
 

 

IN 2020 BESTAAT BOIJL 700 JAAR. DAT  

VIEREN WE MET OM DE 700 UUR  

EEN BRUISENDE ACTIVITEIT: 

WWW.BOIJL.COM/700JAAR 
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COLOFON EVEN BI’JPRAOTEN 
 
 

Is een tweemaandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp 
Boijl en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De 
Stellingwerven, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.  
  
Met dank aan velen voor het helpen bij het drukken en verspreiden van de krant.  
Even Bi’jpraoten wordt gratis op alle adressen in Boijl bezorgd. Elke twee jaar komen we in ons 
verspreidingsgebied met een intekenlijst langs voor een vrijwillige bijdrage. Voor abonnementen 
buiten het verspreidingsgebied vragen we € 17,50 per jaar.  
 
Banknummer NL16 RABO 03102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi’jpraoten te Boijl.  
 
 
 
 Redactie:  
 Geert Pijlman  
 Henneke Velzeboer  
 Alletta de Weert-de Vries  
 Jacoba de Vries-Veldmeijer 
 Ria Hoffman 
 Sabine Dam-Segaar 
 
 
 
Bezorgers: Medewerkers buurtschappen: 
H. Bijkerk  Brink    Hennie de Vries en Anke Slot 
E. Blaauwbroek Bezembuurt   Marian Thijs en Sjoukje Hazeloop 
R. Boelen  Daoken/Boschoordweg Marian Jager en Griet Slot 
H. Roeles  Alteveer   Juup Bosma 
A. Bootsma-de Boer Snels Hutte   Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven 
Y. Gutterwijk  Boijl Oost   Liane Russchen 
A. Thalen  De Wissel   Polien Hoogeveen en Helga de Vries 
A. Marks  Boijl Centrum   Thea Pijlman 
L. Bokkers  Bi’j Harmke   Anne-Marie van der Geest en Lucie Gorter 
   Boekelte    Annie en Anne Marks 
   Rijsberkamp/Meuleveld  Wilma Bouman 
   Kerkweg    Rudy Klesman en Corrie de Vries 
   Klokkeweg   Gerrit Dekker 
   Bekhof    Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk 
 
 
 
Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. 
Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend 
kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om 
artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden 
niet geplaatst). 
Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van e-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl 
of u kunt uw kopij inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2C.  
 
 
Bij de voorplaat: Heraut Meint Postma overhandigde de proclamatie bij de aftrap van het 
jubileumjaar 700 jaar Boijl (foto: Lenus van der Broek) en herauten rijden te paard het dorp in. 
(foto: Winfred Boekhoudt). 
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700 JAAR  
BOIJL 

 
Feestelijke AFTRAP - 11 januari 2020 

Vorig jaar april/mei peilde Dorpsbelang de belangstelling onder de Boijligers om ter gelegenheid van 
het 700-jarig bestaan van Boijl (d.w.z. dat 700 jaar geleden de naam Boijl als Boijlo voor het eerst in 
een officieel stuk wordt genoemd) enige activiteiten te organiseren in het jaar 2020. Dat bleek niet tegen 
dovemans oren gezegd en het ‘700-comité’ (Anke Slot, Anne-Marie van der Geest, Alletta de Weert en 
Katja Moesker) kon dan ook gelijk aan de slag.  

Als leden van de werkgroep Dorpsarchief boden we uiteraard aan om ook een bijdrage te leveren. 
Immers de historie van Boijl in de ruimste zin des woords heeft onze warme belangstelling. Samen met 
Dorpsbelang wilden wij de eerst activiteit in kader Boijl700 wel voor onze rekening nemen. De Aftrap 
dus. 

Zaterdag 11 januari is het dan zover. 

Het is mooi weer, bewolkt, beetje frisjes. In de 
loop van de middag rijden de ruiters, verkleed 
als jonkvrouwen en herauten, Dominique 
Sijbesma-Ramaekers, Wilma Bouwman, 
Lisanne Blaauw, Dominique Veenstra, Kathe 
Bijker, Meint Postma, Jan Veenstra, Marcel 
Binnendijk en Ernesto Canseco Olvera het dorp 
binnen. Meint Postma verzoekt door voorlezing 
van een proclamatie met luide stem naar het 
Brinkplein te komen.  

Het belang 
hiervan wordt nog eens extra benadrukt door het luiden van de klok. 
Aangekomen op het Brinkplein neemt Pim Pera als voorzitter van 
Dorpsbelang de proclamatie in ontvangst en nodigt vervolgens 
burgemeester Van de Nadort en wethouder Zonderland en het publiek 
uit zich naar De Tille te begeven.  

In De Tille verzoekt Rient Menger namens Dorpsarchief Boijl 
burgemeester Van de Nadort en wethouder Zonderland de achter de 
vlag van Boijl verborgen oorkonde in de zaal van De Tille te onthullen.  
Vervolgens geeft hij het woord aan Sietske Bloemhoff, directeur van 
de Stellingwarver Schrieversronte. Zij houdt een korte inleiding over 
de film ‘Daor klept de klokke weer’, een film gemaakt door veel 
vrijwilligers uit de Stellingwarven en zich afspelend rond 1500 in onze 
regio. Na vertoning van de film nemen we afscheid van onze 
burgemeester en wethouder. Eerstgenoemde dankt ons voor de 
uitnodiging en laat weten dat hij al in veel dorpen van Weststellingwerf 
is geweest, maar nog nooit zo vaak dan in Boijl hetgeen volgens hem 
betekent dat het aan activiteiten niet ontbreekt in dit dorp.  
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Daarna wordt door de altijd weer paraat 
staande vrijwilligers van De Tille het achterste 
deel van de zaal in een ommezien omgetoverd 
tot een eetgelegenheid waar je u tegen zegt. 
Een zestigtal Boijligers schuiven aan om zich 
de door Erica Harmsen bereide en 
goedgevulde linzensoep met zwijnenvlees en 
spek en breekbrood goed te laten smaken. 
Menigeen schept nog een tweede keer in.  

Heerlijk! 

 

 

En als de laatste etensluchtjes uit de zaal verdwenen zijn 
en de stoelen weer in slagorde staan opgesteld, stroomt 
De Tille weer vol. Het woord is dan aan Dennis Worst uit 
Elsloo die ons op boeiende wijze aan de hand van een 
PowerPointpresentatie uitgebreid vertelt over de 
geschiedenis van het landschap in en rondom Boijl.  
Velen bleven nadien nog even nazitten en praten onder 
het genot van een drankje in De Tille en het naastgelegen 
Brinkhuus. 

Namens Dorpsarchief, Jan Veldhuizen. 

 

 

Wampex Boijl 
Voor mederdere teams bleek deze Wampex editie in het kader van 700 jaar Boijl, een lastige te zijn. 
Maar al met al kijken we tevreden terug over het verloop en was de Wampex volgens ons weer zeer 
geslaagd. Hieronder een kleine impressie, maar meer foto’s zijn te vinden op onze Facebook pagina 
genaamd WAMPEX BOIJL. 
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Winnaar 
Team The Hunters 
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Kinderstruuntocht zoekt naar vrijwilligers en oude kinderschoenen!  
Voor dit leuke evenement zijn we nog op zoek naar:  

• Oude kinderschoenen (graag inleveren bij Liesbeth, Anke en/of Lida)  
• Vrijwilligers die het leuk vinden om spelletjes/opdrachten te begeleiden,  

drinken te schenken of de inschrijving willen regelen. 

Opgeven kan bij Anke Slot:  a_slot@hotmail.com of bellen/appen naar 06-27293147  
of bij Lida Bokkers en/of Liesbeth Dolstra.  
 

mailto:a_slot@hotmail.com
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Hallo beste lezers van  
Even Bi’j Praoten 
 
Even een herinnering aan het 
wandelevenement   
 
Zaterdag 4 april a.s. 
 
Een mooie gevarieerde 
wandeltocht door het 
Drents Friese Wold 
over 10,15, 25 of 35 km 
 
Starttijden, vanaf de Tille, Brink 2 
25 & 35 km   8.30 –   9.30 uur 
15 km    9.30 – 10.30 uur 
10 km  10.30 – 11.00 uur 
 
Kosten 5 euro, incl. kop koffie/thee 
Maak er met familie, vrienden of 
kennissen een leuke dag van. 
Uw hond kan helaas niet mee. 
 
Jullie zijn van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aize Marks 
 

 

 

 

Jubileumvlag 
We hebben al 60 vlaggen verspreid door Boijl, mocht er nog belangstelling zijn om een vlag te 
bestellen, stuur dan een mail naar dorpsbelang@boijl.com of benader 1 van de comm. Leden.Bij 10 of 
meer vlaggen gaan we weer bestelen. 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelang@boijl.com
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Aan alle organisatoren van activiteiten voor Boijl 700 ! 
 
Eind februari maakt Paul Klaassen de volgende evenementenladder met  
daarop de activiteiten die plaatsvinden in april, mei en juni. 
Deze verspreiden we weer huis-aan-huis onder alle inwoners.  
Ook zorgen we voor vermelding op de borden bij de ingang van het dorp. Dus een mooie promotie van 
je activiteit! 
We hebben daarom enkele praktische gegevens nodig over je activiteit, namelijk: 

• Titel van de activiteit 
• Locatie 
• Datum + begin- en evt eindtijd 
• Evt kosten van deelname / als van toepassing: waar moeten mensen zich opgeven. 
 

Geef deze gegevens svp vóór 29 februari door via dorpsbelang@boijl.nl. Wij zorgen voor de rest!  
NB als je activiteit pas ná juni is, maar je weet de gegevens al, geef het dan gerust vast door. 

Alvast bedankt! Commissie Boijl 700: Alletta, Anne-Marie, Anke en Katja. 

 

 

Links, rechts, pas op!  

             

Wil je meehelpen als verkeersregelaar?  
Gedurende het feestjaar ‘700 jaar Boijl’ moeten we een aantal keer 
een beroep doen op verkeersregelaars. Een verkeersregelaar is bij 
sommige evenementen (o.a. Middeleeuwse markt, bevrijdingsfeest) 
verplicht. Daarom zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die 
inzetbaar is als verkeersregelaar.  

Wat verwachten we van je:  

- Het volgen van een eenvoudige en korte e-learning waar je een certificaat mee haalt. We 
organiseren een avond in de Tille zodat alle vrijwilligers tegelijk de e-learning kunnen doen.   
Maar je mag de e-learning ook thuis invullen.  

- Een paar uurtjes beschikbaar zijn om verkeer te regelen bij een activiteit.  

Het certificaat is geldig tijdens het evenementenjaar ‘700 jaar Boijl’ tot eind 2020. De eerste namen 
staan al op de lijst: Katja Moesker, Aukje Jager, Pim Pera, Anja van Loon en Berend Slot. Wie sluiten 
er aan? Hoe meer mensen, hoe meer we kunnen rouleren. 

Opgeven kan via: dorpsbelang@boijl.com  of Katja Moesker 06-34263877. Alvast dank! 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelang@boijl.nl
mailto:dorpsbelang@boijl.com
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Vrijwilligers tijdens activiteiten gezocht!  
 
Voor de activiteiten rond Boijl 700 zijn vele vrijwilligers actief. Dat is fantastisch en 
kenmerkend voor ons dorp. Ben je nog niet gevraagd, maar wil je WEL graag iets 
doen!? Mogelijkheden genoeg!  
Denk aan: 

• Verkeer in goede banen leiden tijdens evenementen (zie oproepje elders in deze krant) 
• Helpen bij de Kinderstruuntocht op 4 april (zie oproepje elders in deze krant) 
• Koffie schenken, broodjes smeren etc. in de Tille tijdens één van de evenementen 
• Hulp bij de grote wandeltocht op 4 april (wandelaars inschrijven, parkeren begeleiden, stempelpost 

bemensen) 
• Flyers huis aan huis rondbrengen gedurende het jubileumjaar 
• Helpen bij kinderactiviteiten (bv broodjes bakken, boogschieten) of op- en afbouwen van de 

middeleeuwse markt op 27 juni. 
 

Iedereen kan íets doen. Zo laten we (opnieuw) zien dat Boijl sámen heel veel kan!  

Op www.boijl.com/700 jaar staat een overzicht van alle 
activiteiten. Je kunt je opgeven als algemeen inzetbare 
vrijwilliger, maar als je voorkeur hebt voor een specifieke 
activiteit dan mag dat ook. Enthousiast?! Geef je op via 
dorpsbelang@boijl.nl of bij Anne-Marie van der Geest, Anke 
Slot, Alletta de Weert, Katja Moesker (via 06-34263877).  

 

 

 

 

 

 

http://www.boijl.com/700
mailto:dorpsbelang@boijl.nl
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EVEN BUURTEN 
 

 
 
Kort na nieuwjaar op 7 januari werden Marc Platje 
en Manon Neef verblijd met  
de geboorte van hun zoontje Joran Matt.   
Namens de bewoners van de Kerkweg  feliciteren 
wij Marc en Manon hartelijk en wensen hun veel 
geluk met Joran.  
 
En Corine gefeliciteerd met haar kleinzoon 
natuurlijk! 
 
 
 
 
 
Misschien wat laat maar voor iedereen nog de beste 
wensen voor de rest van dit jaar. 
 
Corrie en Rudy 
 
 
 
 
 
 
 
Boijl Centrum 
 
Vertrek uit Boijl. 
In 1979 werd Geert benoemd als ‘hoofd van de lagere school’ in Boijl, welke later de naam de 
Oosterbrink kreeg.  
In augustus 1980 kwamen wij met onze zonen Jelmer en Erik in de woning naast de school te wonen. 
Op initiatief van Geert werd het toenmalig sluimerende krantje “Dorpscontact” nieuw leven ingeblazen. 
Er kwam een combinatie van dorps/schoolkrant met de naam “Even Bi’praoten”. 
De redactie werd uitgebreid, nieuwe buurtmedewerkers en bezorgers werden aangesteld. 
Inmiddels zijn we 40 jaar verder, mede dankzij de medewerking al die jaren van vele Boijligers is onze 
Dorpskrant nog steeds springlevend! 
Maar… niets in het leven blijft altijd hetzelfde! 
Wij hebben ons huis in Boijl verkocht en gaan per 1 april verhuizen naar een tijdelijke plek in Vledder.  
(Vledderweg 25, woning boven Miramar) 
Door deze verhuizing stoppen ook onze activiteiten voor de Dorpskrant. 
Gelukkig zijn er opvolgers gevonden.  
Anne Slot neemt in de redactie het penningmeesterschap over van Geert.  
Jeanette Kat en Ronald Damhuis (Boijlerweg 72) gaan het buurtnieuws van Boijl Centrum verzorgen. 
Ook neemt Jeanette de verspreiding van de buitenabonnementen van mij over. 
 
