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EVEN BUURTEN
Brinknieuws
Wat hebben we een gezellige oudjaarsdag gehad op de buurt. Ron en Elly (Bennekom) bakten 9 kg
oliebollen, 3 kg appelflappen, lekkere kniepertjes en dan de heerlijke drankjes niet te vergeten! Het
was allemaal keurig verzorgd. Hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.
Wat was het een opluchting voor Martine en Ronald (Tjelpa) toen ze in het UMCG het bericht kregen
dat de vlekjes op eerdere scans niet zijn veranderd en vermoedelijk een restant is van de bestralingen
die Ronald eerder heeft gehad. Ze hoeven pas over een ½ jaar weer terug te komen.
Ondertussen is Ronald ook geholpen aan staar. Een kleine ingreep die goed is gelukt. En dan is toch
prachtig, dat Geertje (de Vries) gewoon de taak als straatverpleegkundige op zich neemt en iedere
dag even de ogen druppelt bij Ronald wanneer Martine aan het werk is. Mooi gebaar, Geertje!
En Mirte de Vries heeft samen met Reza Bruursma mee gedaan aan de playbackshow. Ze vertolkten
een nummer van de Alpenzusjes ‘Naar voren, naar achteren’. Ze vonden het best wel spannend, maar
ze gingen heel blij met hun 3e prijs (categorie groep 1 t/m 4) weer naar huis.
En dan gaan we direct maar door met goed nieuws en tevens het laatste nieuws, want Marc Goddijn
zien we geregeld hardlopen. Vermoedelijk houdt hij zich goed aan zijn goede voornemens. En dat u
niet denkt dat dit het enige is, want Marc kon ook nog melden dat hij zijn achtertuin heeft opgeruimd.
Goed begin van 2019, Marc! Ga zo door…. 😉
Hennie de Vries en Anke Slot

Boijl

ost

Terug van weg geweest, zal ik voor de eerste kopij 2019 van de dorpskrant, een stukje schrijven.
Naar voren kijken… want als je achterom kijkt dan sta je met je rug naar de toekomst.
Op de groepsapp had ik een oproep gedaan om stukjes aan te leveren, hier komt er één:
Lin Klaassen is geslaagd voor haar rijbewijs. Dit is weer een stapje naar onafhankelijkheid en ik wens
Lin namens de buurt heel veel kilometer rijplezier!
Fen Klaassen doet mee aan een pianoconcert in Nijmegen. Daar gaat ze een stuk spelen van de
componist Einaudi (bekend van de Franse film “Intouchables”). Fen, heb vooral plezier als je daar
speelt en we gaan voor je duimen!
Katja en Lin hebben meegedaan aan de Hackathon in Boijl, bedoeld om ideeën te bedenken hoe men
jongeren in ons dorp kan binden en behouden.
Paul en Katja zijn bezig een infoavond over het glasvezel te organiseren in Boijl, waarbij de twee
aanbieders zich presenteren. Iedereen kan vragen stellen over zijn eigen situatie.
Inmiddels is de eerste maand van het nieuwe jaar voorbij en ook februari heeft al een week ingeleverd
als ik dit stukje schrijf.
De dagen worden al weer iets langer en de vogels beginnen al voorzichtig met hun zang, eerst maar
eens om te oefenen maar nog even en dan kondigen ze het voorjaar aan.
Er zitten twee eekhoorns in de tuin van de familie Klaassen en de familie hoopt dat ze net als vorig
jaar in het eekhoornnestkastje een gezin stichten.
Beste mensen van Boijl Oost, dit was het voor deze keer. Als jullie iets voor de dorpskrant hebben,
dan weten jullie mij te vinden.
Met hartelijke groet,
Liane
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Het nieuwe jaar begon dit jaar wel heel bijzonder.
1 januari werd op nr. 4 namelijk een kindje geboren.
OWEN
zoon van Ryan en Djoeke Graveslord, broertje van Mason.
Namens de bewoners van de Kerkweg van harte gefeliciteerd.

BROEM BROEM……
Niels Veening nr.5 heeft onlangs zijn rijbewijs behaald. Hartstikke goed Niels, veel plezier met rijden
maar…. voorzichtig aan man!
Meer nieuwtjes zijn ons, Corrie en Rudy niet ter ore gekomen.
U wel? Laat het ons weten.
Corrie de Vries
Ruydy Klesman

Corrieboelen@ziggo.nl
klesman@petieterig.nl

De Bekhof

Hallo Dorpsgenoten,
We beginnen alweer aan het jaar 2019, en wensen dat het voor eenieder een heel fijn jaar wordt.
En we hebben wat nieuwtjes van ons buurtje.
Om te beginnen hebben we er een chauffeur bij gekregen in ons buurtje, namelijk Remco Jager heeft
zijn rijbewijs gehaald. Proficiat Remco en natuurlijk wij wensen je nog vele veilige kilometers toe.
Nog meer diploma’s, namelijk Jeffrey en Jarno hebben hun diploma MBO 2 timmerman in ontvangst
genomen, gefeliciteerd mannen!
Bij Arnoud en Marloes is het een rumoerige tijd, zij wonen namelijk in hun tijdelijk onderkomen, omdat
hun woning is afgebroken en er een nieuw huis wordt gebouwd!
Dan hadden we heel gezellige Nieuwjaarsborrel bij de familie Roeles, Er waren zeker 40 mensen, om
elkaar een voorspoedig Nieuw Jaar te wensen en om alle heerlijke hapjes die een ieder had
meegenomen te nuttigen.
Op dezelfde Nieuwjaars borrel maakten we kennis met de
nieuwe bewoners Wil en Bertha die het huis aan de Boijlerweg
35 hebben gekocht.
Momenteel zijn ze druk in het huis aan het werk, maar ze zullen
zich zeker in de volgende dorpskrant voorstellen.
Wij wensen ze in ieder geval heel veel woonplezier hier in ons
dorp Boijl en in het bijzonder in ons buurtje!
Een paar dagen later zagen we in de tuin van Jeroen en Geertje
een mooi spandoek,vlaggen en extra lichtjes. Het spandoek
vertelde dat Jeroen 30 jaar was geworden, van harte Jeroen,
nog vele jaren toegewenst!
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Dan bereikte ons het bericht dat onze buurtgenote mevrouw Huisman is overleden. Wij wensen Aukje,
Jaap, Remco en Annemieke veel sterkte de komende periode.
Zij hebben het volgende berichtje doorgegeven:
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes en berichtjes
die wij hebben gekregen na het overlijden van mijn moeder,
oma Pia Huisman Lans.
Het heeft ons allemaal veel steun gegeven
dat zoveel mensen met ons meeleven.
Aukje, Jaap, Remco, Annemiek,
Carla, Imro, Ivory
Dit was dan weer onze bijdrage voor deze keer.
Gerrie en Yvonne.

Boijl Centrum
Op 28 december 2018 zijn Kornelius en Mirjam Boersma, Boijlerweg 82, de trotse ouders geworden
van hun zoontje Rein.
Veel geluk en gezondheid met Rein.
Sinds het vertrek van Ton Kee en Hester Jippes naar Sneek, zijn er nieuwe bewoners op
Boijlerweg 72 neergestreken. Zij stellen zich hieronder even voor.
Op Boijlerweg 72 zijn komen te wonen Jeanette Kat en Ronald Damhuis. Aan de voorkant hebben we
uitzicht op de kerk en de klokkentoren, achter zien we de schapen in het weiland naast de Groene
Zoom. Na 30 jaar in de regio Rotterdam werd het tijd om de Randstad te verlaten. Jeanette komt
oorspronkelijk uit Dedemsvaart, Ronald uit Steenwijkerwold, dus Stellingwerfs verstaan we wel. De
Brink was een modderpoel toen wij het huis gingen bezichtigen, maar die hebben jullie tussentijds
mooi opgeknapt. We hebben de kerstmusical al bewonderd, chocomel gedronken bij het
carbidschieten, een kruiwagen gekocht bij de AHB, kibbeling gehaald bij van der Meulen, en de rest
leren we dit jaar nog wel kennen.

Wij wensen jullie een goede tijd in Boijl.
Buurtnieuwtjes graag doorgeven aan Thea Pijlman: theapijlman@hotmail.com tel. 0561-421729.
Thea Pijlman.

Robin de Vries is geslaagd voor zijn BE rijbewijs! Verder heeft hij de kwekerij “de Ruineresch” in
Ruinen overgenomen van zijn opa en oma. Wij wensen hem veel rijplezier en succes met het runnen
van de kwekerij!
Op vrijdag 12 April vanaf 20.30 uur mogen 3 buurtgenoten hun kunsten vertonen in het
voorprogramma van Mooi Wark op 'Over de heg pop! Als zanger, gitarist en licht-en geluidsman van
Fat in the Attic. Heren, heel veel succes met jullie optreden!
Groetjes Helga en Polien
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De Daoken

