om
door te gaan naar de volgende ronde. Toch goed gedaan Jamyl
De afgelopen periode hebben het op school gehad over het continurooster. Dit is een landelijke hype
en we hebben dit jaar afgesproken dat we als school een uitspraak hierover doen.
Annigje van den Berg (coördinator brede school Comperio) heeft eerst een voorlichting gegeven aan
het team, daarna aan de werkgroep (MR) en vervolgens aan de ouders van kinderopvang,
peuterspeelzaal en school op donderdag 29 januari.
Wij als team en MR zijn voorstander van het invoeren van het coniinurooster per 1 augustus 2015,
mede omdat wij denken dat het dorp Botjl alleen niet voor voldoende leerlingen kan zorgen om een
school van 90-100 leerlingen draaiende te houden. We hebben de omliggende dorpen (Oosterstreek,

Zandhuizen, Vledderveen, Zorgvlied, Wateren, Doldersum, enz.) nodig om de school een goede en
stabiele toekomst te geven.
Wij denken dat het continurooster past bij de functie van een regioschool.
We hebben de verschillende vormen van een continurooster besproken. Wij kiezen als school voor
het 5 gelijke dagen model, dit model is van 08.30 uur tm 14.00 uur, van maandag tm vrijdag. De
kleuters zijn op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.
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We hebben het gehad over de voor- en nadelen van de invoering van een continurooster. Hier een
aantal voorbeelden.
Je hebt als leerkracht geen pauze meer tussen de middag, want je eet van 12.00 uur tm 12.30 uur
met de leerlingen in de klas en gaat dan even naar buiten. Bij de kleuters is het begeleiden van het
eten veel meer werk dan bij de bovenbouw.
Sommige leerlingen vinden het fijn om tussen de middag lekker naar huis te gaan. We hebben een
goede TSO met goede, enthousiaste vrijwilligers. De woensdagmiddag verdwijnt, enz.
De voordelen zijn dat de leerlingen niet naar huis hoeven tussen de middag, dus je kunt zo verder met
je lessen, de leerlingen zijn eerder vrr.1. Het team heeft meer t1d om dingen na te kijken, voor te
bereiden en te bespreken. We plannen de creatieve vakken op de middag zodat we groep
overstijgend kunnen gaan werken. Er is meer rust, enz.
Op de informatieve ouderavond hebben we de voorlichting gekregen en de ouders konden in kleine
groepen uiteen om te discussiëren over de invoering van het continurooster.
De ouders van de Kinderopvang, de peuterspeelzaal en school hebben allemaal een stembiljet
gekregen (2 stemmen per gezin). We hadden als doel gesteld, dat minimaal B0% van de ouders de
stembiljetten in moesten leveren. Daarna moest minstens 2/3 deel van de ingevulde stembiljetten het
eens zijn met de invoering. Als deze doelen werden behaald, dan zou het continurooster per 1
augustus 2015 ingevoerd worden.
89% van de ouders hebben gestemd en 86% van de ouders was voorstander!
Dit betekent dat het continurooster op de Oosterbrink per 1 auqustus 2015 wordt inqevoerd.
Alle tips, aandachtspunten, voor- en nadelen hebben we als werkgroep meegenomen en proberen
deze te verwerken in ons plan. Zoals de woensdagmiddag, de pauze van de kleuters, enz. Dus wordt
vervolgdl

De afgelopen weken hebben de leerlingen het druk gehad met de CITO toetsen van

ons

leerlingvolgsysteem. Dit is de middenafname van het schooljaar. Van groep 'l tm groep 8 komen de
resultaten van alle leerlingen (individudeel) en alle groepen (als groep) in ons Comperio Kompas.