Onze opvolgers wensen we veel succes! 
We bewaren goede herinneringen aan 40 jaar “Even Bi’praoten”. 
Door nu zelf een abonnement te nemen op de Dorpskrant zullen ook wij op de hoogte blijven van het 
wel en wee in Boijl. 
Thea Pijlman.  
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             Brinknieuws 

Ron en Elly van Bennekom hebben er weer voor gezorgd dat de buurt het jaar gezellig samen kon 
afsluiten. In de verwarmde tent hebben we genoten van de heerlijke oliebollen, kniepertjes en andere 
lekkernijen. Ook de snert van Marc, Maaike, Mirjam en Geertje smaakte goed. Iedereen bedankt voor 
zijn of haar bijdrage. 

Ashley Mooy en haar vriend wonen sinds begin dit jaar aan de Klokkeweg. Een mooi eigen stekkie. Veel 
geluk gewenst. 

Thomas van Bennekom heeft de halve finale van skills gehaald bij het Deltion College. Hij behoort tot 
de 13 beste student beveiligers van Nederland. Daar mag hij heel trots op zijn. 

Mevrouw van Zanden heeft een ongeluk gehad met de auto. Onverwacht klapte er iemand achter op 
haar auto. De auto werd total loss verklaard, maar gelukkig hield mevrouw van Zanden er geen letsel 
aan over. Het blik is inmiddels vervangen voor een mooie Fiat Panda. Nog veer rijplezier gewenst! 

Inmiddels verwelkomen we Lenie Peeters als nieuwe buurvrouw op de Brink. Voor de volgende keer 
zullen we vragen zich zelf voor te stellen. 

Ook zijn er nieuwe bewoners gekomen op de Brink 12. Allemaal van harte welkom in onze straat. 

Hennie de Vries en Anke Slot 

 

 
 
 
 
Bi’j Harmke 

Voor veel inwoners van Boijl verliep de vroege ochtend van 30 januari nogal 
onrustig. Politiemensen, auto’s, honden en zelfs een helikopter werd 
ingevlogen vanuit Amsterdam om een paar onverlaten op te pakken, die 
proletarisch dachten te gaan shoppen bij de AHB. De hele buurt werd 
uitgekamd, met grote schijnwerpers en een hond in achtertuintjes en op 
erven gezocht. Gelukkig konden er twee aangehouden worden, maar helaas 
werd een derde man niet gevonden. Intussen vanaf 4:07 uur al druk app-
verkeer op de buurtapp. Toch waren er ook naaste buren die helemaal niets 

gemerkt hebben van het geronk van de helikopter en alle commotie en heerlijk hebben geslapen! Sterkte 
met de nasleep, Anne en Els. 
 
De eikenprocessierups houdt de gemoederen aardig bezig de laatste jaren. Ook bij ons voor de deur 
werden vorige zomer in de eikenbomen haarden van rupsen gevonden en daarom gesierd met een 
rood-wit lint.  
Van verschillende kanten wordt inmiddels van 
alles georganiseerd om de harige beestjes te 
bestrijden of op te laten peuzelen door vogels. 
Ook Wim is aan de slag gegaan en heeft een 
hele verzameling vogelhuisjes getimmerd en 
bevestigd aan de bomen langs de weg en op 
ons erf. Om de koolmezen te verleiden om juist 
in onze huisjes te gaan nestelen, heeft hij 
vetbolletjes aan de huisjes bevestigd. We gaan 
het zien of deze truc werkt! 
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Ingezonden door familie Visser: 
 
Wampex 2020, dit jaar de Verdwalers 2.0! Wampex dit jaar met de kids, hoe leuk is dat. Hendrik en ik 
(Caroline) altijd fanatiek en van te voren veel oefenen, puzzels nog eens doorkijken van voorgaande 
jaren. Wij dachten dat doen onze kinderen zo ook wel even. Echter vergeten voor het gemak dat wij ook 
altijd hebben geoefend en na 7 jaar eindelijk een beetje snappen hoe het werkt. De kinderen zonder 
enig voorbereiding meegenomen. Stom, stom, stom….van ons dan he! Kinderen hebben zich kranig 

gedragen. Valt niet mee om steeds weer opnieuw op een 
route te moeten beginnen. De moed zakt je dan wel in de 
schoenen. Maar….opgeven is geen optie. We hebben het 
gehaald, alle letters, alle stempels en alle opdrachten. 
Alleen…. te lang onderweg en teveel kilometers gemaakt. 
Na 8 uur lopen, zo’n 30 km i.p.v. 16, waren we eindelijk 
binnen. Als laatste binnen, maar toch nog de 22ste plek! We 
zijn super trots op de kinderen, dat ze het met ons vol 
hebben gehouden en niet gillend naar huis zijn gelopen. Op 
zondag de vraag “volgend jaar weer?” was het eerst 
volmoedig “neeeeee”. Maar na enig overleg besloten dat we 
voor volgend jaar toch weer een poging wagen. We gaan 
van te voren puzzels oefenen, en een oude wampex lopen 

(korte versie). Zodat de organisatie volgend jaar niet op ons hoeft te wachten en op tijd een welverdiend 
biertje kan drinken in de Tille. Ondanks alles was het weer super leuk en vinden we het jammer dat we 
nog een jaar moeten wachten! We’ll be back! 
 

De meeste Abrahams en Sara’s die verschijnen in de tuin als iemand 50 
jaar wordt, zijn bepaald geen compliment voor de jarige…. Uitgerangeerde 
ouwe opa’s en omaatjes, helemaal uit de tijd. 
Nee, dan de pop die bij Caroline Kloet in de tuin stond op 8 februari. Een 
vlotte vijftiger, die ook nog precies op Caroline leek! Van harte gefeliciteerd 
met je 50e verjaardag, buuf, en nog vele gezonde, mooie jaren met Hendrik 
en de kinderen. 
 
Myron Visser heeft zijn rijbewijs behaald!! 
GEFELICITEERD! 
 
 
 
(Mooi, dat er al zoveel vlaggen van ‘Boijl Bloeit’ hangen in onze buurt 
trouwens!)  
 

 
Anne-Marie van der Geest 
 
 
 
 

 
 
Chantal de Vries is geslaagd voor de praktijkschool de Venen in Drachten. Ze is nu bezig met de entree 
opleiding. Chantal van harte gefeliciteerd en veel succes met jouw nieuwe opleiding 
 
Yannick de Lang heeft zijn zwemdiploma A gehaald. Van harte gefeliciteerd, Yannick! 
 
Op nr. 100 zijn Peter en Marjan Zijderveld komen wonen, zij stellen zich hieronder aan u voor. 
 
Groetjes Helga en Polien 
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Introductie Peter en Marjan in Boijl 

 

Eind november zijn wij vanuit de Randstad naar Boijl verhuisd. De belangrijkste redenen om 

hier naartoe te komen, waren dat we rust en ruimte zochten en een mooi en gezellig huis. Dat 

vonden we aan de Boijlerweg 100. Daar hebben we de afgelopen maanden erop los geklust.  

 

Peter heeft een eigen klusbedrijf en is meubelmaker. Dus dat kwam goed uit. Marjan is 

veranderkundige en reist heel Nederland door. Samen hebben we vier volwassen kinderen, die 

wonen in Amsterdam, Rotterdam en Berlijn.  

 

We kijken uit naar het voorjaar. Dan kunnen we de tuin verder aanpakken en de vele vogels om 

ons huis spotten.  

 

Elke dag genieten we weer van de leuke contacten met de bewoners en winkeliers hier. Wat ons 

opvalt is dat iedereen open staat voor een gezellig praatje.  

 

Kortom, deze nieuwe stap in ons leven bevalt ons heel goed. 

 

Peter en Marjan 

 

Gevraagd: een enthousiaste hulp in de huishouding voor 3 uur per week, met voorkeur op de 

vrijdag. Het is geen bewerkelijk huis en betreft de gangbare schoonmaakklussen. Goede 

verdiensten. Als je interesse hebt, bel dan Marjan op 06-42508111. 
 
 
 
 
 
Snelshutte 

 

Het gemis zal blijven, maar de grote belangstelling en het medeleven,  

dat u heeft getoond na het overlijden van mijn man onze vader en opa. 

Ytze Punter 

Willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes en berichtjes die wij 

hebben mogen ontvangen. Dit heeft ons bijzonder gesterkt en getroost. 

Klaasje Punter- Hofstee 

Kinderen en (achter) kleinkinderen. 
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HERVORMDE GEMEENTE BOIJL 
 

Kinderkoor: Kerst met de kinderen 

Met veel enthousiasme hebben 15 kinderen en 4 tieners de kerstmusical “Het Verhaal” twee keer 
opgevoerd. Op zaterdagmiddag waren we te gast in het verpleeghuis Riemsoord in Appelscha. Voor 
ons de generale repetitie, maar met publiek maakte dat dit al een echte uitvoering was. Op zondagavond 
zat de kerk vol en waren ze nog zenuwachtiger dan de dag ervoor, want nu waren er ouders, familie en 
vrienden mee gekomen.  

De zondagavond voor Kerst werd een feestelijke viering waar we luisterden naar het verhaal van Tante 
Guusta. Tante Guusta vond het maar niets dat de hele wereld wist dat haar bet-bet-bet-overgrootvader 
niet eens zijn eigen bed had afgestaan aan Jozef en Maria, maar dat hij ze doorgestuurd had naar een 
stal.  

De familie die op bezoek was ging na het horen van dit verhaal tegen Tante Guusta in en vertelden dat 
in de slaapkamer van haar bet-bet-bet-overgrootvader nooit zoveel bezoek had kunnen komen en dat 
het toch goed gekomen was met de baby. Toch blijft het Tante Guusta niet lekker zitten en vind ze dat 
ze gastvrijheid moet tonen. Maar dan verteld de kok Omar wiens bet-bet-bet-grootvader een koning was 
het verhaal wat hem jaren lang is verteld. Over de ster die boven de stal stond en hoe ze het kindje 
Jezus vonden in de stal.  

Als dan op kerstavond het licht uitvalt kan Tante Guusta eindelijk goedmaken wat er haar voorouders 
niet hadden gedaan, het hele dorp komt naar het hotel waar dankzij de noodaggregaat wel licht is. Ze 
opent haar hotel en beloofd dat ze elk jaar welkom zijn om kerst te komen vieren.  

De musical was met de vrolijke liederen een feest. De kinderen hebben hun rollen allemaal prachtig 
gespeeld en ook heel mooi gezongen. Wij, Victoria en Mirjam, kijken terug op een hele leuke tijd met 
oefenen en met de uitvoering. 
 
Mirjam Kok en Victoria Nair-Price 
 
 
 
Pasen met de kinderen 
  
Victoria begint opnieuw met leuke, swingende liedjes in te studeren  
met het kinderkoor voor de paasdienst.  
Wil jij of jouw kind hier aan mee doen?  
De repetities zullen plaats vinden op de donderdagen van 16.15-17.00 uur  
vanaf na de voorjaarsvakantie!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail: info@blokfluitencreatievemuziek.nl 
Mirjam Kok en Victoria Nair-Price 
 
 

Uitnodiging Kinderkoor 

Eerste Repetitie: Donderdag 27 februari 

Uitvoering: Zondag 12 april 

mailto:info@blokfluitencreatievemuziek.nl
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Boijl 700 jaar – Boijl bloeit 
 

 
 
Omdat Boijl dit jaar 700 jaar bestaat zijn er het hele jaar door verschillende activiteiten om dit te 
vieren. Ook de kerk doet mee.  
In de kerk van Boijl zijn vanaf 16 februari schilderijen te zien van Marga Kramer-van Zutphen uit Boijl. 

De expositie is te zien t/m 14 december 2020: iedere maandag en woensdag van 13-16.00 uur 
Tijdens schoolvakanties: maandag en woensdag van 13-16.00 uur en donderdag van 10-12.00 uur. 
Wees dan welkom in de kerk van Boijl.    

In de kerk is in deze periode ook een ruimte ingericht over de geschiedenis van de kerk van Boijl. 
We hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van gegevens via de familie Menger van het 
Dorpsarchief Boijl. 

 
Kerkdiensten in Frieslands End      -     2020 

 

Datum Kerk Tijd  Voorganger 
 
Bijzonderheden 

Maart 
8 Boijl 10.00 u Dhr. G. de Kok Groningen  

15 Makkinga 10.00 u Mevr. S.A. Grit Biddag voor het gewas - Kinderkerk 

29 Makkinga 10.00 u Da. L.P. Cnossen  Zomertijd 

April 
10 Boijl 19.30 u Da. Y. Riemersma-Beintema Heilig Avondmaal Goede Vrijdag 

12 Boijl 10.00 u Mevr. S.A. Grit Pasen 

26 Makkinga 10.00 u Ds. P.J.M.A. van Ool   
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INGEZONDEN 
 
 
Een mooie onderscheiding voor de oprichter van de Koersbalvereniging in Boijl. Voor zijn tomeloze 
inzet voor de E.H.B.O.-verenigingen in de omgeving werd hij benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau en kreeg hij uit handen van Burgemeester Van de Nadort het lintje opgespeld.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Foto’s Lenus van der Broek 
 
 
 
 

 
 
Binnenkort is het Valentijnsconcert van muziekveeniging Concordia 
Elsloo. 
 

Zou u zelf willen proberen een muziekinstrument te bespelen of heeft u gespeeld en begint het toch 
weer te kriebelen om in een groep te spelen?  
Concordia biedt lessen aan speciaal voor volwassenen. Met doorgroei mogelijkheden naar een B-orkest 
en later naar het A-orkest. 
 
De instrumenten die wij u aan kunnen bieden zijn: Trompet, Bugel, Trombone, 
Saxofoon, Waldhoorn, Euphonium en Bariton.  
Voor meer informatie kunt u mailen naar: opleidingcorcordia@outlook.com  
 
Eén keer per week krijgt u les van een proffesionele docent. De tijdstip en dag wordt in 
overleg bepaald. Het instrument, de lessenaar en de muziek die u speelt krijgt u in 
bruikleen van Concordia. 
Na 10 lessen is de mogelijkheid tot stoppen of nog leuker, verder te gaan. 
 
Deelname is voor 10 lessen en inschrijven  
of informatie verkrijgen kan via opleidingcorcordia@outlook.com.  

 
Concordia Elsloo   www.concordia-elsloo.nl  

 
 
 
 
 
 

Wie kent het niet, die ergernis wanneer je nietsvermoedend midden in een 
hondendrol stapt?! 
 
Helaas overkomt dat geregeld kinderen en ouders die langs het paadje 
tussen de parkeerplaats van het Sportpark en basisschool de Oosterbrink 
de kinderen naar school brengen en/of weer ophalen. 
 