Boschoordweg

Hierbij weer het nieuws en de gebeurtenissen uit De Daoken van de afgelopen maanden. Wij
begonnen december goed verlicht, op ons midden terrein stond weer een mooie kerstboom te
schitteren, Theo en de mannen uit de buurt hebben weer flink hun best gedaan, dank je wel weer
allen voor het mogelijk maken van de sfeervolle boom in onze straat.
>Steenmatter:
Begin december werd onze Buurt opgeschrikt
door een knagende Matter, die aan de
leidingen van de auto’s zat te smikkelen,
menige leiding is door geknaagd, de tip van
Jan K, hang een wc blok onder je motorkap,
werd dan ook door menigeen ter harte
genomen.
>Eind December hadden Robert en Marjan
weer heerlijke oliebollen en erwtensoep voor
de buurt om het jaar af te sluiten met een
drankje en gezelligheid, bedankt buurtjes.
> Op het voormalige adres van Menno en Baukje hebben de nieuwe bewoners Marcel en Pricella met
hun twee kinderen inmiddels hun intrek genomen, veel woonplezier aan de Daoken.
> De OJP had een mooi programma dit jaar, menige buurtbewoner van de Daoken heeft
deelgenomen aan hun activiteiten, een plaatje aangevraagd, hapje mee gegeten, de voetjes van de
vloer, aan de advocaat met de bingo, complimenten voor de Jeugd van de OJP.
> De OLP zorgde traditiegetrouw weer voor gezelligheid en carbid geknal op oudejaars dag, jullie ook
bedankt mannen.
>19 januari De Hacketon:
Georganiseerd door dorpsbelang (PimPera, Anne Slot, Anja van Loon, Katja Moesker, Anke Slot,
Alletta de Weert, Aukje Jager)
Wat een spektakel in het dorp, geweldig, u heeft in de krant en op Facebook er van alles over kunnen
lezen, ook onze jeugd uit de buurt vertegenwoordigde verschillende teams, iedereen bedankt voor
zijn inzet en dorpsbelang bedankt voor dit unieke evenement en dat het beste idee van team Rood
maar spoedig uitgevoerd mag worden, “de huiskamer van Boijl”
>7 februari Playbackshow:
Vrijdag 7 februari kon de jeugd uit het dorp weer het toneel op om zijn favoriete artiest na te doen,
onze buurt kinderen waren goed vertegenwoordigd, Laura Boersma werd samen met Isa Blum eerste
in de groep van de bovenbouw. In de groep van de onderbouw haalden Sophie Donker en Emma
From de tweede plaats binnen, gefeliciteerd dames. Laura en Isa mogen nu 30 maart nog een keer
optreden op de gezellige avond met alle toppers van toen, voor meer info zie verderop in deze krant.
>Geslaagd:
Aaron Dam kan de vlag uit hangen hij is geslaagd voor zijn opleiding SPH, knap gedaan, gefeliciteerd
Aaron.
>Sport:
Sven Vermeeren heeft op 19 januari zijn bruine band behaald en Lars Vermeeren heeft zijn blauwe
band behaald, allebei gefeliciteerd.
>Dan kwam er ook verdrietig nieuws voorbij op
12 december is onze buurtgenoot Gerrit Jan Driessen overleden, wij wensen de familie en dierbaren
sterkte toe met dit verlies.
Marian en Griet
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HERVORMDE GEMEENTE BOIJL
Iemand loslaten
- Een kort, inspirerend verhaal over twee monniken Twee monniken waren samen op reis. Aan de oever van een rivier zagen ze een vrouw zitten huilen.
Een van de monniken vroeg haar bezorgd wat er aan de hand was. De vrouw antwoordde: ‘Ik moet de
rivier oversteken, maar ik kan niet zwemmen. Ik ben bang dat ik verdrink.’
Zonder te aarzelen pakte de monnik haar op en droeg haar naar de overkant. Daar legde hij haar
voorzichtig neer. Zij bedankte de monnik hartelijk voor zijn hulp.
De monniken liepen verder en de tweede monnik vroeg de eerste: ‘Hoe kon je dat nou doen? We
hebben de gelofte van armoede en kuisheid afgelegd. Het is zelfs verboden tegen een vrouw te
praten. Laat staan haar aan te raken.’
De eerste monnik luisterde en antwoordde rustig: ‘Toen ik aan de andere kant van de rivier kwam, heb
ik haar neergelegd. Waarom draag jij haar nog steeds bij je?’
- Wat draag je allemaal met je mee, wat je eigenlijk al lang had kunnen loslaten?
Bovenstaand verhaaltje las de voorzitter van onze streekkerkenraad voor tijdens een opening van de
streekkerkenraadsvergadering. We, kerkenraadsleden en ondergetekende, waren er stil van. Een
mens kan heel wat bagage meedragen die loodzwaar is. Denk aan frustraties uit het verleden, aan
kleine of grote ruzies, enz. Meestal gaat het om zaken die negatieve energie opleveren. Het kan een
hele opgave zijn om dat los te laten.
Op woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinnen, van inkeer. Kijk naar binnen
en bedenk wat er in het leven werkelijk toe doet. Waar maken we ons druk om?
Speldenprikken
Hierbij de laatste speldenprikken. Ze zijn met een knipoog geschreven door Rikkert Zuiderveld naar
aanleiding van de 95 stellingen die Luther in 1517 op de slotkapel te Wittenberg spijkerde.
Door de knieën gaan is goed voor de kruisbanden
Het verdient aanbeveling om bij de universele verklaring voor de rechten van de
mens, als voorwoord de verklaring van de plichten op te nemen, bijvoorbeeld de
Bergrede van Jezus
Toen Jezus zei: ‘Volg mij’, bedoelde hij niet: ‘Kunt u mij nog volgen?’
Om één te zijn hoeft men het niet over alles ééns te zijn.
Toen de dominee op een dag erkende dat hij ook niet alles wist, begreep opeens
iedereen hem.
Terugblik December 2018
December was een drukke maand met veel hoogtepunten voor onze streekgemeente: De eerste
Kinderkerk vond plaats in Boijl. Er was een mooie kerstmiddag in het Karkehûs in Elsloo. Op
kerstavond was er een prachtige musical in Boijl. En in Elsloo en Makkinga was er die avond een
Kerstavonddienst. En natuurlijk was er de volgende morgen een mooie dienst in Makkinga.
Op Oudjaarsavond was er in de kerk in Boijl de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en hebben
we in Elsloo de mensen herdacht die in 2018 zijn overleden in Makkinga en Elsloo.
Een bedankje aan alle mensen die hebben meegewerkt in de drukke decembermaand om deze
diensten en bijeenkomsten mogelijk te maken!
Veertigdagentijd
De voorbereidingscommissie voor het veertigdagentijdboekje is weer druk bezig om ook dit jaar een
mooi boekje samen te stellen. Voor iedere dag een tekst, een gedicht, een recept, enzovoort.
Binnenkort is het boekje klaar. Het thema is: ‘Een nieuw begin’.
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Aswoensdag 6 maart
De veertigdagentijd beginnen we met een viering op Aswoensdag, woensdag 6 maart om 19.30 uur in
de kerk van Elsloo. Deze dienst wordt gehouden samen met de deelnemende kerken van Vorming en
Toerusting. In deze dienst markeren we dat de voorbereidingsperiode op Pasen begint.
Voorganger: Mw. S.A. Grit
Organist: Dhr. F.J. v.d. Woude
Jonge ouders
Op woensdag 27 februari komen we weer bij elkaar, deze keer bij de familie Goettsch, Verwersweg
11 in Boijl. Aanvang: 20.30 uur. Wil je je aansluiten? Of een keer meedoen? Wees welkom.
Meer info: Dieneke Grit, sa.grit@hetnet.nl, 06 38 55 21 50
Kinderkerk
De eerste kinderkerk in Boijl overtrof onze verwachtingen. Wat was het mooi dat er zoveel kinderen
waren gekomen. Het paste allemaal net in het keukentje bij de kerk.
Ook met Kerst mochten we veel kinderen begroeten in de kerk.
En op zondag 3 februari was er een mooie bijeenkomst met de kinderen in Makkinga.
Voor 2019 zijn verder nog de volgende data gepland:
Zondag 24 maart in Elsloo
Zondag 12 mei in Boijl
Zondag 9 juni (Pinksteren) in Makkinga
Zondag 8 september in Elsloo
Zondag 27 oktober in Boijl
Zondag 15 december in Makkinga
Meer informatie kan verkregen worden bij Lianne Goettsch of Dieneke Grit
Pastoralia
Op deze plaats een groet en een sterktewens aan allen die zorgen hebben om hun gezondheid.
Een zegen uit het Heilige Land
Moge de baby van Bethlehem
je vrede geven.
Moge het kind van Nazareth
je vreugde geven.
Moge de man van Galilea
je kracht geven.
Moge de Messias van Golgotha
je moed geven.
Moge de opgestane Jezus
je hoop geven.
En de opgevaren Christus
een voorsmaak van zijn glorie.
(naar Father Potter of Peckham)
Website/Facebook
Hebt u onze website en facebookpagina al gezien? Zeer de moeite waard om regelmatig te bekijken.
De website wordt bijgehouden door Lianne Goettsch en facebook door Minnie Diever en Annie van
der Zijl.
Dieneke Grit
Kerkdiensten in Boijl
Zondag 9 december
Voorganger was Dieneke Grit voorganger en er was deze ochtend kinderkerk. Maar liefst 13 kinderen
kwamen met hun ouders mee naar de kerk.
Kerstavond 24 december
Ds. Van Ool uit Tynaarlo was onze voorganger. De Kerstmusical waar 2 moeders en 12 kinderen aan
meededen o.l.v. Victoria Nair-Price was een groot succes. Hieronder een verslag van Victoria. Na
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afloop in de kerk was er voor de kinderen van het koor een Kerst DVD en voor iedereen de traditionele
chocolademelk met kerstkrans en een sinaasappel bij de uitgang.
Kerstavond met het Ad-Hoc kinderkoor Boijl
Ik, Victoria Nair-Price, werd gevraagd of ik iets wilde voorbereiden met het Ad-Hoc Kinderkoor Boijl om
er een sfeervolle kerstavonddienst van te maken. In voorgaande jaren was dit in de vorm van een
musical en was altijd een succes voor zowel de kinderen als het publiek. Deze traditie wilde ik
voortzetten alhoewel het mijn eerste keer was om een musical te realiseren! Met een prachtig aantal
van 12 kinderen hebben we de musical ‘De Moeite Waard’ uitgevoerd. We hebben er 8 weken over
gedaan met leuke hippe liederen instuderen en het toneeldeel laten oefenen. De liedjes heb ik op een
CD gezet voor ieder kind zodat alle kinderen er 1 mee naar huis kregen om verder te oefenen. Het
verhaal op zich was het traditionele kerstverhaal maar met wat moderne aanpassingen zoals een
drone om de ster van Bethlehem te laten zien en een tablet om het bevolkingsregister te tellen. Ze
deden allemaal enthousiast mee en met behulp van wat ouders, kostuums van de kerk en een leuke
achtergrond maken in de kerk, konden we en leuke voorstelling realiseren. We hebben uiteindelijk
twee keer de musical uitgevoerd. Eén keer was in Verzorgingshuis Riemsoord in Appelscha. Dat
vonden de mensen prachtig en daar kregen de kinderen na afloop ook nog een zakje snoep mee. Als
laatste in de kerk van Boijl op 24 december voor een volle zaal.
Victoria Nair-Price
Oudjaarsavond
Deze avond hadden we tussen 18.30 uur en 19.00 uur een korte inloop zodat mensen in de
gelegenheid werden gesteld om een kaarsje aan te steken voor dierbaren die afgelopen jaar waren
overleden. Tot slot verraste mevrouw H. Boelen ons nog met een zelf geschreven gedicht. Prachtig!
Verscheidene mensen waren naar de kerk gekomen.
Nieuwjaarsdienst 6 januari
Een mooie dienst door Dieneke Grit en na afloop de koffie, heel toepasselijk op deze dag met een
zelfgebakken 3 koningentaart van Dieneke en een toost op het nieuwe jaar. Van de streekdiaconie
kregen we allen een Bijbels Dagboek mee voor het nieuwe jaar.
Zondag 27 januari
Een kerkdienst met voorganger de heer P. van Engen uit Noordwolde. Het thema was ’t spelende kind
in het midden. De uitgangscollecte was landelijk voor jongerenwerk JOP.

dag.

De kerk heeft voor iedereen een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt,
waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te
zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u
kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke
momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de
vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en
missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren
open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Thema Kerkbalans 2019 Cultureel Erfgoed
De kerk én de klokkenstoel in Boijl behoren tot Rijksmonumenten in Nederland. Daar zijn we trots op
maar ze vergen ook veel en vaak duur onderhoud. De kerk in Boijl is een eenvoudig eenbeukig
gotiserend kerkje met vlakke westgevel waarop ankers met 1617, later oostwaarts uitgebreid.
De klokkenstoel klok is uit 1399, die de naam Martinus draagt. Zij is een van de oudste van
Nederland, en heeft als randschrift: “Ende Lut bequame, Martines Klocke is mijn name. In ‘t jaar van
ons Heeren 1399”
U mag uw gift ook specificeren voor bijvoorbeeld het kerkgebouw, de klokkenstoel of de pastorale
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kosten of anderszins. Het rekeningnummer is NL74RABO 0310200067 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde
Gemeente Boijl. Anbi gegevens: 8241.18.455
Kerkbalans is sinds 1973 een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse
Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland.
OPROEP: KINDERKOOR BOIJL!
Doe mee aan de Paasdienst 2019!

We gaan weer van start, 6 weken lang leuke liedjes zingen in voorbereiding op de
Paasdienst in de Kerk van Boijl op 21 april 2019.
Wil je mee doen?
KINDERKOOR PASEN 2019
1. Woensdag

13 maart

16:15-17:00u

2. Woensdag

20 maart

16:15-17:00u

3. Woensdag

27 maart

16:15-17:00u

4. Woensdag

3 april

16:15-17:00u

5. Woensdag

10 april

16:15-17:00u

6. Woensdag

17 april

16:15-17:00u

7. Vrijdag

19 april

10:00-11:00u

8. Zondag

21 april

10:00u (OPTREDEN)

(Alle repetities in de Kerk van Boijl.)
Geef je zelf op voor 8 maart!!
Vitoria Nair-Price
info@blokfluitencreatievemuziek.nl

DE PENNE

Sierd Dolstra

Mijn naam is Sierd Dolstra en deze keer klim ik in de penne om mij voor te stellen.
Ik woon samen met mijn echtgenote Liesbeth al jaren met veel plezier in Boijl. Onze 4 dochters Gea,
Marijke, Annalies en Sieta wonen niet meer thuis en hebben hun eigen stekje gevonden. Daarnaast
zijn wij de trotse grootouders van 3 kleinkinderen en is de 4de op komst.
Mijn wiegje stond in Steggerda, waar mijn ouders een klein boerderijtje hadden.
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Een veel comfortabele woning met stromend water en elektriciteit werd mijn volgende thuis, toen wij in
de ruilverkaveling verhuisden naar Noordwolde(tegenwoordig Oosterstreek).
Ook de grotere grupstal gaf veel meer mogelijkheden. Mijn vader was een vooruitstrevende boer en
had als eerste een tractor en een melkmachine. Gestaag ontwikkelde zich daar een goed koppel
vee, die hij samen met mijn moeder molk.
Als klein jongetje hielp ik samen met mijn broer ook al wat mee en moesten wij elke zaterdag de
staarten wassen, terwijl mijn zus in het voorhuis moest helpen.
In 1983 ben ik boer geworden in Zandhuizen , een kleine bewerkelijke pleats met ruimte voor maar
24 koeien.
Nu woon ik al bijna 35 jaar op een melkveehouderij in Boijl en heeft mijn broer de ouderlijke boerderij
in Oosterstreek verlaten voor zijn zoon. Waar blijft de tijd?
Naast de boerderij hebben wij 6 jaar geleden een gedeelte van de oude grupstal omgetoverd tot een
vakantiewoning met de toepasselijke naam “De dikke kei”.
Op ons erf liggen vele zwerfkeien die in de afgelopen jaren het licht zagen in ons land.
Om met de woorden van mijn inmiddels overleden moeder te spreken: “Ie hebbe maar goed gokt!”
Vele gasten hebben inderdaad al van ons vakantiehuis en de mooie omgeving mogen genieten en
waarderen onze gastvrijheid. Ik geniet zelf ook van de gesprekken met de gasten en vooral als ze
achter op de stal komen.
Het doet mij goed om te laten zien hoe ik met mijn koeien omga en wat er allemaal bij komt kijken. Het
verbaast mij elke keer weer dat veel gasten daar hele andere ideeën over nahouden.
Het leukste vind ik echter de kinderen, die mee willen helpen met melken, voeren of de koeien
ophalen. Meestal uit de Randstad, overall en laarzen aan en handen uit de mouwen steken. Hier zijn
al heel wat spreekbeurten uit voortgekomen.
Geen van mijn dochters wil later ons bedrijf voortzetten en ben ik mij aan het bezinnen hoe ik de
toekomst wil gaan vormgeven. Hoeveel jaar wil ik nog op deze manier doorgaan? Misschien toch een
robot? Wat vaker iemand anders laten melken? Wil ik hier blijven wonen? Genoeg stof tot nadenken!
Naast mijn werk heb ik de nodige hobby’s: tennissen en fietsen. Deze ontspanning heb ik nodig, maar
hou er ook van om weer andere mensen te ontmoeten.
Vele jaren maak ik onderdeel uit van de Kerkenraad van Boijl. Is het niet als voorzitter, dan wel als
diaken. Ook hier vind ik de verbinding met andere mensen belangrijk.
Vanuit de diaconie verzorgen wij het reisje, stamppotbuffet en maken wij giften over naar de
Voedselbank en andere goed doelen. Binnen de kerkenraad hebben er heel wat wisselingen plaats
gevonden en is er de afgelopen jaren ook al heel wat gebeurd.
Sierd Dolstra
Palmpasen in het Karkehuus in Elsloo
Op zondag 14 april is het Palmpasen

