EVEN BI’J PRAOTEN
IN B OIJ L

nr. 3 - 2011

COLOFON
“EVEN BI’JPRAOTEN”
Is een tweemaandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL
en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De
Stellingwerfen, Dalton basisschool “de Oosterbrink”en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:

Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Medewerkers:

Bezorgers:

Lida Bokkers-Ossendrijver
Marrie Marks-de Wit
Elske Marks-Blaauwbroek
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed-Bolding

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
R. Boelen
H. Roeles
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterswijk
A. Thalen
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:
Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi’j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof

Abelien Thalen
Corien Krist
Thea Mooij en Rina Kremer
Juup Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Wilma Bouman
Rudy Klesman en Corrie de Vries
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi’jproaten te Boijl.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst
worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor
welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te
korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).
Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl
of u kunt uw copij inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2c.

Even Buurten
Hallo allemaal,
We zitten al volop in de zomer, wat tijdens dit schrijven even overschaduwd wordt met vele
regenbuien, maar we hopen op beter weer.
Ons dorpsfeest is weer achter de rug. We hebben als buurt De Wissel een prima prestatie geleverd:
e
e
de 4 plaats bij de Stratenquiz en ja, Team 1 heeft de 1 prijs behaald tijdens de Zeskamp!
Heerlijk gesmuld hebben we van de verdiende taart! Op naar het volgend dorpsfeest!
Ook willen we nog melden dat Deamen en Ramon Ouwerkerk en Richard Eijbergen volgend jaar ook
flink gaan fietsen en leren, zij gaan hun middelbare schooltijd beginnen op het Stellingwerf College in
Oosterwolde.
Tenslotte willen we een verzoekje doen, wie van onze buurt is bereid om in de toekomst buurtstukjes
te willen schrijven?
Ons komt ook niet altijd alles ter oren en het lijkt ons na jarenlang correspondent te zijn geweest een
prima tijdstip om binnenkort de buurtpen te overhandigen. Laat het ons weten!
Een hele fijne zomer,
Groetjes van Helga en Sabine

Onlangs liet Niels Veening vol trots weten dat hij zijn typediploma heeft behaald. Gefeliciteerd Niels,
nu je zo snel kan typen word je misschien in de toekomst wel de dorpskrantreporter voor de Kerkweg.
Half juni hing bij de familie Platje de vlag uit. Mark was geslaagd voor het
praktijkdiploma schilderen. Van harte gefeliciteerd Mark en succes met je
vervolgopleiding.
Een week later opnieuw de vlag aan de voorgevel, nu met de
verpleegsterskleren; dochter Femke is geslaagd voor verzorgende.
Geweldig Femke we wensen je veel succes in dit mooie vak.
Louis Philipoom heeft een kijkoperatie ondergaan aan zijn knie. De chirurg
kwam er snel achter dat een nieuwe knie noodzakelijk is. Louis wacht nu op een oproep voor de
operatie. Veel sterkte gewenst met de ingreep en laten we hopen dat de pijn met het spiksplinternieuw
gewricht snel verleden tijd is.
Verdrietig bericht.
Op 11 juli kreeg Roelie Jager te horen dat haar zoon Gerke (48) plotseling aan een hartstilstand was
overleden. Gerke is geboren en getogen in onze straat.
Ons medeleven gaat uit naar Roelie, naar zijn zus Will en zijn drie dochters.
Corrie en Rudy
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De Bekhof
Zo kort voor de grote vakantie hebben wij ook nog wat nieuwtjes.
Yvonne die normaal het stukje voor onze buurt altijd samen met Gerrie schrijft, is met Wim op een
avontuurlijke vakantie met hun landrover.
Tijdens het dorpsfeest hebben wij als buurt goed ons best gedaan, maar zijn helaas niet in de prijzen
gevallen. Een volgende keer beter. Het weer viel gelukkig nog een beetje mee, alleen de fietstocht
van de zondagmiddag viel letterlijk in het water en ging dan ook niet door. Toch hebben nog 2
fanatiekelingen hem gefietst (Roelof v.d. Boer en Aize).
Op 28 juni is buurvrouw Jonkers 91 jaar geworden, ze heeft die dag samen met haar familie gevierd,
van harte gefeliciteerd met dit heugelijke feit en nu op naar de 92.
Dan hebben we gehoord dat Silvia van de Berg is geslaagd voor V.M.B.O Kader, van harte gefeliciteerd met je behaalde diploma, volgend jaar gaat ze beginnen op de Friese Poort in Drachten aan de
opleiding verpleegkundige, veel succes met je nieuwe opleiding.
Ook Annemiek Jager willen we feliciteren, ze heeft in juni haar zwemdiploma A gehaald, heel goed
Annemiek!
Begin juli hebben wij nieuwe buren gekregen, het zijn Remco en Marianne Gutterswijk en hun
dochtertje Nynke. Welkom in onze buurt en wij hopen dat jullie het hier naar je zin zullen hebben.
Hieronder stellen zij zich even voor:
Via deze weg willen Remco en ik ons graag voorstellen. Vanaf begin juli wonen wij aan de Boijlerweg
32, naast Wim en Yvonne. We hebben flink verbouwd om het huis te moderniseren en om er echt ons
huis van te maken. We hebben veel zin om in Boijl te komen wonen, voor Remco is Boijl geen
onbekende plek. Hij heeft er van 1989-1998 gewoond, waarna hij eerst op Terschelling en later in
Assen heeft gewoond. We komen er te wonen met onze dochter Nynke. Zij is 12 maart van dit jaar
geboren. Het is fijn voor haar dat we straks een tuin hebben waar ze in kan spelen. In Assen hadden
we alleen een balkon. Remco werkt als asset-engineer bij Electrabel en is verantwoordelijk voor het
plannen van het lange termijn onderhoud in de energiecentrales en ik werk als klinisch verloskundige
in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.
Remco en ik zijn vaak in de bossen te vinden; wandelen, fietsen en of 4 wheel driving zijn dan onze
bezigheden. In de omgeving van Boijl is veel mogelijk! Verder ging ik in Assen naar Zumba. Ook hier
ben ik van plan dat te gaan doen. Yvonne heeft me al laten zien wat een leuke Zumba hier wordt
gegeven (soms zelfs buiten). We hopen nog heel lang en met veel plezier in Boijl te zullen blijven
wonen! Tot ziens!
Remco, Marianne en Nynke Gutterswijk

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
naar aanleiding van ons 40 jarig Huwelijksfeest.
In het bijzonder onze Bekhofbuurt voor het plaatsen
van een mooie poort.
Hartelijk dank daarvoor.
Willem en Gerrie de Jong

Gerrie en Marrie

Reisverslag van Silvia
Eind december kwam mijn lerares de klas in met het nieuws dat ze was gevraagd of onze opleiding
mee wou werken aan het project “Gondar on the move”. Het project “Gondar on the Move” heeft tot
doel de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de kans op werk van Ethiopische jongeren te vergroten.
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Het project richt zich op de Amhara-provincie en in het bijzonder de stad Gondar in het noorden van
Ethiopië.
Na alle voorbereidingen zoals sponsoracties en inentingen was het op 8 april eindelijk tijd om te
vertrekken. Ik was alleen nog maar in Duitsland en België geweest dus ik had nog nooit gevlogen.
Heel leuk dus om dat nu eens te beleven. Het vliegtuig vertrok om 4 uur ’s middags naar Cairo,
daarna vlogen we verder naar Addis Abeba dat is de hoofdstad van Ethiopië en het laatste stuk
vliegen was naar de stad Gondar. Dat was nog een uurtje vliegen in een klein propeller vliegtuigje. Om
9 uur ’s ochtends kwamen we aan in Gondar waar de hele maand zouden verblijven. We verbleven in
een hotel waar iedereen een eigen slaapkamer had met 2-persoons bed, balkon en badkamer. We
kregen elke ochtend een ontbijt en ’s avonds een warme maaltijd of lopend buffet. Maandags was het
tijd om aan het werk te gaan.
In oktober gaan er weer 2 of 3 leerlingen naar Ethiopië om de leerlingen van toerisme te helpen met
de voorbereidingen voor hun eindexamen. Onze taak deze maand was om te kijken wat ze nu kenden
en wat ze nog moesten leren voor hun eindexamen. De eerste dagen stond ik vooral alleen voor de
klas met hulp van mijn lerares omdat mijn klasgenootje ziek was geworden. Het was spannend om in
zo’n klein oud klaslokaaltje in je eentje les te moeten geven aan een groep die je niet kent en die een
andere taal spreekt. Gelukkig spraken ze goed Engels omdat ze de meeste lessen in het Engels
kregen. We zijn begonnen met presenteren over onze opleidingen op het gebied van recreatie en
toerisme. Daarna vertelden hun over hun opleidingen en lieten ze rollenspelen zien over hoe ze
leerden om een reisbureau te runnen of een hotel. Naast dat ze af en toe een rollenspel deden in de
klas hadden ze verder alleen maar theorie. Ons idee was dus om ze een keer mee te nemen de stad
in om ze in de praktijk te leren hoe ze een groep toeristen moeten gids in bijvoorbeeld een kerk of een
kasteel. Ze vonden het geweldig om te doen. Waarschijnlijk hebben ze dit niet vaker gedaan omdat
hun zelf geen geld hebben om naar zoiets toe te gaan. Elke keer was het iemand anders zijn beurt om
te gidsen en naar aanleiding daarvan gaven wij tips en uitleg wat ze konden verbeteren en wat ze al
heel goed deden.
Ook hebben we in het hotel waar we verbleven uitleg gegeven over het bedienen. Als je daar op een
terras zit moet je in je handen klappen als je wilt bestellen, zoiets zou je in Nederland nooit doen. Het
personeel was heel leergierig maar na 2 dagen kon je alles weer uitleggen want dan deden ze het
weer op hun eigen manier. We hebben ze geprobeerd te leren om bestellingen op te schrijven i.p.v.
zelf te onthouden en we hebben ze geleerd hoe je met tafelnummers werkt. Ik hoop dat we in oktober
horen dat ze daar nog goed mee werken. De dames van de schoonmaak hebben we Engelse les
gegeven want als je vroeg om een handdoek wisten ze niet wat je bedoelde. Met behulp van de
hotelbazen heb ik posters gemaakt met woorden in het Engels en in het Amhaars (de taal die hun
spreken).
Één dag ben ik mee geweest naar de kinderafdeling in het ziekenhuis wat erg schokkend was. En één
dag ben ik mee geweest naar het meisjes weeshuis. Op beide plekken hebben we leuke dingen met
ze gedaan zoals kleuren. Het ziekenhuis zag er niet uit, 30 bedden in 1 zaal kom je hier niet tegen
maar daar kon het allemaal. De ouders lagen bij de kinderen in bed en de kinderen hadden niks te
doen. Het was er niet hygiënisch en ik snapte niet dat kinderen in zo’n ruimte weer beter konden
worden. Het weeshuis zag er wel goed verzorgt uit maar de verhalen over het jongens weeshuis
waren weer heel slecht. De meisjes hadden het zo goed omdat ze beschermd moesten worden tegen
de prostitutie. Er zat een groot hek om het huis heen en er stond een bewaker bij het hek.
Ik kan terug kijken op een hele mooie tijd waarin ik veel mensen heb leren kennen met allemaal hun
eigen verhaal. Ze hebben me laten zien hoe blij je kan zijn met de kleine dingen in het leven en ze
hebben me geleerd hoe goed wij het hier in Nederland hebben. Toen ik weer terug was in Nederland
moest ik wennen aan alles, ik kon ineens weer water drinken uit de kraan en er waren hier zoveel
apparaten in huis die alles voor me deden terwijl je daar zag dat alles met de hand werd gedaan. Ik
mis de mensen die ik heb leren kennen want in een maand tijd bouw je een goede band met ze op.
Daarom wil ik over een paar jaar weer terug om te kijken hoe het met ze gaat. Volgend jaar begin ik
met een andere opleiding namelijk; onderwijsassistent waarbij je veel met kinderen doet. Mijn plan is
om over een paar jaar weer die kant op te gaan en iets te betekenen voor de weeskinderen en
straatkinderen of eventueel ergens les te kunnen geven aan ze.
Dit is alweer een heel stuk en nog ben ik lang niet klaar met mijn verslag. Jullie kunnen de rest van
mijn avontuur lezen op www.silviabeun.waarbenjij.nu

Silvia
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Boijl Centrum
Tijdens het dorpsfeest deed onze buurt goede zaken bij de stratenquiz, welke werd gehouden in
Gasterij “Het Builtje”. Er waren veel buurtgenoten aanwezig om gezellig met elkaar de vele vragen op
te lossen. Dat leverde een goed resultaat op, namelijk een eerste prijs!
Ook deed er een groepje mee met de meerkamp, die eindigden in de middenmoot.
Ondanks het slechte weer kunnen we toch nog wel spreken van een geslaagd dorpsfeest.
Dan waren er nog enkele jongelui die na een spannende tijd hun diploma hebben gehaald.
Hendrik Marks is in Zwolle geslaagd voor MBO werktuigbouwkunde, Wilmer Terpstra aan het
Groenhorst College in Emmeloord voor Akkerbouw Niveau 3 en Patrick de Nekker aan het AOC Terra
College in Wolvega VMBO Kader.
Dit was het dan weer. Een prettige vakantie en tot de volgende keer.
Annie

Brinknieuws
Deze keer heel wat Brinknieuwtjes.
Ten eerste wil Immy Slot haar nieuwe bedrijfje promoten hierbij een stukje reclame voor haar:
Even een berichtje voor alle vaders, moeders, opa’s en oma’s en iedereen die kinderkleding leuk
vindt! Ik ben Immy Slot (ja de dochter van Berend en Magriet, dat klopt) en ben sinds maart een
bedrijfje begonnen genaamd: Slimmy Kinderkleding. Ik verkoop kinderkleding tot en met maat 116. Dit
doe ik via mijn webwinkel en op de markt. Ook kunt u een thuisparty boeken en zelf profiteren van
korting! Wilt u de kleding toch eerst graag zelf komen bekijken, ook dat is mogelijk, neemt u dan even
contact met mij op. Neem gerust een kijkje op www.slimmykinderkleding.nl.
Ook kunt u voor vragen een mail sturen naar info@slimmykinderkleding.nl
of bellen met 06 11866924.
Wie weet tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Immy Slot

De nieuwe bewoners van de Brink 15 willen zich bij deze even aan u voorstellen:
Hallo Dorpsgenoten!
Wij zijn Raymon (26 jaar) en Marjolein (23 jaar) en sinds februari 2011 zijn wij de trotse eigenaren van
de Brink 15. Hiervoor woonden wij in Wilhelminaoord, maar oorspronkelijk komen wij uit Noordwolde
en Wolvega. Wij zijn nu meer dan 4 jaar samen. In onze vrije tijd mogen wij graag bootje varen, lekker
tafelen met vrienden en gezellig samen op stap gaan. Raymon werkt op een jachtwerf en bouwt mooie
kruisers. Marjolein werkt voor een incassobedrijf. We hebben het hier erg naar ons zin en vinden het
een mooi en gezellig dorp. Momenteel zijn wij nog druk aan het verbouwen. En dan hopen wij hier nog
lang met veel plezier te blijven wonen.
Groetjes Marjolein en Raymon
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Zoals een ieder vast wel heeft gehoord is oud dorpsgenoot en bewoner van de Brink, de heer Casper
Hartsuiker onlangs op 7 juni 2011 overleden.
We hebben ook leuk nieuws en dat is dat Remon van der Velde voor het VMBO Timmeren en Mitchell
van Zwienen voor de Havo geslaagd zijn en wensen ze veel succes met hun toekomstige plannen.
Tevens hebben we ook een hele goede zwemmer op onze buurt en dat is Thomas van Bennekom en
hij is geslaagd voor zwemvaardigheid 3 en gaat nu door voor het diploma Reddingszwemmen.
Het is alweer een aantal weken geleden maar we hebben een zeer geslaagd dorpsfeest achter de
rug. We hadden mooie versiering door de vele en goede inzet van onze buurtbewoners, de
stratenquiz was zeer geslaagd en waren in grote getale aanwezig, maar zijn helaas niet zo hoog
geëindigd. We hebben ook meegedaan aan de zeskamp en die hebben we iets beter volbracht.
En dan hadden we ook nog een aantal jarigen in ons midden en dat is de heer Jan Hofman en die is 4
juli 80 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in gezondheid toegewenst.
Janet Mooy is 5 juli 40 jaar geworden ook haar willen we van harte feliciteren en nog vele gezonde
jaren toewensen.