Daarom beste hondenbezitters… SHIT HAPPENS, MÁÁR RUIM HET WEL EVEN OP !! 

mailto:opleidingcorcordia@outlook.com
mailto:opleidingcorcordia@outlook.com
http://www.concordia-elsloo.nl/
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DORPSNIEUWS 
 
 
 

 
Wil je graag je verjaardag vieren, maar geen zin in de drukte en rotzooi  
in je eigen huis?  
Je kan je verjaardag ook in het Dorpshuis en/of in ‘t Brinkhuus vieren.  
Informeer naar de mogelijkheden. Er is veel mogelijk in overleg        
 

 

 
 
 
 

Dorpshuiscommissie is dringend opzoek naar nieuwe 
bestuursleden. Lijkt het je leuk om iets voor het dorpshuis te 
betekenen. Informeer eens, wat we als bestuur doen van het 
dorpshuis.  
Zijn er dingen waarmee je zit, heb je ideeën of wil je een keer een 
vergadering van het dorpshuis bij wonen, dit kan. Iedere 3e 
woensdag van de maand vergaderen we in het dorpshuis om 
20.00 uur. 
Je bent van harte welkom. Geef wel van te voren even aan 
wanneer je aanwezig bij een vergadering wilt zijn, zodat we er 

rekening mee kunnen houden.  
 
We hebben afscheid genomen in het dorpshuis van Ilse van Daatselaar. Ilse heeft zich jaren fanatiek 
ingezet voor het dorpshuis, hier willen we haar ook ontzettend voor bedanken. Ilse blijven we vast nog 
wel in het dorpshuis zien, ze wil graag vrijwilligster blijven, top! 
 

 
 

‘t Brinkhuus is vanaf nu op de even weken op vrijdagavond geopend. 
Saskia en Lolita organiseren deze avonden. Top dames! 
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Blik op Boijl    1320  Wat gebeurde er…….. 
 

Roerige tijden kunnen we wel stellen…! In Friesland  is 
er geen sterk gezag en de macht is in handen van 
hoofdelingen. Die bewoonden stinsen en hadden zelf 
kleine legertjes. 
Even een duik in de geschiedenis.  
In 1088 wordt Friesland overgedragen aan de Bisschop 
van Utrecht. ‘Holland’  is dan nog vlakbij. 
1287 wordt Friesland getroffen door de st. Lucia 

springvloed die grote gaten in de kusten slaat en het IJsselmeer zijn huidige 
vorm geeft. 
In Stellingwerver boeken staat van alles te lezen over de periode 1309 – 1504   
‘de Vrije natie der Stellingwerven’.                                                                           situatie  vóór 1287 
Er is grote behoefte aan vrijheid (de Stellingwerver eigen) en vooral aan:  -het eigen baas- zijn! 
In de 14 eeuw zijn alle kerken Katholiek.  
De dorpen van Stellingwerf vallen onder de Clemens kerk van Steenwijk en worden weer overkoepeld 
door het bisdom  Utrecht.  
Kortom, de kerk heeft de hiërarchie en  int ook de belastingen.  
1309 dus. De Bisschop van Utrecht,  Guido, reist af naar Vienne in Frankrijk voor een Kerkvergadering.  
De Stellingwervers samen met de Schoterwervers zien dit als een goed moment om ten strijde te trekken 
tegen de overheersing vanuit het Bisdom Utrecht om hun vrijheid af te dwingen en te bevechten.  
Ze verzamelen een leger en rukken op naar het kasteel in Vollenhove ’t Olde Huys, waar slotvoogd 
Herman met zijn keurtroepen legert. Van hieruit wordt bestuurd én belasting geheven. (en de 
Stellingwervers zijn géén vlotte betalers….!) Bomen bij het kasteel worden gekapt en ze maken een 
verrijdbare stellage wel drie hoog. Bovenin staan mannen gewapend met stenen, in het midden de 
boogschutters en onder mannen met bijlen, klaar voor de aanval.  
De strijd is hevig en ze komen zelfs even tot binnenin het kasteel maar slotvoogd Herman zag kans zijn 
broer Gerard naar Utrecht te sturen om versterking. De Bisschop, juist terug van zijn reis naar Frankrijk, 

valt van overzee aan, met hulp van zijn bondgenoot de Graaf van 
Holland. De aanvalstoren vliegt in brand en met het instorten van 
de bovenverdieping sneuvelen alleen al 50 mannen……  
De Friezen moeten zich terugtrekken maar hebben anderzijds het 
geluk mee, dat de slag aan het einde van de dag was.  
Er breekt een hevig onweer los. Wegen worden onbegaanbaar 
en ze kunnen niet worden achtervolgd.  
Die aanval heeft natuurlijk gevolgen. Bisschop Guido spreekt  -
de ban-  uit over Stellingwerf en Schoterwerf.  
De kerkdeuren zijn voor de strijders gesloten.  Geen sacramenten 
en niet begraven worden in gewijde aarde. Ze krijgen 6 weken de 
tijd om te gehoorzamen.  Maar……  dat gebeurt niet!  

  ’t Olde Huys van Vollenhoven        In 1310 komt nog eens een oproep tot gehoorzaamheid: 
                                                            -geen resultaat- 
Daarna wordt in 1313 een overeenkomst opgesteld. Er worden 3 Friese  Grietmannen benoemd om 
recht te spreken. Ook de Bisschop wijst 5 vertegenwoordigers aan van 5 Utrechtse Kapittelkerken. 
(kapittelen/terecht wijzen) Ze verplichten de Stellingwervers tot een boete van 3000 mark Engelse 
sterling voor de Bisschop en 3000 voor de ‘scheidslieden’  En……  er wordt (natuurlijk) niet betaald…..! 
Het komt de Stellingwervers te staan op  excommunicatie. (de ban) 
Na Guido’s overlijden in 1317 is Bisschop Frederick van Zyrik zijn opvolger. Deze richt zich tot de Paus, 
opdat de Stellingwervers en Schoterwervers  ‘voldoening zullen geven aan hun ongerechtigheden’.  -
Doen ze dus niet!-                                                                                          
In 1318 geldt nog steeds voor ons gebied het interdict. (het ontnemen van rechten aan individuele 
personen binnen de Katholieke kerk)  
Het rommelt nog een tijdje door maar volgens de oorkonde komt het in 1320  tot een verzoening met 
de laatste dwarsliggers en jawel…  daar is Boijl ook bij en mét ons de genoemde dorpen tussen de 
Linde en de Tjonger. 
In deze oorkonde wordt de plaats  Boijl dus voor het eerst genoemd. 
Maar …. of er inderdaad betaald is, wordt niet vermeld……!  
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In 1336 heeft het bisdom Utrecht forse schulden en verpandt grote  stukken land (ook het kasteel van 
Vollenhove)  aan de graaf van Gelre. Eigenlijk was die na een schenking – op papier-  al sinds 1295  
eigenaar van Friesland. De praktijk was even anders en hij had weinig in te brengen……  

Vanaf 1336 mag de Graaf van Gelre  dus de Bisschoppelijke inkomsten 
innen. En….  daar maakt hij gebruik van! Vanuit het Kasteel in Vollenhove 
stropen Gelderse bendes het land af. Ook binnen de grens van Stellingwerf. 
Beu van al die strooptochten grijpen de Stellingwervers en hun bondgenoten 
Schoterwerf en Oosterzee naar de wapens. Steenwijkerwold en IJsselham 
sluiten zich aan.  
Ze vallen onverwachts het land van Vollenhove binnen en veroveren zelfs 
het kasteel. Zowel soldaten als burgers krijgen geen genade. (zo ging 
dat….!) 
Als antwoord hierop rukt van de graaf van Gelre op naar Baerle (Baarle). Het 
Stellingwerver volksleger levert felle gevechten maar verliest de strijd.  2000 
man sneuvelen aan Friese zijde maar ook de graaf lijdt aanzienlijke verliezen 
en moet daardoor de achtervolging staken.   

Het enige pluspunt: De Friezen worden vanaf nu wél met rust gelaten. 
De onafhankelijke Stellingwervers sluiten kort daarna in 1337 een samenwerkingsverbond met het 
bisdom Groningen.  
Ze dulden wederzijds geen overheersing van een vreemde prins of heer ‘vooral komende vanuit het 
zuiden’…!  
De nieuwe bisschop van Utrecht Jan van Arkel slaagt er in de schuld aan de graaf van Gelre in te lossen, 
hij krijgt ook het kasteel weer in handen maar………  is zeer ontstemd over dat verbond met Groningen.  
Stellingwerf moet 10.000 pond boete betalen.  En …. dat gaan ze dus niet doen!    
Intussen dreigt een ander gevaar voor de Stellingwerven n.l. –Holland-  Dat heeft al heel lang het oog 
op het rijke Friesland laten vallen. In 1345 brengen ze een enorme vloot bijeen van 700 kleinere en 
grote schepen, bemand met 85.000 strijders. Ze landen bij  Stavoren en bij Warns komt het tot een 
treffen. En….. de Friezen slaan de aanval af en winnen! 18.000 aanvallers sneuvelen en ook de graaf 
van Holland komt om. Het monument bij het Rode Klif herinnert hier aan. 
In 1362 valt Jan van Arkel  weer aan vanuit Utrecht, verwoest veel dorpen maar komt tot staan bij de 
rivier de Linde.  Het gebied ten zuiden van de Linde wordt vervolgens fors geplunderd!......   
En dat zal zeker ook in ons gebied geweest zijn.      
In 1396 probeert ‘Holland’ het over zee nog eens. De heer van Kuinre heeft zijn graafschap in leen van 
de Hollandse graaf en de vloot kan daar dus veilig landen. 30.000 Friezen verdedigen het gebied maar 
slecht bewapend, verliezen ze de strijd. De aanvallers trekken rovend en brandstichtend rond en keren 
beladen met een rijke buit via Enkhuizen terug naar Holland. 
De taaie Friezen buigen echter nog steeds niet het hoofd  en verjagen kort daarna  toch de vijand uit 
hun gebied. Drie jaar later 1399:  ‘Holland’ valt weer aan en nu moeten de Friezen er toch echt aan 
geloven. Oostergo en Westergo erkennen de (pro Hollandse) graaf van Stavoren als hun heer en 
Stellingwerf volgt.  
De inwoners moeten 3 goud guldens per huis betalen als belasting. 
De Stellingwervers schrijven o.a. nog geschiedenis door de bewoners van Paaslo en Steenwijkerwold 
flink lastig te vallen. Ook verwoesten ze het slot van de Eese en steken een deel van Steenwijk in brand. 
Er is heel veel gedoe met achterstallige huur van broek- en hooilanden bij IJsselham. Een belangrijke 
voedselbron voor het vee. Boijl wordt hier ook genoemd en moet 60 ‘schilden’  (de munteenheid van 
toen) aan achterstallige huur betalen. Uiteindelijk kopen de kerken van Stellingwerf en Schoterwerf in 
1413 hooilanden bij IJsselham. (De kerk van Boijl is nog tot 1798 eigenaar van broek- en hooilanden bij 
Oldemarkt.) 

Er heerst veel verdeeldheid in Friesland (de Schieringers en 
de Vetkopers) De Oostenrijkse keizer Maximiliaan maakt daar 
handig gebruik van en gaandeweg worden meer gebieden 
veroverd. In 1498 wordt  Friesland verpand aan de hertog 
Albrecht van Saksen voor 250.000 goud guldens.  
Zijn bevelhebber Schaumberg slaat een legerkamp op bij 
Olderberkoop en de Stellingwervers zijn daar niet tegen         
opgewassen. De Münsterse troepen houden hier flink huis. 

munt van Albrecht van Saksen ±1500   
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Het zijn de tijden van ‘Grutte Pier’ en Stellingwerf wordt gedwongen de Hertog  Albrecht van Saksen te 
erkennen.  Zoon George van Saksen  brengt na Albrecht  hier orde en regelt o.a. de rechterlijke en 
burgerlijke  macht. Hij voert ook de floreen rente  (belasting) in op vaste goederen. Een stelsel dat nog 
eeuwen zo zal blijven totdat het kadaster komt.                                                                                                                 
Door alle oorlogen krijgt ook hij geldgebrek en draagt zijn rechten van Friesland  in 1515 voor 100.000 
goudguldens over aan Karel V. die oprukt vanuit Spanje. 

In 1517 splitst Stellingwerf zich in een Oost- en West einde. Elk met een griffioen in 
het wapen. De één kijkt naar rechts en de onze naar links. (en dat is vast geen 
toeval….) 
De oude rechtbanken van Stellingwerf met hun eigen dorprechters worden 
opgeheven en net als in de rest van Friesland wordt ook hier een Grietman 
aangesteld.  
Weststellingwerf wordt één van de 30 Grietenijen die Friesland telt.   
1504 staat in de boeken als  het einde van de Vrije Natie der Stellingwerven. 
Het zal nog eeuwen duren voordat er eindelijk een stabiele vrede komt.  De kerk 
hervorming komt er aan met in 1566 de Beeldenstorm en veel oorlog. Het 
verscheurt het dagelijks leven, vooral bestuurlijk en binnen de kerk. De keuze is: Je 
bent Spaansgezind en Katholiek óf hangt de nieuwe de Hervormde leer aan.  

Wapens geven de doorslag en de bezetters wisselen nog al eens…..!  
Na Karel V komt zijn zoon Fhillips II aan het bewind.  De 80 jarige Spaanse oorlog begint en in 1568 
krijgen we te maken de Spaanse  landvoogd Alva! De Bisschop van Münster ‘Bommen Berend’ schreef 
ook geschiedenis hier in het noorden en ruim 100 jaar later 
liet Napoleon  zich ook niet onbetuigd!   
Met als smet op de 20e eeuw de beide oorlogen in 1914 
– 1918 en van 1940 – 1945. 
Je vraagt je nu af: ‘hoe overleefden onze voorouders dat 
allemaal in die tijden’….. !!!!!  
Wij, in onze welvaart maatschappij  kunnen als bewoners 
van dit zelfde gebied ons dit eigenlijk niet voorstellen. 
Troepen die moordend, plunderend en brandstichtend 
keer op keer voorbij kwamen. Akkers, vee, huis en haard, 
ja alles vernielden.                                                                   1979: kanon uit de 80 jarige oorlog  
Zoveel mensen die omkwamen….!                 gevonden in de Linde bij Bekhofschans                                                        
Laten we blij zijn met het Boijl van NU.                                                       
 
                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
                          
                                                 Vertaling van de oorkonde van 1320 
De parochianen van: Monekebure, Nienskerpensele, Spangghe, Nienwestrinde, Boylo, 
Oostbroekop, Oldelameren, Nienlameren, Nieholtwolt, Oldeholtwold, Oldentrine, Osterende 
(Sonnega), Wolvegho, Holenpath, Ydzerde, Oldenbrockop en Westbrockop beloven, onder 
zegelen van de gardinaan der Minnebroeders te Groninghe, Remboldus, deken van Stenwic, 
Fredericus de Rodlo (Rolde) deken van Drenthia, Wicherus, rector van Vrees (Vries) in Drenthia 
en van het landschap Drenthia, om bevrijd te worden van de excommunicatie en het interdict 
over hen uitgesproken, omdat zij de overeenkomsten met bisschop Guido hadden verbroken. 
 