Net als voorgaande jaren willen we palmpaasstokken maken met de kinderen uit Elsloo e.o.
Iedereen is welkom, neem ook gerust familieleden mee; gezellig!
Van 10-10.45u. versieren we jouw zelf meegebrachte kale stok met spijker bovenop voor het haantje .
Alle benodigdheden voor het versieren van de stok zijn in de kerk; ook is er drinken voor iedereen met
wat lekkers.
Het is in het Karkehuus in Elsloo; het gebouw achter de kerk.
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Vanaf 10.45u gaan we een rondje door het dorp lopen, zodat iedereen de mooie stokken kan
bewonderen, waarschijnlijk onder muzikale begeleiding.
Rond 11.30u. zijn we klaar.
Graag tot dan!
Wiesje van den Berg
Kerk 2025
Maandag 28 januari 2019 gingen we vanuit Streekgemeente Frieslands End, Minnie Diever, Dieneke
Grit, Catrien Visser en Annie vd Zijl naar een vervolgavond op het thema Kerk 2025. Struikelblokken
en kansen, georganiseerd door de werkgemeenschap in de Gereformeerde Kerk van Ureterp om
19:30 uur. Op deze avond konden we kennismaken met de classis predikant, dominee Beekman.
Friesland kent nu nog één classis. Deelnemende kerken werden gevraagd in één minuut een Pitch
(verhaal) te houden over iets positiefs vanuit de gemeente.
Dieneke Grit vertelde over de Paasmusical die elk jaar in Boijl een groot succes is, het hele dorp
loopt uit. Na afloop is er een Paasbrunch. Annie vd Zijl vertelde over hoe Kerkbalans huis-aan-huis
onder de aandacht wordt gebracht. En zo iedereen wordt betrokken om een bijdrage te leveren voor
onderhoud van de kerk en het kerkenwerk, dit voor de leefbaarheid van het dorp.
Uit het dagboek van A.F.Troost lees ik: "Hier is mijn hand"
Hij verheft wie nederviel. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel:
Elkaar geen aanstoot of ergenis te geven " Dat blijft een moeilijke opgave, elkaar geen aanstoot of
ergernis geven. Die gedachte past in elk geval nauwelijks in onze tijd. Wij leren elkaar dat je voor
jezelf moet opkomen, dat je je eigen mening niet onder stoelen of banken moet steken.
Wij houden niet van compromissen, wij gaan liever over de weg van het conflict. Heel de samenleving
is vol van tegenstellingen die eerder aangescherpt worden dan verzacht en overbrugd. Kritisch is onze
maatschappij. Oordelend en ook vaak ver-oordelend. Hard. Keihard.
Zo denk ik aan de Nashvilleverklaring die de afgelopen weken onder onze aandacht werd gebracht.
Het debat over homo's en religie lijkt te verharden door ruime steun aan een erg behoudende mening.
De Nashvilleverklaring, een Amerikaans document dat zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit
en betoogt dat "God het huwelijk heeft bedoeld als levenslange verbondrelatie tussen man en vrouw."
Net daarvoor had ik het boek gelezen van dhr. T. Dorrepaal; "Praat er maar niet over" en dacht
gelukkig leven we in 2019 en wordt er nu anders tegen het homoseksualiteit aangekeken. Een
ontroerend boek over een zoektocht van een man naar zijn echte zelf. Een leven van verwerping en
aanvaarding. Een boek dat ik in één dag heb uitgelezen zo pakte het mij. Want ,geeft Mart de
hoofdrolspeler in dit boek aan, terwijl ik worstelde met de ander en smeekte om zegen, werd ik
verbonden met de God van ruimte en omkering. Wij allen zijn mensenkinderen in dezelfde
levenstuin. We mogen het hardop zeggen: eens is er een boog vol beloften gespannen, van horizon
tot horizon. Een boog van zeven kleuren die er nog steeds staat en zich als een zegende hand
uitspreidt over alle mensen, in alle verscheidenheid, u en ik. Dat is genade!
Wij willen ons als kerkenraad van Frieslands End distantiëren van de
Nashvilleverklaring en hebben in Makkinga net als in zoveel kerken in
Nederland zondag 13 januari het lied "Ongestraft mag liefde bloeien"
gezongen een lied geschreven door Sytze de Vries. Buiten hing de
regenboogvlag. Door het zingen van dit lied mag een ieder weten of je
nu man of vrouw, jood of heiden, homo of hetero bent, je bent welkom
in Gods huis!
Het kan op de melodie van LB79 :
"Liefde eenmaal uitgesproken” gezongen worden.
1.

Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien: laat haar stromen als een bron! Laat de liefde maar gebeuren als
een wonder van het licht, als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht.

2.

Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat. Wie met liefde is gezegend, koestert wie
om liefde gaat. God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt. Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
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3.

Liefde vraagt ons om ontferming, tegen wie haar vlammen dooft. Wie haar rechten wil beschermen vindt
in liefde zelf geloof. Wie voor liefde is geschapen vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen dat de angsten overwint.
4. Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop. Geef haar
bloemen nooit uit handen want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
liefdesloop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron!

Praat er maar niet over, gescheven door Teus Dorrepaal
Een roman o Een roman over het leven van de homoseksuele
christenjongen Mart. Als Mart op school wordt uitgescholden voor "homo',
moet hij de betekenis opzoeken in het woordenboek. Een tijdje later vertelt
hij aan zijn ouders dat hij ook zo is, dat hij anders is. Daar moet verder maar
niet over gesproken worden, vinden ze. Bovendien moet hij zich laten
behandelen door een arts in Amsterdam.
Gaandeweg ontdekt Mart dat hij zichzelf niet meer kan ontkennen. Het is het begin van een eenzame
strijd. Is er voor hem als gelovig mens een begaanbare weg te vinden? Hoe kan hij de keuzes waar hij
voor staat verantwoorden voor God en mensen? Een aangrijpend verhaal over eenzaamheid en
liefde.
Annie van der Zijl
OP STAP MET VORMING EN TOERUSTING
.
Donderdag 28 februari 2019 om 19.30 uur
Lutzen Kooistra, oud-hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, spreekt over christenen en media.
Hebben christenen een eigen positie of zijn ze niet anders dan andere consumenten.
Locatie: Het Anker, Oosterwolde. Kosten: vrije bijdrage.
Zondag 3 maart 2019 om 16.00 uur
We gaan mooie liederen zingen met begeleiding van orgel en trompet. Daarnaast zullen trompettist
Uilke de Vries en organist Jan Smit samen enkele muziekstukken uitvoeren.
Locatie: De Schutse, Appelscha. Kosten: vrije bijdrage.
Woensdag 6 maart 2019 om 19.30 uur
Het is Aswoensdag, de eerste dag na carnaval. Het begin van de veertig dagen durende tijd die loopt
tot Pasen. (zondagen niet meegerekend).
In de kerkdiensten in de katholieke kerken op die dag komen de kerkgangers naar voren en de
priester tekent op het voorhoofd een kruisje van as, met de woorden uit "Gij zijt gekomen uit as en tot
as zult gij wederkeren."
As is een teken van sterfelijkheid. Maar het is ook een teken van nieuw leven. As heeft een reinigende
werking en in vroegere tijden werd met as gewassen. Grond kan vruchtbaar gemaakt worden door het
verbranden van stoppels op de akkers. As wordt op het hoofd van de zondaars gestrooid, as reinigt
en geeft kracht tot nieuw leven.
De as voor de askruisjes is afkomstig van de gezegende en daarna verbrande palmtakjes van de
Paasperiode van het voorgaande jaar. De takjes van Palmpasen moeten verbrand worden -door de
dood heengegaan- om daarna teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis. Zo wordt
duidelijk gemaakt dat Pasen het perspectief is van de veertigdagentijd.
Ook in protestantse kerken worden hoe langer hoe meer vieringen gehouden op Aswoensdag. Het
ritueel van het askruisje wordt daar meestal achterwege gelaten. Met liederen, gebeden en een
overdenking wordt de drempel van de veertigdagentijd binnen getrokken.
"Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten."
Vorig jaar werd in de kerk van Haule een viering gehouden. Nu zal de kerk van Elsloo gastvrijheid
verlenen. Dieneke Grit is de voorganger en Fokke van der Woude is de organist.
Maandag 11 maart 2019 om 20.00 uur
Lelijk voor het geloof - de verborgen vrouw in de Middeleeuwen.
Drs. Thea Willemsen, kunsthistorica, spreekt over dit onderwerp.
Een avond in samenwerking met de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk en Stichting Kunstwerf.
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Locatie: Dorpskerk Oosterwolde. Eigen bijdrage € 8,-- (incl. koffie of thee).
Dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 uur
Peter van 't Riet houdt een lezing over "Wrede Bijbelverhalen. "Valt er van die verhalen wat te leren?”
Locatie: Pro Rege, Donkerbroek. Kosten: vrije bijdrage.
Vrijdag 22 maart 2019 om 19.30 uur
De laatste film van dit seizoen: The Zookeeper's wife.
Een waargebeurd oorlogsverhaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden 300 Joden uit de handen
van de Nazi's gered door hun een schuilplaats aan te bieden in een dierentuin in Warschau.
Locatie: Het Anker, Oosterwolde. Kosten: € 5,-- (incl. koffie/thee).
Graag komen vanaf 19.15 uur.
Dinsdagen 19 en 26 maart om 19.30 uur
Ds. Peter Pit spreekt over het onderwerp: God en het lijden.
Wil God dat wij lijden of juist niet? Of heeft God er een plan mee?
Het is in principe van belang om beide avonden te komen. Neemt u een Bijbel mee?
Plaats: Het Anker, Oosterwolde. Kosten: vrije bijdrage.
Vrijdag 5 april 2019 om 19.30 uur
Musicoloog Hans Algra spreekt over Symboliek in de Matthaus Passion van Johan Sebastian Bach.
Ter illustratie zijn er muziekfragmenten en beeldmateriaal.
Locatie: De Schutse, Appelscha. Kosten: vrije bijdrage.
Gossen Bakker
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DORPSNIEUWS
Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje
Nadat wij de afgelopen periode samen met onze deelnemers van de dagbesteding druk in de weer
zijn geweest met alle voorbereidingen is vanaf de voorjaarsvakantie ook het moment aangebroken om
de deuren van de theeschenkerij te openen.
Wij hopen dat deze theeschenkerij een plek wordt waarin onze gasten niet alleen kunnen genieten
van een heerlijke lunch en/of een goede kop koffie of thee, maar dat wij en onze deelnemers een
ontmoetingsplek kunnen creëren voor jong en oud.
Voorlopig zijn wij voor publiek geopend op dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Omdat het ons geweldig lijkt om jullie binnenkort te mogen verwelkomen willen wij jullie het eerste
bakje koffie/thee of limonade graag gratis aanbieden. Dit drankje is te verkrijgen tegen inlevering van
onderstaande bon.

Tegen inlevering van deze bon
1 koffie / thee of limonade gratis
1 bon per persoon

Hopelijk tot snel in Dagbesteding en Theeschenkerij het Zwaantje.
Anneke Diever

Dorpshuiscommissie “de Tille”

“ZOMAAR-feest”
14 en 15 juni 2019 Boijl
Noteer de datum in je agenda!
Vrijdagavond:

28e jaargang van de Buurt-/Stratenquiz
Optreden Troubadour Sipke de Boer in dorpshuis “de Tille”

Zaterdagmiddag:

Is nog in ontwikkeling

Zaterdagavond:

Optreden Orange River in dorpshuis “de Tille”

Kijk af en toe eens op onze website: www.dorpshuisdetille.nl
Hierin staan de geplande activiteiten in de agenda genoteerd.
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maak ‘t
mee!
Elke maand een workshop, lezing of
activiteit. Voor iedereen van 12 tot 100 jaar.
Dit voorjaar:

15/2: BIJENHOTEL EN/OF NESTKAST MAKEN
De Tille, Boijl | 14.00 uur | Kosten: € 5,-

15/3: DARTEN EN BILJARTEN
De Tille, Boijl | 20.00 uur

12/4: PAASSTUK MAKEN

De Tille, Boijl | 14.00 uur | Kosten: € 12,50

10/5: WIJN PROEVEN

De Tille, Boijl | 20.00 uur | Kosten: € 19,50
»» Opgeven bij Tea de Groot:
»» 06 40314202 | www.boijl.com

Eet u ook
gezellig
mee?
Gezellig samen eten. Oud of jong.
Vanaf nu elke maand in Boijl. Voor
iedereen die dat gezellig vindt!

Waar en wanneer?

We zijn van plan dit elke maand te
doen. De eerste keer is vrijdag 1 maart
aanstaande. U bent welkom vanaf 17
uur. Om 17.30 uur gaan we eten. Het is
in de Tille in Boijl.

Wat kost het?

De maaltijd kost € 7,50, ter plekke
contant af te rekenen. U kunt er natuurlijk een drankje bij kopen.

Geef je op!

Ook mee eten? Geef je dan snel op!
Dat kan telefonisch of per email. Wilt
u opgehaald worden en thuisgebracht
omdat zelf komen lastig is? Dat kan!
Geef het dan even door als u zich
opgeeft. Opgeven bij: Erica Harmsen, 06
28450360 of erica07@kpnmail.nl.

Gezellig samen eten is een idee van en
voor Boijl. Dankzij de inzet van vrijwilligers en medewerking van het Dorpshuis
kunnen we het doen.

Hou je van koken en wil je helpen om dit
initiatief maandelijks te herhalen? Daar
zijn we blij mee! Neem dan even contact
op met Erica.

Werkgroep

Kan Boijl energieneutraal worden?

Duurzaam Boijl

Uitnodiging voor 28 februari en 28maart 2019
Om 19:30 u. in dorpshuis De Tille te Boijl.
Hoe maken we samen Boijl energieneutraal?
Wil je een grote windmolen, een zonnepark, zonnedaken, biovergister enz. , enz.

Zonnepark

Aardwarmte

Hoe kunnen we Boijl energieneutraal maken?
Kom mee praten.
Op 28 februari gaan we, aan de hand van de EnergieMix Methode van Energiewerkplaats Fryslân en
in samenwerking met gemeente Weststellingwerf, in kleine groepen verkennen hoe Boijl zelf de
benodigde energie kan opwekken. (meer uitleg over de methode: In de laatste ‘Even Bi’jpraoten’)
Na die avond gaan de mensen van de EnergieMix methode alle ideeën op kaarten intekenen en
visualiseren.
Op 28 maart gaan we gezamenlijk de keuze voor een eventuele uitvoering verkennen.