André Jager wordt 8 juli 18 jaar en krijgt die dag ook zijn eerste rijles. Dus krijgen er weer een
wegpiraat bij. Dus opgepast allemaal.
Tevens is er een nieuwe journaliste op de buurt genaamd Ilse van Zanden, dus als een ieder iets te
melden heeft dan kan dat vanaf heden nu ook bij haar.
Abelien Thalen en Ilse van Zanden

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de felicitaties, kaarten en bloemen
naar aanleiding van ons 50 jarig huwelijk.
Grietje en Tinus Veldmeijer
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Klokkeweg
Ook aan de Klokkeweg kon dit jaar weer een vlag met schooltas uit het raam gehangen worden!!
Josje Veldmeijer heeft haar examens met succes afgerond en haar Havo diploma op zak! Ze wil graag
de opleiding Toerisme & Recreatie gaan volgen in Breda maar de toelatingseisen zijn verandert en in
plaats van wiskunde wordt er nu M&O of economie gevraagd! Het komend jaar gaat Josje daarom
beide vakken halen op de Vavo, Drenthe College in Assen en daarnaast werken om het felbegeerde
rijbewijs in de wacht te slepen! Het gezellige studentenleven in Breda wordt dus nog een jaartje
uitgesteld maar wij wensen haar veel succes komend jaar!
Klokkeweg zwaait Hettie uit.
De bewoners van de Klokkeweg hebben Hettie niet zomaar laten gaan. Na
ca. 8 jaar op de Klokkeweg te hebben gewoond, gaat zij nu naar een
aanleunwoning in Oosterwolde. Haar medebewoners regelden in het
geheim op 22 juni 2011 een afscheidsfeestje. De garage op Klokkeweg
nummer 15 was omgetoverd tot een heus klein feestzaaltje met de nodige
versiering en lichtjes. Tot een gezellig praathuis dus. Veel bewoners
kwamen langs en bleven, het was tevens ook de mogelijkheid voor de
nieuwste bewoners, Joke en Will om met iedereen kennis te maken.
Na de welkomstspeech werden er wat presentjes overhandigd, waaronder waardebonnen, een foto
van “haar huis aan de Klokkeweg” en een goede fles wijn. Daarna ontspon zich een leuk feestje, dat
door iedereen zeker gewaardeerd werd. Joke en Will zijn meteen ingeburgerd in hun nieuwe
omgeving. Wij wensen Hettie veel geluk en gezondheid op haar nieuwe stekje in Oosterwolde.
De bewoners van de Klokkeweg.
Graag wil ik hierbij iedereen hartelijk bedanken voor het gezellige verrassings afscheidsfeestje 22 juni.
Diana en Rob in het bijzonder, want zij hebben het georganiseerd en Klaasje en Dirk hebben de
garage daarvoor beschikbaar gesteld. Mijn nieuwe buren waren ook aanwezig en zo konden we
meteen kennis maken met hen. Het was een gezellig avondje. Jan Hoogkamer heeft foto’s gemaakt
en Rob Visser heeft er een aantal collages van gemaakt. Zo heb ik leuke herinneringen aan mijn tijd in
Boijl. Nogmaals hartelijk bedankt allemaal ook voor de envelop met inhoud. Op 15 juli ga ik dus Boijl
officieel verlaten en ga ik naar Oosterwolde, naar een aanleunwoning bij Rikkingahof. Ik hoop nog
enige contacten hier aan te houden, zoals het koersballen op woensdag middag en voorlopig nog
Tineke voor de voetjes. Jullie zullen mij dus best nog wel eens signaleren in Boijl. Dus ik zou zeggen
TOT ZIENS, Hettie van Schaijck Misset

Alteveersweg
Hier weer enige nieuwtjes van de Alteveersweg. Als eerste een verhuizing. Jannie Ouwerkerk heeft
onze straat verlaten en woont nu aan de Klokkeweg in Boijl. Het huis naast de garage is ondertussen
ook weer bewoond. Hier wonen nu Hans en Anita Fens, met hun zoontje Damien. Ze komen vanuit
Norg, waar Damien nu nog naar school gaat. Na de zomervakantie gaat hij in Boijl naar de
basisschool. Hans is werkzaam als lasser en Anita houdt zich bezig met brocante cadeau artikelen.
We wensen de familie Fens veel woonplezier toe aan de Alteveersweg.
Verder was er nog de nodige examenstress bij ons in de straat. Jorrit de Vries heeft zijn studie
sociologie aan de universiteit van Groningen er op zitten. Hij mag zich nu Master off Science noemen,
en is nu op zoek naar een leuke baan. Bij de familie Bosma waren er drie examen kandidaten. Ruurd
is geslaagd voor het VMBO en gaat na de zomer de opleiding voor Theater en Evenementen techniek
volgen in Drachten. Uilke heeft zijn VWO diploma gehaald. Hij hoopt dat hij wordt ingeloot voor de
studie diergeneeskunde in Utrecht. Jannie heeft de opleiding tot pedicure gevolgd. De theorie
examens zijn allemaal gehaald en het praktijk examen is ondertussen ook gedaan. De uitslag hiervan
is er nog niet, maar die ziet ze met vertrouwen tegemoet. Ze is ondertussen begonnen met een eigen
praktijk aan huis, maar kan u ook thuis behandelen, dus maak gerust een afspraak (06-25386983).
Uilke heeft daarnaast ook nog het autorijbewijs gehaald. Voor alle geslaagden, Van Harte
Gefeliciteerd met Jullie diploma en veel succes.
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Juup

Snelshutte
Nieuwe bewoners
Eerlijk is eerlijk: de nieuwe bewoners van de Snels Hutte, Henri Zuil en Jolande Punter waren er
eerder dan Marcel en Bernice van Dijk die bij de ijsbaan zijn komen wonen, vandaar de volgorde van
ons bezoek.
Henri (44) en Jolande (42) zijn druk in de weer, dat mag duidelijk zijn. Vrijwel dagelijks zijn twee
deskundigen buiten, maar vooral binnen het huis een totaal nieuw aanzien te geven.
De beide nieuwe bewoners zijn in Boijl opgegroeid, Jolande zelfs op steenworpafstand van Snels
Hutte, het historisch eindpunt van de Doldersumsestraat. Toen ze 17 was ging ze naar Amstelveen
voor een opleiding Ziekenverzorging en daarna ging ze er in een verpleeghuis werken. Enkele jaren
later volgde Henri: hij werd bij Fokker op Schiphol vliegtuigspuiter.
Samen zijn ze heel die tijd in Amsterdam en Zaandam blijven wonen en hun beroep blijven
uitoefenen. In Zaandam werden hun twee jongens geboren: Thomas is nu zes jaar, Wouter is drie.
Henri was intussen bij zijn nieuwe bedrijf Qaps opgeklommen tot chef van de werkplaats in Lelystad –
een uur rijden vanaf Zaandam. Toen ze bij familiebezoek in Boijl – Ynze en Klaasje Punter wonen er
immers nog altijd – zagen dat Snels Hutte lange tijd leeg stond, deden ze een poging tot aankoop. Dat
is gelukt. ‘Een prachtige plek’, aldus de nieuwe bewoners, die voorlopig hun intrek hebben genomen
in hun mobiele huis, van waaruit ze de vorderingen mooi kunnen volgen.
Henri is ook nu na een uur op het vliegveld van Lelystad – ook al moet hij zo nu en dan in het
buitenland werken om vliegtuigen van een nieuw jasje te voorzien – en Jolanda heeft pas een nieuwe
baan gekregen bij verpleeghuis Anna Schotanus in Heerenveen. Thomas vertelt dat hij het zeer naar
zijn zin heeft op de school in Boijl, Wouter kijkt belangstellend uit naar september, wanneer hij naar de
‘grote’ school mag.
De hele familie is natuurlijk zeer benieuwd hoe het nieuwe aanzien van Snels Hutte zal zijn. Met name
Henri heeft al heel wat wijzigingen op het laatste moment weten aan te geven. En hij denkt ook de
datum van ‘verhuizing’ te kennen: 15 oktober. Wij, als leken, geven hem het voordeel van de twijfel –
mooi zal het zeker worden.
We wensen de familie veel succes en veel woonplezier aan de Doldersumsestraat.
Verder klein nieuws
Volop activiteiten in onze kleine gemeenschap, die tijdens de stratenquiz bij Albert en Jeannette wel
z’n uiterste best deed, maar desondanks buiten de prijzen viel.
Afwezig was Odette, bezig met de laatste honderd kilometers van haar voettocht naar Santiago de
Compastella, een pelgrimstocht die ze enkele dagen later bleek te hebben volbracht. Een prachtige
prestatie, terecht beloond met een eerbetoon bij de ingang van haar huis.
Tijdens de avondwandeling van de feestdagen konden belangstellenden kijken bij Hans en Columba.
De eerste wil iedereen de kunst van bridgen bijbrengen, Columba krijgt steeds meer bekendheid als
muzikant - van het duo Colhann bijvoorbeeld, dat sfeervolle Ierse muziek ten gehore brengt.
Schoolnieuws
Voor Arnold ging de vlag uit, hij vervolgt zijn opleiding aan de
havo. Ruben en Martine gaan na de basisschool broederlijk en
zusterlijk naar Oosterwolde en Leonie gaat naar het Linde College
in Wolvega.
Ook geslaagd: Yanick kreeg zijn ('grote' BE) rijbewijs.

Tenslotte nog een kijkje in de ziekenboeg: Hil Kruijshaar mocht het ziekenhuis weer verlaten en de
bloemenauto van Henk de Weert was gelukkig in de weekenden weer niet te missen: hij kon na een
blessuretijd, weer achter het stuur.
Jeannette en Reimer
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De Daoken
•
•
•
•

Boschoordweg

Herman en Mariëlle zijn de trotste ouders geworden van Lars Finn. Samen met Sven Bjorn willen
wij hen veel geluk toe wensen met de kleine jongen.
We hebben weer een paar waterratten erbij op de buurt. Eline Swildens en Thijs Tolman hebben
hun B-diploma gehaald. Knap hoor! Ze kunnen nu veilig zwemmend de vakantie tegemoet.
Aäron Dam heeft zijn Mavo diploma gehaald, nu gaat hij de opleiding SAW (Sociaal Pedagogisch
Werk) volgen in Meppel. Proficiat Aäron.
Het dorpsfeest was dit jaar een natte bedoeling, maar wel geslaagd. Een aantal buurtgenoten
hebben het thema jungle leuk weten neer te zetten.
Hiervoor nog onze dank.

Ondanks een kleinere groep
mensen bij de stratenquiz zijn
we toch nog tweede geworden.
Erg knap! De volgende keer
gaan we er weer voor.
•

Onze jaarlijkse barbecue was
ook deze keer weer een groot succes.
We hebben veel zangtalenten ontdekt tijdens de karaoke.

•

Verder willen we Jacoba nog even veel beterschap wensen, ze heeft al geruime tijd rugklachten.
Ook willen we Roelof en Jannie even feliciteren met hun 25 jaar samen zijn. Dit is groots gevierd
samen met andere feestgangers.
Wij willen een ieder een hele fijne en zonnige vakantie wensen.

•

Groetjes Rina & Thea

Voor alle mensen die zaterdag 9 juli
ons feest tot een knal feest hebben gemaakt
daarvoor heel erg bedankt.
Arend & Lolita
Cor & Annika
Roelof & Jannie
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Bi’j Harmke
In de vorige dorpskrant hebben we het al
aangekondigd en het is ook nog gelukt:
Maaike van der Geest is op 20 mei
getrouwd met Anne Huitema. Het was een
prachtige dag met mooi weer en een
stralend bruidspaar. Namens Maaike en
Anne:” buurtgenoten hartelijk dank voor
het uithangen van de vlag. Het was een
heel feestelijk gezicht”. De zussen lieten
zich natuurlijk ook niet onbetuigd en
maakten een mooie boog van witte
ballonnen.
Nog meer Van der Geestennieuws…Kim
en haar vriend Bram van Koppen hebben
in Vledder een huis gekocht en gaan daar
de komende tijd flink aan het klussen. Het
duurt vast nog wel even voordat Kim Boijl
gaat verlaten.
Dat haastige spoed zelden goed is, ondervond Anne-Marie daags na het dorpsfeest. Op blote voeten
nam zij de bocht te kort en bleef met de kleine teen achter een poot van de hocker haken. Zij hoorde
het kraken en later bleek dat de kleine teen inderdaad gebroken en de hele voet gekneusd was.
Beter nieuws was er voor Dries Wieldraaijer. Op een bord met roze ballonnen konden we lezen dat er
een lyts fryske was geboren. Voor alle duidelijkheid, het gaat om een kleine Friese merrie.
Voor wie het nog niet wist: onze oud-buurtgenoot Herman Mailly en zijn vriendin Marieke zijn op 18
juni de trotse ouders geworden van een mooie dochter genaamd Hannah Roos. Van harte
gefeliciteerd namens ons allemaal.
Half juni zagen we ineens een grote foto van Barry Mailly in de Stellingwerf staan. Hij stond heel stoer
afgebeeld als muskusratvanger met lieslaarzen aan, midden in de sloot. Het bijbehorende verhaal
over het feit dat Barry uit een groot aantal kandidaten uitgekozen was voor deze baan, was wel een
beetje wrang. Juist die week werd het jaarcontract van Barry niet meer verlengd en was hij
muskusratvanger af….
Het dorpsfeest hebben we als buurt met elkaar vooral gevierd tijdens de quiz en de zeskamp. De quiz
verliep zoals altijd chaotisch en tot op het laatst stressvol. Deze keer eindigden we niet in de top, maar
e
e
bij de zeskamp werden onze teams verdienstelijk 3 en 4 .
Is het u trouwens opgevallen hoe oogverblindend wit de palen voor onze vlaggetjes waren geverfd?
Nadat zij een jaar in de keuken van de boerderij gewoond hebben, zijn Hendri en Janny Derks
inmiddels verhuisd naar hun splinternieuwe huis tegenover de AHB. Wilbert, Anouk en de kinderen
hebben nu de beschikking over de hele woning op nr 40. Wij wensen beide gezinnen veel woonplezier
en alle goeds voor de komende jaren.
Zoals een ieder inmiddels wel weet hebben wij een bijzondere creatieve dame, genaamd Els de Niet
op onze buurt wonen.
Momenteel is werk van Els te bewonderen in de Kunstwinkel aan de Hoofdstraat Oost te Noordwolde.
Tot eind augustus, iedere vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00–17.00 uur staat de deur open voor
alle liefhebbers. Voor meer informatie kun je op de site kijken:
www.kunstwerkindestellingen.blogspot.com
Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne vakantie met veel mooi weer!
Jantje en Anne-Marie
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PROTESTANTSE GEMEENTE
In en om de kerk…
Ongeveer 100 kerken in Friesland zijn open in de periode vanaf 2 juli tot en met 10 september. En
wel op zaterdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur. De kerken zijn niet alleen open ter bezichtiging of bezinning. Een groot aantal vrijwilligers verzorgen een diversiteit aan activiteiten tijdens de openstelling.
In nagenoeg alle kerken is iemand aanwezig die iets kan vertellen over de kerk of de kerkelijke gemeenschap. Er worden foto’s van de historie van de kerk en van de restauratie getoond en wordt muziek gemaakt. Er is meestal ook frisdrank, koffie en thee. Op veel plaatsen is een gastenboek. Schrijf
hier in wat u vindt van Tsjerkepaad en het betreffende bezoek in het bijzonder. Bij elke kerk hangt de
speciaal voor dit doel ontworpen Tsjerkepaadvlag.