1. voor iedere 240 vierkante roeden, die zij ten onrechte hebben behouden, voor elk jaar 4 
sterling boete aan de bisschop zullen betalen; 

2. jaarlijks het vereiste bedrag op 1 november aan de bisschoppelijke schout in Vollenhove 
zullen betalen; 

3. geen weiden van de kerk zullen kopen en de vijanden van de bisschop niet zullen helpen; 
4. de mannen van de kerk (horigen) in Yslehamme niet lastig zullen vallen; 
5. de geëxcommuniceerde geestlijken niet zullen erkennen, totdat deze weer met de kerk 

zullen zijn verzoend en de verjaagde geestelijken weer zullen toelaten.  
 
Dit alles op straffe van excommunicatie en interdict!    

  
voor ‘Dorpsarchief Boijl’                                                   2020                                                                                                                      
Jellie Menger – Oosterkamp                      bron: o.a. de historie van Weststellingwerf door MH de Vries                                                                                                                                                                                                     
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VERENIGINGSLEVEN 
 
Biljartvereniging 't Zwaantje 
 
Hierbij het wel en wee van de biljartvereniging ’t Zwaantje.  
In januari 2019 begon de nieuwe competitie en medio april werd de zomerstop ingezet. In mei zijn we 
met z’n allen naar de kantine van camping De Hertenweide gefietst om daar op een heeeeele grote TV 
de formule 1 van Spanje te bekijken. Uiteraard met een hapje en een drankje werd het een gezellige 
middag. Nadat iedereen van de vakantie had genoten zijn we half september weer verder gegaan met 
de competitie.  
Nadat Adrie Wijntjes had aangegeven te stoppen met biljarten ontvingen we in oktober het bericht dat 
Annius Jongbloed de competitiestrijd eerst moet staken vanwege zijn gezondheid. Annius, beterschap 
en we hopen je snel weer te begroeten. 
In december is ons biljart voorzien van een nieuw laken en nieuwe banden en hierdoor gaan de ballen 
nog beter in de rondte. Bij deze een dank aan de OJP voor een financiële bijdrage. 
Het jaar is net begonnen maar de competitie 2019 is net beëindigd. Deze wordt traditioneel afgesloten 
met de jaarlijkse biljartdag. Op 18 januari waren de biljarters van ’t Zwaantje om half negen present aan 
de Alteveerseweg om te strijden om de Café ‘t Zwaantje wisselbeker. Omdat we één speler minder 
hadden en Annius nog niet genoeg hersteld was op te spelen hadden we 2 gastspelers om de plaatsen 
op te vullen. Arend Groen en Johan Ouwerkerk dank voor jullie inzet en gezelligheid. 
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 Tjitske en de heerlijke vis van 
Roelof en de derde helft na afloop van de finale. Na spannende poulewedstrijden konden er 2 halve 
finales samengesteld worden. Jaap Ouwerkerk, winnaar van poule A speelde tegen Ep Blaauwbroek, 
de nummer 2 van poule B en speelde Klaas Bruursema tegen Remco Hulzinga als nummer 1 van B en 
nummer 2 van A. Na spannende partijen stonden uiteindelijk Remco en Ep in de finale. Voor de finale 
werd de troostfinale gespeeld voor de 3e prijs. Hier trok Jaap aan het langste eind. In de finale, waarin 
beide mannen de bibbers hadden, maakte Ep uiteindelijk het laatste punt. De Café ‘t Zwaantje 
wisselbeker staat dit jaar dus aan de Boschoordweg. 
 
De uitslag was:   1. Ep Blaauwbroek        2. Remco Hulzinga 
   3. Jaap Ouwerkerk   4. Klaas Bruursema 
 
Daar waar de meesten lang op gewacht hadden (ééntje wist de uitslag al      ) werd na afloop van de 
biljartdag ook de einduitslag van de competitie 2019 bekendgemaakt.  
Enno Russchen bleek dit jaar de sterkste in de competitie. Zijn naam wordt bijgeschreven op de 
wisselbeker.  
Er was ook nog een prijs voor de hoogste serie van de 
competitie en deze ging wederom naar Kees Elsinga met 15 
punten. 
 
Einduitslag van de competitie 
 
1.   Enno Russchen  323 pt. 
2.   Jaap Ouwerkerk  312 pt. 
2.   Klaas Bruursema  290 pt.  
4.   Kees Elsinga  288 pt.  
5.   Roelof Groen  284 pt.  
6.   Ep Blaauwbroek  282 pt.  
7.   Remco Hulzinga  274 pt. 
8.   Albert-Jan Veening  263 pt. 
9.   Annius Jongbloed  152 pt. (halve competitie) 
 
 
Na de prijsuitreikingen hebben we nog gezellig nagepraat onder genot van een hapje en een drankje.  
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Toneelvereniging Nut en Genoegen 
 
Op zaterdag 14 december was t weer druk in de Tille. ’s Middags kon Herman Vermeeren plsm. 60 
bezoekers welkom heten voor de uitvoering van het stuk: Boerenbont en Rode Lampjes. Toen het doek 
opende liet het mooie decor niets aan de verbeelding over en namen de spelers het publiek mee in hun 
spel in en rondom een bordeel. De dames Betty (Esmee) en Dolly (Ilse)  proberen het hoofd boven 
water te houden maar het bordeel is niet rendabel. Als ze besluiten een kamer te gaan verhuren meldt 
zich een onschuldige boerenjongen (Jorrit) die op de vlucht is voor zijn verloofde (Nienke) en zijn 
schoonmoeder (Sjoukje). Maar hoe organiseer je het e.e.a. als de vaste klanten Wim (Anne G) en Kees 
(Wilmer) langskomen? Het stuk leverde hilarische momenten op en viel ook ’s avonds bij de 120 
aanwezige personen in de smaak.  
De regie was in handen van Mieke en Karin, de spelers zijn gegrimeerd door Jacoba, Kyma en Brigit 
en de tekst werd ingefluisterd door Gea. Het licht en geluid werd op vakkundige wijze verzorgd door 
Anne vd Helm. Met dank aan onze decorbouwers Marc, Jesse en Meint. 
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700-jarig bestaan - Openluchtspel 2020 
Voor dit jaar staat ons iets geheel nieuws te doen. We gaan ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan 
éénmalig, een openluchtspel spelen. Op 29 augustus voeren wij op het Brinkplein het stuk “Opa 
Ziedspan” op. 
 
Op dit moment zijn wij druk met de voorbereidingen bezig. Wij hebben besloten om deze voorstelling in 
plaats van de december uitvoering te doen. Het betekent voor u als donateur dat wij voor de 
zomervakantie met de donateurskaarten langs komen deze zijn voor de openluchtvoorstelling. 
Hetzelfde tarief € 5,00 voor donateurs. Prijs losse kaarten: € 7,50. 

 
Noteert u alvast: 
29 augustus 2020 

Openluchtspel Opa Ziedspan 
Aanvang 20.30 uur Brinkplein  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

23 
 

 
 
OJP ’t Zwaantje 

 
 
 

 
 
Oud en nieuw is inmiddels alweer bijna 3 maanden terug, maar bij deze willen wij graag nog even 
terugblikken op de jaarwisseling. 
 
 
DE STUNT 
De lokale discotheek Smithy’s Palace te Eesveen ging spijtig genoeg failliet, 
hierdoor begonnen de leden van de OJP over veel verschillende dingen na 
te denken.  
Er werd onder andere nagedacht over, waar moeten we nou ons biertje 
drinken tijdens de kerstdagen? En wat kunnen we zelf betekenen om het 
Smithy’s gevoel terug te krijgen tijdens het uitgaan. Op die laatste vraag was 
voor ons 1 mogelijke oplossing, in plaats van naar Smithy’s te gaan Smithy’s 
naar óns halen!   
 

Zo hebben wij de Boerenzaal van Smithy’s zo goed mogelijk proberen na te 
maken, wij denken dat dit prima gelukt is! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JEUGD ACTIVITEIT 
De jeugdactiviteit was dit jaar weer druk bezocht, bij aankomst werd de jeugd vermaakt met een paar 
rondes bingo.  
Na de bingo zijn we met zijn allen in de auto gestapt naar Monkey Town Wolvega, hier heeft de jeugd 
zich weer prima kunnen vermaken. Bij aankomst terug in de Tille stond er een patatje en een frikandel 
of kroket klaar. 
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OUDEREN BINGO (MINDER – JONGEREN - BINGO) 
Voor de 50 plussers hebben zoals vanouds een bingo 
georganiseerd, dit doen we nu al een aantal jaren in plaats van 
de overlevingspakketjes. Hier waren ongeveer 50 personen op 
af gekomen. Tijdens de bingo kon weer gestreden worden voor 
advocaat en vele andere prijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHINEES BUFFET 
 Ook dit jaar stond er weer een heerlijk Chinees Buffet klaar voor   het dorp, het buffet geregeld in 
samenwerking met het Chinees restaurant te Vledder, bij het buffet hebben we zo’n 160 mensen mogen 
ontvangen. Dankzij de vele positieve feedback zowel persoonlijk als via sociale media hebben wij het 
idee dat dit erg gewaardeerd wordt. Wat ons betreft houden wij het buffet er in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CADEAUS 
VV Trinitas kreeg een magnetron,  de IJsclub boxen voor de muziek en voor de Volleybalclub was er 
een volleybal 
De Biljarters ontvingen een bijdrage voor een nieuw doek en de Wampex een bijdrage voor de 
routeboekjes. 
De groep “Samen Eten” kreeg handig keukengerei en De Oosterbrink ontving een bluetooth box en 
meerdere koptelefoons. 
Tot slot kreeg Kinderwerk bekers voor de Mini Playbackshow die gehouden wordt op vrijdag 28 februari. 
 
 
 
Joooo laterrr, 
 
 OJP ’t  Zwaantje 
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Algemene Ledenvergadering - Bestuurswisseling 
De algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang staat gepland voor 
Donderdag 16 april. Noteert u alvast deze datum. 
Volgens afspraak, tijdens de benoeming van het nieuwe bestuur in 2016, 
hebben wij ook dit jaar een bestuurswisseling. Alletta de Weert en Katja 
Moesker gaan uit het dagelijks bestuur.  
Bent u geïnteresseerd en lijkt het u leuk en leerzaam en/of wilt u graag de 
belangen van ons dorp behartigen dan ontvangen wij graag reacties van u als inwoner van Boijl om een 
keer mee te draaien binnen het bestuur om te kijken of het iets voor u is. Iedere 1e woensdag van de 
maand hebben wij vergadering in t Brinkhuus om 20.00. Kom gerust binnen, u zit er niet voor altijd aan 
vast (max. 3 jaar)  
Vraag een van onze bestuursleden of mail naar dorpsbelang@boijl.com 
 
 
Werkgroep 
 

 
 
Oprichting energiecoöperatie BOIJL ENERGIENEUTRAAL 
 
 

 
 

 
Duurzaam Boijl 
 
In het kader van de energietransitie zijn tal van initiatieven gestart om lokaal te voorzien in de 
energiebehoefte, waarbij die energie duurzaam en zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt. 
In Boijl heeft Dorpsbelang in 2017 de werkgroep Duurzaam Boijl opgericht met de opdracht om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er bij ons zijn om hier een bijdrage aan te leveren. Dit heeft onder 
andere geleid tot: 

• de mogelijkheid voor collectieve inkoop van zonnepanelen. 
• voorlichting over: * de aanschaf en het gebruik van led verlichting; 

* isoleren van woningen / gebouwen. 
* aanschaf van warmtepompen. 

• het aanbieden en uitvoeren van warmtescans voor woningeigenaren en huurders van 
woningen. 

• het organiseren van bijeenkomsten met Boijligers over de Energie Mix Methode. 
 
Wij zijn nu toe aan een volgende stap. 
In Friesland zijn in de afgelopen jaren vele energiecoöperaties opgericht, waardoor hier veel ervaring 
mee opgedaan is. Daar kunnen we in Boijl ons voordeel mee doen en we denken dat de tijd nu rijp is 
voor een energiecoöperatie in Boijl. In overleg met Dorpsbelang is daarom besloten tot de oprichting 
van de energiecoöperatie 
 
BOIJL ENERGIENEUTRAAL 
Het doel van BOIJL ENERGIENEUTRAAL  is het voorzien in fossielvrije energie voor de inwoners van 
Boijl tegen marktconforme kosten.  
Dit willen we bereiken door: 

• het collectief zoveel mogelijk lokaal duurzaam opwekken en leveren van elektriciteit; 
• het geven van voorlichting over energiebesparing; 
• faciliteren bij  verduurzaming van woningen. 

 
De energiecoöperatie zal zich aansluiten bij de overkoepelende organisatie van energiecoöperaties in 
Friesland; Us Koöperaasje. De overkoepelende organisaties  van de drie noordelijke provincies hebben 
gezamenlijk Energie VanOns opgericht. Energie VanOns is een leverancier van groene energie die 
lokaal wordt opgewekt door energiecoöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe. 

mailto:dorpsbelang@boijl.com
https://www.bing.com/images/search?q=logo+duurzaamheid&id=EB6C37A676FE99DC3E6C5A624FDC2A8DAFF6A2B7&FORM=IQFRBA
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De energiecoöperaties ontvangen jaarlijkse een zogenaamde wederverkopersvergoeding van ongeveer 
€ 75,-- per jaar per lid dat gas en elektriciteit afneemt van Energie VanOns. De winst die door Energie 
VanOns wordt gemaakt, gaat terug naar de regionale coöperaties. De leden van de regionale 
coöperaties bepalen zelf waar de wederverkopersvergoeding en het aandeel in de winst van Energie 
VanOns voor wordt gebruikt. 
 
De energiecoöperatie zal zich in eerste instantie richten op een onderzoek naar het plaatsen van 
zonnepanelen op de school  ‘De Oosterbrink’ en het energieneutraal maken van dorpshuis. ‘De Tille’.  
Daarnaast wil de coöperatie graag in contact komen met inwoners van Boijl, om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden in hun specifieke situatie zijn. Inwoners die al zonnepanelen, of een warmtepomp hebben 
geplaatst, zijn ook van harte welkom om lid te worden van de nieuwe coöperatie. 
Op dit moment werken we met een groep enthousiaste Boijligers aan de oprichting van de coöperatie. 
Wij verwachten dat de oprichtingsakte nog dit voorjaar kan passeren bij de notaris. De kosten voor 
lidmaatschap van de energiecoöperatie willen wij zo laag mogelijk houden (op dit moment denken we 
aan € 10,-- per jaar). Over de financiering van projecten zullen per project afspraken moeten worden 
gemaakt.  In maart is een overleg gepland met Energie VanOns over de samenwerking. Wij verwachten 
dat we daarna kunnen starten met een ledenwerfactie onder de inwoners van Boijl. 
 