Graag tot 28 februari 2019
Omdat we met verschillende materialen gaan werken is aanmelden noodzakelijk. Dat
kan door onderstaande strook in te leveren op een van de adressen of te mailen naar:
duurzaam@boijl.com

Ondergetekende komt op 28 februari mee praten:
Naam: ………………………………………………………………………tel: ………………………………
Mail: …………………………………………………………………………………………….………………..
Anja van Loon:
Berend Slot:
Jacob Boersma:
Geert Pijlman:
Jan Schlepers :

Rijsberkamperweg 10,
De Brink 19,
Boschoordweg 10F,
Boijlerweg 86,
Doldersumsestraat 16,

06-52896177
06-27255094
06-13948440
06-18256914
06-53770013

SPORT
VV Trinitas

LEUK 1-2TJE TUSSEN JUMBO DE JONG NOORDWOLDE EN VV TRINITAS
Spaart u al mee voor unieke gratis FANartikelen én voor onze clubkas?
Onze jeugdleden zijn op de foto gekomen en
hebben hun eigen FANshop geopend.
Hoe leuk is dat..een eigen online-FANshop
waarin allerlei leuke VV Trinitas FANartikelen
met
de
eigen
spelersfoto
verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld een poster,
notitieblok, broodtrommel, bidon maar ook
badslippers, telefoonhoesje en andere originele artikelen!!
Naast de eigen FANshop is er óók een Fanshop waar artikelen met alleen het VV Trinitas-logo besteld
kunnen worden. Kortom, voor elk wat wils!!
Mocht u wél zegels hebben, maar deze niet verzilveren, dan kunt u de zegels inleveren bij de
sportkantine!! Van elke verzilverde spaarzegel komt een gedeelte ten goede aan de clubkas, dus voor
onze voetbalvereniging een mooi initiatief van Jumbo de Jong.
Daarnaast organiseren wij rond het einde van de actie een inloop-uurtje voor de kinderen die nét een
paar zegeltjes tekort komen, maar wél heel graag een broodtrommeltje willen met hun eigen
spelersfoto erop!!
Dus…laat uw zegel niet verloren gaan!
trinitas.clubfund.nl/WebshopClub

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Zaterdagavond
9
maart
organiseert
de
activiteitencommissie van VV Trinitas een
spelavond!
Op verzoek van
vele
Klaverjasliefhebbers
organiseren we een avondje Prijsklaverjassen met
natuurlijk heerlijke vleesprijzen.
Daarnaast is er de mogelijkheid om je geluk te
beproeven aan de Pokertafel en/of gezellig een
potje te Bierpongen!
Speel je niet mee, maar vind je het wel gezellig om
te komen en een drankje te doen, dan ben je
natuurlijk eveneens van harte welkom!
Graag tot zaterdag 9 maart!!
Sportkantine Boijl, aanvang 20.00 uur.
Gratis entree. Deelname €3 p.p.
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de Klokkenstoel
Het oudste gebouw in Boijl
kunnen we rustig stellen is
beeldbepalend, de kerk midden
in het dorp met daarnaast ook
eeuwenlang een klokkenstoel.
Op de westkant van de kerk
staan de cijfers
1617 maar
volgens oude gegevens is de kerk gebouwd in 1640. De
klok in de klokkenstoel heeft het allemaal zien gebeuren.
Die was er al ruim 200 jaar eerder n.l. in 1399 (er van
uitgaande dat de klok destijds geplaatst is bij de kerk)
Al meer dan zes eeuwen geeft de ruim 400kg wegende
klok in Boijl de tijd aan.

de kerk een kleine eeuw geleden

In de rand van de klok staat de inscriptie
En de lut bequame Martinus Klocke is mijn Name in het jaer van ons Heeren MCCC XC lX(1399)
Dat verwijst ongetwijfeld naar de heilig Martinus die in Frankrijk leefde in het begin van de 4 e eeuw.
Volgens gegevens opgetekend uit oude kerkboeken door onze dorpsgenoot wijlen Egbert de Boer,
(jarenlang administrerend kerkvoogd) kan aangenomen worden dat zo vanaf 1670 dagelijks de klok in
Boijl geluid werd. Er zijn n.l. door de eeuwen heen regelmatig uitgaven voor de aanschaf van een
nieuw klokkentouw.
In 1673 werd ene Pieter Jochems in Boijl aangesteld voor het ‘hondenslaen’. In die tijd de algemene
benaming voor de kostersfunctie. Hij kreeg daarvoor de beloning van 3 Carolus guldens en 3 stuivers.
De Boer vraagt zich af of de naam ‘hondenslaen’ mogelijk
voortkomt uit het feit dat honden soms met de klok mee
huilen. In latere jaren werd de functie van koster ook
aangeduid als ‘honnegisseler’ Het zal de koster geweest zijn
die dagelijks de klok luidde.
In 1696 is er een uitgavenpost voor de bouw van een nieuwe
klokkenstoel en 113 jaar later wordt In 1809 melding
gemaakt van weer een nieuw klokhuis. Het hout wordt
aangevoerd uit Olderberkoop door Binne Wessels en Roelof
Elsinga uit de Blesse bouwt het klokhuis voor 174.19.10
Carolus guldens, stuivers en centen.
Na krap 80 jaar is deze in 1888 weer aan vervanging toe en
het is toevallig de grootvader van Egbert de Boer zijn
echtgenote, Jan Sije Nolles, die de nieuwe bouwt.
2014 foto Minnie Diever
De tweede wereldoorlog ging ook niet ongemerkt voorbij aan de klok van Boijl. Door de bezetters
werden de klokken gevorderd en omgesmolten voor oorlogstuig. De inspectie kunstbescherming
merkte de klok met een grote M van Monument als bewijs dat de klok gold als historisch gedenkstuk.
(inmiddels verdwenen)
De kerkenraad wachtte de inbeslagname niet af en met medewerking van het verzet werd de klok
‘opgeborgen’. Na de oorlog werd duidelijk dat hij met veel andere klokken opgeslagen was in een
polder in Giethoorn. De Boer vond wel de klok van Boijl terug maar niet de bijbehorende klepel. Het
kostte de dorpssmid Oosterkamp de nodige moeite om de klok, met een andere klepel weer ‘op toon’
te krijgen.
In het verleden gaven de klokkentonen boodschappen door aan de dorpsgenoten. De Whats App van
nu. Op zondag, voor de kerkdienst en dagelijks wanneer het etens- of melkerstijd was. Bij dreigend
gevaar en b.v. een grote brand werd de klok geluid om de mensen te waarschuwen.
Ook werd om het overlijden van iemand kenbaar te maken, de klok geluid. Dit gebeurde tot in de jaren
’50 ’s morgens na het luiden van 8 uur.
De klok werd met het touw scheef getrokken zodat de klepel aan één kant tegen de rand sloeg, het
z.g.n. ‘kleppen’. Voor een volwassene werd 3 keer tegen de rand geklept, dan een kleine pauze van
zo’n tien seconden en dit werd nog 2 keer herhaald.
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Na de eerste serie van 3 keer kleppen werd de klok een kwartier geluid en daarna herhaalde de
procedure zich. (Het kwartier luiden werd destijds niet helemaal de hand aan gehouden). Betrof het
een overleden kind dan werd niet 3 maar 1 keer tegen de rand geklept. Dat kleppen vereiste nog
enige vaardigheid en voor wie er niet zo bedreven in was, klom met een ladder naar boven en tikte
handmatig de klepel tegen de rand.
Ook bij begrafenissen wordt nu nog (op verzoek} de klok geluid.
Gewend zijnde de klok dagelijks zijn bim – bam te horen slaan, was dat kleppen een heel naargeestig
en droevig geluid.
De klokkenstoel gebouwd door Nolles, hield het bijna 100 jaar vol.
In 1970 tijdens een voorjaarsstorm ging het bijna mis doordat de poten en de dwarsbalken aan het
verrotten waren.
In 1983 vormden Jan Jonkman, Bert Sluiter en Hans Dekker een
actiecomité. Er moest voor een nieuwe klokkenstoel f. 45.000.—
bijeengebracht worden. De Gemeente gaf ‘niet thuis’ en er werd
bij verschillende instanties voor subsidie aangeklopt. Een
tegeltjesactie werd een succes. Van de 900 stuks met een
afbeelding van de klokkenstoel waren al heel snel 700 verkocht.
Voor f50.- was er een fraai houten schaalmodel klokkenstoel te
koop.
Oktober 1983 was het zo ver en het werd een heel spektakel!
Met een kraan werd het dak er af getild en dat ging bijna mis
doordat het uit de takels boven op een grafsteen dreigde te
vallen.
De klok werd verwijderd
en daarna was het
houten geraamte aan
beurt. Dat dak van de
klokkenstoel
verborg
echter een verrassing!
1983 foto Rinske Jonkman
Toen in 1940 de vrees bestond dat de klok gevorderd zou
worden en er de grote M op kwam werd ook een document in
het dak aangebracht.
het verborgen document
Het was in 3 talen opgesteld.
Nederlands, Duits en Engels met de tekst dat de klok onder monumentenzorg viel. Datzelfde
document kwam nu te voorschijn en is weer in de nieuwe klokkenstoel teruggeplaatst.
De oude klokkenstoel werd rechtop staande op een dieplader vervoerd naar de werkplaats van de fa.
Alten, die de nieuwe ging bouwen. Zo hadden ze de kopie dicht bij huis.
Bij regenachtige dagen werkten ze binnen aan de nieuwe klokkenstoel. Dat vervoer naar de
werkplaats (Boijlerweg 21) ging niet zo maar. Op weg er naar toe bleek dat het gevaarte niet onder de
eikenbomen door kon aan weerskanten van de Boijlerweg. De hele handel moest terug en via de
Kerkweg, Meuleveldweg en de Bekhofweg kwam het
gevaarte veilig bij de werkplaats aan.
In 1984 stond er weer een nieuwe klokkenstoel! Volgens Alten voor minstens 100 jaar. Het hout was
meerdere keren speciaal behandeld om de duurzaamheid te vergroten.
Het dagelijks luiden met de hand werd bezwaarlijk en in 1991 kwam er een automatische luid
installatie.
Er werd een enquête gehouden en 95% van de stemmen was voor drie keer daags luiden. Om 8, 12
en 6 uur.
De laatste reparatie dateert van 2014. De klok werd in Duitsland gerepareerd. Uitgesleten boutgaten
werden dichtgelast, randschade hersteld, er kwam een nieuw klepeloog aan en kreeg ook een
nieuwe luidinstallatie.
Door de eeuwen heen moet de klok miljoenen keer heen en weer zijn gegaan….. en tot vandaag de
dag laat de oude klok drie keer daags nog steeds zijn vertrouwde stem in en rond Boijl horen.
Namens ‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger – Oosterkamp

2019
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VERENIGINGSLEVEN
Toneelvereniging Nut en Genoegen
15 december hebben wij onze jaarlijkse uitvoering gehad. ’s Middags en ’s avonds was de zaal goed
bezet. En wat een leuke reacties hebben wij gehad op ons stuk “Een gekkenhuis in het ziekenhuis”.
Het was een hele operatie, verwisseling met bedden en personen en lappen tekst die ingestudeerd
moesten worden. De “grijze” cellen moesten hard aan t werk. Maar wat hebben we een plezier gehad.
Mochten er nu mensen zijn die enthousiast zijn geworden en het leuk lijkt om ook op de planken te
willen, meld je gerust aan bij een van de spelers. Wij repeteren van september t/m december op
dinsdagavond in de Tille. In de loop van het jaar zal de leescommissie weer een nieuw stuk uitzoeken.
14 december 2019 kunt u alvast vrijhouden in de agenda.
Namens het bestuur
Alletta de Weert
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Biljartvereniging 't Zwaantje
Wat gaat zo’n jaar toch snel, voor dat je het weet is het weer januari en sluiten we het competitiejaar en
houden we onze jaarlijkse biljartdag. De biljarters van ’t Zwaantje zijn september inmiddels weer
begonnen met het 2e deel van de competitie. Deze eindigt meestal zo medio januari voor de jaarlijkse
biljartdag. 19 januari was het dan weer zover. Er werd weer gestreden om de Café ‘t Zwaantje
wisselbeker. De eerste wedstrijden werden al op dinsdag- en donderdagavond afgewerkt om zodoende
op de zaterdag meer tijd te hebben om te genieten van de snert van Jannie en de derde helft na afloop
van de finale.
Na spannende poulewedstrijden konden er 2 halve
finales samengesteld worden. Kees Elsinga speelde
tegen Remco Hulzinga en Ep Blaauwbroek tegen Enno
Russchen. Kees en Ep wonnen deze partijen en
mochten zich na het stamppotbuffet opmaken voor de
finale. Voor de finale werd de troostfinale gespeeld
voor de 3e prijs. Hier trok Remco Hulzinga aan het
langste eind. In de finale, waarin Kees 46 punten moet
maken en Ep 16, nam Kees al snel een ruime
voorsprong. Ep vocht zich op het laatst nog terug maar
uiteindelijk maakte Kees de laatste punten. De Café ‘t
Zwaantje wisselbeker staat dit jaar dus aan de
Boijlerweg waar hij wekelijks wordt afgestoft door
Karin.
De uitslag was:
1. Kees Elsinga
2. Ep Blaauwbroek
3. Remco Hulzinga
4. Enno Russchen
Na afloop van de biljartdag werd ook de einduitslag
van de competitie 2018 bekendgemaakt. Hij stond er
nog niet op maar vanaf nu prijkt ook de naam van
Roelof Groen op de wisselbokaal en staat hij dus aan
de Boschoordweg op de schoorsteenmantel.
Er was ook nog een prijs voor de hoogste serie van de
competitie en deze ging wederom naar Kees Elsinga
met 13 punten.
Einduitslag van de competitie
1. Roelof Groen
397 pt.
2. Remco Hulzinga 375 pt.
2. Albert-Jan Veening 345 pt.
4. Jaap Ouwerkerk 336 pt.
5. Kees Elsinga
332 pt.
6. Enno Russchen
329 pt.
7. Adrie Wijntjes
327 pt.
8. Ep Blaauwbroek 326 pt.
9. Klaas Bruursema 323 pt.
10. Annius Jongbloed 273 pt.