Ook dit jaar doet een van de drie kerken van de Streekgemeente Frieslands End mee aan het Tsjerkepaad 2011. Het is de dorpskerk van Makkinga.
Op de volgende 6 zaterdagen is de kerk van 13:30 t/m 17:00 open:
Zaterdag 2 juli
Zaterdag 13 augustus
Zaterdag 16 juli
Zaterdag 27 augustus
Zaterdag 30 juli
Zaterdag 10 september
In veel kerken die meedoen zijn activiteiten. Er zijn gebedsvlaggen. U kunt uw wensen, ideeën, gebeden, gedachten, etc. op de aanwezige vlaggetjes schrijven en daarna deze in de kerk ophangen. Andere mensen kunnen deze berichten lezen en gesterkt worden door hetgeen geschreven of in gebed
ook het geschrevene meenemen. Ook is er de gelegenheid een kaarsje te branden. Verder zal er
passende achtergrond orgelmuziek te beluisteren zijn van orgels uit de Stellingwerven en liederen gezongen door Jantsje (uit Makkinga) en Nantjse. Hun cd is ook te koop. Het orgel is vrij te bespelen
door geoefende orgelspelers/orgelspeelsters met respect voor het orgel.
CAMPINGDIENST
Zondag 21 augustus is er om 10.00 uur de jaarlijkse campingdienst in Boijl. Onze gemeente is dan
gast bij Te Hooi en Te Gras.
Dit jaar hebben we Elly Zuiderveld uitgenodigd om met een groepje kinderen te zingen. Zij gaan in de
zomervakantie oefenen. Er kunnen nog meer kinderen meedoen. Zij oefenen dan een paar keer met
Elly. Opgave en meer informatie over de data kunt u vragen bij Jantsje Dijkstra in Makkinga tel. 0516441102
Het thema is op dit moment nog niet bekend. Ik zal in ieder geval aansluiten bij de teksten van de liederen die de kinderen zullen zingen. Dat het vrolijke liederen zijn, is zeker. En natuurlijk vertel ik ook
een kinderverhaal. Misschien wel dat van die engel dat ik ook op school vertelde. Na afloop drinken
we koffie en thee.
Niet alleen de campinggasten zijn welkom. Ook de inwoners van Boijl die niet gewend zijn om zondag
in de kerk te zitten. Kom eens kijken en luisteren naar wat er gebeurt op een doorsnee zondagmor-
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gen. Zo gek is dat niet. In Nederland gaat op dit moment 18% van de bevolking 1 keer per maand op
zondag naar de kerk. Dat was natuurlijk vroeger meer. Maar toen moest je. Nu komen al die mensen
uit vrije wil. Dus als u aanschuift, bent u geen uitzondering. Maar doet u wat veel mensen doen; een
gratis uurtje bezinning en bemoediging.
STAMBOOM
Bomen hebben wortels
blad en tak en stam.
Bomen groeien langzaam
en hun weg is lang

Mensen geven leven
aan hun takken door.
Nieuwe mensen leven:
Zo gaat het steeds maar voort.

Hun wortels vinden voedsel
in de aarde, sap.
De stam geeft het door aan
vrucht en blad en tak.

Bomen kunnen nimmer
zonder grond bestaan.
Raken snel ontworteld
't is zo met hen gedaan.

Mensen hebben wortels
in 't verleden ver.
Vinden daar hun oorsprong
komen langzaam her.

Mensen zijn als bomen
leven niet alleen.
Zonder grond en wortels
leeft geen mens, niet alleen.

BAZAR 2011
Dit jaar is de bazar van onze Streekgemeente Frieslands End op 27 augustus in Makkinga; gelijk met
de Vlomarkt. Opnieuw zal de opbrengst voor Kinderen in de Knel zijn. U mag nu vast voor ons gaan
sparen. Andere jaren hadden we boeken en andere spullen over. Nu beginnen we met niets. Dus hebt
u boeken en snuisterijen en kleine huishoudelijke spullen, bewaar ze voor ons! Verder zijn zelfgebakken koeken en cakes welkom, net als vogelhuisjes, sokken en schilderijen.
Staan ze u echt in de weg dan kunt u contact opnemen met bij Janny Derks 0561 421596. U kunt uw
spullen inleveren op vrijdag 26 augustus van 15.00- 17.00 uur in de kerk van Makkinga of daarvoor bij Jannie Derks.
TENTDIENST
Zondag 11 september is er om 11.00 uur een tentdienst in Boijl. Voor
mij is daarmee een wens uitgekomen. Mijn laatste tentdienst deed ik lang
geleden in Duitsland waar men met een pilsje in de hand luisterde naar
woorden van een oude profeet. En het gekke was die oude woorden waren helemaal niet oubollig. Ze gaan over mensen van nu. Ook in Boijl zal
het een vrolijke en eigentijdse dienst worden met veel muziek en woorden die wat te zeggen hebben. Ik verheug me er op en hoor graag na afloop wat u er van vond. Tot dan.
OM TE DOEN
Er is een oud chassidisch verhaal dat zo gaat: Een vrome vraagt de rabbi: Er staat geschreven: Ieder
in Israël is verplicht te zeggen: Wanneer zal mijn werk tot aan de werken mijner vaderen, Abraham,
Isaak en Jakob, reiken?
Hoe moet dat opgevat worden? Hoe durven wij ons in het hoofd te halen dat wij onze vaderen zouden kunnen evenaren?
De rabbi antwoordt: zoals de vaderen nieuwe wijzen van dienen in het leven riepen, ieder een nieuwe dienst volgens eigen aanleg; de een die van de liefde, de ander die van de kracht, de derde
die van de schoonheid, zo moet ieder van ons, elk op eigen wijze, in het licht van de traditie iets
nieuws stichten.
En niet het al gedaan is doen, maar doen wat nog gedaan moét worden.
Geniet van het wonder van de zomer en van elkaar,
Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End
tel 0516 44 14 77;
e-mail de.pastorije@hetnet.nl www.depastorije.nl
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INGEZONDEN

KWF zoekt collectanten
Iedereen verdient een Morgen
Eén op de drie mensen krijgt kanker en iedereen krijgt er hoe dan ook één of meerdere keren mee te
maken, maar iedereen verdient een morgen!
KWF Kankerbestrijding heeft als doel: Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven
voor de kankerpatiënt.
Dit willen ze bereiken door wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, maar ook door goede
voorlichting te geven, door het aanmoedigen van een gezonde levensstijl en door de kwaliteit van
leven voor kankerpatiënten waar mogelijk te verbeteren.
Wereldwijd werken onderzoekers samen om hun doel te bereiken. Het gaat langzaam, maar toch
wordt steeds meer duidelijk hoe de kwaadaardige woekering van cellen in z’n werk gaat. En wordt er
hard gewerkt om deze vreselijke ziekte zo snel als mogelijk terug te dringen.
Oncologisch onderzoek is erg ingewikkeld en bovendien kostbaar: een kankeronderzoek duurt
ongeveer vier jaar en kost al gauw 450.000 euro. De overheid neemt ook een deel van deze kosten
voor hun rekening, maar het KWF doet veel meer en grotere onderzoeken en besteedt daarom een
groot deel van de opbrengst van de collecte aan deze onderzoeken.
U begrijpt, daar is erg veel geld voor nodig.
De collecteweek loopt dit jaar van maandag 5 september t/m zaterdag 10 september en we zoeken
nog collectanten in uw buurt.
Werkt u (of jij!) ook mee aan een morgen voor iedereen? Collecteren kost maar een paar uur van uw
tijd.
Help alstublieft mee en kijk op www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte.
Aanmelden als collectant kan ook bij Tiny Bijker (kbijker@hotmail.com) tel.nr. 0561-612560 of Rinkje
Smitstra (rinkjesmitstra@gmail.com) 0561-616731

IEDEREEN VERDIENT EEN MORGEN
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DORPSNIEUWS
Dorpsfeest Boijl
Het dorpsfeest is, ondanks de wisselende weersomstandigheden, toch weer een groot succes
geworden. Alleen de fietstocht op zondagmiddag trok in de aanhoudende regen en harde wind slechts
twee fanatieke deelnemers, Roelof van de Boer en Aize Marks. De grote dorpspicknick werd
zaterdagmiddag verplaatst van het sportveld naar de tegenoverliggende boerderij van Anne en Elske
Marks. Zij boden de bijna driehonderd deelnemende Boijligers spontaan een droog plekje aan in hun
bedrijfsgebouwen.

Het dorpsfeest werd donderdagmiddag muzikaal geopend
door Anja en Bert van Starkenburg, van camping te Hooi en
te Gras.
Zij namen de ouderen mee op een muzikale reis door de
jungle, het thema van het feest. Daarna was het tijd voor
koffie met een gebakje en werden er doe- en denkspelletjes
gedaan en drie ronden Bingo gespeeld.
Groep 3 werd winnaar van de quiz en kunnen uitzien naar
een traktatie op de eerste koersbalmiddag in september.

’s Avonds trok een nieuw onderdeel van het programma
ruim 50 deelnemers. Zij maakten een rondwandeling
door het dorp en werden op vijf adressen gastvrij
ontvangen door de bewoners.
Dit varieerde van het bekijken van een melkrobot bij
Anne Marks, plaggenhutten en muziek maken bij Anja
en Bert van Starkenburg tot uitleg over mantra’s,
astrologie, Ierse muziek en bridge bij Hans en Columba
op de Doldersumsestraat.
Bij Sacha Fotografie aan de Daoken kon iedereen op de
foto gezet worden, waarbij Sacha liet zien hoe je daarbij
met licht en donker kunt spelen.

Bij het atelier en de galerie van Els de Niet aan de Boijlerweg kon iedere wandelaar, naast het
bekijken van de expositie, een hand/pootafdruk naar keuze schilderen op het gemeenschappelijke
kunstwerk. De wandelaars waren allemaal erg enthousiast over de opzet van de avond en we gaan bij
het volgende feest zien of we weer een verrassende wandeling uit kunnen zetten. Ideeën zijn welkom.
Heel veel dank aan de gastvrije Boijligers die hun deuren voor ons hebben opengezet!

Vrijdagmiddag werd de schooljeugd vermaakt op het sportveld met muziek en dans. Een heel andere
opzet van de kindermiddag dan we gewend waren. Veel kinderen genoten van het dansen en zingen,
anderen hadden liever spelletjes gedaan. Het bestuur was echter blij dat Ellen en Viola, samen met
Zumba lerares Joyce van der Helm, na het opstappen van de vorige kindercommissie, invulling wilden
geven aan de middag. Ook het kinderkoor van Mirjam Cornelisse en de Zumba selectiegroep hartelijk
dank voor hun optreden!
De dag werd afgesloten met de traditionele Stratenquiz.
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Alle buurten kregen twee uur de tijd om een gevarieerde vragenlijst in
te vullen en deze precies om 22:00 uur weer bij de jubilerende
quizorganisatie in te leveren. Deze dames, Henneke Velzeboer en
Alletta de Weert, zorgen al 25 jaar voor een, bij velen favoriet,
onderdeel van het feest. Tijdens de prijsuitreiking op zondagavond
kregen zij daarom een grote doos Merci en een persoonlijk kaartje
aangeboden van het bestuur.

De quiz werd gewonnen door Boijl Centrum, met één punt verschil op
de voet gevolgd door De Daoken/Boschoordweg.
Het vermelden waard was de positie op de ranglijst van de
e
Klokkeweg…. na jarenlang als 12 en laatste te zijn geëindigd, werden
e
zij deze keer 7 !

Tijdens de meerkamp op zaterdag werd, tussen de buien door, een sportieve strijd geleverd door 16
buurtteams. Met een spelprogramma waar jong en oud aan mee kon doen, werd het team van De
Wissel 2 uiteindelijk de winnaar. Meuleveldweg/Rijsberkamp werd tweede en Bij Harmke 1 derde.
Na een drukbezochte feestavond in dorpshuis De Tille
werd het programma zondagmiddag afgesloten met de
prijsuitreiking van de diverse onderdelen. De vertoning
met een beamer van de tijdens het dorpsfeest
gemaakte foto’s werd zeer gewaardeerd door de
aanwezige Boijligers. Gasterij Het Builtje verzorgde in
en naast het dorpshuis een barbecue.

Op de website www.dorpsfeestboijl.nl kunt u nog veel
meer foto’s zien.
Zo’n dorpsfeest is best vermoeiend!

Inmiddels heeft het bestuur het feest geëvalueerd met een aantal medewerkers en vooral de
zeskampcommissie is erg blij met de aanmelding van 4 nieuwe leden! Deze versterking kunnen zij
goed gebruiken om een volgende keer de spelletjes wat vlotter te kunnen laten verlopen.
Tot slot hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft om het dorpsfeest weer mogelijk te maken.
Dank ook aan de vrijwilligers die op zondag - en maandagmorgen hebben geholpen met de
schoonmaak en het opnieuw inrichten van De Tille!
En Tineke, Marein en ik hebben veel waardering voor de manier waarop jij, met de nodige hulp, ons
dorpshuis draaiende hebt gehouden, zodat alle activiteiten probleemloos en gezellig zijn verlopen!
Tot over twee jaar!
Marein Boekhoudt, Tineke van der Walle en Anne-Marie van der Geest.
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STRATEN

17 juni 2011

Wat ons betreft is de stratenquiz weer prima verlopen!!
Lekker zittend op het terras konden wij twee uur lang prettig relaxt genieten…
Dat lukte echt uitermate goed want, behalve iedereen heen & weer te zien fietsen en rijden wat wij erg
lollig vinden, zaten wij héérlijk te smullen van bijzonder originele gevulde wraps!!
Hartelijk dank hiervoor 
Ook dank voor de prachtige afbeeldingen van Tarzan & Jane!!
Voor wie die spannende Tarzans en Jane’s gemist heeft… ze staan op de site www.dorpsfeestboijl.nl
We willen u natuurlijk de juiste antwoorden niet onthouden, dus zoals gebruikelijk vindt u de gehele
quiz met antwoorden hier in onze dorpskrant terug!
Maar eerst de uitslag!
Met slechts één puntje meer versloeg Boijl Centrum de winnaars van 2009, Daoken/Boschoordweg.
Zij moesten dus met veel pijn de prachtige wisselbeker afstaan!!
e

De 7 plek is dit jaar ingenomen door de Klokkeweg, chapeau 
Na jarenlang heel consequent beslag te hebben gelegd op de laatste plaats, sloegen ze genadeloos
toe en eindigden met stip als middenmoter!!!!!
1. Boijl Centrum 194
2. Daoken/Boschoordweg 193
3. Kerkweg 182
4. De Wissel 175
5. Boijl Oost 174
6. Bi’j Harmke 171

7. Klokkeweg 169
8. Rijsberkamp/Meuleveld 164
9. Snells Hutte 163
10. Bekhof
11. De Brink 157
12. Alteveer/Oostvierdeparten 152

Wij zijn blij dat u weer massaal naar het café bent gekomen voor de laatste vraag en het feestje
daarna was erggg gezellig!!!
We zuchten wel eens als we beginnen met de voorbereidingen, maar vooral door onopvallend rond te
rijden komen we toch elke keer weer leuke “zoekplaatjes” tegen!
Ons verzoek dan ook aan u om toch vooral rond om huis af en toe iets te blijven veranderen…
Bedankt 
Als laatste willen we het bestuur nogmaals bedanken voor de meeeega grote doos Merci.
Super dat jullie aan ons lustrum hebben gedacht!! (we voelen ons wel een beetje oud nu ;))
Wat ons betreft… tot 2013!!!!!!!!!!!!
ALLETTA & HENNEKE
______________________________________________________
VRAGEN & OPDRACHTEN OVER BOIJL VOOR DE THUISBLIJVERS!!!

1. Jammieeeeee
Elke buurt kreeg voor de genomen moeite 10 punten!!
Bi’j Harmke trakteerde ons als eerste op lekkere gevulde wraps en kreeg 11 punten voor de snelheid.
De meest smaakvolle vonden wij de wraps van Boijl Centrum, eveneens 11 punten.
De wijze van serveren verdiende ook 11 punten en deze punten gingen naar De Brink.
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2. Ter ere waarvan hing dit spandoek laatst te wapperen? Promotiewedstrijd VV Boijl – VV Tolbert

3. Wie is de jongste inwoner/inwoonster van Boijl? Geef de volledige voor- en achternaam!
Lars Finn Vermeeren

4. Uit de oude doos
a. Wie zijn deze hummels? (van links naar rechts)
Josje Velmeijer, José de Vries, Jiske Dassen
b. Wat is de titel van de nieuwste single van de groep met
dezelfde naam als hún bijnaam?
“De Stroom”
e

5. Tegen wie speelt het 1 van VV Boijl op 9 september? Oud Heerenveen

6. Hoeveel afbeeldingen van Tarzan staan er in nr. 2 2011 van “ ‘t Even Bijpraoten”? 5

7. Bij wie hingen er afgelopen weken allemaal een tas aan de vlag te wapperen en voor welke
opleiding zijn ze geslaagd? Oeps sorry, dat waren er een heleboel maar we hebben zelf
verzuimd ze allemaal te noteren haha. Alle namen & opleidingen stonden echter in de
Stellingwerf vermeld!!

8. Van wie werden er zondag 29 mei allemaal afscheid genomen in het Boijliger voetbalwereldje en
voor welke verdiensten werden zij bedankt?
e

Joop Braber – trainer, Ep Blaauwbroek – vlagger, Ron-Peter Wormgoor – speler 1 ,
Hiltje Ouwerkerk – bestuurslid, Marietje Terpstra – hand en spandiensten kantine
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GRIJP UW AUTOSLEUTELS, SPRING OP DE FIETS EN HOUDT UW MOBIEL STANDBY

1a. Bij wie prijkt deze tekst aan huis? Menno en Boukje Visser
b. Wat betekent deze “spreuk”? Aan deze kant van de Tjonger

2. Ga naar dit bordje, zoek de opdracht en volg de instructies!
Roosjes maken!!
Elke buurt kreeg punten voor de genomen moeite.
De Brink een extra punt voor de meeste roosjes maar deze waren
echter zo klein dat ze onbruikbaar zijn.
Een aantal buurten zijn met extra punten beloond omdat het zowel
veel als zeer mooie bruikbare roosjes waren!!