Een ieder die meer informatie wil, of zich nu al bij ons wil aansluiten, nodigen wij van harte uit om contact 
op te nemen met Jan Schlepers, Doldersumsestraat 16 in Boijl. 
E-mail:  schlepers1000@kpnmail.nl  
Telefoon: 0561 475352 of  06 53770013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kom kennismaken met koorzang en zing mee.  
Vrij toegankelijk voor iedereen die zingen leuk vindt en er wat mee wil gaan doen. 

De toegang is gratis. 
We informeren je graag over alle mogelijkheden. 

Aanmelden: info@gemengdkoorboyl.nl met opgave van stemsoort. 
 

 

OPEN REPETITIE 
7 maart 2020 van 10 tot 12 uur 

NH kerk Boijl Boijlerweg 87, 8392 NC Boijl 
 

mailto:schlepers1000@kpnmail.nl
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SPORT 
 

 
Nieuwe trainer/coach 

 
 
 
 
 
VV Trinitas heeft met ingang van het nieuwe seizoen Gregory 
Wismeijer benoemd als opvolger van de opgestapte Guido Pen.  
 
De 32-jarige Gregory uit Meppel is nu werkzaam als assistent-
trainer bij FC Wolvega en was daarvoor werkzaam als 
jeugdtrainer bij MSC en Staphorst. 
 
 

 
 

 

LET OP – LET OP 
Op veler verzoek organiseert VV Trinitas een Klaverjasmarathon! 
Heb jij je al opgegeven? Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 26 februari. 
De kaartmarathon vindt alleen plaats bij voldoende deelname! 
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Schoolnieuws 
Staking in het onderwijs.  
 
Er is veel over te lezen, de stakingen in het onderwijs. Als school merken we dat er soms veel 
onduidelijkheid is over de redenen van het staken en ook of het de oplossing is. Op 30 en 31 januari 
hebben wij niet gestaakt, maar (misschien heeft u het wel gehoord in het dorp) we hebben wel om 5 
voor 12 de schoolbel één minuut laten rinkelen. Met deze lawaai-actie hebben we de aandacht gevraagd 
voor het onderwijs. We vinden als team dat de overheid moet blijven investeren en structureel geld 
vrijmaken voor kwalitatief goed onderwijs. 
Een verslaggever van de Volkskrant was aanwezig bij onze “5 voor 12”-actie en schreef onderstaand 
artikel; 
 

“In het Friese Boijl zitten Jorrit en zijn klasgenootjes gewoon in de les 
Vijf minuten eerder dan gebruikelijk gaat de bel op openbare basisschool De Oosterbrink, ziet verslaggever 
Jurre van den Berg in het Friese dorp Boijl. Hij rinkelt een minuut lang: het is 5 voor 12. ‘Dat is een 
spreekwoord of zo’, zegt Jorrit uit groep 5/6, ‘de laatste waarschuwing’. 
Hij zit gewoon in de klas. Want staken doen de leerkrachten niet op deze school met tachtig leerlingen, vlak 
bij de grens met Drenthe. ‘Bij de vorige landelijke staking was er al twijfel’, zegt directeur Moniek Wolters. 
‘Nu waren we er vrij snel uit dat staken voor ons niet het middel is. We willen de ouders tegemoetkomen, hun 
goodwill niet verspelen.’ 
Om toch een signaal af te geven, gaat om 5 voor 12 dus die schoolbel. Directeur Wolters heeft er een alarm 
op haar telefoon voor gezet. Op de school van haar zoon Rogier (5) staken ze wel; hij ligt met een iPad op de 
vloer van haar kantoortje, de handen over zijn oren tijdens de lawaaiactie. 

 
© Jurre van den Berg — Op openbare basisschool De Oosterbrink in het Friese dorp Boijl is van een 
lerarenstaking niets te merken. 
‘Dat we niet staken, betekent niet dat wij niet vinden dat er iets moet veranderen’, zegt Wolters. ‘Meer geld 
in elk geval. Niet zozeer voor ons salaris, maar bijvoorbeeld voor de inzet van vakleerkrachten voor gym en 
muziek. Nu doen we dat er zelf naast.’ 
En wat te denken van de aantrekkelijkheid van het vak. ‘De aanwas is dun, de invalpoule leeg. Als er iemand 
uitvalt, vangen we dat zelf op. Soms sta ik zelf een ochtend voor de klas.’ 
Met de sociale wenselijkheid van de kinderen van groep 5/6 zit het wel goed. Ze vinden het ‘he-le-maal niet 
jammer’ dat ze geen dagje vrij zijn. ‘Want school is leuk. En belangrijk’, zegt Sofie. Een handvol leerlingen ziet 
zelf een carrière als juf of meester wel zetten. Zelfs Jorrit. Zijn buurman: ‘He, je wilde toch kok worden?’ 
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Boijl 700 jaar 
Het is nu bijna zo ver! Op woensdag 18 maart openen wij onze deuren 
van 12 tot 17 uur. Het thema is “Onderwijs door de jaren heen”.  De 
leerlingen werken in de periode voorafgaande aan deze datum rond 
dit thema.  
Op de dag zelf zal dan onder andere een tentoonstelling te zien zijn 
over het onderwijs door de jaren heen en de gemaakte werken van 
de leerlingen zullen dan gepresenteerd worden. U bent allen van 
harte welkom om een kijkje te komen nemen. 
  
Muziekproject Kunst&Koo 
Eind januari starten we in samenwerking met Kunst&Koo een lessenserie van 10 lessen per klas. 
Hans Jonker zal deze lessen verzorgen. 
Groep 1/2  - Spelen op een harp 
Groep 3/4  - Boomwackers 
Groep 5/6  - Spelen in een orkest 
Groep 7/8  - Spelen in een rockband 
 

Hondenpoep 
De afgelopen weken treffen wij helaas regelmatig hondenpoep aan op het schoolplein en op het pad 
langs het voetbalveld.  Graag een dringend verzoek aan een ieder die zijn honden in de 
schoolomgeving uit laat, om dit op te ruimen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
OJP Boijl 
We willen OJP Boijl heel hartelijk danken voor het nieuwjaarscadeau! We hebben een JBL bluetooth 
speaker en 30 koptelefoons voor bij onze nieuwe Chromebooks gekregen. Hier zijn we blij mee!  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Regelmatig krijgen we de vraag vanaf wanneer je een leerling mag aanmelden voor de basisschool. 
Voor ons als school is het heel prettig om alvast vooruit te kijken voor het volgende schooljaar, zodat 
we weten hoeveel nieuwe leerlingen we kunnen verwachten en hoeveel formatie qua leerkrachten we 
nodig hebben. Dus heeft u thuis een 3-jarige zitten? Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak, we laten 
u graag met trots onze school zien. 
  
Neem ook eens een kijkje op onze website, daar vindt u de weekinfo en andere leuke nieuwtjes van de school: 

www.deoosterbrink.nl  

 
Namens het team van de Oosterbrink, 
 

Moniek Wolters 
 

 
 

http://www.deoosterbrink.nl/
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Verhalen uit groep 7/8 

Hallo, ik ben Amber en ik ben 10 jaar en we hebben net de Cito’s gehad, rekenen vond ik 
wel het lastigste. We hebben laatst muziekles gehad, ik mocht keyboard spelen en dat was 

heel leuk. Ik deed dat samen met: Noëlla, Sarah, Sem en Jeffrey. We hebben ook de 
musical scènes gelezen, dat was echt super leuk en ik weet al een rol die ik heel graag wil. 

 

We hadden al een eerste muziekles gedaan. 
Daarna hebben we keyboard gespeeld.8 april hebben we 
schoolvoetbaltoernooi {foto} 
we hebben er heel veel zin in en we zijn goed voorbereid 

en we gaan winnen!!!!!.we hebben ook de leukste juffen. 
en school is heel belangrijk. 
Jarno O. 
 

 

 

         

 

         
         

 

      
 
 
     

  

 

 

 
Ik ga jullie wat vertellen over de afgelopen weken. 
Ik begin met de Cito. De Cito rekenen was wel het lastigste denk ik. 
Dat vind ik omdat er soms hele moeilijke sommen waren deel 4 was met rekenmachine, dus 
dat was niet zo moeilijk, maar wel als je niet weet welke som je in je rekenmachine moet 
typen. 
Ik ga het nu hebben over de muziekles. De eerste les had ik gitaar en een paar kinderen 
hadden ook keyboard. De volgende les heb ik keyboard en de andere kinderen die geen 
gitaar hadden krijgen dat dan wel. Onze meester heet meester Hans, maar ik weet alleen 
niet hoe hij van achter naam heet. Ons thema was trouwens rocken in een rockband. 
Dit was mijn stukje over de afgelopen weken.  
groetjes Isa 

 

We doen bijna schoolvoetbal. 

We hebben bijna een team bij elkaar!  

                                  Ik heb er zin in!! 

schoolvoetbal op 8 April. 

 

Groetjes van Jisse 
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MUZIEKLES OP SCHOOL 

Toen we muziekles hadden, speelde ik keyboard

 
Dat deed ik met: Jeffrey,Sem,Noella en Amber. 

De rest speelde gitaar. 

Onze meester heette : Hans 

Ik heb geleerd dat er letters voor de toetsen zijn. 

Dat is van A tot G 

Van: Sarah  

 

 

 
 

Ik ga wat over de laatste dagen/weken vertellen…….. 

Eerst was school begonnen en ik was helemaal NIET blij! 

Toen hadden we cito’s en ook rekenen klaar (blok 6) en….. 

…...O Ja, we hadden ook een gewone toets en hebben nog wat dingen gedaan. 

En we hadden ook 2 weken geleden muziekles gedaan (het is nu ook nog 6 feb) 

En over een tijdje is er schoolvoetbal, ik doe alleen niet mee. 

Ja ik weet wel dat kinderen er zin in hebben, maar ik niet . 

En er is ook meer spul om in de pauze te doen , zoals ……. 

hockey , knotshockey en een parachute 🚙. 

Bowie 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



36 
 

Ik ga jullie wat vertellen over de afgelopen weken en de aankomende weken. 
De afgelopen weken hebben we het heel druk gehad. We hebben muziekles gehad van meester 
Hans, spelen in een rockband en we moeten gitaar en keyboard spelen, we hebben Cito’s gehad, 
we hebben nieuw speelgoed gekregen zoals: hockeysticks, springtouwen, knotshockeysticks, 
enzo.  
Aankomende weken: 

op 8 april hebben we het schoolvoetbal  en ik doe mee yeah 😀😁 
dat was het doei   
groetjes Laura 
 

 

 

 
 
Hallo, ik ben Noëlla en ben 12 jaar. We hebben net de Cito’s achter de rug. 
Het was zwaar, heel zwaar. Het kostte veel moeite, dus ik was helemaal gesloopt toen we klaar 
waren met de Cito’s. We hadden ook muziekles. Het was super leuk we mochten met het keyboard. 
Het was super vet. Ik doe denk ik het keyboard. 
Groetjes Noëlla 
 
 

 

 

 

muziekles  

 
We hebben muziekles gehad. We mochten met een gitaar en met een keyboard. Ik had 

een gitaar. Volgende keer is het andersom. We hadden het van meester Hans. 

 
schoolvoetbaltoernooi 

 
8 april hebben we een schoolvoetbaltoernooi.  
Ik heb er heel veel zin in. We hebben maar net genoeg spelers. 

 

Ik doe weer mee, maar dit is het laatste jaar dat ik mee kan 
Doen, want ik zit in groep 8 .      
 



AGENDA 
 

16-02 t/m 14-12 Expositie Marga Kramer-van Zutphen    Kerk Boijl 

28-02 Playback show   19.30 uur   de Tille 

29-02 Klaverjassen-marathon   13.30 - 23.00 uur  Sportkantine 

  6-03 Eet gezellig mee!   17.00 uur  de Tille 

  7-03 OLP Middeleeuwsfeest 700 jaar Boijl 20.30 uur - 23.00 uur Garage Ouwerkerk 

13-03 Maak ’t mee! Percussie  15.00 -17.00 uur de Tille 

18-03 De Oosterbrink Open dag  12.00 -17.00 uur De Oosterbrink 

21-03 Oud papier     09.00 uur 

  3-04 Eet gezellig mee!   17.00 uur  de Tille  

  4-04 Struuntocht voor kinderen 700 jaar Boijl   

  4-04 Historische wandeltocht 700 jaar Boijl 08.00 -  18.00 uur  

12-04 75 jaar Bevrijdingsfeest 700 jaar Boijl 20.00 – 23.00 uur de Tille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij inleverdatum 

17 april 2020 



Een aandeel in elkaar

Download nu 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. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.
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700 JAAR  
BOIJL 

 
Feestelijke AFTRAP - 11 januari 2020 

Vorig jaar april/mei peilde Dorpsbelang de belangstelling onder de Boijligers om ter gelegenheid van 
het 700-jarig bestaan van Boijl (d.w.z. dat 700 jaar geleden de naam Boijl als Boijlo voor het eerst in 
een officieel stuk wordt genoemd) enige activiteiten te organiseren in het jaar 2020. Dat bleek niet tegen 
dovemans oren gezegd en het ‘700-comité’ (Anke Slot, Anne-Marie van der Geest, Alletta de Weert en 
Katja Moesker) kon dan ook gelijk aan de slag.  

Als leden van de werkgroep Dorpsarchief boden we uiteraard aan om ook een bijdrage te leveren. 
Immers de historie van Boijl in de ruimste zin des woords heeft onze warme belangstelling. Samen met 
Dorpsbelang wilden wij de eerst activiteit in kader Boijl700 wel voor onze rekening nemen. De Aftrap 
dus. 

Zaterdag 11 januari is het dan zover. 

Het is mooi weer, bewolkt, beetje frisjes. In de 
loop van de middag rijden de ruiters, verkleed 
als jonkvrouwen en herauten, Dominique 
Sijbesma-Ramaekers, Wilma Bouwman, 
Lisanne Blaauw, Dominique Veenstra, Kathe 
Bijker, Meint Postma, Jan Veenstra, Marcel 
Binnendijk en Ernesto Canseco Olvera het dorp 
binnen. Meint Postma verzoekt door voorlezing 
van een proclamatie met luide stem naar het 
Brinkplein te komen.  