Na de prijsuitreikingen hebben we nog gezellig nagepraat onder genot van een hapje en een drankje.
Via deze weg willen we de OJP ook nog bedanken voor de DAB+ radio. Hij doet het geweldig en kunnen
zelfs Radio NL ontvangen ondanks dat de voorzitter daar een hard hoofd in had.
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Gemengd Koor Boyl bestaat 80 jaar
Het koor dat dit jaar 80 jaar bestaat bloeit weer als in vroeger tijden.
Het koor is hard gegroeid de laatste jaren en bestaat inmiddels uit 42
leden.
Kwalitatief heeft het koor de groei grotendeels te danken aan dirigent Marijke Beute, die een
enthousiaste en hele goed dirigent is die de zangers weet te boeien.
De concerten die doorgaans gratis toegankelijk zijn worden zeer goed bezocht. Met het
Nieuwjaarsconcert zijn er zelfs kaartjes uitgegeven om de toeloop niet groter te laten worden dan de
capaciteit van de Tille. Het was weer een mooi concert.
De repetities voor het jubileumconcert op 10 november 2019 zijn in volle gang. Ondanks de gezonde
groei kan het koor nog steeds nieuwe leden gebruiken. Zingen is gezond en je wordt er vrolijk van. Kom
dus gerust vrijblijvend meezingen, om te kijken of het wat voor je is. Verras jezelf en doe het. Aanmelden
via de website www.gemengdkoorboyl.nl/zingen. Nu is het de ideale tijd om mee te gaan doen. Meld je
aan bij een sociaal en gastvrij koor en ga met ons meegenieten van muziek.
Nieuwsgierig geworden? Bezoek onze website www.gemengdkoorboyl.nl en meld je aan. Wij zien uit
naar je komst.

Vogelwacht Boijl e.o.
Het voorjaar is weer in aantocht dus moeten we weer gaan denken aan de vogels
om ons heen.
Niet alleen de weidevogels, maar óók aan de vogels om ons huis.
De vogelwacht biedt bescherming en pleegt nazorg voor gelegde eitjes van o.a.
kieviten, máár ook voor nestkastjes kunt u bij ons terecht!
Lijkt het u iets om samen met ons iets meer voor de vogels te betekenen, dan kunt
u zich bij ons aansluiten. U bent ook van harte welkom op onze vergadering, want
lid of geen lid, een ieder is welkom!
Heeft u nog plaats voor één of meerdere nestkastjes, dan kunt u deze bestellen bij Klaas de Vries,
Kerkweg 30 in Boijl. Telefonisch bereikbaar onder nummer 0561 421713.
De nestkastjes kosten slechts €5 per stuk en desgewenst hangen wij ze voor u op.
De algemene ledenvergadering wordt gehouden in Dorpshuis “de Tille” op maandag 29 april, aanvang
20.00 uur. De koffie staat klaar voor zowel leden als niet-leden die graag een keer langs willen komen.
Graag tot dan!
Bestuur vogelwacht Boijl e.o.
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Bedankt OJP !!
Vanuit het bestuur van Dorpsbelang Boijl willen we de leden van de OJP bedanken voor de mooie
cadeaus die we hebben ontvangen op 1 januari. Het geldbedrag was bedoeld voor de shirts/hoodies
van de Hackathon. Dit was een fantastische bijdrage. De gezamenlijke prijs voor het Dorpshuisbestuur,
Kerk en Dorpsbelang was een bladblazer van Stihl op Accu. Deze wordt gebruikt voor het bladvrij
houden van het Brinkplein. De Beheerscommissie zal deze onder beheer houden. Nogmaals dank voor
deze giften, wat een prachtige traditie hebben we toch in ons dorp!

Verkorte Notulen ALV Dorpsbelang Boijl - 3 januari 2019 gehouden in dorpshuis de Tille te
Boijl. (de complete versie kunt u teruglezen op de website.
De belangrijkste punten op een rij
Bestuursleden aftredend in april: Anne Slot en Anke Slot. Susanne Edema en Aukje Jager hebben het
afgelopen jaar meegelopen en zullen toetreden tot het bestuur. Anja van Loon, zal de taak van
penningmeester op zich nemen en wil ook in de toekomst andere personen opleiden tot
penningmeester.
Hackaton - Als 1e activiteit hebben we op 19 januari een Hackaton in Boijl. Hackaton – De vraag/thema
is “Hoe maken we Boijl een topdorp voor jongeren” M.a.v. Hoe kunnen we jongeren leuker en langer in
`Boijl’ laten wonen. Vergadering in teams om van 9 tot 9 met een concreet plan te komen wat uitvoerbaar
is. Hier is een prijs aan verbonden die wordt beschikbaar gesteld door Plattelandsjongeren. Om 19.15
uur presenteren de teams hun beste idee en mogen de bewoners van het dorp hier hun stem
uitbrengen.
Erfdienstbaarheid Brinkplein – We gaan als Vereniging Dorpsbelang Boijl een overeenkomst aan met
de kerk over de grond van het Brinkplein. Dit doen we door een “OVK tot vestiging van
erfdienstbaarheid”.
De grond onder het Brinkplein is eigendom van de kerk. Door de erfdienstbaarheid op papier te zetten,
regelen we dat Dorpsbelang de grond onder het Brinkplein tot in lengte van jaren mag blijven gebruiken.
Ook als de kerk de grond verkoopt aan iemand anders. In ruil voor dit recht gaat Dorpsbelang de plicht
aan om het Brinkplein te onderhouden. Het bestuur is wettelijk verplicht de leden tijdens een Algemene
Leden Vergadering te vragen of zij het hier mee eens zijn of niet.
Uitslag: Aanwezige donateurs: 34 voor, 0 tegen
Daarmee wordt ingestemd met de Erfdienstbaarheid van het Brinkplein door DB.
700 jarig bestaan dorp Boijl in 2020 – is er animo om hiervoor activiteiten te organiseren
Vanuit de zaal komen verschillende opmerkingen en blijkt dat er genoeg ideeën zijn.
Samenwerking met streekmuseum; combinatie mogelijkheden met Maatschappij van Weldadigheid een
wandeltocht organiseren door het gebied, 5, 10, 25 en ook 50 km. Eind april/mei meehelpen Aize, Katja,
Lida, Erica.
Tentfeest is ook in 2020 samenwerking zoeken met OJP bestaat dan ook 65 jaar.
In de oorkonde worden ook andere dorpen genoemd zoals Nijeholtwolde, ter Idzard etc.
Film maken een jaar lang in het dorp, daarna wil Dorpsarchief wel een middag organiseren.
Om de 700 uur een activiteit organiseren gedurende dat jaar. Dit betekent dat dit om de 29 dagen is.
Iedere maand dus.
Versierde wagens, Dorpsrevue met thema 700 jaar.
Boek uit kunnen geven ter gelegenheid daarvan. Met 4 thema’s bijvoorbeeld. Iets blijvends.
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Oude verhalen, oude kaarten. Doorgeefboek, ieder huishouden schrijft een verhaal over het huis.
Gemengd koor wil ook hieraan mee te werken.
Markt met oude producten, vergeten groentes, middeleeuwse markt, oude ambachten.
Iedere vereniging iets laten organiseren.
DB zal de genoemde ideeën bespreken en bekijken hoe we de organisatie van de activiteiten kunnen
laten plaatsvinden door het instellen van een speciale commissie.
Duurzaamheid in Boijl, De plannen van de werkgroep Duurzaamheid in 2019 – Geert Pijlman geeft
toelichting. Werkgroep bestaat uit: Anja van Loon, Berend Slot, Jacob Boersma, Jan Sleper, Geert
Pijlman.
Energie Mix Methode – i.s.m. Energie werkplaats Friesland en gemeente Weststellingwerf, wethouder
zal ook aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Medewerking toegezegd om Boijl als 1 e dorp energie
neutraal te krijgen. Energie werkplaats Friesland wil graag weten wat het energie verbruik is in Boijl. 28
februari 2019wordt er een informatie avond gehouden om de ideeën te bedenken waar we in Boijl op
de kaart energie besparende maatregelen/ voorzieningen kunnen bedenken.
2e avond op 28 maart 2019.
Samenwerking Verenigingen – Alle verenigingen zijn door DB uitgenodigd om de mogelijkheden tot
samenwerking te bespreken.
De groepjes, bestaande uit 5 a 6 personen gaan samen aan de slag en beantwoorden ondertussen 4
vragen hoe de verenigingen tot samenwerking kunnen komen.





de belangrijkste plannen die jullie voor 2019 hebben,
de uitdagingen waar jullie in 2019 voor staan,
de kracht van jullie vereniging (waar zijn jullie goed in?) en
de mogelijkheden om die kracht ook in te zetten voor andere verenigingen of activiteiten in het dorp.

Onderstaande verenigingen waren vertegenwoordigd: Toneelvereniging Nut en Genoegen,
Sportcentrum, Gymclub 55+, OJP, Duurzaamheid, Vogelwacht, Dorpsarchief, Koersbal,
Dorpsgemeenschap, Kinderwerk, SDO (volleybal), Dorpshuis de Tille, Kinderwerk, Wandelclub, Maak t
mee.
Enkele uitkomsten van de verenigingen:

















Koor, harmonie krijgen in
Archiefgroep, uitdaging om nieuwe leden erbij te krijgen
Meer vrijwilligers voor het dorpshuis
Uitdaging om tot een gezamenlijke agenda te komen
OJP wil een evenement organiseren, 65 jarig bestaan in 2020 groots vieren
Samenwerking met Trinitas kan en moet beter
Sport is niet vertegenwoordigd in DB
Sportcentrum, hekwerk tussen ijsbaan en overkapping bij het terrein
Damesgym bestaan 40 jaar
Ledenwerving voor alle verenigingen
Kracht van de verenigingen: saamhorigheid, gezelligheid, sociale controle
Fietsen en wandelgroep. Het hele jaar door.
Digitaliseren van alle foto s
Koersbal doet uitwisseling naar andere verenigingen in de buurt zoals Elsloo en Wapse
6 maart SDO toernooi in de Duker, vooral jeugdleden werven, nieuwe trainer
Maak t mee

Samenvattend komen we tot de conclusie dat er saamhorigheid in het dorp is en dat we alle activiteiten
graag terugzien in een gezamenlijke “dorps activiteiten” kalender. Dorpsbelang zal hiervoor de
mogelijkheden onderzoeken.
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W.v.t.t.k.
Glasvezel - KabelNoord en Glasvezel Buitenaf zijn de partijen die bij de bewoners die voor
glasvezelaansluiting in aanmerking komen een brief bezorgd hebben. Vrije marktwerking is op dit
moment aan de orde. De gemeente mag geen partij kiezen. VKD zit met de gemeente om tafel, deze
komt op korte termijn met een schrijven over de huidige stand van zaken.
Het advies van DB. Ga in ieder geval naar de voorlichtingsavonden. Kabelnoord heeft vanuit de
Provincie subsidie gekregen. Kabelnoord is wel de verplichting aangegaan om alle witte adressen aan
te sluiten binnen een gebied.
Gemeente heeft aangegeven dat indien er geen meerderheid voor 1 van de beide partijen is er een
mogelijkheid zou kunnen zijn dat er overgestapt kan worden van de ene naar de andere partij.
Sluiting – Pim bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en onder het genot van de hapjes
en een hapje wordt er nog enige tijd gezellig nagepraat.

ALV gepland op 9 april, 20.00 uur in de Tille

Waar een klein dorp groot in kan zijn: vijf super ideeën tijdens Hackathon!
De eerste Hackathon in Boijl was een geweldig succes. Op zaterdag 19 januari 2019 kwamen 35
inwoners van Boijl, experts en creatievelingen samen voor de eerste Hackathon ooit in Boijl. Met een
open mind en een gezonde dosis nieuwsgierigheid gingen zij in vijf teams op zoek naar creatieve en
praktisch uitvoerbare ideeën om te zorgen dat Boijl voor jongeren een geweldige plek is en blijft. Er is
een filmpje gemaakt van de Hackathon.

Kijk hiervoor op https://youtu.be/IRIuFXBszsA of kijk op https://www.boijl.com/ onder nieuws voor foto’s,
een verslag én het filmpje.
De vijf ideeën zijn:
1. De Huiskamer van Boijl – een gezellige en levendige ontmoetingsplek voor jong én oud in
samenwerking met de Tille (team rood: Jesse de Groot, Leonie de Weert, Wendy Boersma,
Sjoukje Bergsma, Ben Lubberdink en Eddy Lania).
2. Vijf starterswoningen voor jongeren van 18 tot 30 jaar. Klein maar fijn, betaalbaar en bedoeld
om jongeren uit Boijl hier te houden (team groen: Helen Gorter, Stijn Dam, Yanick Wieldraaijer,
Polien Hoogeveen, Anne Veenstra, Petra Kragten en Anja van Loon).
3. Jongeren In Boijl (JIB), die opkomt voor de belangen van jongeren in Boijl, maar ook
activiteiten organiseert en jongeren die nog geen aansluiting hebben er actief bij betrekt (team
oranje: Jesper Kraakman, Lin Klaassen, Sanne de Groot, Ineke Hut, Sabine Dam, Tabe Paul
Wolters en Manou Mulder).
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4. De App Boijl Connected, die de talenten van jongeren in Boijl in kaart wil brengen en ze wil
verbinden, zodat er meer diversiteit komt in activiteiten voor en door jongeren in ons dorp (team
blauw: Silvia Beun, Dennis Rooks, Anja Wijngaard, Marc Goddijn, Alletta de Weert en Katja
Moesker).
5. Ideeënmakelaar die jongeren met een idee helpt om het idee verder te brengen (team grijs:
Remco Jager, Iris Mooij, Sandra Bon, Frans Kloosterman, Marcella Marinelli en Pim Pera).