Hierin kunnen wij zien hoe de leerlingen het doen door de jaren heen en hoe de groepen zich
ontwikkelen. Zo kunnen we kijken of ons lesgeven wel aansluiten, onze methodes nog voldoen en oÍ
onze ingrepen zin hebben gehad. Onze groepsplannen (voor lezen en rekenen) evalueren we op
basis van deze gegevens.
We maken na deze middenafname weer nieuwe plannen tot aan de eindafnamen in juni.
Vanaf groep 6 komen de resultaten van Begrijpend Lezen, Reken, Technisch Lezen en spelling in de
Friese Plaatsingswijzer.
Deze plaatsingswijzer geeft op basis van deze gegevens een niveau aan waarop de leerlingen
kunnen uitstromen. De plaatsingswijzer is leidendll
De CITO eindtoets is dus niet meer bepalend voor de bepaling van het uitstroomadvies. Ook is het dit
jaar iets ander dan anders, voor 1 maart moeten we de leerlingen van groep 8 al verwijzen naar een
school voor voortgezet onderwijs (dit was '1 april). En de CITO eindtoets is niet meer in februari maar
eind april. Elke school is verplicht om een eindtoets af te nemen, wij kiezen als school voor CITO.

Vandaag en woensdag hebben de ouders van de leerlingen van groep 1 tm groep 8 een
rapportgesprek op basis van de middenafname en natuurlrlk de methodetoetsen, voor groep 8 is het
een verwijzingsgesprek. Wat is het niveau? En naar welke school ga je? Erg spannend voor groep 8!
Geovanny van Lingen uit Vledderveen is 5 februari 4 geworden in zit nu bij ons in groep 1, Morres
Bruursema uit Zorgvlied wordt 6 maart 4, Nynke Gutterswijk uit Boijl wordt 12 maarl4 en Laura van
Sluis uit Oosterstreek wordt 30 maart 4. Zij komen ook allemaal in groep 1. Welkom allemaal en we
hopen dat jullie een fijne tijd op onze school zullen krijgen.

We zijn als team en kinderopvang druk bezig met onze Daltoncursus, we hebben nog 3 momenten (4
maart, 1 april en 22 april) en dan is ons hele team Dalton gecertificeerd. Op dit moment zijn met het

onderwerp 'samenwerken' bezig. Wat is samenwerken? En hoe ga je van samenwerken naar
samenwerkend leren? Na de voorjaarsvakantie gaan we in alle groepen werken met een maatje, de
leerkracht kiest het maatje tot aan de pauze van 10.00 uur (voor de hele week), vanaf de pauze
mogen de leerlingen zelf een maatje kiezen. Zo stimuleren we het samenwerken tussen leerlingen.
Ook gaan we goed praten over de vaardigheden die je nodig bent voor samenwerken, erg interessantl
Zaterdag 21 maart is NL doet en daar doen wij als school ook aan mee. De pleincommissie gaat met
iedereen die maar wil helpen het plein schoonmaken en verbeteren.
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We willen graag het stukje gras/tuin naast de school eruit halen en hier een moestuin van maken. Ook
gaat de schoonmaakgroep de school schoonmaken, hier is ook hulp bij nodig. Als er iemand is die
graag wil helpen, dan kan hijlzij zich opgeven bU Rik (directie@deoosterbrink.nl).

Onze ideeën over het zichtbaar maken van de school aan de Boijlerweg en de verkeerssituatie
stonden al in de krant de Stellingwerf. Dit hebben wrl niet geplaatst, maar een ijverige journalist. Want

we gaan zeq binnenkort met de gemeente, de

buurtgenoten,

de

verkeerscommissie, de

verkeersouder, verkeer vanuit dorpsbelang om tafel om te spreken over deze zaken.
De activiteiten die nu nog komen zijn de Techniekmiddag voor groep 7 op vrijdag 20 februari op het
RSG in Steenwryk. Het volleybaltoernooi van SDO op woensdag 4 maart, waar wij als team/ouders
aan meedoen. Op 1'1 maart heeft groep 5&6 een maandsluiting voor de leerlingen (09.00 uur) en voor
de ouders (1 1.00 uur).
En op woensdag 18 maart is de open dag van Comperio, onze school is dan open van 08.30 uur
tm'1 2.00 uur om te bekryken en de leerlingen van groep 1&2 verzorgen dan de maandsluiting,
iedereen is van harte welkom!
De voorstelling voor alle leerlingen is om 09.00 uur en voor de ouders en andere belangstellenden om
1

1. 00 uur.