Het belang 
hiervan wordt nog eens extra benadrukt door het luiden van de klok. 
Aangekomen op het Brinkplein neemt Pim Pera als voorzitter van 
Dorpsbelang de proclamatie in ontvangst en nodigt vervolgens 
burgemeester Van de Nadort en wethouder Zonderland en het publiek 
uit zich naar De Tille te begeven.  

In De Tille verzoekt Rient Menger namens Dorpsarchief Boijl 
burgemeester Van de Nadort en wethouder Zonderland de achter de 
vlag van Boijl verborgen oorkonde in de zaal van De Tille te onthullen.  
Vervolgens geeft hij het woord aan Sietske Bloemhoff, directeur van 
de Stellingwarver Schrieversronte. Zij houdt een korte inleiding over 
de film ‘Daor klept de klokke weer’, een film gemaakt door veel 
vrijwilligers uit de Stellingwarven en zich afspelend rond 1500 in onze 
regio. Na vertoning van de film nemen we afscheid van onze 
burgemeester en wethouder. Eerstgenoemde dankt ons voor de 
uitnodiging en laat weten dat hij al in veel dorpen van Weststellingwerf 
is geweest, maar nog nooit zo vaak dan in Boijl hetgeen volgens hem 
betekent dat het aan activiteiten niet ontbreekt in dit dorp.  
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Daarna wordt door de altijd weer paraat 
staande vrijwilligers van De Tille het achterste 
deel van de zaal in een ommezien omgetoverd 
tot een eetgelegenheid waar je u tegen zegt. 
Een zestigtal Boijligers schuiven aan om zich 
de door Erica Harmsen bereide en 
goedgevulde linzensoep met zwijnenvlees en 
spek en breekbrood goed te laten smaken. 
Menigeen schept nog een tweede keer in.  

Heerlijk! 

 

 

En als de laatste etensluchtjes uit de zaal verdwenen zijn 
en de stoelen weer in slagorde staan opgesteld, stroomt 
De Tille weer vol. Het woord is dan aan Dennis Worst uit 
Elsloo die ons op boeiende wijze aan de hand van een 
PowerPointpresentatie uitgebreid vertelt over de 
geschiedenis van het landschap in en rondom Boijl.  
Velen bleven nadien nog even nazitten en praten onder 
het genot van een drankje in De Tille en het naastgelegen 
Brinkhuus. 

Namens Dorpsarchief, Jan Veldhuizen. 

 

 

Wampex Boijl 
Voor mederdere teams bleek deze Wampex editie in het kader van 700 jaar Boijl, een lastige te zijn. 
Maar al met al kijken we tevreden terug over het verloop en was de Wampex volgens ons weer zeer 
geslaagd. Hieronder een kleine impressie, maar meer foto’s zijn te vinden op onze Facebook pagina 
genaamd WAMPEX BOIJL. 
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Winnaar 
Team The Hunters 
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Kinderstruuntocht zoekt naar vrijwilligers en oude kinderschoenen!  
Voor dit leuke evenement zijn we nog op zoek naar:  

• Oude kinderschoenen (graag inleveren bij Liesbeth, Anke en/of Lida)  
• Vrijwilligers die het leuk vinden om spelletjes/opdrachten te begeleiden,  

drinken te schenken of de inschrijving willen regelen. 

Opgeven kan bij Anke Slot:  a_slot@hotmail.com of bellen/appen naar 06-27293147  
of bij Lida Bokkers en/of Liesbeth Dolstra.  
 

mailto:a_slot@hotmail.com
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Hallo beste lezers van  
Even Bi’j Praoten 
 
Even een herinnering aan het 
wandelevenement   
 
Zaterdag 4 april a.s. 
 
Een mooie gevarieerde 
wandeltocht door het 
Drents Friese Wold 
over 10,15, 25 of 35 km 
 
Starttijden, vanaf de Tille, Brink 2 
25 & 35 km   8.30 –   9.30 uur 
15 km    9.30 – 10.30 uur 
10 km  10.30 – 11.00 uur 
 
Kosten 5 euro, incl. kop koffie/thee 
Maak er met familie, vrienden of 
kennissen een leuke dag van. 
Uw hond kan helaas niet mee. 
 
Jullie zijn van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aize Marks 
 

 

 

 

Jubileumvlag 
We hebben al 60 vlaggen verspreid door Boijl, mocht er nog belangstelling zijn om een vlag te 
bestellen, stuur dan een mail naar dorpsbelang@boijl.com of benader 1 van de comm. Leden.Bij 10 of 
meer vlaggen gaan we weer bestelen. 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelang@boijl.com
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Aan alle organisatoren van activiteiten voor Boijl 700 ! 
 
Eind februari maakt Paul Klaassen de volgende evenementenladder met  
daarop de activiteiten die plaatsvinden in april, mei en juni. 
Deze verspreiden we weer huis-aan-huis onder alle inwoners.  
Ook zorgen we voor vermelding op de borden bij de ingang van het dorp. Dus een mooie promotie van 
je activiteit! 
We hebben daarom enkele praktische gegevens nodig over je activiteit, namelijk: 

• Titel van de activiteit 
• Locatie 
• Datum + begin- en evt eindtijd 
• Evt kosten van deelname / als van toepassing: waar moeten mensen zich opgeven. 
 

Geef deze gegevens svp vóór 29 februari door via dorpsbelang@boijl.nl. Wij zorgen voor de rest!  
NB als je activiteit pas ná juni is, maar je weet de gegevens al, geef het dan gerust vast door. 

Alvast bedankt! Commissie Boijl 700: Alletta, Anne-Marie, Anke en Katja. 

 

 

Links, rechts, pas op!  

             

Wil je meehelpen als verkeersregelaar?  
Gedurende het feestjaar ‘700 jaar Boijl’ moeten we een aantal keer 
een beroep doen op verkeersregelaars. Een verkeersregelaar is bij 
sommige evenementen (o.a. Middeleeuwse markt, bevrijdingsfeest) 
verplicht. Daarom zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die 
inzetbaar is als verkeersregelaar.  

Wat verwachten we van je:  

- Het volgen van een eenvoudige en korte e-learning waar je een certificaat mee haalt. We 
organiseren een avond in de Tille zodat alle vrijwilligers tegelijk de e-learning kunnen doen.   
Maar je mag de e-learning ook thuis invullen.  

- Een paar uurtjes beschikbaar zijn om verkeer te regelen bij een activiteit.  

Het certificaat is geldig tijdens het evenementenjaar ‘700 jaar Boijl’ tot eind 2020. De eerste namen 
staan al op de lijst: Katja Moesker, Aukje Jager, Pim Pera, Anja van Loon en Berend Slot. Wie sluiten 
er aan? Hoe meer mensen, hoe meer we kunnen rouleren. 

Opgeven kan via: dorpsbelang@boijl.com  of Katja Moesker 06-34263877. Alvast dank! 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelang@boijl.nl
mailto:dorpsbelang@boijl.com
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Vrijwilligers tijdens activiteiten gezocht!  
 
Voor de activiteiten rond Boijl 700 zijn vele vrijwilligers actief. Dat is fantastisch en 
kenmerkend voor ons dorp. Ben je nog niet gevraagd, maar wil je WEL graag iets 
doen!? Mogelijkheden genoeg!  
Denk aan: 

• Verkeer in goede banen leiden tijdens evenementen (zie oproepje elders in deze krant) 
• Helpen bij de Kinderstruuntocht op 4 april (zie oproepje elders in deze krant) 
• Koffie schenken, broodjes smeren etc. in de Tille tijdens één van de evenementen 
• Hulp bij de grote wandeltocht op 4 april (wandelaars inschrijven, parkeren begeleiden, stempelpost 

bemensen) 
• Flyers huis aan huis rondbrengen gedurende het jubileumjaar 
• Helpen bij kinderactiviteiten (bv broodjes bakken, boogschieten) of op- en afbouwen van de 

middeleeuwse markt op 27 juni. 
 

Iedereen kan íets doen. Zo laten we (opnieuw) zien dat Boijl sámen heel veel kan!  

Op www.boijl.com/700 jaar staat een overzicht van alle 
activiteiten. Je kunt je opgeven als algemeen inzetbare 
vrijwilliger, maar als je voorkeur hebt voor een specifieke 
activiteit dan mag dat ook. Enthousiast?! Geef je op via 
dorpsbelang@boijl.nl of bij Anne-Marie van der Geest, Anke 
Slot, Alletta de Weert, Katja Moesker (via 06-34263877).  

 

 

 

 

 

 

http://www.boijl.com/700
mailto:dorpsbelang@boijl.nl
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EVEN BUURTEN 
 

 
 
Kort na nieuwjaar op 7 januari werden Marc Platje 
en Manon Neef verblijd met  
de geboorte van hun zoontje Joran Matt.   
Namens de bewoners van de Kerkweg  feliciteren 
wij Marc en Manon hartelijk en wensen hun veel 
geluk met Joran.  
 
En Corine gefeliciteerd met haar kleinzoon 
natuurlijk! 
 
 
 
 
 
Misschien wat laat maar voor iedereen nog de beste 
wensen voor de rest van dit jaar. 
 
Corrie en Rudy 
 
 
 
 
 
 
 
Boijl Centrum 
 
Vertrek uit Boijl. 
In 1979 werd Geert benoemd als ‘hoofd van de lagere school’ in Boijl, welke later de naam de 
Oosterbrink kreeg.  
In augustus 1980 kwamen wij met onze zonen Jelmer en Erik in de woning naast de school te wonen. 
Op initiatief van Geert werd het toenmalig sluimerende krantje “Dorpscontact” nieuw leven ingeblazen. 
Er kwam een combinatie van dorps/schoolkrant met de naam “Even Bi’praoten”. 
De redactie werd uitgebreid, nieuwe buurtmedewerkers en bezorgers werden aangesteld. 
Inmiddels zijn we 40 jaar verder, mede dankzij de medewerking al die jaren van vele Boijligers is onze 
Dorpskrant nog steeds springlevend! 
Maar… niets in het leven blijft altijd hetzelfde! 
Wij hebben ons huis in Boijl verkocht en gaan per 1 april verhuizen naar een tijdelijke plek in Vledder.  
(Vledderweg 25, woning boven Miramar) 
Door deze verhuizing stoppen ook onze activiteiten voor de Dorpskrant. 
Gelukkig zijn er opvolgers gevonden.  
Anne Slot neemt in de redactie het penningmeesterschap over van Geert.  
Jeanette Kat en Ronald Damhuis (Boijlerweg 72) gaan het buurtnieuws van Boijl Centrum verzorgen. 
Ook neemt Jeanette de verspreiding van de buitenabonnementen van mij over. 
 
Onze opvolgers wensen we veel succes! 
We bewaren goede herinneringen aan 40 jaar “Even Bi’praoten”. 
Door nu zelf een abonnement te nemen op de Dorpskrant zullen ook wij op de hoogte blijven van het 
wel en wee in Boijl. 
Thea Pijlman.  
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             Brinknieuws 

Ron en Elly van Bennekom hebben er weer voor gezorgd dat de buurt het jaar gezellig samen kon 
afsluiten. In de verwarmde tent hebben we genoten van de heerlijke oliebollen, kniepertjes en andere 
lekkernijen. Ook de snert van Marc, Maaike, Mirjam en Geertje smaakte goed. Iedereen bedankt voor 
zijn of haar bijdrage. 

Ashley Mooy en haar vriend wonen sinds begin dit jaar aan de Klokkeweg. Een mooi eigen stekkie. Veel 
geluk gewenst. 

Thomas van Bennekom heeft de halve finale van skills gehaald bij het Deltion College. Hij behoort tot 
de 13 beste student beveiligers van Nederland. Daar mag hij heel trots op zijn. 

Mevrouw van Zanden heeft een ongeluk gehad met de auto. Onverwacht klapte er iemand achter op 
haar auto. De auto werd total loss verklaard, maar gelukkig hield mevrouw van Zanden er geen letsel 
aan over. Het blik is inmiddels vervangen voor een mooie Fiat Panda. Nog veer rijplezier gewenst! 

Inmiddels verwelkomen we Lenie Peeters als nieuwe buurvrouw op de Brink. Voor de volgende keer 
zullen we vragen zich zelf voor te stellen. 

Ook zijn er nieuwe bewoners gekomen op de Brink 12. Allemaal van harte welkom in onze straat. 

Hennie de Vries en Anke Slot 

 

 
 
 
 
Bi’j Harmke 

Voor veel inwoners van Boijl verliep de vroege ochtend van 30 januari nogal 
onrustig. Politiemensen, auto’s, honden en zelfs een helikopter werd 
ingevlogen vanuit Amsterdam om een paar onverlaten op te pakken, die 
proletarisch dachten te gaan shoppen bij de AHB. De hele buurt werd 
uitgekamd, met grote schijnwerpers en een hond in achtertuintjes en op 
erven gezocht. Gelukkig konden er twee aangehouden worden, maar helaas 
werd een derde man niet gevonden. Intussen vanaf 4:07 uur al druk app-
verkeer op de buurtapp. Toch waren er ook naaste buren die helemaal niets 

gemerkt hebben van het geronk van de helikopter en alle commotie en heerlijk hebben geslapen! Sterkte 
met de nasleep, Anne en Els. 
 
De eikenprocessierups houdt de gemoederen aardig bezig de laatste jaren. Ook bij ons voor de deur 
werden vorige zomer in de eikenbomen haarden van rupsen gevonden en daarom gesierd met een 
rood-wit lint.  
Van verschillende kanten wordt inmiddels van 
alles georganiseerd om de harige beestjes te 
bestrijden of op te laten peuzelen door vogels. 
Ook Wim is aan de slag gegaan en heeft een 
hele verzameling vogelhuisjes getimmerd en 
bevestigd aan de bomen langs de weg en op 
ons erf. Om de koolmezen te verleiden om juist 
in onze huisjes te gaan nestelen, heeft hij 
vetbolletjes aan de huisjes bevestigd. We gaan 
het zien of deze truc werkt! 
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Ingezonden door familie Visser: 
 
Wampex 2020, dit jaar de Verdwalers 2.0! Wampex dit jaar met de kids, hoe leuk is dat. Hendrik en ik 
(Caroline) altijd fanatiek en van te voren veel oefenen, puzzels nog eens doorkijken van voorgaande 
jaren. Wij dachten dat doen onze kinderen zo ook wel even. Echter vergeten voor het gemak dat wij ook 
altijd hebben geoefend en na 7 jaar eindelijk een beetje snappen hoe het werkt. De kinderen zonder 
enig voorbereiding meegenomen. Stom, stom, stom….van ons dan he! Kinderen hebben zich kranig 

gedragen. Valt niet mee om steeds weer opnieuw op een 
route te moeten beginnen. De moed zakt je dan wel in de 
schoenen. Maar….opgeven is geen optie. We hebben het 
gehaald, alle letters, alle stempels en alle opdrachten. 
Alleen…. te lang onderweg en teveel kilometers gemaakt. 
Na 8 uur lopen, zo’n 30 km i.p.v. 16, waren we eindelijk 
binnen. Als laatste binnen, maar toch nog de 22ste plek! We 
zijn super trots op de kinderen, dat ze het met ons vol 
hebben gehouden en niet gillend naar huis zijn gelopen. Op 
zondag de vraag “volgend jaar weer?” was het eerst 
volmoedig “neeeeee”. Maar na enig overleg besloten dat we 
voor volgend jaar toch weer een poging wagen. We gaan 
van te voren puzzels oefenen, en een oude wampex lopen 

(korte versie). Zodat de organisatie volgend jaar niet op ons hoeft te wachten en op tijd een welverdiend 
biertje kan drinken in de Tille. Ondanks alles was het weer super leuk en vinden we het jammer dat we 
nog een jaar moeten wachten! We’ll be back! 
 