Het enthousiasme was na de Hackathon zó groot, dat de groepen op 11 februari jl. al een tweede keer
bij elkaar kwamen om de uitvoering van de ideeën op te pakken.
Wil je ook mee helpen!?
Meld je dan! Want op dinsdag 25 maart om 19.30 uur komen de groepen wéér bij elkaar.
Wanneer: dinsdag 25 maart van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: in de kantine van VV Trinitas
Wie: de deelnemende teams van de Hackathon én hopelijk extra Boijligers!
Kom je ook?!
Meer informatie: Katja Moesker, dorpsbelang@boijl.com of 06 34263877 of neem contact op met één
van de teamleden (zie hierboven).

Hackathon Boijl 2019
In Boijl is dit jaar een Hackathon georganiseerd. Vijf teams van
verschillende soorten mensen in het dorp gingen 12 uur lang over een
plan denken. Het plan moest gaan over hoe je de jongeren in Boijl
houdt.
Iedereen heeft zich deze dag voor 100% ingezet en er zijn mooie ideeën
ontstaan. Het beste idee was de ‘huiskamer’. Een ruimte bedoeld voor jong en oud. Hierin kunnen
leuke activiteiten gehouden worden, maar ook een leuke ontmoetingsplek voor ouderen en kinderen.
Verder was er nog een idee voor een app, starterswoningen in Boijl en een jongerenbelang. Het was
een geslaagde dag en iedereen heeft er flink zijn best om gedaan. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Lin Klaassen.
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Beste bewoners van de:
Brink, Klokkeweg, Kerkweg, De Daoken, Boschoordweg
(bebouwde kom) en Boijlerweg (bebouwde kom)
Al ruim 20 jaar onderhouden de bewoners van bovengenoemde straten gezamenlijk het
openbaar groen. Jaarlijks krijgt het bestuur van Dorpsbelang Boijl een bedrag van de
gemeente, waarvan het onderhoud betaald moet worden. Regelmatig terugkerende
klussen, zoals grasmaaien, kantjes steken e.d., hebben we uitbesteed aan Caparis.

Het onkruidvrij houden van trottoirs, straatgoten, boomspiegels en plantenbakken moet door de
bewoners zelf worden gedaan.!
Wat moet er dan nog wel worden gedaan?
In uw buurt inventariseren of er kleine mankementen zijn op het gebied van bestrating,
openbare verlichting, beplanting enz. enz. Wij verzoeken u deze zaken vóór 15 maart
a.s. door te geven aan één van ondergetekenden. Wij vragen de gemeente en/of
Caparis dit dan in de ‘opzomerweek’ aan te pakken.
Belangrijke mededeling!
Tevens is er nog een potje geld beschikbaar die in overleg met de buurten besteed kan
worden aan zaken van algemeen belang in ons dorp. Hiervoor kunt u denken aan een
bankje, een speeltoestel, plaatsen van afvalbakken enz… Wat maakt ons dorp mooier?
Mocht u suggesties hebben, dan horen wij dit graag.
Start:

De commissie ‘zelfbeheer groen’ stelt voor om in de week van 15 t/m 20 april met de werkzaamheden
te starten tijdens de “OPZOMERWEEK”. De commissie vraagt de gemeente en Caparis om ook in die
week hun werkzaamheden uit te voeren, zodat het dorp er vanaf mei weer verzorgd uitziet.
Kortom, kom samen met uw buurt in actie. Met meer mensen is het gezelliger
en is er sneller resultaat. Samen moeten we het doen. Veel succes!

De commissie “Zelfbeheer Groen”:
Alletta de Weert
Doldersumsestraat 10
tel. 0629544087
Anke Slot
De Brink 23
tel. 0627293147
dorpsbelang@boijl.com
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Help, er moet worden gereanimeerd!
Wat nu?
Jaarlijks vindt er een controle plaats van de AED bij het Dorpshuis
‘De Tille’. In augustus is de AED weer goedgekeurd. Dat betekent dat
deze zonder problemen gebruikt kan worden wanneer nodig. Maar
hoe werkt het met de melding?
De AED bij het Dorpshuis is aangemeld bij Hartslagnu.nl. Zodra er
112 wordt gebeld, gaat er automatisch een sms-bericht uit en wordt
er een oproep via de app verstuurd aan de burgers die zich hebben
aangemeld bij Hartslagnu.nl.
HartslagNu zoekt eerst het adres van het slachtoffer op. Vanuit dit adres wordt een zogenaamde 6minutenzone opgezet. Een 6-minutenzone is het gebied waarin de burgerhulpverleners binnen 6
minuten bij het slachtoffer kunnen zijn met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur. Er wordt gezocht
naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de 'huidige locatie' of de opgegeven locatie in het
account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling
van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED.

Oproep aan alle Boijligers!

Bent u in het bezit van een AED/reanimatie certificaat of heeft
u een AED-cursus gevolgd? Meld u dan aan op de website
www.hartslagnu.nl
Heeft u problemen met het registreren op de website, dan helpen wij u graag.
Dorpsbelang@boijl.com
Contactpersoon: Anke Slot tel.nr. 06 27 293 147

31

Archiefgroep Boijl

HOE BOIJL VERANDERDE
(1898 – 2018)
Jellie Menger neemt ons aan de hand van foto’s van oude en nieuwe woningen en boerderijen
uit de jaren 1898 tot en met 2018 mee bij een rondgang door Boijl.
Op het mooie, nieuwe, grote filmscherm in De Tille passeren huizen en boerderijen
van begin 1900 tot en met 2018 de revue.
Ook het Lindebruggetje uit 1913, de oude Rijsberkamperweg als zandpad en een plattegrond van de
vroegere Meulepolle en Lijkweg, als ook een overzichtskaartje van alle woningen die destijds in het
‘Oosterseveld’ stonden, komen in beeld.
En wat te denken van een nog ‘kale’ Boschoordweg, de Groene Zoom en De Brink en Klokkeweg in
wording, de oude kleuterschool, de muziekkoepel, de tram en De Tille in aanbouw?
Aarzel niet en kom met ons genieten van al dat moois op

Zaterdag 2 maart, 13.30 uur in De Tille
De toegang is gratis
Organisatie Archiefgroep Boijl
zie ook www.dorpsarchiefboijl.nl
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Dorpsgemeenschap-Kinderwerk
Wampex 2019
De Wampex was volgens ons weer zeer geslaagd. De uitslag is bekend en we hopen dat jullie hebben
genoten.
Team de Twins is de winnaar van deze editie. De winnaar van de aanmoedigingsprijs, de hoogst
geklasseerde deelnemers van 11 of 12 jaar oud, zijn dit jaar geworden Landon Moes en Niels
Boersma van team Rozenwater. Namens de organisatie willen we via deze weg de vrijwilligers en
sponsoren bedanken. Zonder hen geen Wampex, onze complimenten.
We hopen jullie allemaal volgend jaar weer te zien en hou de facebook pagina in de gaten voor de
gemaakte (team)foto's.

Uitslag "junior" wampex 2019
Groepsnaam
Groepsnr. Totaaltijd
1 De Twins
21
03:01
2 de Hunters
8
03:39
3 Just for Fun
11
03:52
4 Peter & Rene met Chicks
25
04:06
5 Back in Boijl, JARSS
24
04:11
6 rozenwater
6
04:35
7 team Groen
26
04:42
8 De bosmuizen
3
04:52
9 Elsvlied
4
04:59
10 De kameelapen
17
05:07
11 Brandweer NW 2
16
05:28
12 de Verdwalers
18
05:49
13 De meidenclub
22
05:49
14 De Hennie's
12
06:08
15 Team X
9
06:40
16 de Doorstappers
20
06:45
17 De kikkers
5
06:46
18 Johnny Shadow en zijn harem
13
06:50
19 Brandweer NW 1
15
07:04
20 tisvrijdagbitchess
19
07:27
21 Deventer
10
07:41
22 De Appelschatjes
2
08:28
23 Sisterhood
14
09:09
24 The knights of Fortnite
1
12:21
25 Team Ravensoud
23
06:58
26 the Adventures
7
21:50
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Kinderplaybackshow 8 februari 2019
Prijswinnaars groep 1 t/m 5:
1e Veerle Huisman
2e Emma From & Sophie Donker
3e Mirte de Vries & Reze Bruursema

Davina Michella – Het duurt te lang

De Alpenzusjes – Naar voren, naar achteren

Lil Kleine en Boef - Krantenwijk

Dolly Parton - Jolene

Katy Perry - Roar
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Kinderplaybackshow 8 februari 2019
Prijswinnaars groep 6 t/m 8:
1e Laura Boersma & Isa Blum
2e Mirre Mulder
3e Jeffrey Betten

Kraantje Pappie – Als dieven op de vlucht

Alvero Soler – Sphia

Nielson – Ijskoud

Tina Turner en Beyoncé – Proud Mary

Little Mix – Black Magic

De winnaar van groep 6 t/m 8 doet de Openingsact
bij:

Kindertoppers van toen !!
(rëunie kinderplaybackshow)

30 maart 2019 – 20.00 uur de Tille
Davina Michella – What about us
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Kinderplaybackshow 8 februari 2019
Ook dit jaar was de playbackshow een groot succes. Er waren 12 optredens te zien en 28 kinderen
deden er mee. Aan de jury de moeilijke taak om daar de winnaars uit te kiezen.
Jury

Remco Jager
Henneke Velzeboer
Jorrit de Vries

Geluid en Licht

Anne van der Helm
Miranda van der Helm

Schmink

Janneke Jager

Foto´s

Joyce van der Helm

Presentatie

Chiel Platje

Bediening

Vrijwilligers dorpshuis

Wist u dat:


De kinderen elkaar achter de schermen succes wensen voordat ze het podium opgaan



Alle deelnemers een medaille krijgen



Behalve de deelnemers die meedoen met de afscheid act Groep 8, zij krijgen een ander soort
‘beker’



Kinderwerk Boijl nog maar uit 3 vrijwilligers bestaat en wel nieuwe vrijwilligers kan gebruiken.



Als er geen nieuwe leden komen, het misschien één van de laatste keren is dat er een
kinderplaybackshow wordt georganiseerd



Dit wel heel verdrietig is voor de kinderen



Wij dit graag willen voorkomen



Er een Facebook pagina is nl: kinderwerk/dorpsgemeenschap boijl
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Heb jij ooit mee gedaan dan is dit het moment om je act nogmaals uit te voeren
Meld je aan bij Dorpsgemeenschap of Kinderwerk (via Facebookpagina of
dorpsgemeenschap@gmail.com)
Kijken en aanmoedigen kan natuurlijk ook. Aanvang is 20.00 uur in de Tille te
Boijl

Overzicht activiteiten
Dorpsgemeenschap en Kinderwerk Boijl
2018/2019
29-03-2019

Kinderbingo

30-03-2019

Kindertoppers van toen

13-04-2019

Bingo

10-05-2019

Jongens tegen de Meisjes (basisschool)

18-05-2019

Autopuzzeltocht

Volg ons op Facebook: Kinderwerk/Dorpsgemeenschap Boijl
(Jorrit de Vries, Hendrik Marks, Miranda vd Helm, Sjoukje Bergsma,
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Gea van Zanden, Wendy
Boersma en Aukje Jager)

SCHOOLNIEUWS
Vandaag is het 7 februari, de dag waarop de schoolfotograaf foto’s komt nemen van alle kinderen van
de peuteropvang en de school. Verder zijn de kinderen zijn aan de laatste etappe van de toetsweken
bezig. Zoals ook andere jaren worden er op de basisscholen, eind januari en begin februari, de
middentoetsen van het CITO leerlingvolgsysteem afgenomen. Binnenkort zijn hierover de 10
minutengesprekken met de ouders. Voor de leerlingen en ouders van groep 8 staan de
adviesgesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken wordt het advies van de basisschool m.b.t. de
verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs besproken. Voor de
leerlingen een ‘spannend’ moment omdat zij dan horen op
welk niveau ze instromen op het Voortgezet Onderwijs. Op 15
maart moeten alle kinderen van groep 8 zijn ingeschreven op
hun nieuwe school. Vanaf de kerstvakantie hebben wij weer
een paar nieuwe leerlingen welkom mogen heten: Annemijn
en Julian. Wij wensen hun een fine en leerzame tijd bij ons op
school!

TEAMZAKEN
Binnen het team zijn er ook enkele wijzigingen. Zoals u wellicht weet is juf Nynke (gr. 1 & 2) zwanger.
Zij zal vanaf de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof gaan. Wanneer alles volgens plan verloopt
zal juf Nynke na de zomervakantie haar werkzaamheden weer hervatten. Gelukkig hebben wij een
goede vervangster voor juf Nynke gevonden. Juf Marije zal, samen met juf Natascha, groep 1 & 2
draaien. Juf Marije werkt op maandag en dinsdag en juf Natascha op woensdag, donderdag en vrijdag.
Verder is na de kerstvakantie duidelijk geworden dat meester Dennis onze school gaat verruilen voor
een basisschool in zijn naaste woonomgeving (Groningen). Voor meester Dennis hebben wij een ook
een vervangster gevonden. Juf Karin start na de voorjaarsvakantie in groep 7 & 8. Wij wensen juf Nynke
veel plezier en geluk de komende periode en wensen meester Dennis heel veel succes op zijn nieuwe
school. Natuurlijk wensen wij juf Marije en juf Karin een fijne en leerzame tijd bij ons op school.
PROJECT ‘Beroepen’
In de periode van 14 t/m 28 januari hebben wij op school gewerkt aan het thema ‘beroepen’. De kinderen
van groep 1 t/m 8 hebben, in verschillende groepjes, gewerkt aan verschillende beroepsgroepen zoals:
beveiliging en hulpverlening, agrarische sector, detailhandel, bouw en verzorging. Tijdens dit project zijn
alle kinderen op excursie geweest naar verschillende bedrijven zoals; schoonheids-, massagesalon,
JUMBO (Noordwolde), de
brandweer, een hengstenhouderij
en
een
bouwbedrijf.
Op maandag 28 januari was de afsluiting en de
presentatie voor alle ouders en belangstellenden.
WERKEN IN ‘LEERPLEINEN’
Dit jaar zijn wij op school gestart met het werken in
leerpleinen. Dit betekent dat het middagprogramma
een andere invulling heeft gekregen. De leerlingen
van groep 3 t/m 8 krijgen ’s middags een
vak/activiteit aangeboden die door één en dezelfde
leerkracht gegeven wordt.
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De volgende vakgebieden worden aangeboden: natuur/biologie, wetenschap/techniek, drama/muziek
en creatieve vorming.
Programmeren:
De kinderen van groep 5 & 6 krijgen momenteel
programmeerlessen van studenten van het Friesland College.
Groep 5 leert programmeren met het programma: Lego WeDO
2.0 en groep 6 werkt met: ‘Sphero’.
De kinderen krijgen een lessenserie van 3 lessen.