3. Waar vindt u dit bord? Nergens! De tekst is; Mooi hè? Weststellingwerf!

4. Bij wie staan deze kale palen op het erf?
Fam. Kleinhoven
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5. Ga naar de picknickbank van t Kerkebos, maak als bewijs een foto en stuur deze naar 06 22977304
Foto als bewijs op mobiel!!

6. Ga naar dit bordje, zoek de opdracht en volg de instructies!
Foto leukste Jane & lekkerste Tarzan uitgeprint meegeleverd

7. Wat klopt er niet op deze foto? Bemeste Tuinaarde

8. Zoek dit bord en noteer wat er
ontbreekt op de stippeltjes!!

a. Annet
b. 1406
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9. Wie wonen er tegenover dit vogelhuisje?

10. Waar “lopen” deze geitjes?

Klaasje en Yntze Punter

Tuin Klokkeweg/Kerkeweg

11. Bij welke paardenliefhebbers siert dit de voorkant van het huis?
Meint Postma en Wilma Bouwer

12. Wie wonen onder dit dak en waarom zijn zij vanavond niet aanwezig?
Henk en Trijntje van de Boer
Lekker op vakantie
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13. Bij wie staat dit beeldje te pronken?
Fam. Lubberdink (Daoken 42)

14. Zoek dit bankje en noteer hoeveel hoefijzers er ontbreken! 2

15. Hoeveel stoelen staan er op het terrein van de Tennisbaan? 13 incl. scheidsrechtersstoel
16. Waar is deze storing?

17. Waar waan je je in Hotel Paris-Liège?

Kantine

Gasterij t Builtje
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18.

a. Wat klopt er niet aan de plattegrond? Huisje 17
e

b. Noteer het 5 bericht uit het gastenboek van de op dit bord vermelde website!

19. In wiens tuin zit deze kikker relaxt op een boomstam?
Exeptio

20. Op welk adres wordt de post in deze brievenbus gestopt?
De Daoken nr. 54

21. Tel de vlechtschermen rond de nieuwe Dalton Basisschool “de Oosterbrink” 0
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22. Wie vraagt zich af of zij/hij gestalkt wordt? Henneke Velzeboer

23. Waar staat deze vuurtoren?
Klokkeweg 21

24. Vlinder gevonden? Wat klopt er niet aan deze foto???
Vliegt de andere kant op (spiegelbeeld)

25. Wat klopt er niet?
Mobiele nummer heeft een 4
te veel
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26. Ga naar het bushokje en volg de instructies!!!! 39 dieren

27. Waar staat dit bijzondere “vogelhuisje”? Klokkeweg 2d

28. Bij wie staat dit vrolijke koetje? Fam. De Jong

29. Wat staat er op de achterkant van dit bord? Mooi hè? Weststellingwerf!
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DE BIERQUIZZZZ

Iedereen lust wel eens een glaasje wijn of bier. Dat een dagelijks glas wijn een gunstig effect
heeft op hart- en bloedvaten wisten we al. Maar ook een schuimende pint heeft zo zijn positieve
punten. Weet jij welke?
Omcirkel het juiste antwoord!
1. Bier dient in de eerste plaats om je dorst te lessen, maar je kan het ook uitwendig gebruiken.
Het helpt dan tegen:
A. Schimmelnagels B. Vet Haar

C. Ongewenste haargroei

D. A, B & C

2. Bier drinken, met mate uiteraard, is goed voor…
A. De elasticiteit van de huid

B. Het zicht

C. Hart & bloedvaten D. Geen van dit al

3. Mout wordt ook wel de ziel van het bier genoemd. Wat doet het?
A. Mout is het ingrediënt dat mensen een dubbele tong geeft
B. Mout geeft het bier zijn goudgele kleur
C. Mout gaat de strijd aan met vrije radicalen
D. Mout geeft rust en wekt de eetlust op
4. Bestaat de bierbuik?

A. Ja

B. Nee

5. Wat betekent het gezegde koud bier maakt warm bloed?
A. Bier werkt lustopwekkend
B. Bier verdrijft kou uit het lichaam
C. Bier zorgt voor een snelle dood
D. Bier verhit de gemoederen
6. Hoe heet de beschermheilige van de brouwers?
A. Gambrinus

B. Ambrosius

C. Sodom

D. Gomorra

7. Bier wordt in de keuken vaak gebruikt om maaltijden te verfijnen. Maar bij het koken moet je
oppassen. Waarom?
A. De alcohol in bier verdubbelt wanneer het gekookt wordt
B. Bier kookt gemakkelijk over en schuimt heel erg
C. Bier schift vrij snel
D. Bier heeft een overheersende smaak
8. Bestaat bierallergie?

A. Ja

B. Nee

9. Een spreekwoord zegt: Bier op wijn geeft venijn, wijn op bier geeft plezier. Zit daar een kern van
waarheid in?
A. Ja, het is slecht om bier na wijn te drinken. Je wordt er ziek van.
B. Nee, het maakt niet uit wat je drinkt.
10. Bier stilt de honger.

A. Waar

B. Niet waar
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RARARA

Omcirkel het juiste antwoord!

1. Wat is er zo speciaal aan de voortplanting van zeepaarden?
A. Het mannetje is diegene die zwanger wordt
B. Ze planten zich voort met drie
C. Ze leggen eitjes in walvissen
2. Hoeveel lippenstift gebruikt de gemiddelde vrouw in haar leven?
A. 500 gram
B. 2,5 kilogram
C. 5 kilogram
3. Welke diersoort heeft als enige een unieke vingerafdruk?
A. Apen

B. IJsberen

C. Koala’s

4. Waarom kan een mens zijn ogen niet openhouden tijdens het niezen?
A. Omdat anders onze oren dichtklappen
B. Omdat onze ogen er anders zouden uit vliegen
C. Omdat onze ogen geïnfecteerd kunnen raken
5. Op welk dier lijkt de mens het meest qua anatomie?
A. Een aap
B. Een panda
C. Een varken
6. Welke twee lichaamsdelen blijven groeien tot je sterft?
A. Neus en oren
B. Tong en neus
C. Oren en ogen
7. Wat was de oorspronkelijke kleur van Coca-Cola?
A. Rood

B. Groen

C. Geel

8. Wat gebeurt er wanneer een vliegtuig boven een groep pinguïns vliegt?
A. Ze krijgen een hartaanval
B. Ze springen allen tegelijk in het water
C. Ze kijken naar omhoog en vallen omver
9. Wat gebeurt er met een goudvis wanneer je hem lang genoeg in het donker laat?
A. Hij gaat dood

B. Hij wordt wit

C. Hij wordt dubbel zo groot

10. Wat is een populair dessert in Schotland?
A. Gefrituurde mars
B. Chocolade met ketchup
C. Spek met gummies
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IN DE ORANJE STEMMING!!
Geef de titel en uitvoerende artiest van de 4 onderstaande foto’s!!!
Wij hebben meerdere titels goed gerekend!!!!!!

1. Vuvuzela – Gebroeders Ko

2. Viva Hollandia – Wolter Kroes

3. Wij houden van Oranje – Andrè Hazes

4. Op een slof en een oude
voetbalschoen – Johnny Hoes
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VOETBAL

Noem het jaartal waarin de Stellingwerf de volgende sportnieuwtjes bracht!!
1. 1965

2. 1984
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3. 1990

4. 1985
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WIE WAT WAAR???

1. Wat kun je alleen houden als je het hebt gegeven aan iemand anders? Je woord

2. Een cowboy komt op vrijdag te paard de stad binnen en vertrekt twee dagen later ook op vrijdag.
Hoe kan dat? Het paard heet vrijdag

3. Wat is de habitat van dit angstaanjagende diertje?
De zee (Sputh Georgia)

4. Wat komt van de trap af maar beweegt niet? Traploper
5. Welk lichaamsdeel is om in te bijten? Appelwangentje

6. Wat was de strekking van de kop in de krant die je níet
verwacht maar wél bij deze foto hoorde?
Wasmachines gaan NIET langer mee met Calgon

7. Wat is een DWEET? Een tweet die je plaatst als je dronken bent
8. Een 65-jarige professor overleefde onlangs ternauwernood 4-dagen in een moeras!
a. Wat hield hem in leven? Urine en plantenstengels
b. Van welk dier had hij het meeste last? Mug

31

PLAATSNAMEN RADEN

Voorbeeld:

Hij mag dan Van Hanegem heten, toch is hij de KROMMENIE
Als hij z’n telefoon niet opneemt BUSSUM dan op via z’n pieper

1. Helaas met verpissen wint hij van me, maar met scrabble Delft hij geheid ’t onderspit

2. Erg lief, maar nee dank je, ik blijf maar Kortenhoef geen koffie

3. Wauw, haar zonvakantie had niet veel om ’t lijf maar Bruinisse wel

4. Weet jij nog waar we gisteren waren, ‘t is dat dorpje dat onder Assen ligt maar net Bovensmilde?

5. Jeetje, het scheelde maar een haar of de keeper Hattum gehouden.

6. Als ik in de problemen kom kan ik dan bij Utrecht?

7. Bij de bosrand zag de jager een Hindelopen

8. De slimme journalist wilde Maxima opsporen en ging daarom de buren Uithoorn

9. Lopik op de Dam, wie denk je dat ik tegenkom?

10. Hoewel het Elspeet , moest ze haar lezing in Elsloo afzeggen
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DOORDENKERTJES DIE MET HET WEER TE MAKEN HEBBEN

1. Donderwolk

2. Hittegolf

3. Luchtdruk

4. IJzel

5. Rijp

6. Hagelstenen

33

Nog steeds in de ORANJE mood beelden wij nu 3 spreekwoorden/gezegdes uit! Welke?????

1. Onder één hoedje spelen

3. Iemand de das om doen

2. De handdoek in de ring gooien
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN!!! Omcirkel de gevonden verschillen op de onderste afbeelding!!!
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MUZIEK

DE PLAAT EN ZIJN VERHAAL…
Onderstaande teksten geven het verhaal weer van 2 bekende songs uit de jaren ’80 !!
Wij zoeken de titel en de naam van de artiest!!

1. Billy Jean – Michael Jackson

Ze stond ineens voor me, daar in die discotheek. Ze was niet zomaar een gewoon meisje; ze leek wel een
model uit één of andere glamour-film. We keken elkaar aan en het leek wel of iedereen stond mee te kijken,
toen ze zei dat vanaf nu de dansvloer alleen voor ons tweeën was. Ik was overdonderd door haar
zelfverzekerdheid, maar ik zou en moest met haar dansen. Terwijl we daar stonden, zag ik de anderen
denken. Wat hadden zij graag met haar de dansvloer onveilig hebben gemaakt.
Ik wist dat ik moest uitkijken. Mensen om me heen hebben me altijd al gewaarschuwd dat ik goed moet
oppassen met vrouwen. Kijk uit dat je ze niet al teveel teleurstelt, zei m’n moeder altijd. “Want voor je het
weet hebben ze je helemaal in hun macht”, waarschuwde ze.
Maar daar had ik op dat moment geen oog voor. Het leek wel een eeuwigheid, de tijd die we samen
doorbrachten. Ze had me helemaal in haar macht, met haar geheime plannetjes, waar ik op dat moment nog
niets van afwist. Ik kon nergens aan denken toen ze me helemaal in haar macht kreeg. Als ik alles van
tevoren had geweten, had ik mezelf wel twee keer bedacht.
Na een tijdje kwam ze met haar verhaal. Dat jongetje op die foto, met die zielige ogen, die leek toch
sprekend op mij? Nu had ik haar pas door – zij beweerde dat het kind van mij was. Maar wat kon ik nu
doen? Ik deed m’n best om me te verweren, maar hoe kon ik haar nu weerstaan? Ik had de strijd nu al
verloren.
Maar ik blijf volhouden: zij is niet mijn lief, ze is gewoon een meisje dat zegt dat ik de vader van haar kind
ben. Ik probeer me te verweren, maar het lukt me maar niet. En toch is ze zomaar een meisje dat zomaar
wat beweert…
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2. Born in the USA – Bruce Springsteen

Ik ben geboren in een of ander stadje van niks.
Je weet wel, zo’n stad waar je al vanaf je geboorte de ene na de andere opdoffer krijgt, omdat het leven je
gewoon niet mee zit.
Uiteindelijk leef je gewoon van tegenslag naar tegenslag, en verdoe je je tijd met opstaan en weer verder
gaan in de dagelijkse strijd.
Zo is nu eenmaal het leven in Amerika.
Toen ik al wat ouder was, vroegen ze me of ik niet iets wilde betekenen voor m’n land.
Voor ik het wist hadden ze een geweer in m’n handen gestopt en zat ik in het vliegtuig naar een of ander ver
land. Ik moest vechten tegen de spleetogen, zeiden ze, zonder dat ze me vertelden waaróm.
Ook dat was het leven in Amerika.
Maar goed, ik kom terug en klop weer aan bij de fabriek waar ik altijd al had gewerkt.
Maar daar zeiden ze alleen maar: “Ach, als ik het voor het zeggen had zou je zo weer terug kunnen komen.
Maar ja, de tijden zijn veranderd, hè”.
En bij het kantoor van de veteranencommissie konden ze ook al niks voor me doen.
“Je begrijpt het gewoon niet”, was alles wat ze me te zeggen hadden.
Maar hoe zit het dan met m’n broer, die daar tegen de Vietcong moest vechten?
De mensen tegen wie hij moest vechten zijn er allemaal nog, hij is er gewoon niet meer.
Ik heb hier nog een foto van hem en zijn vrouw, die hij had opgedaan in Saigon, maar het is alles wat ik van
‘m heb.
En dus sta ik hier, aan de rand van de stad.
Ik zie de contouren van de gevangenis en de bulderende vlammen uit de schoorstenen van de raffinaderij.
Eventjes voel ik me precies zo: een bulderende vlam, vol energie, maar die uiteindelijk in het niets verdwijnt.
Dát is nu eenmaal het leven in Amerika…
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG?
Noteer de artiest/band en de titel van het nummer waarin deze tekstregels voorkomen:

3.

“We're caught in a trap
I can't walk out”
Elvis Presley – Suspicious Minds

4.

“I let it fall, my heart
And as it fell, you rose to claim it”
Adele – Set fire to the rain

5.

“Een leugen heeft gewonnen van de trouw
Wat ben jij voor een vrouw”
Frans Duijts – Je denkt maar dat je alles mag van mij

6.

Ga naar

en zoek op Boijl

Blader net zolang tot u de enige juiste videoclip heeft gevonden ;)
Luister en kijk de videoclip helemaal af tot u de vraag in beeld krijgt!!
Noteer het antwoord hier onder!!!!!
Don’t worry bout a thing, cause every little thing gonna be all right
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RARA WIE ZIN WIJ ????

1. Juup Bosma & André de Jong

2. José de Vries & Nienke van Zanden

3. Sabine Dam & Dominique Sijbesma

4. Yanick Wieldraaijer & Jorrit de Vries
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5. Henneke Velzeboer & Mhairu Blom

6. René Terpstra & Stefan Edema

7. Meint Postma & Roelof de Nekker

8. Karin Dassen & Rina Blaauwbroek
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9. Ep Blaauwbroek & Anne van der Helm

10. Femke Platje & Tineke Veening

11. Marjan From & Alletta de Weert

12. Martin de Groot & Marc Goddijn
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VERENIGINGSLEVEN

Laatste nieuws verbouwing de Tille
Zoals bekend heeft het College van B.en W. enige tijd geleden het besluit genomen om de plannen
voor het verbouwen van de Tille niet op te nemen in de kadernota 2012. Het bestuur van Dorpsbelang
heeft op diverse manieren (wethouder, raadscommissies en perspublicaties) laten weten dit besluit
niet te begrijpen. Een grondige renovatie en beperkte verbouwing is en blijft ons inziens noodzakelijk.
Tijdens de behandeling van de kadernota 2012 heeft het CDA nog een motie ingediend om de
verbouwing van de Tille alsnog mogelijk te maken. Deze motie heeft echter niet de steun van de
meerderheid van de raadsleden gekregen. Dat betekent dat wij weer terug bij af zijn. In de komende
maanden zullen wij wederom in overleg gaan met de verantwoordelijke wethouder om in ieder geval
op korte termijn een aantal urgente aanpassingen (w.o. de vervanging van de c.v-installatie) uit te
laten voeren. Wij hopen u daarover in de volgende Dorpskrant meer informatie te kunnen geven.
Streekvervoer in de zomervakantie
Na lang heen en weer bellen en mailen, blijkt dat Qbuzz in de zomervakantie geen lijn 17 laat rijden.
Hieronder het antwoord van de klantenservice van Qbuzz ZOF:“Uit tellingen is gebleken dat in de
zomervakantie nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt van de reguliere lijn 17 tussen Elsloo en
Oosterwolde.Dat is dan tevens de reden waarom lijn 17 in die periode niet op genoemd traject rijdt.Om
toch te voorzien in een busverbinding, is de Opstapper ingesteld. De Opstapper 791 rijdt vanuit Elsloo,
Boijl, Nijeberkoop, Makkinga, Langedijke naar Oosterwolde.Wilt u van de Opstapper gebruik maken
dan dient u deze vooraf te reserveren. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.qbuzz.nl –
Helaas is het niet mogelijk om in de genoemde periode vanuit Boijl of Oosterwolde rechtstreeks naar
Steenwijk te reizen. Dit kan alleen via een behoorlijke omweg”.