Het schoolvoetbaltoernooi is op woensdag 15 april in Wolvega en we gaan daar m.b.v. Trinrtas nog
goed voor oefenen!

Kortom. nog veel leuke dingen op stapell Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u
En neemt u eens een kr.lkje op onze website:

altijd welkom. Mijn deur staan altijd open.
www.deoosterbrink.

n

I

Groeten namens het team van de Oosterbrrnk,
Rik van Galen.

Plantjesmarkt Boijl
ln plaats van eeó rommelmarkt op Koninginnedag organiseert de Oudervereniging van de
Oosterbrink offiril
as. van 13.00 tot 16.00 uur een Plantjesmarkt en een kindermarkt. De
opbrengst van,ff@ptantjesmarkt kom ten goede van de kinderen op de Oosterbrink.

tuinen mqqfte maken geven wij u de gelegenheid om plantjes te bestellen. Denk hierbij aan
Petunia's, Lobelia§ Vlijtige Liesjes, Geraniums enz. Huis aan huis zullen in de week van 25 maart
onÈftGv

folders in de brievenbussen worden gedaan. Daarop kunt u uw keuze voor plantjes noteren. ln de
week van 6 april zullen wij de lijsten en geld ophalen. Op 25 april as. kunt u uw bestelling ophalen.
Deze zaldan op het schoolplein voor u klaarliggen. Ook krijgt u de gelegenheid de ge@chte plq0len

tepotten.HiervoorzalpotgrondVooruklaarstaan.
Ook kunt u een kijkje nemen op de kindermarkt en genieten van de gezellige voorjaarssfeer on der

genot van een kopje koffie/thee met cake.
Let op alle opbrengsten van de plantjesmarkt

komt.:ffi;rr"
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Woensdaq

04-03-1 5

Woensdag
Woensdag
Zalerdag

I 1 -03-1 5

21-03-15

Maandag

23-03-1 5

1

8-03-1 5

Biieenkomst 6 Dalton
Vollevbaltoernooi SDO
Maandsluitinq oroep 5/6
Maandsluitin g groep I 12
NL DOET
Uur Cultuur Op tafel lag een briefje
Groep 5/6
Dorpshuis de Tille Boijl
10.30

Woensdaq
Vriidaq
Maandag
Dinsdag

0'l-04-15

-

'1

1.30 uur

Biieenkomst 7 Dalton
Goede Vriidaq iedereen vrii
2" Paasdaq iedereen vrii!
Uur Cultuur Gruffalo

03-04-1 5
06-04-1 5

07-04-15

GroepTd

10.30-11.30uur
Vlechtwerk Noordwolde
Contactavond vriie keus
Donderdaq
Dinsdaq

Woensdag
Woensdag

'16-04-15

Schoolvoetba ltoernooi
Theoretísch verkeersexamen qroep 7&8

Centrale eindtoets groep B
Centrale eindtoets qroep B
Bijeenkomst B Dalton
Uitreikinq Certificaten I
Centrale eindtoets qroep B
Vierinq Koninqsoelen!

21-04-15
22-04-15
22-04-15
23-04-15
24-04-15

Donderdaq
Vriidaq
Maandag

27-04-15

Vriidao

0'l-05-15

Koningsdag
Iedereen vriil
ledereen hele dag naar school qroep 1 tm
I

B

VERJAARDAGTN
MAART
B Ronja Oostra
9 llse Spijker
10 Sven Vermeeren
13 Max van der Walle
15 Annemiek Jager
18 Chris Dumoulin
25 Bowie Peters
27