Veerkieker:
Binnenkort starten de lessen ‘Veerkieker’ weer. Veerkieker is onderwijs gebaseerd op de thuisomgeving
van kinderen, het “heem” (vergelijk met het Engelse woord “home”), wordt wel “heemkunde” genoemd.
In de Stellingwerven werd in 1988 het vak Heemkunde ingevoerd als vervanging van het verplichte vak
Fries, zoals dat in “de rest” van de provincie Friesland gegeven zou worden. In opdracht van de
gemeenten Oost- en Weststellingwerf wordt sinds die tijd lesmateriaal ontwikkeld door de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte. Binnen Heemkunde is er aandacht voor o.m. de streektaal
Stellingwarfs, de geschiedenis, de natuur, het landschap, de bewoners en kunst.

Jarigen:
MAART
6
Morres
8
Ronja
9
Ilse (gr. 8)
10
Sven Bjorn
12
Nynke
13
Denise
20
Niek
24
Sofie (gr. 3)
25
Bowie
26
Reza
30
Laura (gr.4)

APRIL
12
Eva
13
Leon (gr. 3)
Annemarijn
22
Silke
Dorian
28
Laura (gr. 7)

MEI
1
5
16
17
22
25
28
29
30
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Fennick
juf Geesje
juf Nynke
Ilse (gr. 1)
Lars Finn
juf Natascha
Jurre
Veerle
juf Annemiek
Dustin
Isa (gr. 5)

AGENDA:
Wanneer?
11 & 12 feb.

Wat?
2e
oudercontactmoment
Rapporten mee!

Wie?
Ouders

Leerlingen,
leerkrachten
Oudervereniging

14.15 uur

25 feb.

Start
voorjaarsvakantie
OV vergadering

4 mrt.

Start project ‘Landen’

Ochtend/middag

5 mrt.

Dag v.d. Techniek

Leerlingen,
leerkrachten
Groep 7 & 8

6 mrt.

MR vergadering

MR

13.30 uur

19 mrt.

Voorstelling
Uurcultuur
Open Dag & afsluiting
project
Voorstelling
Uurcultuur
Schoonmaakdag
Weststellingwerf
OV vergadering

Gr. 5 & 6

13.00 uur

belangstellenden

ochtend

Gr. 3 & 4

11.00 uur

leerlingen

middag

OV

19.30 uur

14 feb.
15 feb.

20 mrt.
21 mrt.
22 mrt
25 mrt.

Leerlingen

Hoe laat?
Middag/avond
(volgens schema)
14.15 uur

19.30 uur

Ochtend/middag

Winter
Gelukkig werd het ook nog een beetje winter.
We hebben er van genoten. Lekker naar buiten,
spelen met de sneeuw. Er werden sneeuwballen gemaakt en gegooid. Er was ook een
wedstrijdje wie zijn sneeuwbal het hoogst
tegen de muur kon gooien. Sommige kinderen
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kwamen bijna bij het dak! Knap hoor.
Natuurlijk werden er ook sporen in de sneeuw
gemaakt. Zo konden de kinderen elkaar
opsporen. Dat was spannend, omdat het soms
heel lastig was de sporen goed te volgen.
Helaas is het winterweer buiten weer
verdwenen…..

Binnen in de klas hebben we nog wel
winter. We werken en spelen over de
winter. Er worden pinguïns geknutseld,
ook meten we stroken voor vogelhuisjes en we oefenen onze naam met
sneeuwballen.

Natuurlijk worden er ook
prentenboeken gelezen en liedjes
gezongen over de winter.
We leerden ook een versje over
koude
handen, ook iets wat in de winter
vaak voorkomt.
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Koude handen
Koude handen op elkaar.
Klappen maar, klappen maar.
Koude handen in elkaar.
Wrijven maar, wrijven maar.
Klappen, wrijven, zwaaien met je arm.
Zo wordt je weer lekker warm.

Tot de volgende keer!
Groep 1 en 2

42

Door de hele school is er gewerkt aan het project beroepen, hier een aantal tekeningen over dit
project. Een straaljager van Sylvan, de bus met gereedschap van Yannick, de robotmachine van Niek, een trekker
van Jasper, een stal met een koe en een kalf van Max en
een brandweerauto van Milan, alle uit groep 1 en 2.
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Tekeningen over het thema baby van groep 1/2
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De sporten en hobby’s van de kinderen uit groep 3/4
Marie: Ik doe aan paardrijden. Ik rij altijd op vrijdag, dan heb ik les. Ik heb les vlakbij de gymzaal. Het
leukst vind ik als we in galop gaan. Soms rijd ik op hetzelfde paard, maar ook vaak op een ander. Ik zit
ook op zeemeerminzwemmen. Dat doe ik ook elke week. Soms moeten we door
een gat zwemmen of door hoepels, of puzzelstukjes opduiken en de puzzel
maken en we mogen ook wel eens vrij spelen. Naast deze twee sporten zit ik ook
op judo. Ik heb nu de gele slip, met witte band. Ik vind judo heel leuk, maar
paardrijden vind ik het leukst.
Joey: Ik zit op judo. Ik heb net de gele slip gehaald. Die heb ik nog niet zo heel
lang. Ik mocht aan iedereen laten zien wat ik van judo al kan. Ik heb een meester.
Ik ken de houdgreep en ik weet hoe ik iemand op de mat kan laten vallen. De
schouderworp vind ik nog moeilijk, en de dubbele ‘dai-tos-ti’, dat is ook een moeilijke worp.
Sofie: Ik zit nog niet op een sport. Ik vind zwemmen wel heel leuk. Ik vind het leuker om bij onze boot
te zwemmen dan in het zwembad, omdat we bij de boot een opblaaskrokodil hebben, die is in het
zwembad niet.
Storm: Ik zit op voetbal. Ik doe trainen en wedstrijden. Als we binnen voetballen, is de
training op maandag, als we buiten voetballen dan is de training op donderdag. We
hebben elke week wedstrijd. Alleen in de vakanties niet. Ik voetbal bij Trinitas. Ik vind
het vaak wel leuk. Ik doe altijd goed mijn best. Ik vind wedstrijden wel het leukste, het
moeilijkst vind ik dribbelen.
Celine: Elke maandag ga ik naar ponyles. Daar leer ik springen en dressuur. Bij springen moet je over
de balkjes heen, bij dressuur moet de pony verschillende gangen laten zien. Springen vind ik het
leukst. Ik moet al best hoog springen. Op les heb ik mijn eigen pony. Die moet ik dan ook helemaal
verzorgen: box uitmesten, borstelen, opzadelen, hoofdstel aandoen en een warming-up. Ik doe dit
gewoon bij mij thuis.
Sven: Mijn sport is voetbal. Ik heb training op donderdag en wedstrijd vaak op zaterdag. Je moet de
bal met de binnenkant van je voet in het doel schoppen. Als je met de punt van je schoen schopt, dan
schop je te hoog. Ik heb een leuk team. Ik voetbal bij Trinitas. Koppen vind ik nog wel moeilijk, omdat
de bal dan goed op je voorhoofd moet komen.
Leon: Ik zit op voetbal. Dat vind ik heel leuk, omdat je dan heel hard kan schoppen. Ik vind het ook
leuk om keeper te zijn, dan mag je ook hoog schieten. Ik had een leuk team, maar na de winterstop
zijn er nieuwe teams gemaakt, dus nu weet ik niet bij wie ik in het team zit.
Geovanny: Ik zit ook op voetbal. Ik schoot een keer over het doel heen. Van een grote afstand. We
hadden de wedstrijd toen wel gewonnen. Ik schiet altijd met links. Het leukst in de training en de
wedstrijden vind ik de bal moeten afpakken, partijtjes spelen. Ik vind het niet leuk om keeper te zijn,
dan krijg ik haast nooit de bal, dat is stom. Ik heb wel een leuk team.
Floor: Ik zit op korfbal. Ik ga naar trainingen en ik heb wedstrijden. Op woensdag is
de training en op verschillende dagen na school zijn wedstrijden. Ik vind op de korf
schieten leuk om te doen. Het schieten met de strafworp vind ik nog moeilijk, dan
laat ik op het verkeerde moment de bal los. Ik korfbal in Elsloo en in de Hoeve.
Lars Finn: Ik zit op judo. Ik heb de witte band met de blauwe slip, die heb ik net
gehaald. Daarvoor moet je goed judo-en. Je moet dan goede houdgrepen maken, de
kinderen goed laten vallen, goed luisteren naar de meester. Ik vind judo leuk, omdat je er sterk van
wordt. Er zijn niet echt dingen die ik moeilijk vind. Ik kan heel goed tijgeren, dat doen we in de
warming-up.
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Jayden: Ik vind basketbal leuk om te doen. Ik vind het zo leuk, omdat je kan gooien met de bal en om
te passen met mijn neefje. Muurpassen vind ik ook leuk, dan heb je de bal en die
gooi je tegen de muur aan. Dan moet je hem vangen. Ik doe ook wedstrijden, ik
heb er al heel veel gedaan in een toernooi. Een lay-up maken vind ik moeilijk. Bij
een lay-up dribbel je eerst met de bal naast je voet naar de basket, dan pak je de
bal vast en zet je nog 2 stappen, dan spring je op één been omhoog en probeer
je met 1 hand de bal in de basket te krijgen.
Nynke: Mijn sporten zijn paardrijden en korfbal. Op zaterdag doe ik paardrijden
en op woensdag korfbal. Elke zaterdag zijn er korfbalwedstrijden. Ik wissel dan
paardrijden en korfbal af. Van paardrijden heb ik in de zomer wedstrijden. Paardrijden vind ik het
leukst, dan kun je lekker hard gaan. Ik rijd op verschillende pony’s. Op les leer ik galop, draf, figuren
maken, ook vaak in stap. We leren ook springen over balkjes. We gaan ook wel eens in draf over de
balkjes. Ik vind het moeilijk om stil in het zadel te blijven zitten in galop. Bij korfbal vind ik verdedigen
moeilijk, omdat ik zo klein ben. Dan kan ik mijn armen niet hoog genoeg krijgen.
Laura: Ik zit op turnen. Ik moet daar op de balk lopen, aan de ringen zwaaien, op de trapezestok,
trampoline springen, bokje springen en draaien aan de rekstok. Het leukst vind ik ringzwaaien, dan
kun je salto’s maken aan de ringen. Het moeilijkst vind ik trampoline springen en dan rechtop komen
staan bij de landing. Ik val heel vaak. Ik ga er op donderdag naar toe. Ik doe nog
niet mee aan wedstrijden, maar ik heb al wel eens een optreden gedaan. Dat ging
goed, maar ik was wel zenuwachtig, want de hele tribune zat vol. We speelden
dat het heel vroeger was, met een tijdmachine.
Morres: Ik zit op voetbal. Ik ben spits, dat betekent dat je doelpunten moet
proberen te maken. Je moet ook plezier maken. Op de training oefenen we
overpassen, op het doel schieten en dribbelen. Ik vind een wedstrijd leuker, want
dan kun je lekker veel plezier hebben en tegen anderen voetballen. Dat we
verliezen maakt niet uit, het is maar een spelletje. Ik vind het ook leuk dat ik vrienden in het team
heb. Onze keeper is heel goed, die kan hoog en ver schieten.
Milan: Ik voetbal bij Trinitas. Ik vind voetbal leuk, omdat ik dan beter leer schoppen en als je keeper
bent, heb je handschoenen aan om de bal beter vast te kunnen pakken. We staan om de beurt op
doel. Bij trainen leren we nieuwe dingen van voetbal, en dan probeer ik het thuis ook te doen. Ik kan
goed scoren als de tegenstanders al een doelpunt hebben gemaakt. Dat is wel moeilijk, want je moet
hard rennen en goed ontwijken. Dan kun je de bal beter bij je houden en goed in de goal schieten. Je
moet ook dribbelen en passen bij voetbal. Als je dan wordt omsingeld, dan kun je nergens meer
heen. Dus dan moet je de bal passen naar iemand anders. We mogen niet sliden. Je kan ook een
penalty nemen, als je pijn hebt. Eén van ons moet dan uitnemen. Als we in de zaal trainen, dan
spelen we vaak partijtjes met oudere kinderen, dat vind ik ook leuk.