AED –herhalingslessen
Op maandag 12 en donderdag 15 september vinden de halfjaarlijkse AEDherhalingslessen weer plaats. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
U krijgt te zijner tijd weer een persoonlijke uitnodiging.
Verkeer
Er is contact geweest met de gemeente over de slechte staat van bepaalde wegen van ons dorp. Het
gaat dan om het laatste stuk van de Bekhofweg, de Oostvierdeparten en het fietspad aan de
Boijlerweg. Op dit moment kan de gemeente nog niets toezeggen of er iets aan deze wegen en
fietspad wordt gedaan. Het wegenonderhoudsplan 2011 moet nog aan de leden van de
gemeenteraad worden toegestuurd ter informatie. Als de gemeenteraad geen opmerkingen heeft dan
wordt het wegenonderhoudsprogramma 2011 naar ons toegestuurd en wordt duidelijk of er iets aan
de wegen in Boijl wordt gedaan.
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!! OPROEP !!

!! OPROEP !!

!! OPROEP !!

Het bestuur van Dorpsbelang is op zoek naar mensen die ‘hart’ hebben voor Boijl
en zich in willen zetten om de belangen van ons dorp bij de verschillende
instanties uit te dragen. Wij zijn niet direct op zoek naar bestuursleden,
alhoewel ook die van harte welkom zijn, maar naar personen die
bijvoorbeeld voor korte tijd aan bepaalde projecten mee willen werken.
Diegene die meer wil weten, kan contact opnemen met voorzitter
Geert Pijlman tel. 0561-421729.

'Net als vroeger, de wijkzuster is terug.’
Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis, het liefst in hun eigen
vertrouwde omgeving. De behoefte aan thuiszorg neemt daarom ook
steeds meer toe. Ouderen zijn echter ook kritisch en willen graag dat de
zorg eenvoudig en optimaal rondom hen georganiseerd wordt. De
Friese Wouden stemt haar zorgverlening dan ook precies af op hun
wensen. De vertrouwde wijkverpleegkundige is het gezicht van De
Friese Wouden. Ze heeft een klein vast team om zich heen: creatief,
dynamisch en met kennis van zaken. Samen streven ze naar de meest
optimale zorg voor hun cliënten: persoonlijk, vertrouwd en dichtbij.
Marianne Vermeulen, manager zorg De Friese Wouden: ‘De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk
voor de zorg in een wijk. Ze kent de cliënt en is de spin in het zorgweb rondom hen. Huisarts en
cliënten kunnen haar gemakkelijk bereiken. Zij weten door onze kleine wijkteams precies bij wie ze
terecht kunnen met hun zorgvragen en wie er bij hen over de vloer komt.’Het hele werkgebied van De
Friese Wouden in Weststellingwerf is opgedeeld in wijken. In elke wijk werkt een klein wijkteam met
vaste verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en verzorgenden. Het zorggebied per team is klein
gehouden, daarom kan de zorg eenvoudig worden georganiseerd, volgens Marianne Vermeulen. ‘Het
wijkteam is klein en staat daardoor dichtbij de klant. Onze medewerkers zijn nauw betrokken bij de
cliënten. Ze zorgen niet alleen voor hen, ze denken ook mee hoe hun dagelijks leven zo aangenaam
mogelijk kan zijn. Er kan snel iets geregeld worden en in geval van nood hoeven ze niet van ver te
komen, ze zijn er zo. ‘Dichtbij‘ is de kracht van onze kleine wijkteams.’
Het bestuur van Dorpsbelang Boijl

felici
teert de voetballers
van Boijl met de
promotie naar de
DERDE KLASSE
43

SPORT
Voetbalvereniging Boijl
De voetbalvereniging Boijl bestaat 75 jaar en dat willen we weten ook….!!!
Het weekend van 9, 10 en 11 september hopen wij u allen welkom te heten op ons sportpark waar we
drie dagen op feestelijke wijze vieren dat er al 75 jaar met veel plezier, sportief & succesvol wordt
gevoetbald in Boijl!!

Na ruim een jaar van voorbereidingen is het programma volledig rond en worden momenteel nog de
laatste puntjes op de spreekwoordelijk “ i “ gezet!!
e
Houdt u dus het 2 weekend van september vrij want we kunnen natuurlijk pas spreken van een
geslaagd feest als u er allen bij bent geweest!!!

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2011
De aftrap van ons jubileumweekend wordt natuurlijk passend genomen……
Een spectaculaire wedstrijd van

BOIJL 1 – OUD HEERENVEEN

De mannen van ons succesvolle eerste elftal nemen het op tegen een selectie van oud
spelers van SC Heerenveen!
Of de gedrevenheid van onze “jonge honden” opgewassen is tegen de jarenlange ervaring
van bijvoorbeeld een Gert Jan Verbeek…??
We gaan het zien, laten ons verrassen en gaan in ieder geval genieten van een unieke &
mooie wedstrijd!!!

Aanvang 19.30 uur!
Entree € 5,-- p.p. (tot 12 jaar gratis) bij de aangegeven kaartjesverkooppunten

Let op…
Het entreekaartje verschaft u eveneens toegang tot onze gezellige
feesttent!!!
Met een drankje en een lekker stukje muziek van DJ Anne gaan we
na afloop van de wedstrijd er nog een gezellig feest van maken!!!

44

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011
Zaterdag is dé dag voor de jeugd…
Het sportveld wordt omgetoverd tot VOETBALCITY

Alle BOZO leden én de kinderen vanaf groep 3 die Dalton basisschool “De Oosterbrink”
bezoeken kunnen meedoen aan de meest fantastische voetbalspelletjes!!!
Voor lekkers en de lunch wordt gezorgd dus als je dit spektakel niet wilt missen vergeet je
dan niet op te geven vóór 15 augustus middels het speciale inschrijfformulier!!
Let op… ben je niet lid van BOZO… het inschrijfformulier is 14 juli digitaal met het
weekbriefje van school meegestuurd!
De BOZO leden hebben persoonlijk het inschrijfformulier thuis gekregen!!
Ben je het inschrijfformulier kwijt? Geen paniek… neem dan even contact op met Jeroen
Bokkers en dan gaat het helemaal goed komen!!!
Natuurlijk rekenen we behalve op vele vele enthousiaste jonge voetballiefhebbers op véél
publiek en enthousiaste aanmoedigingen!!!!
Aanvang 09.00 uur - Afsluiting +/- 14.00 uur
Deelname is gratis!
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ZATERDAGMIDDAG 10 SEPTEMBER
Receptie voor leden, oud-leden en genodigden!
Zaterdagmiddag is het tijd voor een reünie van leden, oud-leden en
genodigden!!!
Wij hopen dat de receptie een gezellig samenzijn wordt waarbij,
onder het genot van een hapje & een drankje, volop gelegenheid is
om gezellig bij te praten!

Aansluitend is er gelegenheid om samen van een uitgebreide broodmaaltijd te genieten!
Als u wilt deelnemen aan de broodmaaltijd verzoeken wij u zich vooraf op te geven.
De kosten bedragen € 7,50 p.p.
Opgave kan door het bedrag over te maken op bankreknr. 1095.91.844 t.n.v. G. Prins,
onder vermelding van reünie VV Boijl, uw nr. van de adressticker en voor- en
achternaam + aantal personen.
Wij vragen u zich op te geven voor 1 augustus.
Aanvang receptie 15.00 uur
Aanvang broodmaaltijd 17.30 uur – Afsluiting 19.30 uur

ZATERDAGAVOND 10 SEPTEMBER
Feestavond!!!!
Zaterdagavond hopen we het dak van de feesttent eraf te feesten!!!
Met medewerking van de Partyband Smildegeroet belooft dit een koud kunstje te worden dus
we hopen dan ook dat het een swingende, superrrr gezellige avond gaat worden!!!
Onze feesttent is toegankelijk voor iedereen!!
(vanaf 12 jaar en ouder)
Aanvang 20.30 uur
Entree € 5,-- p.p. te betalen bij de ingang van de feesttent

75 JAAR VOETBAL IN BEELD
De gehele zaterdag is er gelegenheid om in de kantine een foto- en diatentoonstelling te
bezichtigen.
Tevens zullen er een aantal films gedraaid worden van hoogtepunten binnen de
voetbalvereniging!!
Ook aan dit onderdeel is al een aantal maanden werk voorafgegaan en een kijkje nemen in
onze kantine is dan ook alleszins de moeite waard!!
46

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Zondagmorgen wordt er een kerkdienst gehouden door PKN Frieslands End.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang, waarbij gedacht wordt aan bijvoorbeeld het
uitnodigen van een Gospelkoor.
De jubileumcommissie heeft de feesttent ter beschikking gesteld, maar de organisatie en
invulling van de dienst uiteraard bij de Protestante Kerkgenootschap gelaten.
Voor meer informatie omtrent deze bijzonder Kerkdienst dient u zich dan ook te wenden tot
de woordvoerder van uw Kerk.
De dienst staat gepland van 11.00 – 12.00 uur

ZONDAGMIDDAG 11 SEPTEMBER
De zondagmiddag wordt een waar prijzenfestival!
Met een geslaagd onderdeel van een eerder net zo’n geslaagd Voetbalmix toernooi willen
we er een gezellige en spannende middag van maken, dus Coba komt weer van stal en ze
SCHIJT – JE – RIJK
Zondagmiddag om 14.00 uur wordt Coba de “wei” ingestuurd en zal hopelijk een flinke
koeienvlaai werpen op UW kavel.
DEZE VERSE KOEIENVLAAI ZAL GOED ZIJN VOOR MAAR LIEFST € 450,--

Daarnaast zijn er nog vele vele andere mooie prijzen te winnen, want een ander onderdeel
van de zondagmiddag is de succesformule
SCHIET – JE – RIJK
Bij dit onderdeel hebt u prijs zodra de weggeschoten bal op uw kavel beland!!
Een kleine greep uit de prijzenkast…
Een dinerbon voor 2 pers, dagarrangement Hollands Venetië, een ballonvaart,
Speelstad Oranje met 4 pers, bioscoopbon voor 2 pers, een familieportret, een
overheerlijke BBQ schotel, een VIP arrangement SC Heerenveen etc etc

Om iedereen de kans te geven dat mooie geldbedrag te winnen of één van de andere
fantastische prijzen in de wacht te slepen, komen de kavelverkopers binnenkort bij u aan de
deur!!
De prijs van één kavel is slechts € 5,-Uiteraard laten wij u er vrij in of u geen, één of wellicht meerdere kavels wilt kopen, maaaar
de prijzen zijn de moeite waard én door uw deelname bent u tevens allen hoofdsponsor van
ons groots opgezette jubileumfeest!!!!! Waarvoor alvast onze gemeende dank!!!!!

NA AFLOOP GEZELLIGE AFSLUITING IN DE FEESTTENT
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Tot zo ver alle ins & outs wat betreft ons 75-jarig Jubileumfeest!!!
Wij hebben als commissie gemeend u op deze wijze een gevarieerd en gezellig programma aan te
kunnen bieden waarbij alle voetballiefhebbers, praktiserend of niet (meer), aan hun trekken komen!!!
Mochten er vragen zijn omtrent een specifiek onderdeel of heeft u nog oude foto’s, krantenknipsels
e.d. die gebruikt kunnen worden voor de fototentoonstelling en het jubileumboek dan horen wij dat
graag van u.
U kunt ons mailen: jubileumcommissie@vvboijl.nl
Vermeld bij onderwerp de naam voor wie de mail bestemd is!
Adressen
Boijl1 – SC Heerenveen
Vrijdagavond Tentfeest
Voetbalcity
Receptie
Zaterdagavondfeest
Schijt-je-rijk

Anne Marks, Henk van de Boer, Gerard Prins
Henneke Velzeboer, Tim de Neeling
Tineke vd Walle, Herman Vermeeren, Anne Slot
Jeroen Bokkers, Winfred Boekhoudt
Henneke Velzeboer, Alletta de Weerd
Tineke vd Walle, Alletta de Weerd, Lolita Smit, John de Vries, Jacob
de Vries, Robert Vos
Henneke Velzeboer, Geert van de Boer

Fototentoonstelling
Jubileumboek
PR

Geert van de Boer, René Terpstra, Hendrik Marks
Henneke Velzeboer
Henneke Velzeboer, Ron-Peter Wormgoor, Marc Goddijn,
Tim de Neeling

EHBO
Beveiliging/Parkeren

Hiltje de Vries
Enno Russchen

Catering

Tineke vd Walle

Algemene vragen

Henneke Velzeboer (voorzitter)

Rest ons nog een laatste, zeker niet onbelangrijk puntje aan te halen… Het Jubileumboek

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum wordt er een Jubileumboek uitgegeven.
Als u belangstelling heeft voor deze speciale eenmalige uitgave, verzoeken wij u de kosten à € 12,50
over te maken op eerder genoemd rekeningnummer, o.v.v. Jubileumboek VV Boijl, voor- en
achternaam. (deelname aan de broodmaaltijd en bestelling van het boek kunt u samenvoegen)
Graag voor 1 augustus 2011.
E

GRAAG BEGROETEN WIJ U HET 2 WEEKEND VAN SEPTEMBER!!!