APRIL
'14 Thomas Zuil
22 Dorian Westerlaan
22 Jildou Veenhouwer
22 Silke Rook
24 Eline Goettsch
25 Eline Swildens
28 Laura Boersma

liemo Oosterveld

MEI
1 Fennick Groen

6 Yaslin Westerlaan
17 Eva Aberson
19 Beau Peters
25 Jurre Mulder
28 Veerle Huisman
30 lsa Russchen
3'l Sasja Algra

BATTERIJEN
Batterr.len kunt u nog steeds brj ons inleveren, de bekende bus staat in de gang. U maakt ons er erg

blijmee.
OUD PAPIER
E)ke eerste drnsdag van de maand wordt uw oude papier door ons opgehaald.
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Dorpskrant groeP

t en 2

De afgelopen periode hebben de kinderen van groep

LenZveelgedaan' we hebben

2

geweest' We hebben een
vioollessen gehad. We zijn naar een voorstelling over paraplu'S
hebben we
poppenkast en treinspoor van het geld van de kerstfair gekregen. Verder
geland in
ruimteschip
een
gewerkt over de winter. En aan het begin van de week is er ineens
alles over de ruimte' De
de zandbak, met een klein wezentje erin. Nu leren we dus van
periode'
kinderen vertellen wat ze erg leuk vonden deze afgelopen

papa
lsa vond de vioollessen zo leuk, dat ze naar vioolles mag. Bij

heeft ze een mini sneeuwpop gemaakt met de naam Ciootje'
een mooi cadeau' Thuis
Laura :vond de vioollessen erg leuk. De poppenkast vindt Laura
heeft ze een sneeuwPoP gemaakt.

jammer dat de poes Truus door
Demi : vindt het rekenen op de computer leuk! Het is wel
goed. De les over de dieren van de
een klap van de auto dood is gegaan. De cito toets ging
wereld van juf Lisa was erg interessant'
jammerwas, is dat er nog geen
Tara: vind het leuk om een sneeuwpop te maken. Wat wel

ijslagomopteschaatsen.Lerenoverderuimteisergleuk!
zijn thuis-planeet ging
Amber: vond het leuk dat juf Nynke samen met het ruimtewezentje
zoeken en we leerden allemaal andere planeten kennen'

gemaakt. lk vond het leuk om
Dean: vond de winter leuk omdat we een sneeuwpop hadden
de planeten te zien op het digibord.

Ronja: vond de ruimte leuk om die
planeten te zien op een grote kaart. Verver

vond het ook leuk om in de sneeuw te

usaffie,ffi%t@

spelen.

sophie: vond de ruimte leuk, omdat het ruimtewezentje er was.
sneeuwpop vond ik best
Jurre: vond het vogelhuisje maken wel een beetje moeilijk, en de
makkelijk om te maken.
Veerle: vond de ruimte leuk want het ruimtewezen kwam'
hij een mooie
Jorrit : vond het ruimteschip maken best wel moeilijk. In de bouwhoek heeft
raket gemaakt.
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Jayden:vond het werken met de magneten leuk. Wat blijft wel aan de magneet zitten en
wat niet.
Sem: vond het erg leuk om een raket te maken, en op de computer werken.
Jesse: vond het leuk om een sneeuwpop

te maken en sneeuwballen gooien vond hij erg

leuk.
Emma: vond de sneeuw erg mooi. En ze vond het leuk om op de namen van de planeten te
klappen.

Jeffrey: speelt graag samen op school met de sneeuw. Verder vond hij het leuk om een
ruimteschip te maken.
Bente: vond raketten bouwen erg leuk. En hij vond het leuk om in de poppenkast te spelen
met andere kinderen .
Jarno: vond de voorsteiling en de vioollessen erg leuk.
llse : vind het spelen op met de klei erg leuk!

odin: weet al wat de melkweg

is en

hijtekent erg mooie vliegende schotels.
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Groep 3 en 4
Het Van der Valk hotel
Op onderstaande foto poseren Laura, Dorian, Micha en Sven trots bij hun bouwwerk.
Zij hebben het idee bedacht om samen een hotel met kapla en lego te bouwen.
Het was best moeilr.lk om het te maken: he t was passen en meten en de vraag was of er genoeg
blokjes waren. Maar door goede samenwerking en doorzettingsvermogen werd een prachtig
complex gebouwd en kreeg het gebouw de naam: Van der Valk hotel!