De meeste Abrahams en Sara’s die verschijnen in de tuin als iemand 50 
jaar wordt, zijn bepaald geen compliment voor de jarige…. Uitgerangeerde 
ouwe opa’s en omaatjes, helemaal uit de tijd. 
Nee, dan de pop die bij Caroline Kloet in de tuin stond op 8 februari. Een 
vlotte vijftiger, die ook nog precies op Caroline leek! Van harte gefeliciteerd 
met je 50e verjaardag, buuf, en nog vele gezonde, mooie jaren met Hendrik 
en de kinderen. 
 
Myron Visser heeft zijn rijbewijs behaald!! 
GEFELICITEERD! 
 
 
 
(Mooi, dat er al zoveel vlaggen van ‘Boijl Bloeit’ hangen in onze buurt 
trouwens!)  
 

 
Anne-Marie van der Geest 
 
 
 
 

 
 
Chantal de Vries is geslaagd voor de praktijkschool de Venen in Drachten. Ze is nu bezig met de entree 
opleiding. Chantal van harte gefeliciteerd en veel succes met jouw nieuwe opleiding 
 
Yannick de Lang heeft zijn zwemdiploma A gehaald. Van harte gefeliciteerd, Yannick! 
 
Op nr. 100 zijn Peter en Marjan Zijderveld komen wonen, zij stellen zich hieronder aan u voor. 
 
Groetjes Helga en Polien 
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Introductie Peter en Marjan in Boijl 

 

Eind november zijn wij vanuit de Randstad naar Boijl verhuisd. De belangrijkste redenen om 

hier naartoe te komen, waren dat we rust en ruimte zochten en een mooi en gezellig huis. Dat 

vonden we aan de Boijlerweg 100. Daar hebben we de afgelopen maanden erop los geklust.  

 

Peter heeft een eigen klusbedrijf en is meubelmaker. Dus dat kwam goed uit. Marjan is 

veranderkundige en reist heel Nederland door. Samen hebben we vier volwassen kinderen, die 

wonen in Amsterdam, Rotterdam en Berlijn.  

 

We kijken uit naar het voorjaar. Dan kunnen we de tuin verder aanpakken en de vele vogels om 

ons huis spotten.  

 

Elke dag genieten we weer van de leuke contacten met de bewoners en winkeliers hier. Wat ons 

opvalt is dat iedereen open staat voor een gezellig praatje.  

 

Kortom, deze nieuwe stap in ons leven bevalt ons heel goed. 

 

Peter en Marjan 

 

Gevraagd: een enthousiaste hulp in de huishouding voor 3 uur per week, met voorkeur op de 

vrijdag. Het is geen bewerkelijk huis en betreft de gangbare schoonmaakklussen. Goede 

verdiensten. Als je interesse hebt, bel dan Marjan op 06-42508111. 
 
 
 
 
 
Snelshutte 

 

Het gemis zal blijven, maar de grote belangstelling en het medeleven,  

dat u heeft getoond na het overlijden van mijn man onze vader en opa. 

Ytze Punter 

Willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes en berichtjes die wij 

hebben mogen ontvangen. Dit heeft ons bijzonder gesterkt en getroost. 

Klaasje Punter- Hofstee 

Kinderen en (achter) kleinkinderen. 
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HERVORMDE GEMEENTE BOIJL 
 

Kinderkoor: Kerst met de kinderen 

Met veel enthousiasme hebben 15 kinderen en 4 tieners de kerstmusical “Het Verhaal” twee keer 
opgevoerd. Op zaterdagmiddag waren we te gast in het verpleeghuis Riemsoord in Appelscha. Voor 
ons de generale repetitie, maar met publiek maakte dat dit al een echte uitvoering was. Op zondagavond 
zat de kerk vol en waren ze nog zenuwachtiger dan de dag ervoor, want nu waren er ouders, familie en 
vrienden mee gekomen.  

De zondagavond voor Kerst werd een feestelijke viering waar we luisterden naar het verhaal van Tante 
Guusta. Tante Guusta vond het maar niets dat de hele wereld wist dat haar bet-bet-bet-overgrootvader 
niet eens zijn eigen bed had afgestaan aan Jozef en Maria, maar dat hij ze doorgestuurd had naar een 
stal.  

De familie die op bezoek was ging na het horen van dit verhaal tegen Tante Guusta in en vertelden dat 
in de slaapkamer van haar bet-bet-bet-overgrootvader nooit zoveel bezoek had kunnen komen en dat 
het toch goed gekomen was met de baby. Toch blijft het Tante Guusta niet lekker zitten en vind ze dat 
ze gastvrijheid moet tonen. Maar dan verteld de kok Omar wiens bet-bet-bet-grootvader een koning was 
het verhaal wat hem jaren lang is verteld. Over de ster die boven de stal stond en hoe ze het kindje 
Jezus vonden in de stal.  

Als dan op kerstavond het licht uitvalt kan Tante Guusta eindelijk goedmaken wat er haar voorouders 
niet hadden gedaan, het hele dorp komt naar het hotel waar dankzij de noodaggregaat wel licht is. Ze 
opent haar hotel en beloofd dat ze elk jaar welkom zijn om kerst te komen vieren.  

De musical was met de vrolijke liederen een feest. De kinderen hebben hun rollen allemaal prachtig 
gespeeld en ook heel mooi gezongen. Wij, Victoria en Mirjam, kijken terug op een hele leuke tijd met 
oefenen en met de uitvoering. 
 
Mirjam Kok en Victoria Nair-Price 
 
 
 
Pasen met de kinderen 
  
Victoria begint opnieuw met leuke, swingende liedjes in te studeren  
met het kinderkoor voor de paasdienst.  
Wil jij of jouw kind hier aan mee doen?  
De repetities zullen plaats vinden op de donderdagen van 16.15-17.00 uur  
vanaf na de voorjaarsvakantie!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail: info@blokfluitencreatievemuziek.nl 
Mirjam Kok en Victoria Nair-Price 
 
 

Uitnodiging Kinderkoor 

Eerste Repetitie: Donderdag 27 februari 

Uitvoering: Zondag 12 april 

mailto:info@blokfluitencreatievemuziek.nl
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Boijl 700 jaar – Boijl bloeit 
 

 
 
Omdat Boijl dit jaar 700 jaar bestaat zijn er het hele jaar door verschillende activiteiten om dit te 
vieren. Ook de kerk doet mee.  
In de kerk van Boijl zijn vanaf 16 februari schilderijen te zien van Marga Kramer-van Zutphen uit Boijl. 

De expositie is te zien t/m 14 december 2020: iedere maandag en woensdag van 13-16.00 uur 
Tijdens schoolvakanties: maandag en woensdag van 13-16.00 uur en donderdag van 10-12.00 uur. 
Wees dan welkom in de kerk van Boijl.    

In de kerk is in deze periode ook een ruimte ingericht over de geschiedenis van de kerk van Boijl. 
We hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van gegevens via de familie Menger van het 
Dorpsarchief Boijl. 

 
Kerkdiensten in Frieslands End      -     2020 

 

Datum Kerk Tijd  Voorganger 
 
Bijzonderheden 

Maart 
8 Boijl 10.00 u Dhr. G. de Kok Groningen  

15 Makkinga 10.00 u Mevr. S.A. Grit Biddag voor het gewas - Kinderkerk 

29 Makkinga 10.00 u Da. L.P. Cnossen  Zomertijd 

April 
10 Boijl 19.30 u Da. Y. Riemersma-Beintema Heilig Avondmaal Goede Vrijdag 

12 Boijl 10.00 u Mevr. S.A. Grit Pasen 

26 Makkinga 10.00 u Ds. P.J.M.A. van Ool   
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INGEZONDEN 
 
 
Een mooie onderscheiding voor de oprichter van de Koersbalvereniging in Boijl. Voor zijn tomeloze 
inzet voor de E.H.B.O.-verenigingen in de omgeving werd hij benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau en kreeg hij uit handen van Burgemeester Van de Nadort het lintje opgespeld.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Foto’s Lenus van der Broek 
 
 
 
 

 
 
Binnenkort is het Valentijnsconcert van muziekveeniging Concordia 
Elsloo. 
 

Zou u zelf willen proberen een muziekinstrument te bespelen of heeft u gespeeld en begint het toch 
weer te kriebelen om in een groep te spelen?  
Concordia biedt lessen aan speciaal voor volwassenen. Met doorgroei mogelijkheden naar een B-orkest 
en later naar het A-orkest. 
 
De instrumenten die wij u aan kunnen bieden zijn: Trompet, Bugel, Trombone, 
Saxofoon, Waldhoorn, Euphonium en Bariton.  
Voor meer informatie kunt u mailen naar: opleidingcorcordia@outlook.com  
 
Eén keer per week krijgt u les van een proffesionele docent. De tijdstip en dag wordt in 
overleg bepaald. Het instrument, de lessenaar en de muziek die u speelt krijgt u in 
bruikleen van Concordia. 
Na 10 lessen is de mogelijkheid tot stoppen of nog leuker, verder te gaan. 
 
Deelname is voor 10 lessen en inschrijven  
of informatie verkrijgen kan via opleidingcorcordia@outlook.com.  

 
Concordia Elsloo   www.concordia-elsloo.nl  

 
 
 
 
 
 

Wie kent het niet, die ergernis wanneer je nietsvermoedend midden in een 
hondendrol stapt?! 
 
Helaas overkomt dat geregeld kinderen en ouders die langs het paadje 
tussen de parkeerplaats van het Sportpark en basisschool de Oosterbrink 
de kinderen naar school brengen en/of weer ophalen. 
 

Daarom beste hondenbezitters… SHIT HAPPENS, MÁÁR RUIM HET WEL EVEN OP !! 

mailto:opleidingcorcordia@outlook.com
mailto:opleidingcorcordia@outlook.com
http://www.concordia-elsloo.nl/
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DORPSNIEUWS 
 
 
 

 
Wil je graag je verjaardag vieren, maar geen zin in de drukte en rotzooi  
in je eigen huis?  
Je kan je verjaardag ook in het Dorpshuis en/of in ‘t Brinkhuus vieren.  
Informeer naar de mogelijkheden. Er is veel mogelijk in overleg        
 

 

 
 
 
 

Dorpshuiscommissie is dringend opzoek naar nieuwe 
bestuursleden. Lijkt het je leuk om iets voor het dorpshuis te 
betekenen. Informeer eens, wat we als bestuur doen van het 
dorpshuis.  
Zijn er dingen waarmee je zit, heb je ideeën of wil je een keer een 
vergadering van het dorpshuis bij wonen, dit kan. Iedere 3e 
woensdag van de maand vergaderen we in het dorpshuis om 
20.00 uur. 
Je bent van harte welkom. Geef wel van te voren even aan 
wanneer je aanwezig bij een vergadering wilt zijn, zodat we er 

rekening mee kunnen houden.  
 
We hebben afscheid genomen in het dorpshuis van Ilse van Daatselaar. Ilse heeft zich jaren fanatiek 
ingezet voor het dorpshuis, hier willen we haar ook ontzettend voor bedanken. Ilse blijven we vast nog 
wel in het dorpshuis zien, ze wil graag vrijwilligster blijven, top! 
 

 
 

‘t Brinkhuus is vanaf nu op de even weken op vrijdagavond geopend. 
Saskia en Lolita organiseren deze avonden. Top dames! 
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Blik op Boijl    1320  Wat gebeurde er…….. 
 

Roerige tijden kunnen we wel stellen…! In Friesland  is 
er geen sterk gezag en de macht is in handen van 
hoofdelingen. Die bewoonden stinsen en hadden zelf 
kleine legertjes. 
Even een duik in de geschiedenis.  
In 1088 wordt Friesland overgedragen aan de Bisschop 
van Utrecht. ‘Holland’  is dan nog vlakbij. 
1287 wordt Friesland getroffen door de st. Lucia 

springvloed die grote gaten in de kusten slaat en het IJsselmeer zijn huidige 
vorm geeft. 
In Stellingwerver boeken staat van alles te lezen over de periode 1309 – 1504   
‘de Vrije natie der Stellingwerven’.                                                                           situatie  vóór 1287 
Er is grote behoefte aan vrijheid (de Stellingwerver eigen) en vooral aan:  -het eigen baas- zijn! 
In de 14 eeuw zijn alle kerken Katholiek.  
De dorpen van Stellingwerf vallen onder de Clemens kerk van Steenwijk en worden weer overkoepeld 
door het bisdom  Utrecht.  
Kortom, de kerk heeft de hiërarchie en  int ook de belastingen.  
1309 dus. De Bisschop van Utrecht,  Guido, reist af naar Vienne in Frankrijk voor een Kerkvergadering.  
De Stellingwervers samen met de Schoterwervers zien dit als een goed moment om ten strijde te trekken 
tegen de overheersing vanuit het Bisdom Utrecht om hun vrijheid af te dwingen en te bevechten.  
Ze verzamelen een leger en rukken op naar het kasteel in Vollenhove ’t Olde Huys, waar slotvoogd 
Herman met zijn keurtroepen legert. Van hieruit wordt bestuurd én belasting geheven. (en de 
Stellingwervers zijn géén vlotte betalers….!) Bomen bij het kasteel worden gekapt en ze maken een 
verrijdbare stellage wel drie hoog. Bovenin staan mannen gewapend met stenen, in het midden de 
boogschutters en onder mannen met bijlen, klaar voor de aanval.  
De strijd is hevig en ze komen zelfs even tot binnenin het kasteel maar slotvoogd Herman zag kans zijn 
broer Gerard naar Utrecht te sturen om versterking. De Bisschop, juist terug van zijn reis naar Frankrijk, 

valt van overzee aan, met hulp van zijn bondgenoot de Graaf van 
Holland. De aanvalstoren vliegt in brand en met het instorten van 
de bovenverdieping sneuvelen alleen al 50 mannen……  
De Friezen moeten zich terugtrekken maar hebben anderzijds het 
geluk mee, dat de slag aan het einde van de dag was.  
Er breekt een hevig onweer los. Wegen worden onbegaanbaar 
en ze kunnen niet worden achtervolgd.  
Die aanval heeft natuurlijk gevolgen. Bisschop Guido spreekt  -
de ban-  uit over Stellingwerf en Schoterwerf.  
De kerkdeuren zijn voor de strijders gesloten.  Geen sacramenten 
en niet begraven worden in gewijde aarde. Ze krijgen 6 weken de 
tijd om te gehoorzamen.  Maar……  dat gebeurt niet!  