Jubileumcommissie 75-jarig bestaan
VV Boijl
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Meer voetbal nieuws
PROMOTIE
Het seizoen 2010/2011 stond voor de VV Boijl vooral in het teken van hoogtepunten.
Een beetje tegenstrijdig is dat het vijfde elftal geen enkel punt wist te behalen. Het derde speelde
daarentegen een verdienstelijk seizoen, waar geëindigd werd in de middenmoot.
Het tweede speelde lang mee in de strijd om het kampioensschap, maar moest in het slot van de
competitie zijn meerdere erkennen in Tijnje en Olyphia.
Het hoogtepunt was de promotie van het vlaggenschip van VV Boijl, die voor de tweede maal op rij
gepromoveerd is.
Daar leek het geruime tijd niet op uit te draaien. Na een zeer moeizame start in de vierde klasse
werden er in de tweede periode veel wedstrijden gewonnen. Samen met Smilde’94 werd er gestreden
voor de eerste plaats. Omdat de onderlinge wedstrijd in de winter was afgelast moest er in het
voorjaar alsnog voor de winst gestreden worden. In een spannende thuiswedstrijd speelde Boijl met
1-1 gelijk en daarmee was de periode en dus nacompetitie een feit.
Nadat de periode binnen was werd de competitie vrij matig afgesloten. Na enkele onnodige
verliespartijen eindigde Boijl op de achtste plek.
In de nacompetitie moest er in een tweestrijd afgerekend worden met VV Tolbert. Er werd begonnen
met een uitwedstrijd. Met een bus vol selectiespelers en vaste aanhang werd vertrokken richting
Tolbert. In een gelijkopgaande wedstrijd waarin Boijl goed mee deed, leek Tolbert in de tweede helft
uit te lopen naar een dikke overwinning en daarmee zou de wedstrijd in Boijl slechts een formaliteit
zijn. Maar na een 4-1 achterstand wist Boijl veerkracht te tonen en terug te komen tot een gelijke
stand.
De thuiswedstrijd werd dus allesbeslissend!
De inzet was ook duidelijk, namelijk promotie naar de derde klasse. Voor VV Boijl zou dit een unieke
prestatie zijn, want nog nooit eerder acteerde het eerste elftal op zo’n hoog niveau.
Op de wedstrijddag werd ‘s ochtends samen geluncht met de sponsoren, het bestuur en de
technische staf.
Die middag werd de wedstrijd eigenlijk een kopie van de wedstrijd in Tolbert!
Tolbert was de eerste helft gevaarlijker en bouwde weer een grote voorsprong op (0-3). In de rust
werden de spelers van Boijl erop gewezen dat het nu of nooit was. Vol frisse moed werd er begonnen
aan de tweede helft.
Het bleek doorgedrongen te zijn tot de spelers, zo’n kans krijgen we niet snel weer.
In een zeer enerverende wedstrijd werd de achterstand omgebogen tot een gelijk spel en moesten
penalty’s de doorslag geven. Keeper de Jong wist zich te onderscheiden door een penalty te pakken
en zelf de winnende binnen te schieten!
Hierna barste het feest los!!!
Samen met de aanhang, spelers en iedereen die Boijl een warm hart toedraagt werd de promotie
gevierd! Zelfs ‘s avonds in Eesveen, was Boijl ruim vertegenwoordigd in Discotheek Smithys, waar
een groot feest werd gebouwd!!!
Voor mensen die de penaltyreeks
niet hebben durven kijken, of niet
aanwezig waren, deze is na te
kijken op internet.
Op YouTube is hij te vinden met
als zoekopdracht…
Penaltyreeks vv Boijl - vv Tolbert.
Anders is deze link de video met
de winnende penaltyreeks!!!
http://www.youtube.com/watch?v=
J4axQbwfIDo
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DRIENERLO
VV Boijl is de laatste vijf jaar indien mogelijk ook aanwezig op het toernooi van VV Drienerlo.
Dit is een erfenis van trainer Richard de Boer, die daar VV Boijl geïntroduceerd heeft.
Het meerdaagse toernooi wordt altijd tijdens de pinksterdagen gehouden en vindt plaats op de
campus van de Universiteit van Twente.
Gezelligheid staat hier elk jaar hoog in het vaandel!!
Vrijdags worden de teams uit verschillende landen verwelkomd op de campus en wordt er (stevig)
geborreld in de bar. Er wordt gestreden voor meerdere prijzen, namelijk het voetbaltoernooi zelf en de
wedstrijd in het kader van de gezelligheid, de zogenoemde derde helft!
In 2009 werd deze prijs door Boijl gewonnen en wederom werd in 2011 deze prijs om naam van
VV Boijl geschreven!
Ook het voetbal ging naar behoren en in een spannende finale werd gelijkgespeeld.
Vol vertrouwen na de mooie overwinning in de promotiewedstrijd was er een tegenslag te
verwerken… er werd met 4-2 verloren.
Direct aansluitend van de finale was de finale voor de derde helft.
VV Boijl stond qua gezelligheid in de derde helft gelijk met een elftal van de campus zelf. Door de
organisatie werd besloten om de winnaar uit te roepen na een rechtstreeks duel met een bierestafette.
Deze werd gewonnen door onze mannen!!
Bent u nieuwsgierig welke 5 dorstige en gezellige mannen voor Boijl meededen in deze estafette, dan
moet u beslist even kijken op YouTube.
Met de zoekopdracht Bierestafette BSIT 2011 vindt u de winnende estafettereeks of anders middels
de link http://www.youtube.com/watch?v=FYEhqb-Rsws
Al met al kan er dus gesproken worden van een zeer geslaagd toernooi en vooral een zeer
geslaagd seizoen voor VV Boijl!!!
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Tennis
TENNISVERENIGING BOIJL, KOM OOK TENNISSEN
Tennis is een sport welke je op elke leeftijd nog kunt beoefenen. In
Boijl hebben we een mooie nieuwe baan waarop leden d.m.v. een
eigen sleutel de hele dag en avond terecht kunnen. Meld je nu aan
als lid van onze vereniging.
De jaarlijkse contributie bedraagt maar € 70 voor volwassenen en
maar € 35 voor jeugd tot 18 jaar.
Wil je eerst eens proberen of tennis iets voor je is, ook daarvoor
hebben we leuke regelingen en natuurlijk is er de mogelijkheid om
tennisles te nemen. We organiseren regelmatig toernooien en op woensdagavond is de zogenaamde
toss-avond. Verder is er een ‘laddercompetitie’. Hierin nodigen de deelnemende leden elkaar in
competitieverband uit.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris:
Gerard Prins Boijlerweg 71, tel. 0561-421743

Motorsport
ZONDAG 4 SEPTEMBER 45 JAAR NUTTERT VAN DER HEIDE RIT,
DIT JAAR EXTRA PROGRAMMA KLASSIEKE BROMFIETSEN
Waar blijft de tijd. Vijfenveertig jaar geleden klopte bakker Nuttert van
der Heide aan bij de leden van de Stichting Sportcentrum Boijl met de
vraag of hij het sportveld mocht gebruiken en of ze hem wilden helpen
bij een ritje voor oude motoren. Dat wilden ze. Aan de eerste rit, die
aanvankelijk de “Boijl Rally” heette, deden 14 deelnemers mee.
e
De 15 rit werd ter ere van Nuttert omgedoopt tot de 'Nuttert van der
Heide Rit'. Nuttert overleed in 1984 op 81-jarige leeftijd in 'De
Menning' in Wilhelminaoord. Sportcentrum ging door met de organisatie in goed overleg met de drie dochters van Van der Heide.
e
Ja, en dan is er zondag 4 september al weer de 45 Nuttert van de
Heide Rit. Afhankelijk van het weer zullen op deze zondag tussen de
85 en 110 VMC-ers met hun vooroorlogse motoren ook dit jaar weer
de weg naar Boijl weten te vinden. Naast deze oude motoren is er dit
jaar ook weer een rit voor oude bromfietsen.
Hoe ziet het programma eruit:
Vrijdagmiddag en in de loop van zaterdag slaan de deelnemers hun tenten op in Boijl op het
Sportpark.
Zaterdagavond kunnen zij in de kantine hun startpapieren ophalen. Wilt u dan een kijkje nemen en in
alle rust de motoren bekijken en met de eigenaren informatie uitwisselen, dan is daartoe alle
gelegenheid.
Zondagmorgen arriveren de laatsten op het sportpark, vanaf 10.00 uur opstellen bromfietsen
Om 11.00 uur vertrekken vervolgens de eerste drie deelnemers, die een minuut later gevolgd worden
door de volgende drie, enz., enz. Kort na het vertrek van de laatste deelnemer zullen de eersten weer
aankomen en wel bij de pauzeplaats bij Dorpshuis De Tille. Na een pauze, waarbij de motoren staan
opgesteld langs De Brink, vertrekken de rijders voor het tweede deel van de route.
Meer informatie over deze jubileumrit leest u ongetwijfeld eind augustus in de regionale kranten.
Wilt u vooraf meer info belt u dan met de leden van Sportcentrum
of met Peet Veldhuizen, tel. 421895, email: peet.veldhuizen@kpnmail.nl.
Meer info over de Veteraan Motoren Club vindt u op www.vmcmotor.com.

Stichting Sportcentrum Boijl
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Peuternieuws
THEMA
De afgelopen weken hebben we gewerkt over
het thema verkeer. We hebben hierover
gepraat, geknutseld, gezongen en gespeeld.
Ook hebben we geoefend met het goed uitkijken
als je de weg wilt oversteken. Daarna hebben we gewerkt over het thema zomer.
GEBOORTE
Sven Vermeren heeft een broertje gekregen: Op dinsdag 17 mei is Lars Finn geboren. Van harte
gefeliciteerd en veel geluk en plezier met elkaar gewenst!
SCHOOLREISJE
Op maandag 6 juni zijn we er met alle peuters op uit getrokken. De reis ging naar de
speelboerderij D’elf ieken in Elsloo. De peuters hebben zich daar prima vermaakt. Ze konden er
schommelen, in de zandbak spelen, van de glijbaan, op het springkussen en met veel
traptrekkers rond rijden. Sommige kinderen durfden zelfs op de kabelbaan! We hebben lekker
ranja met koek gekregen en later ook nog een ijsje. Aan het eind van de ochtend gingen we moe
en voldaan weer terug naar huis.

NAAR DE BASISSCHOOL
Eva Aberson, Daniël Derks en Lieke Tolman hebben de peuterspeelzaal verlaten en omgeruild
voor de basisschool. We wensen jullie heel veel plezier bij jullie nieuwe juffen en meester!
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VADERDAG
Natuurlijk hebben wij, net zoals voor onze mama’s in mei, nu iets geknutseld om op Vaderdag
aan onze papa’s cadeau te kunnen geven. Want onze papa’s
zijn natuurlijk de beste van de hele wereld!
JARIG
Jesse Hoitema is 14 juli jarig. Hij wordt dan 4 jaar.
Juan Huisman is 18 juli jarig, en ook hij wordt dan 4 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag
toegewenst!
VERHUIZING
Het zal niet zo lang meer duren en dan kunnen we al ons
speelgoed verhuizen naar de nieuwe locatie. Regelmatig gaan
we met juf Jannie even kijken hoe mooi de bouwvakkers het
maken. We krijgen lekker veel ruimte en zijn benieuwd hoe het
er straks uit ziet.
De voorbereidingen voor de verhuizing zijn al in volle gang. Op
woensdag 20 juli helpen alle peuters een handje mee! We
vieren dan, met als thema 'Bob de Bouwer', onze laatste
schooldag van het schooljaar en tevens onze laatste schooldag
op het 'oude' plekje.

De peuters, hun ouders en Juf Janny wensen iedereen
een heerlijke zonnige en vooral gezellige zomer toe!
Tot ziens in september in ons nieuwe lokaal!
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SCHOOLNIEUWS
Na een bewogen jaar in onze tijdelijke
huisvesting te hebben doorgebracht is het
volgende week woensdag eindelijk zover; we
kunnen weer terug verhuizen. Naar het oude
plekje, maar wel in een geheel nieuw gebouw.
En we hebben er zin in, want hoewel onze stek
achter de tennisbanen best mooi was, in een
“noodgebouw” blijft het wel behelpen.
Maar nu, na al die jaren, na veel voorbereidend
werk van de werkgroep Bouw nieuwe school,
eindelijk de nieuwe school in Boijl. En we gaan
meteen ook maar een prachtige start maken.
Behalve de Oosterbrink en ’t Speulhokkien,
vinden vanaf het begin ook de Kinderopvang en
de BSO (Buitenschoolse Opvang) hun onderdak
in het nieuwe gebouw. De nieuwe school krijgt als officiële naam “Kindcentrum Boijl”, waarbij de
namen van de participanten apart vermeld zullen worden. De school kan dus straks op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag onderdak bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit is vrij
uniek voor een plattelandsschool van een dergelijke grootte en Boijl
mag dan ook best trots zijn een
dergelijke voorziening in het dorp te
hebben. Om op organisatorisch en
straks ook op onderwijskundig vlak goed
te kunnen functioneren, hebben de
teams van de Oosterbrink en ’t
Speulhokkien een middag “op de hei”
doorgebracht. Dit was een succesvolle
middag, die op bovenstaande terreinen
al veel heeft opgeleverd. Beide teams staan te trappelen om in de nieuwe school te beginnen.
Woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 juli zullen we druk bezig zijn met alles in te pakken, te
verhuizen en weer uit te pakken en inrichten. Verder moet er ook nog zo veel gebeuren, dat het
misschien niet mogelijk is om alles voor de vakantie geregeld te hebben. Hiermee bedoel ik in het
bijzonder het schoolplein, waar ook nog wel aardig wat vrijwilligerswerk moet worden verricht.
Uiteraard doen we ons best, maar de vakantietijd maakt het ons hierbij waarschijnlijk lastig. Trouwens,
wat hebben de kinderen tijdens de
sponsorloop een geweldig bedrag bijeen
gelopen. De teller bij de bank bleef pas steken
bij het enorme bedrag van
€ 3185,12. Is dat grote klasse of niet. Verder
zijn er wat kleinere acties geweest zoals de
verkoop van foto’s van de feestavond en een
collectebus tijdens het Open Huis, die ook nog
wel een leuk bedragje hebben opgebracht.
Het lijkt erop dat we aan bijna alle wensen die
de terrein-commissie heeft neergelegd
tegemoet kunnen komen. Ook de mannen die
de ingang van school bij het trottoir een fraai
aanzien zullen geven zijn gestart met de
werkzaamheden.
Hoewel het oplossen van de verkeerssituatie
bij school een lastig en traag verlopend proces is voor de verkeerscommissie, zijn er ontwikke-lingen
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in de goede richting. Dit is een compliment aan de verkeerscommissie, want zij zijn er uiteindelijk in
geslaagd het traject op gang te krijgen. Zo levert iedereen op zijn of haar eigen wijze, afhankelijk van
tijd en mogelijkheden, een bijdrage aan school en schoolomgeving.
Overigens gaat niet iedereen met ons mee naar de nieuwe school. Behalve groep 8 is er nog iemand
die niet mee gaat naar de nieuwe school. Bij sommigen van u misschien al bekend, maar juf Thea
Pijlman heeft besloten om aan het einde van dit schooljaar te stoppen met haar werkzaamheden bij
ons op school. Begonnen als kleuterleidster op ’t Veurspel in Boijl, daarna op andere scholen
werkzaam geweest en vanaf april 2001 werkzaam op de Oosterbrink. Juf Thea kon gebruik maken
van een regeling, waarbij eerder stoppen mogelijk werd gemaakt. Thea werd in haar besluit gesterkt
door de wetenschap dat juf Albertina dan bij ons op school kon blijven. Juf Albertina zou anders haar
baan voor een groot gedeelte hebben zien verdwijnen.

Thea, bedankt voor jouw geweldige inzet al die jaren.
Hier en daar zullen we jouw kritische kijk op de zaken (en nog wel veel meer) wel eens missen.
Samen met de leerlingen zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van juf Thea en wensen haar en
Geert een fijne tijd toe.
Als er een school wordt gebouwd en vervolgens in gebruik wordt genomen, vindt er meestal ook een
officiële opening plaats. Dat gaat in Boijl uiteraard ook gebeuren, maar niet direct aan het begin van
het schooljaar. We zullen u tijdig op de hoogte stellen wanneer dit zal zijn. Wel hebben we voor de
eerste schooldag van het nieuwe jaar een alternatief programma voor de kinderen, maar wat……dat
blijft voorlopig geheim.
Verder waren er nog diverse MR en OV vergaderingen, bijeenkomsten van het team, schoolreisjes,
excursies, veel bijeenkomsten rondom de nieuwbouw en nog veel, veel meer.
Ten slotte wil ik graag iedereen bedanken die zich, op welke wijze ook,
het afgelopen schooljaar heeft ingezet voor onze school. Zonder de hulp
van ouders, maar ook andere vrijwilligers uit het dorp zouden er veel
dingen moeilijker tot stand komen, of soms zelfs helemaal niet gebeuren.
Heel veel dank dat wij ook dit schooljaar weer op u
konden rekenen. We hopen dat we ook de komende
(school)jaren een beroep op u mogen blijven doen.
Rest mij u allen namens de Oosterbrink een goede
vakantie te wensen en tot ziens op 5 september.
Roel van Nijen.

OUD PAPIER: IEDERE EERSTE DINSDAG VAN DE MAAND VANAF 13.00 UUR
In de afgelopen jaren zijn er vele kilo’s oud papier huis aan huis opgehaald voor Dalton Basisschool
“de Oosterbrink”. Van deze opbrengst worden allerlei activiteiten georganiseerd, b.v. het schoolschaatsen, dit is een uniek jaarlijks terugkerende activiteit voor de groepen 5 t/m 8. In Thialf te
Heerenveen krijgen de kinderen schaatslessen; dat de lessen hun vruchten afwerpen hebben de
kinderen de afgelopen jaren kunnen laten zien op de ijsbaan te Boijl, waar een heuse Elfstedentocht
werd verreden met na afloop mooie medailles. Daarnaast wordt er flink gespaard om o.a. een nieuw
digitaal schoolbord aan te kunnen schaffen voor school.
Mede door uw bijdrage om het oud papier voor de school te bewaren, dank hiervoor, kunnen wij de
kinderen en de school steunen in hun activiteiten, waardoor de kinderen met nog meer plezier naar
school kunnen gaan.
Wij rekenen weer op uw steun en hopen dat u al u oud papier voor de school bewaard en het de
eerste dinsdag van de maand vanaf 13.00 uur bij de weg zet.