De kinderen van groep drie en vier hebben van de opbrengst van de Kerstfair prachtige lego
bouwdozen gekregen. Zrlzljn hierheel bllj mee, want naast lezen, schrijven, taal en rekenen vinden
de kinderen het ook fijn als ze nog even met speelgoed zoals lego, kapla en knex tijdens het
keuzewerkuur kunnen spelen. Op onderstaande foto zijn lsa en Bowie druk doende om aan de hand
van een tekening een lego bouwwerk te maken.

,
1

I

i
,
,

i

!?
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Naast kapla en lego werken de kinderen ook graag met knex. Julia en Silke hebben een prachtig
hoog bouwwerk van knex gemaakt. Het uiteindelijke resultaat was een toren van bijna 2 meterl

J

De kinderen van groep 4 hebben in tweetallen verhaaltjes over de winter geschreven.

Het is winter
Eva en Lieke maken een sneeuwpop. Wat zullen we doen?"vraagt Eva. lk weet wat, we doen een
sneeuwballengevecht. Leuk idee zegt Eva. Zullen we dan op de slee vraagt Eva. Oké zegt Lieke. We
kunnen ook wel gaan schaatsen zegt Eva. Maar ik heb geen schaatsen. We gaan schaatsen kopen
zegt Lieke. En nu gaan we schaatsen.
Eva en Lieke

De winter

We hebben geschaatst.Juan, Veerle, Laura en ik. Dat was leuk en we hebben op de ThialÍ ijsbaan in
Heerenveen geschaatst. De eerste keer sneeuwde het ook en waren de auto's met sneeuw bedekt.
Sem en en ik hebben een sneeuwpop gemaakt bij opa en oma. We hebben ook nog twee
sneeuwpopppen bij mama en Edwin gemaakt. Eeen hele grote en een kleine sneeuwpop.
Niels en llse

In de sneeuw

Wouter, Juan en Noëlla hebben ook in de sneeuw gespeeld.We hebben sneeuwballen gemaakt en we
hebben een sneeuwballengevecht gehouden.We hebben ook een sneeuwpop gemaakt. Tessa en
Beer de honden van Wouter vonden de sneeuw ook leuk. We hebben veel pret in de sneeuw gehad.
Noëlla, Juan en Wouter

De winter
Kim en Mirre waren ook in de winter aan het spelen. Wr1 vonden de sneeuw ook leuk. We hebben een
glijbaantje gemaakt. We hebben ook een sneeuwpop gemaakt en ook wel met sneeuwballen gegooid.
Mirre is ook in de winter jarig op 5 februari. Wijvinden de winter wel leuk. We hebben ook over de
winter geknutseld en getekbnd.
Kim en Mirre
36

Groep 5/6
Hoi wij gaan het hebben over het uilenbollen uitpluizen.

Het is prutswerk maar het is ons toch gelukt.
Wel vies, maar leuk.
Uilen eten graag muizen, ratjes en vogels.
We hebben vooral muizen gevonden.
Op de zoekkaart zagen we welke muizen het waren.
Er zaten ook wel

wat larven in.

Baaaaaaaa !! ! ! | ! | ! M Larven!

Dat was het maar weer tot de volgende keer.
De groeten van Tessa, Eline S. en Sasja.

Uilenballen
We hebben met de hele klas uilenballen uit gepluisd.
Omdat Eline Goettsch uilen ballen mee had.
En toen vonden we boten van woelrat veldmuis bruinerat
wat kleine vogels.

Daarna hebben we het in bakjes gedaan.

Groetjes Gidion en Tomas.

Hoi we gaan het hebben over de cito :D

Wij vonden de meeste Cito's moeilijk.
Maar sommige waren makkelijk.
Lieke vond woordenschat het leukst.
En Madelief vind dmt lezen het leukste.
En Nine vond taal en woordenschat.

Groetjes

NINE,MADLIEF,LIEKE.

Hoi wij gaan het over vogeltelling hebben.

We zijn Annemiek, Nynke en Yaslin.
Wij gingen eerst de vogels verkennen en toen gingen wij naar buiten.
En hebben de vogels geteld?

Grote groet Annemiek , Nynke en Yaslin.
Doei !l!l!!ll! !!!!!! !!l!! !l !!!
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Hoi allemaal,

Wij gaan het over de vogelteling hebben.