Dustin en Sophie ontbreken deze keer. Zij waren ziek op het
moment dat we deze pagina’s maakten.
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Groep 5/6
In januari hadden we het project “Beroepen” op school. De kinderen vertellen
hier wat ze gedaan hebben
Het project was super leuk we gingen naar
de brandweer in noordwolde.En we
mochten een fiets kapot knippen en we
mochten een kijkje nemen in de
brandweerauto. Dat was heel leuk en we
hadden hulpverlening.Emma Morres en ik
Jurre hadden beveiliging daar hadden we
een mindmap over gemaakt.
Van Jurre Mulder
Project 2019 gingen we project beroepen. ik
deed hulpverlening we gingen naar de
brandweerkaserne. daar mogt ik in de
brandweerauto zitten. en we hadden een
fiets gesloopt.
Sam
Het project was heel leuk Henry en ik
hadden ehbo. We deden er heel lang over
maar uit ijndelijk hebben we het gehaaldbij
het precenteren ging Henry muziek
luisteren en ik maakten me zorgen dat we
het niet af kregen maar op het laatst gingen
we heel goed aan het werk
sem spijker

ik zat bij het project hulpvelening en
bevijleging en het was leuk ik heb een
muurkrant gemaakt samen met jurre en
morres en we gingen naar de brandweer
met ze allen en dat was leuk en we mogten
een fiets kapot knippen en we hebben een
papieren brandweer gemaakt
emma

We hadden een paar weken geleden project.Ik
zat bij uiterlijke zorg. En ik wil later kapper
worden.Ik ging samen met Reza Esmee
Annemarijn en ik zelf. met het uitje gingen we
naar Instituut Anja.Ik werd gemasseerd door
Anja. Anja kan dat heel lekker ik lag bijna te
slapen
Groetjes van Laura Mulder

met het project zat ik bij zorg. ik ging vertellen
over een hartaanval. later wil ik graag in het
ziekenhuis werken. dat lijkt me intresant. laatst
hoorde ik dat er te weinig mensen waren die
dat deden.
Van: Sarah
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project het ging over beroepen er was
uiterlijke zorg en zorg op het land en
weiland en veiligheid winkellier bouw
1tm/t8 de mee en ik zit bij
uitenlukenverzorging als make up en er
was ook in het groepje kapper,
babyverzorger en aub en ziekenhuis,
kledingmaker en bij dieren was er een
boerdeij. bij de boer plastic dieren.en
bouw haden ze een marsmellow en
satepriker een toren gemaakt en
bij winkel kon je dingen kopen met nep
mony en er was loem en telefoon en
prinnsestasje en bij veiligheid was er
dingen met politsie en brandweeer en het
was leuk de hele school heeft wat
geleerd en ik zat bij make-up en ik heb
een weetje wist je dat in japan lippenstifft
met bloemen maken maar ; geen
lippenbalsem maar met die je ziet op je
lippen ieder een vond het leuk denk ik
van Xenia

we gingen het project beginnen en ik
hat gekozen voor zorg en verzorging. ik ging
samen met ilse en lisa uit groep 8 kleding
maken.bij de afsluiting haden we een kraampje
in elkaar gezet.we deden het met vragen als
je de vraag goet hat dan won je een
kledingstuk.
Denise

ik zat bij het project groepje zorg en ik
had samen met kim en kinderen van
groep 1 2 een groepje kraam verzorging
en toen haden we een muurkrant over
babys en de kleintjes
hadden met 3 babys een soort uitlegje
gemaakt en ik vont het heel leuk !!

van Ilse

Hoi ik zat bij het projectgroepje
bouwen.We hadden de groep groepjes
gemaak.Ik heb gekozen voor argitect
dat houdt in dat ik bouwtekeningen heb
gemaakt.Het was leuk Jarno (Oostra)
had het ontwerp gebouwt van lego.
(: Jeffrey Betten

het project was heel leuk ik zat bij het groepje
bouw en bij het uitje gingen we naar een
bouwbedrijf. daar was het heel intresant ik wil
wel daar werken en we hadden een muurkrant.
en een tafel gemaakt en we vroegen hoe je een
kraan bestuurt. en wat een arsietekt almal doet .
van Tara peters

In het project was ik in bouw dat was
leuk.Ik zat bij Dean en Jeffrey. De
laatste dag had Jarno oostra een huis
van ons gebouw op de computer
gemaakt. Want ik zat in achitect dat
huis had wel DRIE VERDIEPINGEN! en
het was mooi.

we hadden een project ik zat bij bouwen ik ging
een tafel maken en we gingen op een uitje
naar bouwbedrijf steeger man het was heel
leuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jorrit

project 2019
ik zat bij de bouw en het was leuk ik had
een maintmap gemaakten we zijn
ergens heen geweest we zijn naar
j.stegenman en ze hadden een heel
groot gebouw en ze haden veel
machines
Jarno O

We hadden een project beroepen. Ik
(Amber) zat bij detailhandel.Mijn groepje
was met: Mirte, Eva(½) Marie en
laura(¾) en Amber (ik) was de leider. We
hadden een winkeltje gemaakt. Bij de
ingang stond iemand en die gaf het geld
en dan konden ze iets uitzoeken om te
‘’kopen’’. Met ons uitje gingen we naar
Jumbo De jong. We kregen daar alles te
zien!
Amber

mijn project was echt super leuk en
het project was detailhandel en
het.uitje was in de JUMBO,en ik
stond achter de kassa en ik wist echt
super.veel over de winkel en ik ben
nog niet eens 15! jaar oud.
Van Odin Groen

ik zat bij veearts omdat ik dat wil worden ik
had plaatjes van veeartsen gemaakt met
emilyen ik ben op uitje geweest er waren veel
paarden en ponyshet was super leuk
veerle.
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project: beroepen
ik zat bij agrarische sector en ik wil later
dierenarts worden ik zat bij een meisje die
heet veerle in me groepje zij deet niet
aardig maar voor de rest was het wel leuk
ik had een super groote muurkrant
gemaakt.en bij Ilse Spijker heb ik een sjaal
gewonnen. En Isa Blum had super mooi
make-up bij mij gedaan juf janneke deet
iets met babyś (poppen) en we waren ook
naar een hengsten houderij geweest dat
was super tof er was een shetlander in
een stal en die was super lief Icelly dat
was een super mooi paard. in de kantine
hadden we warme chocolade melk met
een cakje en de pony van Celine die was
ook heel lief die hete kim die mocht ik als
enige vasthouden aan het touw… dus nu
spelen Xenia en ik ook paardje op het
schoolplein
Emily Morgan
het project was super leuk en we
gingen ook op uitje.en dat was
super leuk we gingen naar seline
thuis en bij de paarden kijken en
bij de dekhengst kijken. en ze
hadden ook baby paardjes. en de
dekhengst had 100 babytjes vorig
jaar gelegd en die zijn nunatuurlijk
al 1 .
van jarno van daatselaar
we hadden een proojekt over
dieren en ik zat bij agrarisesekt0r
dat is de landbauw
en dat was interesant en ik zat
met jorno verle en emely silke
daniel max luka jasper seline sofi
Floor.
Demi
we hadden project over agrarise
sektor .en we gingen naar een
paardenhouderij en we kregen
allemaal invo. en we hebben van
dozen van de leptops een stal
gemaakt. en van de tekeningen de
paarden gemaakt .
Sophie
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Dorpskrant groep 7 & 8
Mirre
de afgelopen weken hebben wij het project beroepen gehad ik zat bij detailhandel bij ons project hebben wij
een winkel gemaakt daar kon je dingen in kopen net zoals je in en normale winkel.
We zijn ook 2weken geleden met de Cito’s begonnen een nu zijn we vooral bezig met het portfolio netjes te
maken. Het zijn dus moeilijke maar toch leuke weken op school.
Daniël
Ik heb meegedaan aan het schaaktoernooi! Het was heel leuk! Ik zat met Isa, Fennick, Dorian en Juan in een
team. Er deden 36 teams mee. ik was als eerste klaar met het eerste potje! En je moest 7 potjes spelen. Tenzij
je reserve was. En wij waren uiteindelijk 25e geworden! De Cito’s gingen bij mij best wel goed! Dit was het!!!
Wouter
Ik ga het hebben over de playbackshow. Zelf heb ik niet mee gedaan, maar ik heb wel gekeken en ik vond het
een leuke playbackshow. En met groep 8 had ik ook een act dus ik heb toch nog een soort van mee gedaan.
Met groep 8 hadden we ook partypoppers dus het was wel leuk.
Léon
Ik ga het hebben over de playbackshow. Ik vond de playbackshow wel leuk, maar ik vond het wel spannend
toen wij moesten en we hadden ook partypoppers. Dus ik vond het heel leuk.
Lisa
Ik ga het hebben over de playbackshow. Ik hen zelf ook mee gedaan met Ilse we deden het liedje: Black magie,
we waren als eerst nerds en daarna de mooiste meiden van de school. Ik vond het leuk om te doen.
Henry
Ik ga het hebben over waar ik heel veel zin in heb en een beetje wat we hadden gedaan. Ik heb heel veel zin in
kamp want vorige keer was heel leuk en dit jaar gaan we naar Ameland en dit jaar hadden we de kerstdiner we
hadden allemaal veel gegeten dit was heel leuk.
Lieke
Ik ga vertellen over de open dag op het Stellingwerf college. Eerst kregen we een rondleiding door het gebouw.
En ook met uitleg voor welk niveau in welk gebouw hoort. A, b, c, d of e , maar e is vaak het gymgebouw. We
kregen ook uitleg over wat er gebeurt als er uitval is. En nog veel meer informatie. Ik heb er een leuke dag
gehad.
Fennick
Om te beginnen ik heb heel veel zin in kamp en ook in de musical. Het schaak toernooi was ook heel leuk, ik
had 2 van de 8 wedstrijdjes gewonnen en allebei op de zelfde manier en ook allebei net in de laatste secondes,
heel toevallig. Wij zijn toen wel 25ste geworden. Balen, maar het was daar super leuk en mijn dag was egt
helemaal toppie.
Niels
We zijn naar de open dag van het Stellingwerf geweest en dat was heel leuk. Trouwens we zijn ook naar stad
en Esch geweest. We hebben ook schaak les gehad maar daar deed ik niet aan mee. Ik heb ook zin in het
schoolvoetbal en kamp. We hadden met groep acht ook nog een act bij de playbackshow.
Kim
Groep 8 had een act voor de playbackshow dat was erg leuk. We zijn ook naar het Stellingwerf college en stad
en Esch geweest. Ik heb trouwens heel veel zin in kamp en de musical. We gaan er vast nog een leuk jaar van
maken.
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Juan
Hoi ik had dit weekend een schaak toernooi met school en het was leuk en we waren 25 e geworden en we
hebben een beker en ik had 4 gewonnen en 3 verloren. En ik heb zin in kamp en dit keer is dat op Ameland ik
hoop dat het leuk word. We hadden afgelopen vrijdag ook de playbackshow en ik deed niet mee maar wel met
groep 8 en we hadden partypoppers en mijn zusje had de eerste prijs gewonnen. En ik was dit weekend zonder
school naar de winners Work out van Rico Verhoeven geweest en dat was leuk ik heb hem al weer ontmoet en
dat is leuk, want hij herkende me nog van de fan dag. Doei.
Ilse
Hoi ik ga wat vertellen wat ik de laatste weken heb meegemaakt. Ik begin met de playbackshow het is
kortgeleden maar wel leuk om erover te vertellen. Ik deed zelf ook mee ik deed het met Lisa, we deden het
liedje black Magic van Litle mix. We hadden helaas geen prijs, maar we hadden plezier en daar gaat het om. Ik
ga ook wat vertellen over waar ik zin in heb. :’’Ik heb heel veel zin in kamp en in de musical’’. Dat was mijn
stukje doei!!
Sven Bjorn
hoi ik ga vertellen wat ik de laatste weken gedaan heb. Leerlingenraad vergaarderingen en ideeën behandelt.
We hadden ook veel Cito’s maar dat hoort er ook bij. Ik ga ook vertellen waar ik zin in heb dat is: school kamp
en de musical. Dit was het doei Doei gr sven bjorn vermeeren
Isa
hoi 8 februari was de playbackshow dat was in de avond. Eerst was het wel een beetje spanend maar toen ik en
Laura (want die deed ook mee samen met mij) Aan de beurt waren was de spanning weg. Wat ik wel wat
minder vond was dat meester vertelde dat hij weg gaat. Maar ik heb ook wel weer zin in kamp en in de musical
en in kamp. Ook al is het allemaal zonder meester Dennis, we gaan nog wat maken van het jaar doei groetjes
Isa
Silke
hoi ik heb heel zin in het schoolvoetbaltoernooi ik heb er elk jaar zin in. Het is vooral leuk als je een beker wint.
Laura
Hoi ik heb zin in het school voetbal toernooi. Ik hoop dat we gaan winnen maar ja het gaat vooral om de
plezier. Ik heb ook zin in de musical daar kijk ik al heel lang naar uit. Dat was het alweer doei
Noëlla
Hallo ik ben Noëlla en ik ga jullie wat vertellen over het schaken. Ik was er zelf niet bij maar het was leuk en zij
hebben een beker gewonnen. Ik vind schaken heel leuk dus ga ik het volgende jaar ook naar het
schaaktoernooi.
Bowie
We hadden cito weken en ja het was (voor mij leuk) en moeilijk een beetje. Rekenen had ik wel snel klaar en
taal en spelling was nog een beetje moeilijk voor mij, maar de cito vind ik wel leuk.

Groetjes,
groep 7/8
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Agenda

15 februari

Maak ’t Mee, Bijenhotel en/of Nestkast maken

De Tille

28 februari

Duurzaam Boijl, Kan Boijl Energieneutraal worden?

De Tille

1 maart

Eet u ook gezellig mee?

De Tille

2 maart

Archiefgroep Boijl, Hoe Boijl veranderde

De Tille

5 maart

Oud papier

9 maart

Klaverjassen en Bierpongen

De Tille

15 maart

Maak ’t Mee, Darten en Biljarten

De Tille

25 maart

Hackathon

Sportkantine

28 maart

Duurzaam Boijl, Kan Boijl Energieneutraal worden?

De Tille

30 maart

Reünie Kindertoppers van toen

De Tille

2 april

Oud papier

9 april

Algemene ledenvergadering dorpsbelang

De Tille

12 april

Maak ’t Mee, Paasstuk maken

De Tille

13 april

Bingo

De Tille

15 t/m 20 april

Opzomerweek

29 april

Ledenvergadering Vogelwacht

INLEVERDATUM
19 april

De Tille

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

De Rabo Bankieren App
Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo
Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een
acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