Mary Spoelstra, penningmeester OR
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LEG DEZE DATUM VAST
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koninginnedag + Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
17 oktober
26 december
27 februari
6 april
30 april
17 mei
28 mei
23 juli

Laatste dag
21 oktober
6 januari
2 maart
9 april
4 mei
18 mei
31 augustus

FACULTATIEVE UREN
Naast de vastgestelde vakanties heeft iedere school facultatieve uren. Deze uren zijn door het team
zelf in te vullen. Zodra de invulling daarvan bekend is, laten we het u via De Oosterbrinkinfo weten.
AFSCHEID GROEP 8
De 9 leerlingen van groep 8 hebben op 18 juli afscheid genomen van "De Oosterbrink". Ze vertellen
u zelf in de krant naar welke school van Voortgezet Onderwijs ze gaan.
´s Ochtends namen ze afscheid van de andere leerlingen en ´s avonds speelden ze peanutbal ( een
vorm van slagbal) tegen het team aangevuld met ouderraadsleden. Meer hierover in de volgende
krant.. Na het slagballen was er in school een kort samenzijn met de ouders en de kinderen. Daarna
gingen de ouders naar huis en gingen de kinderen met de leerkrachten gourmetten…..en dan
VAKANTIE …..dááááág basisschool …… scholen van voortgezet onderwijs tot in september …...wij
komen eraan.
SCHOOLREISJES
De schoolreizen van groep 1 tot en met 4 zijn weer achter de rug. Deze schoolreisjes zijn prima
verlopen. In de krant doen deze groepen op hun eigen wijze verslag van de schoolreis. De groepen 5
tot en met 8 waren op schoolreis van 13 juli 2011 tot en met 15 juli 2011. Ze gingen op de fiets naar
“De Hooge Haer” in Lhee, Dwingeloo. De leerlingen doen in de volgende dorpskrant verslag van hun
schoolreis.
BATTERIJEN
Ook dit schooljaar zijn er weer vele kilo’s gespaard. Er zat maar liefst 61 kilo in de inzamelton! Dit
betekent dat er weer 61 punten aan ons spaartegoed zijn toegevoegd.
T.z.t. gaan we deze punten verzilveren voor spelmateriaal. De inzamelton gaat natuurlijk ook mee
naar de nieuwe school waar we onze actie voortzetten. U doet toch ook weer mee?
EIGENSCHAPPEN
De leerlingen hebben zich de afgelopen tijd zeer ijverig getoond. De maand juni stond in het teken van
de Cito toetsen. De leerlingen van groep 7 moesten daarbij ook nog een veel doorzettingsvermogen
tonen, want zij moesten maar liefst zes dagdelen zwoegen op de entreetoets. Maar na afloop van een
toetsperiode is het goed rusten.
Nu zijn alle juffen weer druk met het maken van analyses en daarna de rapporten. Hoe hebben hun
leerlingen het dit jaar weer gedaan. Ze zijn heel doelgericht bezig geweest dit schooljaar en hopen dat
hun lessen het gewenste effect hebben gehad. Zij staan elke dag met veel enthousiasme en
creativiteit voor de klas. Waarbij de vier ‘R’ren worden toegepast. Weet u het nog? Rust, regelmaat,
respect en resultaat.
Ook volgend jaar zal de eigenschappentaal weer onderdeel uitmaken van onze lessen. Echter we
zullen de ouders op een andere manier van het wel en wee rond de goede deugden van hun spruit op
de hoogte houden. Natuurlijk blijft in eerste plaats de weekinfo de manier om ouders hierover te
berichten, maar dat zal meer vanuit de leerlingen komen. Hoe dit allemaal zal worden, leest u zeker in
de volgende dorpskrant.
Wij, het team van De Oosterbrink, wensen u een ontspannen, zorgeloze, creatieve en inspirerende
zomer toe.
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GELD UIT DE MUUR
Voorgaande jaren gingen we met groep 8 op bezoek bij de Rabobank.
Door de steeds strengere veiligheidseisen mag dit niet meer. Mevrouw
Josje de Jong van de Rabobank De Stellingwerven kwam donderdag
12 mei op school lesgeven over geld en met name over pinnen en
chippen. We keken via Klassetv naar filmpjes uit het project: “Leren
omgaan met geld”. Over de filmpjes konden vragen gesteld worden en
een filmpje werd afgesloten met een quiz. Als afsluiting kregen de
kinderen een tekenopdracht. Na de tekenopdracht kregen de kinderen
nog een rekenmachine. De leerlingen wisten al veel over digitaal geld,
maar ze hebben ook weer nieuwe dingen geleerd.
VERKEERSEXAMEN GROEP 8
Fietscontrole
Maandag 16 mei werden alle fietsen gecontroleerd aan de hand van een fietscontrolekaart. Daarvoor
kwamen speciaal 3 vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Weststellingwerf. Ze waren erg
tevreden over de kwaliteit van de fietsen. Op wat kleinigheden na voldeden alle fietsen aan de eisen.
Het praktisch verkeersexamen
Woensdag 11 mei zijn de kinderen van groep 8 samen met juf Gerri, Lucie Gorter en Jeanette
Kleinhoven naar Noordwolde geweest om de route van het examen te verkennen.
Donderdag 19 mei was het dan echt zo ver… het echte examen…. Spannend? Best wel… in je eentje
met een nummer op de rug de bordjes met de pijlen volgen en dan maar laten zien dat je weet hoe je
in het verkeer moet handelen en hoe je je in het verkeer moet gedragen. Onderweg waren
controleposten. Na een tijdje wachten kwam de agent de uitslag brengen: IEDEREEN GESLAAGD!!!
Er klonk luid gejuich. Terug op school kreeg iedereen het verkeersdiploma uitgereikt met een
verkeersspelletje en een lollie.

Martine, de laatste examenkandidate
is er klaar voor.

Zegt u het maar: “Zijn we geslaagd?”

Allemaal geslaagd!!!

AVONDVIERDAAGSE
Vier dagen wandelen, zingen en samen plezier maken. Dat is de Avond4daagse. Bijna iedereen kent
dit fenomeen. En dat blijkt: ook dit jaar deden weer veel leerlingen van onze school mee aan dit
wandelfeest. Er liepen dit jaar 35
kinderen mee verdeeld over de 5 en de
10 km. Ook dit jaar liepen we weer door
de mooie bossen en over de minder
bekende wandelpaden die er in onze
omgeving zijn.
Onder begeleiding van ouderraadsleden
en ouders volbracht iedereen de tocht en
kon een medaille in ontvangst genomen
worden.
Ouders,
hartelijk dank voor de medewerking!
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SCHOOLKORFBALTOERNOOI 18 MEI 2011
Woensdagmiddag 18 mei jl. heeft onze school met 5 teams deelgenomen aan het
schoolkorfbaltoernooi in Noordwolde. Het toernooi was druk bezet, er deden maar liefst duizend
kinderen uit Weststellingwerf aan mee. Vijftig scheidsrechters deden hun best om de kinderen de
korbalregels bij te brengen. Langs de lijnen stonden een heleboel ouders van onze school om de
kinderen aan te moedigen. Onze school heeft het goed gedaan. Het eerste team van de bovenbouw
heeft de tweede prijs gewonnen en het tweede team van de bovenbouw en het derde team van groep
5/6 haalden zelfs de eerste prijs binnen. De bekerwinnaars mogen de beker 1 dag mee naar huis om
hem te laten zien aan hun ouders, broertjes en zusjes. Het eerste en tweede team van groep 5/6
hebben ook prima gespeeld, maar vielen helaas buiten de prijzen. De coaches Rina Kremer, Annet
Nieuwenburg, Marieke van Wijk en Ria Hoffman worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Volgend
jaar doen we zeker weer mee.
Oefenen in Elsloo tegen de leerlingen van de Meester K.J. Dijkstra school:

Yeeh ..de
tweede
prijs
Het echte toernooi

Kampioen !!!!!!!
Yeeeeh !!!!!!!!!

VREDES INFORMATIE CENTRUM
Dinsdag 28 juni 2011 kwam Geert Bosma bij de leerlingen van
groep 7/8 in de klas vertellen over vrede, oorlog en vijandsbeelden.
De heer Bosma werkt voor het Vredes Informatie Centrum te
Groningen en kwam op onze uitnodiging een gastles geven. Bij
deze les werden de leerlingen actief betrokken en er werd
gediscussieerd over wapenbezit en hoe en waarom mensen
wapens willen hebben of gebruiken. Verder werd er ingegaan op
houding en aanpak bij problemen en hoe je agressie zelf kunt
ombuigen. De les werd wisselend ontvangen.
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SCHOOLREIS VAN DE GROEPEN 1 EN 2
Wist u dat …………….
 We 30 juni jl. met drie huifkarren op schoolreis zijn geweest.
 We gestart zijn op dagcamping in Doldersum.
 We bij de tussenstop hebben gedronken, gegeten, gespeeld en kikkertjes gezocht.
 De bodem van een emmer bijna was bedekt met jonge kikkertjes. Toen we weer vertrokken
hebben we alle kikkertjes vrij gelaten.
 De volgende stop bij het speeltuintje in Vledderveen was
 We heerlijk in de speeltuin hebben gespeeld.
 We ook van de lekkere pannenkoeken hebben gesmuld.
 De menners intussen op de paarden letten.
 De paarden daar lekker konden grazen.
 We van de toiletten in het dorpshuis in Vledderveen gebruik mochten maken dankzij oma
Femmie van Deamen en Ramon.
 We op de terugweg nog een lekker ijsje hebben gegeten.
 Toen we terug kwamen bij de auto’s het begon te regenen.

We een hele leuke dag hebben gehad en we nu
allemaal kunnen mennen!
We iedereen bedanken voor de hulp op die dag.
Dit juf Thea haar laatste schoolreisje was!
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Schoolreis groep 3 en 4
Op woensdag 15 juni zijn de leerlingen van groep 3 en 4 op schoolreis geweest.
De reis ging onder prima weersomstandigheden naar het Sprookjeshof te Zuidlaren.
De kinderen hebben zich deze dag uitstekend vermaakt en zij vertellen over hun
belevenissen en wat ze erg leuk vonden.
Rens: De gele lange glijbaan, het grote
klimrek en ballen schieten vond ik erg
leuk.
Mijn mooiste sprookje: Robin Hood.

Jellis: Het legohuis, de gele glijbaan en de
ballenbak vond ik heel leuk. Alle
sprookjes waren leuk, maar de Gelaarsde
kat is heel erg leuk.

Eerst nog even poseren voor een foto en dan…..naar de speeltuin.
Fen Yi: In de overdekte speeltuin vond ik de gele glijbaan het leukst. In de sprookjestuin vond ik het sprookje van Hans en Grietje het mooist. Verder had ik nog iets speciaals:
mijn eerste tand is eruit gegaan.
Tiemo: De helikopters en het klim- en klauterkasteel vond ik erg leuk. Het mooiste
sprookje: Robin Hood. Trouwens alle sprookjes waren wel leuk.
Jonas: Ik vond de dansbattle ontzettend leuk. De ballenbak en de helikopters waren ook
leuk. Ik heb met plezier naar de sprookjes gekeken.
Danny: De gele glijbaan en het bouwen van een huis met
blokken vond ik leuk. De pratende kabouter vond ik heel
grappig bij de sprookjes.
Loes: De gele glijbaan vond ik ook heel erg leuk. Het was een
hele gladde, snelle glijbaan. Pinokkio vond ik erg grappig en
ik heb een vragenlijst bij de sprookjes gemaakt.
Ryan: Ik vond de gele glijbaan, de kinderboerderij en de
vulkaan leuk. Mijn mooiste sprookje: Robin Hood.
Onze favoriet:
de grote gele glijbaan!
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Velthe: op het matje naar beneden op de
gele
glijbaan was heel erg leuk. Het
ballengevecht
tegen jongens van een andere school was
ook
leuk en de klimtoren vond ik
gaaf.
Mijn mooiste sprookje: Klein
Duimpje.

We houden van ordelijkheid!!
Alle schoenen netjes op een rij en dan ……..naar de glijbaan.

Jildou: Het klimkasteel en de ballenbak vond ik het leukst. Ik vind het sprookje
Assepoester heel erg mooi.
Isil: De gele glijbaan, de ballenbak en het springkussen waren gaaf. Het eten was ook lekker.
Alle sprookjes waren leuk.
Sumeyra: De gele glijbaan en de
trapautootjes
vond ik heel leuk. De pratende kabouter
was heel
erg grappig.
Talitha: Ik vond alle sprookjes mooi. De
gele
glijbaan en de vulkaan glijbaan vond ik
erg leuk.
Chris: De sprookjes waren leuk, vooral
Robin Hood.
De gele glijbaan was gaaf. Het eten was
ook
lekker.
José: Ik vond het sprookje Pinokkio heel
erg leuk.
De gele glijbaan en de klimvulkaan waren
mijn
favorieten.
Jesse Sjoerd: De gele glijbaan en de helikopters waren leuk. De Gelaarsde Kat en Robin Hood
vond ik heel erg leuk. We hebben ook lekker gegeten.

61

Jules: De gele glijbaan was gaaf en de sprookjes waren
grappig. Het schoolreisje was
heel erg leuk.
Damian: Ik vond de gele glijbaan en de vliegtuigjes
heel erg leuk en ook de toren waar je tegenop
moest klimmen. De Gelaarsde Kat vond ik erg leuk.
Jesse: Ik had pech op de gele glijbaan. Een meneer
en een jongetje op een matje kwamen tegen mij
aan. De helikopters vond ik erg leuk.
Sam: Het ballen schieten, de gele glijbaan en
helikopters: gaaf.
Mijn favoriete sprookjes:
De Gelaarsde Kat, De Wolf en de 7 Geitjes
en Robin Hood.

Met een jeep door het
oerwoud!
Terugdenkend aan ons
optreden tijdens
de feestavond zingen we
luidkeels dit
lied.

Jamy:
Ik vond Doornroosje heel erg mooi.
Mijn favorieten: de gele glijbaan, het
dansspel en ballen schieten.

Al met al was het een heerlijke dag met
heel veel gezelligheid.
De kinderen en de begeleiding hebben
geweldig genoten!

VERJAARDAGEN
AUGUSTUS
3 Julian Gorter
16 Martine Kleinhoven
16 Ruben Kleinhoven

SEPTEMBER
1 Gijs Slot
9 Mani Algra
12 Damian de Vries
14 Niels Veening
18 Sumeyra Yalci
18 Velthe Veenstra
21 Chantal de Vries
21 Jesse Swildens
27 Josanne Nieuwenburg
27 Melissa Nieuwenburg
29 Marret van Wijk
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Hoi ik ben Mike.
Ik ga 4 dagen met opa en oma naar
kuierpadien. En ik ga ook heel veel spelen.
Papa gaat met het huis bezig. Ik ga ook
nog op schoolreis. Ik heb er erg veel zin in.
Ik ga ook zwemmen.
Mike Elzinga

Verhaaltjes van groep 5 en 6
Zomervakantie
In de zomervakantie gaan we in een
vouwwagen op vakantie op een camping in
het
buitenland!!!
We weten nog
niet welk land.
Eline v/d Lelie

School
Geschiedenis is mijn lievelingsvak. Lezen
vind ik ook leuk. Rekenen valt tegen en
taal is stom. Aardrijkskunde is het stomst.
Sandrijn Poiesz

Op vakantie.
Ik ga op
vakantie het leukst is zwemmen.
Vriendinnen maken dat is het leukst.
En met mijn broers zwemmen.
Maar Robin blijft thuis.
Maar Kevin en ik, en papa, mama gaan wel
mee.
Chantal de Vries

Hoe dit jaar was en de vakantie
Hoi, ik ben Marret. Dit schooljaar was het
best leuk. Met al die gebeurtenissen ben ik
in de war geraakt. Binnenkort hebben we
zomervakantie en natuurlijk ga ik ook op
vakantie! En verder weet ik nog niet wat
we gaan doen in de zomervakantie.
Marret van Wijk

Zomervakantie
Ik ben Mani. In de vakantie ga ik naar
Speelland. Daar blijf ik 3 dagen.
De laatste dag gaan we met water spelen.
En in de vakantie ga ik naar opa. Dit
schooljaar was het beste schooljaar tot nu
toe. En ik hoop dat de juffen het ook leuk
hadden. En ik vind alle juffen super leuk.
En ik hoop dat ze mij ook lief vonden.
EINDE!!?? Mani Algra

Vakantie…
Wij gaan in de zomervakantie op vakantie.
We gaan naar Frankrijk. En we gaan
volgende week ook op schoolreisje. En ik
kom op mijn broer zijn verjaardag terug.
Hoe was het schooljaar? Ik vond het
schooljaar wel leuk! Het was wel een
gezellige klas!!
Yinka Kremer

Yinka, Mani, Chantal,
Mike en Wesley
Wij hadden de eerste prijs
gewonnen met het
schoolkorfbal. En ik had er
7 gescoord.
Maar Yinka had veel
kansen maar ze waren mis Einde
Wesley Rooks

Frankrijk
Wij gaan naar Frankrijk op vakantie. Daar
heb ik heel veel zin in. Senna onze hond
gaat ook mee. We moeten dan heel lang in
de auto zitten. We gaan twee weken op
vakantie. We zijn al eens eerder naar
Frankrijk geweest en dat was ook leuk!
Josanne Nieuwenburg