Wij en onze klas zijn naar buiten geweest. Vooral in het schoolbosje zagen wij veel vogels.
We gingen de vogels tellen 2 merels, I huismus, 4 winterkoningen, 3 kraaien 1"0 pimpelmezen, 5
koolmezen en

1"

specht........

Eline had een encyclopedie en een vogelgíds mee.

Groetjes: Julia en Eline, doei M

!!l!t

Hallo welkom bij Dalton school de Oostenbrink

Wij gaan het over de muzieklessen hebben

.

I

We hebben trombone maar ook trompet en saxofoon
gespeeld.
We gingen in groepen jambe spelen
En

.

er komt ook een concert in Rotterdam.

Dat was het van Ellart Jongedijik en Max van der Walle

Djembee les
We hebben Djembee les gehad

.

We heb en meestal trom bonen , saxofoon en trompet
Maar nu hebben we Djembee les leuk he .
We mochten met groepjes liedjes maken

.

Daarna mochten we de liedjes laten horen.

Tot de volgende keer.
Groetjes van Armando, Britt en Beau

.

Koken

Van brood naar pizza
Koken doen we op maandagmiddag.

Maar ook de creatieve middag
Om precies te zijn om l-4:oo uur
We gingen ...pizza's maken.

.

Leuk!!! En Iekker.
En nu het recept.
Benodigdheden:

1-

plak brood 1 blik tomatensaus kaas

groente en vlees.
Brood + tomatensaus + kaas + groente of vlees
van Thijs en Brent
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Groep 7/B
Haaii!!! lk doe morgen vrijdag mee
Met de playbackschow samen met Jjildou,
Roos en ik zelf. Ogene magicl Komen jullie ook
Kijken en ik ga waarschijnlijk naar de bioscoop
in de voorjaarsvakantie en weet je welke film????....81G HERO 6 doeiiii gr.lotte
13

feb. ls de playbackshow ik doe ook mee

.

Samen met José . Het wordt vast leuk.
En in de voorjaars vakantie ga ik ook allemaal leuke dlngen doen.
Wat voor dingen weet ik nog niet .Groetjes Talltha
Hallo ik ga L3.feb. mee doen met Ogene Magic
Samen met Jildou Lotte en Roos (ik)
En we hadden afgelopen weken hadden we de Cito's. lk vond het wel moeilijk eerlijk gezegd. En we zijn
afgelopen weken ook bezig met knikkeren. lk ben daar wel goed in. En in de Meivakantie gaan we op vakantie

NaarTexel misschien of ergens anders met mijn familie. Doeiiii! Groetjes ROOS O
Hallo ik ben Tiemo
lk vorige week woensdag naar de doemiddag van het Stellingwerf College Segaan.
lk heb haargel gemaakt en ook nog proefjes dat was heel leuk.
De cito zijn eindelijk weer voorbij
En we gaan in april meedoen met schoolvoetbalternool, daar heb ik erg zin in
Tiemo
Hallo

Wij mogen nu zelf iets bedenken wat we interessant vinden.
Daar moeten we een verslag, spreekbeurt
Daar krijgen we ook een cijfer op.
Het beglnt na de voorjaarsvakantie.
El

of prezi

over maken.

ke

Hallo

lk ben Jamy Verboom .
het is bijna voorjaarsvakantie.
daar heb ik super veel zin in want dan gaan we op skivakantie.
we hebben met biologie proefjes gedaan dat vond ik ook wel leuk.
ik heb donderdag net een beugel gekregen en dat doet super veel pijn !!l
maar dat gaat vast nog wel over.
Hallo

We zijn weer aan het knlkkeren op het schoolplein. Er is al veel gewonnen.
We knikkeren vooral met bolsters want die zijn het meest waard.
Een ander onderwerp we hebben met biologie proefjes gedaan. Mijn proefje was met Sumeyra. We kregen prik
in onze handen.
Van koud, warm en lauw water
Bye, Bye Julus
Hallo

Nadevoorjaarsvakantiemoetenweeenpresentatlemaken,vanwatjeinteressantvindt
een cijfer voor, dan gaan de spreekbeurten er uit super toch

Van

endaarkrijgjedan

.

Sam

We hebben de cito's afgenomen, en ik heb best wel goede cijfers gehaaldl We hebben ook proefjes gedaan op
school en het was heel leuk! ln april gaan we ook al meedoen met schoolvoetbal en ik zit in het elftal.
Gr isil
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Hallo,

We hebben alle cito's afgenomen.
lk vond het best wel spannend om de cito' s te maken.
Maar uiteindelijk is het gelukt om mijn doel te bereiken! lk ga naar vwo.
lk heb op alles een a of een a+ ik ben echt super blij I en ik ga ook nog naar groep8+.
Groetjes Dominique
Hallo

We hebben cito gehad
Dat was best moeilijk we ik vond rekenen het moeilijkst. En we waren ook nog naar het linde collage geweest,
daar heb ik gekookt.
Muurklimmen dat was heel leuk en grappig

Groetjes Sumeyra
We hebben cito gehad en dat was soms moeilijk, het makkelijkst vond ik woordenschat en spelling. Maar het
moeilijkst vond ik rekenen. Want soms vind ik dat lastig. En verder ben ik naar het Stellingwerf College en het
Linde College wezen kijken. lk ga volgend jaar naar het Stellingwerf College
Groetjes Lieneke
Hallo

We moeten na de voorjaars vakantie een onderwerp uitzoeken waar we meer over willen weten en dan moet
je een presentatie of een muurkrant maken . En ik ga nog een wiekend weg naar Den Haag, skiën
snowboarden .We hebben ook cito gemaakt
Groetjes Amber
Hallo
Er is een oefenclub voor muziekles.
Voor trompet gaan er van onze school vier heen:Jesse Sjoerd van der Wijk(7), Bas van Nieuwenhoven(7), Julia
van der Wijk(5) en ïessa Mulder(S).Ze hebben ook zelf een trompet voor thuis gehuurd.
Groetjes Jesse Sjoerd

Hallo

We hebben op school net de cito toetsen gehad en ze waren best moellijk. Het was ook best spannend maar
ook wel weer leuk, want dit jaar telt de cito eindtoets niet mee voor naar welk niveau je gaat. Dus tellen de
gewone cito toetsen voor naar welk niveau je gaat, maar gelukkig was het heel goed gegaan.
Groetjes Danny

Vrijdag 13 Februari was er de playbackshow. Groep 8 deed de afscheidsshow zoals altijd op het laatst. lk deed
metVelthe en lsil de drie biggetjes, met alle jongens We will rock you, Abba met Ryan, Fen Yi en Loes en Happy
met heel groep 8. Op het laatst kregen we een zak snoep. Verder was het een leuke avond!
Het bestel Jonas
Hallo
lk zit op

trompet oefenen.

dit weekend met de playbackshow meegedaan met Sam Slot.
We waren tweede geworden. lk heb een leuk weekend gehad Groetjes Bas
En ik heb

Hallo we hebben playbackshow gehad.
Bas en Sam deden mee.
Ze waren tweede niet slecht en we hebben ook cito gehad dat was moeilijk, ik hoop dat het goed is. Dit was het
verhaal van Chris Dumoulin doei

ïwee goede vrienden

Hallo ik zit op dansen.
En ik heb deze week een playbackshow meegedaan met Chantal de vries Mandy Goddijn' madelief de vries
Milou Adrian pajok Anna MANI .
WE DEDEN NIET MEE VOOR DE BEKER JAMMER

.
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IK HEB EEN LEUK WEEKEND GEHAD IK HEB GEZWOMMEN EN GELUIERD
GROETJES

Adrian

ledere donderdag hebben we muzieklessen op school.
Zelf heb ik teBenwoordig niet zo veel met muziek, het past gewoon niet bij me.
Maar veel vinden het leuk.
Groetjes Jellis
Hallo
15 april hebben we weer school voetbal toernooi .
Dan mag groep 7 en 8 weer voetballen dus dat is leuk. Groetjes Damian
Hoi

lk was met roos en lotte met de playbackshow derde geworden.
We deden magic van ogene.
Het was heel leuk .
Groetjes Jildou
Hallo

lk ben iesse en ik ga het hebben over de cito toetsen. De concentratie was van
belang erbij.
ledereen heeft goed gescoord. Het waren vermoeiende toetsen. Het was bloed,
zweet en tranen. Maar dat was

het.