Ik vind school heel leuk. De schoolreisjes
zijn leuk. En rekenen en taal vind ik ook
leuk. Eigenlijk vind ik alles wel leuk op
school. Vorig jaar zijn we naar
Verkeerspark Assen gegaan. Dat was heel
leuk
Tristan Verdam
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Zomervakantie
In mijn zomervakantie ga ik heel veel
logeren en ga ik laat naar bed. En ik ga
lekker ponyrijden. Dat vind ik altijd leuk.
Dit ga ik sowieso in mijn vakantie doen.
En ik ga naar Speelland, daar mag ik ook
slapen.
Mandy Goddijn

zwemt zo onder je door. Zelf heb ik er een
aan zijn staart omhoog getrokken. En er
zwemmen slangen rond. Maar het is wel
drie dagen rijden.
Myron Visser
Ik ga in de zomervakantie op vakantie naar
Sardinië in Italië. Ik ga ook nog bij mijn
opa en oma slapen en verder ga ik niet
zoveel meer doen.
Justus Aberson

Ik ga in de vakantie bij Jesse slapen. En ik
ga misschien bij Jeffrey en Mike slapen.
En we gaan misschien op vakantie naar
Zuid Limburg. En ik heb daar zin in.
Remco Jager

Zomervakantie
Ik ga naar Frankrijk, daar hebben we een
huisje. Papa en mama gaan daar klusjes
doen en ik ga vaak een vuurtje maken. Dat
vind ik leuk. Loes gaat zwemmen in ons
zwembad. Iedereen een fijne vakantie.
Gijs Slot

In de zomervakantie ga ik naar Parijs in
Frankrijk in een hotel. En ik ga bij mijn
opa en oma logeren. Ik ga ook naar Soldaat
van Oranje. En ik ga ook in een helikopter
En als het mooi weer is, ga ik naar de
Dobbe.
Thomas van Bennekom

Ik ga in de vakantie naar Italië aan het
Gardameer. En ik ga bij Remco slapen in
de vakantie. En ik ga naar Speelland en
gewoon nog zwemmen en veel bij
vrienden slapen en mooi voetballen.
Jesse de Weert
In de zomervakantie gaan we naar het
Fruithof in Kleindijk. En er staan vrienden
naast ons op de camping. Er is een
zwembad en een strand. We gaan in een
caravan. Daar zijn we 1 week.
Tristan Jongedijk

Zomervakantie
In de zomervakantie gaan wij naar
Frankrijk in de Ardeche. En daar is een
drie-meter hoge waterval. Een barbeel

64

De leerlingen van groep 7 interviewen de leerkrachten over de nieuwe school
Yeliz Yalci en Savannah Mooij hebben juf Anneke geïnterviewd.
1 vraag: wat vind je van de school?
Antwoord: erg mooi.
2 vraag wat vind je het allermooiste van de school.?
Antwoord: dat ik nu een eigen kamer heb.
3 vraag: wat vind je van de vloer?
Antwoord: Prachtige vloer en het is mooi groen.
4 vraag: wat vind je van de keuken van de nieuwe school.
Antwoord: het is een luxe keuken en hij is er mooi en neemt geen
ruimte mee.
5 vraag: welk deel van de nieuwe school vindt jij het mooist.
Antwoord: ik vind het lokaal van groep 7 en 8 het mooist, want daar
kun je naar buiten op straat kijken, want ze hebben hele grote ramen
aan de voorkant.
En juf Anneke had ook een vraag aan ons:
Wat wij van de school vonden. Savannah: ik vind het erg mooi en ben blij dat er boven ook een lokaal is. Maar
het is wel jammer dat er geen speeltoestel is voor ons maar wel voor groep1,2,3,4 .
Yeliz: mooi en het is daar erg groot en de bovenste verdieping is heel mooi als je naar buiten kijkt zie je alles wat
er buiten gebeurt.
Het interview van Giverny de Wolf en Lin Klaassen zij interviewden juf Thea

Wat vind je van de kleuren van de nieuwe school???
“ik vind het vrolijke kleuren, maar eerst moest ik er even aan wennen.””
Heb je iets van de nieuwe school bedacht???
“we hebben met het hele team bedacht wat er in en bij de nieuwe school moet komen.”
wat vind je ervan dat er een stukje van je tuin is weg gehaald?
“Aan de ene kant is het jammer, maar er is nu minder tuinwerk”
Wat vind je van de moderne nieuwe dingen van de nieuwe school???
“Ik vind het heel erg goed, maar ik heb de nieuwe dingen nog niet gezien”
Wat vind je een minpuntje van de nieuwe school?
“dat ontdek je pas als je er in werkt, dus ik weet het nog niet”
Interview met juf Herma door Silvan Bergsma en Marnix Drent
Heb je zin om naar de nieuwe school te gaan? Ja
Wat vind je van de nieuwe school?
Prachtig. Ik heb hem zien groeien dat was leuk.
Vindt u de school groot genoeg?
Hij kan groter maar ik ben wel tevreden.
Vind je je eigen lokaal mooi? Ja ik wel.
Vind je het plein mooi?
Nu nog saai maar straks wel mooi.
Jeffrey Elsinga en Merijn de Vries interviewen meester Roel

Wat vind je mooi aan de nieuwe school?
De zolders in de lokalen en de peuterspeelzaal.
Wat vind je goed van de nieuwe school?
Dat juf Anneke een eigen kantoor heeft en dat we een bso hebben.
Wat wil je het liefst in je kantoor?
Een mooi kunstwerk aan de muur.
Welke kleuren vind je het mooist van de nieuwe school?
De groene vloer en de rode stenen.
Hoeveel computers zijn er in de nieuwe school?
21 computers zijn er in de nieuwe school.
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Interview van Anna Spoelstra en Melissa Nieuwenburg. We hebben Juf Geke geïnterviewd.

Wat vindt u zo goed aan de nieuwe school?
“Hij is zo lekker licht en ruim.”
Heeft u ook iets bedacht voor de nieuwe school?
“Ik wou het speelhuisje voor in de klas graag houden.”
Welke klas vindt u het mooist?
“Die van groep 1 en 2, omdat er zulk mooi uitzicht is.”
Wat vindt u zo mooi aan uw klas in de nieuwe school?
“Lekker licht en ruim nieuw meubilair en opnieuw inrichten.”
Wat vindt u mooier aan de nieuwe school in vergelijking met de oude school?
“Het ziet er moderner uit en de ruimte is veel beter ingedeeld.”
Interview met Juf Albertina
1: Waarom vind je de nieuwe school mooi?
Ik vind de vormgeving mooi en het is heel licht.
2: Wat vindt u van uw lokaal en waarom?
Ik vind het lokaal mooi en ik ben heel benieuwd naar hoe het er gaat uitzien. Ik heb er zin in om het
lokaal in te richten.
3: Vond u het zonde dat de school werd gesloopt?
Ja, ik vond het doodzonde dat het werd gesloopt, want ik vond het een heel mooi gebouw en ik was er
aan gehecht. Ik vind wel dat we een mooi gebouw hebben terug gekregen.
4: Denkt u dat het plein mooi wordt?
Ja, ik denk wel dat het plein mooi gaat worden, maar het is nu nog niet af.
5: Vindt u de extra opbergruimte handig?
Ja, ik denk het wel. Nu hoef je niet meer naar zolder en je hebt alles bij de hand.
Dit interview is van: Mike Van Oort, Rowan Jongedijk, Tjeerd Hilhorst

Interview met Juf Gerri door Guus Dam en Niels Veening
1 Hoe vindt u de nieuwe school?
2 hoe lang gaat u misschien in de nieuwe school werken?
3 wat vindt u niet goed aan nieuwe school?
4 wat vindt u van het lokaal?
5 wat vindt u goed aan de nieuwe school?
Antwoorden:
1 Ik vind dat de nieuwe school van buiten er mooi uitziet, ik vind
de kleur steen mooi ik vind het fijn dat we samenwerken met de
peuterspeelzaal en kinderopvang en BSO.
2 Ik hoop nog heel lang op de nieuwe school te werken.
3 Dat is best lastig, want ik heb er nog niet in gewerkt, ik vraag me wel af of de entresols op de goede
plek zitten en de balk die voor het raam zit.
4 Groep 7/8 heeft een superlokaal.
5 Dat we allemaal een digibord hebben.
Juf Gerri vertelt tenslotte dat ze heel graag in de nieuwe school wil werken.
Interview met juf Geesje door Tim Koorneef en Jarno van der Helm
Hoe vind je de nieuwe school? Ik vind het een mooie school met lichte kleuren en de indeling is
duidelijk.
Wat vind je van de kleuren van de nieuwe school? Het zijn vrolijke kleuren met rood, geel en groen.
Wat vind je van het kleuterplein? Ik denk dat de kinderen er heel enthousiast zullen gaan spelen.
Wat vind je van de zelfstandig werkruimte? Dat zijn redelijk grote ruimtes waar kinderen rustig en
resultaatgericht en creatief kunnen werken.
Wat vind je van je nieuwe lokaal? Ik denk dat het een zonnig lokaal gaat worden en het een totaal
ander lokaal is dan het (oude) lokaal.
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Op school gekomen op:
Leukste herinnering van de
basisschool
Leukste vak:
School Voortgezet
Onderwijs
Niveau
Wat ik later worden wil?
Waar ik best tegenop zie in
het Voortgezet Onderwijs?
Lieveling dier
De leukste Juf

Op school gekomen op:
Leukste herinnering van de
basisschool:
Leukste vak:
School Voortgezet
Onderwijs
Niveau
Wat ik later worden wil?
Waar ik best tegenop zie in
het Voortgezet Onderwijs?
Hobby’s
Lievelingsdier
Lievelingseten
Favoriete juf

Op school gekomen op:
Leukste herinnering van de
basisschool:
Leukste vak:
School Voortgezet
Onderwijs
Niveau
Wat ik later worden wil?
Waar ik best tegenop zie in
het Voortgezet Onderwijs?
Lievelingsdier:

Naam: Deamen Ouwerkerk
Leeftijd: 12
03-06-2003
Schoolreisjes, laatste schooldag,E.H.B.O. examen en
verkeersexamen
tekenen
Stellingwerf college te Oosterwolde
Basisberoepsgerichte leerweg
timmerman
De eerste dag op het Stellingwerf college
Poes en kat
Juf Gerri

Naam: Richard Eijbergen
Leeftijd:11
21-06-2004
Schoolvoetbaltoernooi 2010
Gym
Stellingwerfcollege te Oosterwolde
VWO +
Profvoetballer
De vroege lesuren en huiswerk
Voetballen, motorcrossen en gamen
Haai
Tortellini
Juf Gerri

Naam: Ruben Kleinhoven
Leeftijd:11
18-08-2003
Schoolreisjes
handvaardigheid
Stellingwerf College in Oosterwolde
Mavo/havo
Boer
Rekenen
Poes: tijgertje

Naam: Leonie de Weert
Leeftijd: 11
Op school gekomen op:
Leukste herinnering: van
de basisschool
Leukste vak :
School voortgezet
onderwijs
Niveau
Wat ik later worden wil ?
Waar ik best tegenop zie
in het Voortgezet
Onderwijs
Op welke sport zit je ?
Beste vriendinnen
Beste Voetbalspelers
Overig:

Op school gekomen op:
Leukste herinnering van de
basisschool:
Andere leuke herinnering:
Leukste vak:
School Voortgezet
Onderwijs
Niveau
Wat ik later worden wil?
Waar ik best tegenop zie in
het Voortgezet Onderwijs?
Wat me leuk lijkt op het
voorgezet onderwijs
Mijn vrienden:
Mijn hobby:
Mijn docent (mentor)
Min lievelings dier:
Mijn lievelings spellers:
Mijn lievelings club

30-10-2003
De schoolreisjes vond ik altijd wel leuk.
Vooral naar Ameland dat vond ik het leukste.
Talen en gym
Linde College te Wolvega.
HAVO
Voetbal/sport evenementen organiseren/ voetballen
bij Sc Heerenveen.
Vroeg opstaan.

Voetbal.
Helen- Jackie- Martine- Elisa- Jildou. (Elisa en JIldou ken ik van KNVB.)
Dirk Kuyt
Ik zit bij een KNVB team. MO 12 Heerenveen.
(MO staat voor: meisjes onder en 12 staat voor : 12 jaar.)

Naam: Julian Gorter
Leeftijd:11/bijna 12
11-08-2003
De gym vond ik vaak heel leuk vooral voetbal of slagbal.
Ik was in Italië bij kinder voetbal en elke club wou
mij als keeper
Tekenen
Het Linde College te Wolvega
Kaderberoepsgerichte leerweg met lwoo
Keeper of werken bij de F.B.I
Het huiswerk
Uitval en eerder zomervakantie
Rick, Marnix, Silvan, Jarno, Jeffrey
Voetbal
MV Tijseling
Hond, Pinguïn en krokodil.
Emanuelson, Klaas Jan Huntelaar, Sneider, Stekelenburg,Theo Jansen, Siem de
Jong, Cassillas, Rooney, Messi, David villa, Poyul, Ronaldo
Ajax, Barcalona, Real Madrid, AC-Milan, manchester united, bozo, boijl

Op school gekomen op:
Leukste herinnering van
de basisschool:
Leuke andere
herinnering:
Leukste vak:
School Voortgezet
Onderwijs
Niveau
Wat ik later worden wil?
Waar ik best tegenop zie
in het Voortgezet
Onderwijs?

Op school gekomen op:
Leukste herinnering van
de basisschool:
Leukste vak
School Voortgezet
Onderwijs
Niveau
Wat ik later worden wil?
Waar ik best tegenop zie
in het Voortgezet
Onderwijs?
Lievelingsdier
Lievelings eten

Naam: Jackie Rooks
Leeftijd: 13
12-08-2002
de schoolreisjes naar Ameland
Dat ik mijn motors kreeg
Tekenen
AOC Terra te Wolvega
Basisberoepsgerichte leerweg LWOO
Weet ik nog niet
Vroeg opstaan

Naam: Ramon Ouwerkerk
Leeftijd: 12
03-06-2003
Schoolreisje – laatste schooldag – alle juffen
Tekenen – handvaardigheid
Stellingwerf College te Oosterwolde
Basisberoepsgerichte leerweg met LWOO
Timmerman
Handvaardigheid

Poes - kat - koeien
Pizza – patat – pannenkoeken – poffertjes

Op school gekomen op:
Leukste herinnering van
de basisschool:
Leukste vak:
School Voortgezet
Onderwijs
Niveau
Wat ik later worden wil?
Waar ik best tegenop zie
in het Voortgezet
Onderwijs?
Lievelingsdier
Diploma’s op De
Oosterbrink

Naam: Martine Kleinhoven
Leeftijd: 11
18-08-2003
Foto’s maken met Juf Herma van de ouwe en
nieuwe school.
Gym- stellen- Spelling- Engels
Stellingwerf College te Oosterwolde
Havo- Mavo ik hoop dat ik later Havo ga doen.
Verpleegster- Boerin
Huiswerk!!☺

Poes= Tijgertje- koe= Delta Kevin Tilly
Veterstrikdiploma- Verkeersexamen- E.H.B.O examen.

Naam
Op school gekomen:
Leukte herinnering van de
basisschool
Leukste vak:
School
Niveau

Rik Dumoulin
14-3-2005
Het gym vond ik erg leuk, maar het leukste met gym
was slagbal, voetbal en softbal.
Tekenen en gym
Het Linde College Wolvega
Kaderberoepsgerichtweg met LWOO

Mijn docent (mentor):

MV Tijseling

Wat ik later worden wil?
Waar ik best tegenop zie
in het Voortgezet
Onderwijs?
Mijn hobby:

Prof voetballer/keeper en verder weet ik het nog niet
Steeds naar een ander lokaal lopen alleen dat lijkt me ook wel weer leuk.

Mijn sport:
Vrienden :
Mijn lievelingsdier:

Voetbal
Niels, Jenno, Ruben de Jonge, Julian, Silvan en Jesper.
Hond, hagedis, salamander en een leguaan

Mijn lievelingsclub:

Feyenoord, Barca, Real Madrid en Chelsea, manchester united, manchester city,
BOZO, VV BOIJL.
Kuyt, Robin van Persie, messi, Stekelenburg, cassilas, Theo Jansen, Christiano
Ronaldo.

Lievelings spellers :

Voetbal en drummen

Veel succes en plezier op jullie nieuwe school !

AGENDA

4 september

NUTTERT VAN DER HEIDE RIT – start 10.00 uur, Sportpark VV Boijl

6 september

OUD PAPIER

9, 10 & 11 september
12 & 15 september

JUBILEUMWEEKEND 75-jarig bestaan VV Boijl
AED herhalingscursus

Kopij inleverdatum

16 september 2011

De redactie wenst u een
zonnige zomer!!!

Rabobank de Stellingwerven streeft naar het leveren van
duurzame klantwaarde. Een voorwaarde om dat te kunnen
bereiken is dat we door onze lokale betrokkenheid goed op
de hoogte zijn van wat onze klanten nodig hebben en op
prijs stellen. Daar zetten we ons iedere dag volledig voor in.

Rabobank. Een bank met ideeën.

(0516) 43 83 43
www.rabobankdestellingwerven.nl