Groeten Jesse Swildens
Hoi

lk deed zelf niet mee met de playbackshow maar natuurlijk wel met groep
8. we hadden ook cito toetsen en
het ging op zich wel goed. We zijn ook naar de middelbare scholen gàgrrn
om te kijken naar welke school je
heen gaat, ik ga naar het Stelllngwerf college.
Fen Yi
Hoi
Er was laatst de

playbackshow dat was leuk ik heb niet meegedaan
toernooien beginnen ook weer dat is echt leuk

En de schoolvoetbal

GR Ryan
Heeyy,

Erwasweereenplaybackshowditjaarikhebzelf

nietmeegedaanmaarwel met groepgnatuurlijkl lkben

ook wezen kijken naar de middelbare scholen en ik ga naar de stelling werf college
in oosterwolde. we hebben
ook cito's gehad en het ging wel goed. Xx loes

@**q*
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Het nieuwe jaar is alweer een aantal weken onderweg.
Het is nu nog winter , maar de lente lonkt!
ln decernber hebben we eerst nog de kerstfair gehad.
Een mooi versierd schoolplein, gezellige kraampjes en hier en daar een lekkere warme vuurkorf
Leuke kerstdingetjes te koop en ook voor de inwendige mens was er genoeg te krijgen.
Met een mooie opbrengst konden alle klassen, de peuterspeelzaal en de kinderopvang een mooi
cadeau uitzoeken.
.

Wij hebben kinetic zand uitgekozen. Dat is speelzand voor
binnen, wat altijd mooi in vorm blijft en nooit uitdroogt.
We hebben er ook vormen bij van auto's, huizen en
kastelen.
De kinderen vinden het erg fijn om ermee te spelen en ze
bouwen de mooiste kunstwerkenl!

kinetic sand

Ook de OJP heeft ons dit jaar weer
verurrend.

Een mooie PIay Mobil boerderij met een
trekker.
Jongens hartelijk bedankt voor dit prachtige
cadeau; de kinderen beleven er veel plezier
aan.

Op de groep zijn we aan het werk met het project WINTER. We leren over warm en koud. Wat
gebeurt met sneeuw als we het binnen zitten. Dragen we een zwembroek of toch liever een sjaal en
muts?
We maken mooie sneeuwpoppen en zorgen voor de vogeltjes die nu niet zo goed zaadjes kunnen
vinden.
Na de voorjaarsvakantie gaan we praten over ZIEK EN GEZOND.
Wat gebeurt er als we naar de dokter gaan of zelfs naar het ziekenhuis? En ben je zelf wel eens ziek?

Wilje ook spelen bij ons op de peuterspeelzaal?
Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen bij ons op de groepl!
Je bent van harte welkom.
Ons telefoonnum mer; 0561 -421634
Opgeven? via internet; ga naar wlr,v.klantenservice@doomiin.nl
telefo n isch ; 038 -421 4521
42
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3 maart
7 maart
10 maart
21 maart
25 maart
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Oud Papier
Bonte Avond in De Tille
Bijeenkomst voor ondernemers in De Tille
Open repetitieochtend Gemengd Koor
Aanvang 10.45 uur in De Tille
Algemene ledenvergadering Tennisvereniging
in De Tille
Oud papier
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang in De Tille
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Meer weten
van online
bankieren.

En een

wereld zien
opengaan.

Samen bankieren met Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.
ledereen moet kunnen bankieren. Daarom biedt de Rabobank extra hulp bij
bankzaken als het alleen niet lukt, om welke reden dan ook. En mocht het nodig zijn,
dan helpen wij u thuis. Dat noemen we samen bankieren.

Bezoek rabobank.nl/samenbankieren voor uw mogetijkheden.
Een aandeel in elkaar

Rabobank

-*@