  ’t Olde Huys van Vollenhoven        In 1310 komt nog eens een oproep tot gehoorzaamheid: 
                                                            -geen resultaat- 
Daarna wordt in 1313 een overeenkomst opgesteld. Er worden 3 Friese  Grietmannen benoemd om 
recht te spreken. Ook de Bisschop wijst 5 vertegenwoordigers aan van 5 Utrechtse Kapittelkerken. 
(kapittelen/terecht wijzen) Ze verplichten de Stellingwervers tot een boete van 3000 mark Engelse 
sterling voor de Bisschop en 3000 voor de ‘scheidslieden’  En……  er wordt (natuurlijk) niet betaald…..! 
Het komt de Stellingwervers te staan op  excommunicatie. (de ban) 
Na Guido’s overlijden in 1317 is Bisschop Frederick van Zyrik zijn opvolger. Deze richt zich tot de Paus, 
opdat de Stellingwervers en Schoterwervers  ‘voldoening zullen geven aan hun ongerechtigheden’.  -
Doen ze dus niet!-                                                                                          
In 1318 geldt nog steeds voor ons gebied het interdict. (het ontnemen van rechten aan individuele 
personen binnen de Katholieke kerk)  
Het rommelt nog een tijdje door maar volgens de oorkonde komt het in 1320  tot een verzoening met 
de laatste dwarsliggers en jawel…  daar is Boijl ook bij en mét ons de genoemde dorpen tussen de 
Linde en de Tjonger. 
In deze oorkonde wordt de plaats  Boijl dus voor het eerst genoemd. 
Maar …. of er inderdaad betaald is, wordt niet vermeld……!  
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In 1336 heeft het bisdom Utrecht forse schulden en verpandt grote  stukken land (ook het kasteel van 
Vollenhove)  aan de graaf van Gelre. Eigenlijk was die na een schenking – op papier-  al sinds 1295  
eigenaar van Friesland. De praktijk was even anders en hij had weinig in te brengen……  

Vanaf 1336 mag de Graaf van Gelre  dus de Bisschoppelijke inkomsten 
innen. En….  daar maakt hij gebruik van! Vanuit het Kasteel in Vollenhove 
stropen Gelderse bendes het land af. Ook binnen de grens van Stellingwerf. 
Beu van al die strooptochten grijpen de Stellingwervers en hun bondgenoten 
Schoterwerf en Oosterzee naar de wapens. Steenwijkerwold en IJsselham 
sluiten zich aan.  
Ze vallen onverwachts het land van Vollenhove binnen en veroveren zelfs 
het kasteel. Zowel soldaten als burgers krijgen geen genade. (zo ging 
dat….!) 
Als antwoord hierop rukt van de graaf van Gelre op naar Baerle (Baarle). Het 
Stellingwerver volksleger levert felle gevechten maar verliest de strijd.  2000 
man sneuvelen aan Friese zijde maar ook de graaf lijdt aanzienlijke verliezen 
en moet daardoor de achtervolging staken.   

Het enige pluspunt: De Friezen worden vanaf nu wél met rust gelaten. 
De onafhankelijke Stellingwervers sluiten kort daarna in 1337 een samenwerkingsverbond met het 
bisdom Groningen.  
Ze dulden wederzijds geen overheersing van een vreemde prins of heer ‘vooral komende vanuit het 
zuiden’…!  
De nieuwe bisschop van Utrecht Jan van Arkel slaagt er in de schuld aan de graaf van Gelre in te lossen, 
hij krijgt ook het kasteel weer in handen maar………  is zeer ontstemd over dat verbond met Groningen.  
Stellingwerf moet 10.000 pond boete betalen.  En …. dat gaan ze dus niet doen!    
Intussen dreigt een ander gevaar voor de Stellingwerven n.l. –Holland-  Dat heeft al heel lang het oog 
op het rijke Friesland laten vallen. In 1345 brengen ze een enorme vloot bijeen van 700 kleinere en 
grote schepen, bemand met 85.000 strijders. Ze landen bij  Stavoren en bij Warns komt het tot een 
treffen. En….. de Friezen slaan de aanval af en winnen! 18.000 aanvallers sneuvelen en ook de graaf 
van Holland komt om. Het monument bij het Rode Klif herinnert hier aan. 
In 1362 valt Jan van Arkel  weer aan vanuit Utrecht, verwoest veel dorpen maar komt tot staan bij de 
rivier de Linde.  Het gebied ten zuiden van de Linde wordt vervolgens fors geplunderd!......   
En dat zal zeker ook in ons gebied geweest zijn.      
In 1396 probeert ‘Holland’ het over zee nog eens. De heer van Kuinre heeft zijn graafschap in leen van 
de Hollandse graaf en de vloot kan daar dus veilig landen. 30.000 Friezen verdedigen het gebied maar 
slecht bewapend, verliezen ze de strijd. De aanvallers trekken rovend en brandstichtend rond en keren 
beladen met een rijke buit via Enkhuizen terug naar Holland. 
De taaie Friezen buigen echter nog steeds niet het hoofd  en verjagen kort daarna  toch de vijand uit 
hun gebied. Drie jaar later 1399:  ‘Holland’ valt weer aan en nu moeten de Friezen er toch echt aan 
geloven. Oostergo en Westergo erkennen de (pro Hollandse) graaf van Stavoren als hun heer en 
Stellingwerf volgt.  
De inwoners moeten 3 goud guldens per huis betalen als belasting. 
De Stellingwervers schrijven o.a. nog geschiedenis door de bewoners van Paaslo en Steenwijkerwold 
flink lastig te vallen. Ook verwoesten ze het slot van de Eese en steken een deel van Steenwijk in brand. 
Er is heel veel gedoe met achterstallige huur van broek- en hooilanden bij IJsselham. Een belangrijke 
voedselbron voor het vee. Boijl wordt hier ook genoemd en moet 60 ‘schilden’  (de munteenheid van 
toen) aan achterstallige huur betalen. Uiteindelijk kopen de kerken van Stellingwerf en Schoterwerf in 
1413 hooilanden bij IJsselham. (De kerk van Boijl is nog tot 1798 eigenaar van broek- en hooilanden bij 
Oldemarkt.) 

Er heerst veel verdeeldheid in Friesland (de Schieringers en 
de Vetkopers) De Oostenrijkse keizer Maximiliaan maakt daar 
handig gebruik van en gaandeweg worden meer gebieden 
veroverd. In 1498 wordt  Friesland verpand aan de hertog 
Albrecht van Saksen voor 250.000 goud guldens.  
Zijn bevelhebber Schaumberg slaat een legerkamp op bij 
Olderberkoop en de Stellingwervers zijn daar niet tegen         
opgewassen. De Münsterse troepen houden hier flink huis. 

munt van Albrecht van Saksen ±1500   
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Het zijn de tijden van ‘Grutte Pier’ en Stellingwerf wordt gedwongen de Hertog  Albrecht van Saksen te 
erkennen.  Zoon George van Saksen  brengt na Albrecht  hier orde en regelt o.a. de rechterlijke en 
burgerlijke  macht. Hij voert ook de floreen rente  (belasting) in op vaste goederen. Een stelsel dat nog 
eeuwen zo zal blijven totdat het kadaster komt.                                                                                                                 
Door alle oorlogen krijgt ook hij geldgebrek en draagt zijn rechten van Friesland  in 1515 voor 100.000 
goudguldens over aan Karel V. die oprukt vanuit Spanje. 

In 1517 splitst Stellingwerf zich in een Oost- en West einde. Elk met een griffioen in 
het wapen. De één kijkt naar rechts en de onze naar links. (en dat is vast geen 
toeval….) 
De oude rechtbanken van Stellingwerf met hun eigen dorprechters worden 
opgeheven en net als in de rest van Friesland wordt ook hier een Grietman 
aangesteld.  
Weststellingwerf wordt één van de 30 Grietenijen die Friesland telt.   
1504 staat in de boeken als  het einde van de Vrije Natie der Stellingwerven. 
Het zal nog eeuwen duren voordat er eindelijk een stabiele vrede komt.  De kerk 
hervorming komt er aan met in 1566 de Beeldenstorm en veel oorlog. Het 
verscheurt het dagelijks leven, vooral bestuurlijk en binnen de kerk. De keuze is: Je 
bent Spaansgezind en Katholiek óf hangt de nieuwe de Hervormde leer aan.  

Wapens geven de doorslag en de bezetters wisselen nog al eens…..!  
Na Karel V komt zijn zoon Fhillips II aan het bewind.  De 80 jarige Spaanse oorlog begint en in 1568 
krijgen we te maken de Spaanse  landvoogd Alva! De Bisschop van Münster ‘Bommen Berend’ schreef 
ook geschiedenis hier in het noorden en ruim 100 jaar later 
liet Napoleon  zich ook niet onbetuigd!   
Met als smet op de 20e eeuw de beide oorlogen in 1914 
– 1918 en van 1940 – 1945. 
Je vraagt je nu af: ‘hoe overleefden onze voorouders dat 
allemaal in die tijden’….. !!!!!  
Wij, in onze welvaart maatschappij  kunnen als bewoners 
van dit zelfde gebied ons dit eigenlijk niet voorstellen. 
Troepen die moordend, plunderend en brandstichtend 
keer op keer voorbij kwamen. Akkers, vee, huis en haard, 
ja alles vernielden.                                                                   1979: kanon uit de 80 jarige oorlog  
Zoveel mensen die omkwamen….!                 gevonden in de Linde bij Bekhofschans                                                        
Laten we blij zijn met het Boijl van NU.                                                       
 
                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
                          
                                                 Vertaling van de oorkonde van 1320 
De parochianen van: Monekebure, Nienskerpensele, Spangghe, Nienwestrinde, Boylo, 
Oostbroekop, Oldelameren, Nienlameren, Nieholtwolt, Oldeholtwold, Oldentrine, Osterende 
(Sonnega), Wolvegho, Holenpath, Ydzerde, Oldenbrockop en Westbrockop beloven, onder 
zegelen van de gardinaan der Minnebroeders te Groninghe, Remboldus, deken van Stenwic, 
Fredericus de Rodlo (Rolde) deken van Drenthia, Wicherus, rector van Vrees (Vries) in Drenthia 
en van het landschap Drenthia, om bevrijd te worden van de excommunicatie en het interdict 
over hen uitgesproken, omdat zij de overeenkomsten met bisschop Guido hadden verbroken. 
 

1. voor iedere 240 vierkante roeden, die zij ten onrechte hebben behouden, voor elk jaar 4 
sterling boete aan de bisschop zullen betalen; 

2. jaarlijks het vereiste bedrag op 1 november aan de bisschoppelijke schout in Vollenhove 
zullen betalen; 

3. geen weiden van de kerk zullen kopen en de vijanden van de bisschop niet zullen helpen; 
4. de mannen van de kerk (horigen) in Yslehamme niet lastig zullen vallen; 
5. de geëxcommuniceerde geestlijken niet zullen erkennen, totdat deze weer met de kerk 

zullen zijn verzoend en de verjaagde geestelijken weer zullen toelaten.  
 
Dit alles op straffe van excommunicatie en interdict!    

  
voor ‘Dorpsarchief Boijl’                                                   2020                                                                                                                      
Jellie Menger – Oosterkamp                      bron: o.a. de historie van Weststellingwerf door MH de Vries                                                                                                                                                                                                     
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VERENIGINGSLEVEN 
 
Biljartvereniging 't Zwaantje 
 
Hierbij het wel en wee van de biljartvereniging ’t Zwaantje.  
In januari 2019 begon de nieuwe competitie en medio april werd de zomerstop ingezet. In mei zijn we 
met z’n allen naar de kantine van camping De Hertenweide gefietst om daar op een heeeeele grote TV 
de formule 1 van Spanje te bekijken. Uiteraard met een hapje en een drankje werd het een gezellige 
middag. Nadat iedereen van de vakantie had genoten zijn we half september weer verder gegaan met 
de competitie.  
Nadat Adrie Wijntjes had aangegeven te stoppen met biljarten ontvingen we in oktober het bericht dat 
Annius Jongbloed de competitiestrijd eerst moet staken vanwege zijn gezondheid. Annius, beterschap 
en we hopen je snel weer te begroeten. 
In december is ons biljart voorzien van een nieuw laken en nieuwe banden en hierdoor gaan de ballen 
nog beter in de rondte. Bij deze een dank aan de OJP voor een financiële bijdrage. 
Het jaar is net begonnen maar de competitie 2019 is net beëindigd. Deze wordt traditioneel afgesloten 
met de jaarlijkse biljartdag. Op 18 januari waren de biljarters van ’t Zwaantje om half negen present aan 
de Alteveerseweg om te strijden om de Café ‘t Zwaantje wisselbeker. Omdat we één speler minder 
hadden en Annius nog niet genoeg hersteld was op te spelen hadden we 2 gastspelers om de plaatsen 
op te vullen. Arend Groen en Johan Ouwerkerk dank voor jullie inzet en gezelligheid. 
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 Tjitske en de heerlijke vis van 
Roelof en de derde helft na afloop van de finale. Na spannende poulewedstrijden konden er 2 halve 
finales samengesteld worden. Jaap Ouwerkerk, winnaar van poule A speelde tegen Ep Blaauwbroek, 
de nummer 2 van poule B en speelde Klaas Bruursema tegen Remco Hulzinga als nummer 1 van B en 
nummer 2 van A. Na spannende partijen stonden uiteindelijk Remco en Ep in de finale. Voor de finale 
werd de troostfinale gespeeld voor de 3e prijs. Hier trok Jaap aan het langste eind. In de finale, waarin 
beide mannen de bibbers hadden, maakte Ep uiteindelijk het laatste punt. De Café ‘t Zwaantje 
wisselbeker staat dit jaar dus aan de Boschoordweg. 
 
De uitslag was:   1. Ep Blaauwbroek        2. Remco Hulzinga 
   3. Jaap Ouwerkerk   4. Klaas Bruursema 
 
Daar waar de meesten lang op gewacht hadden (ééntje wist de uitslag al      ) werd na afloop van de 
biljartdag ook de einduitslag van de competitie 2019 bekendgemaakt.  
Enno Russchen bleek dit jaar de sterkste in de competitie. Zijn naam wordt bijgeschreven op de 
wisselbeker.  
Er was ook nog een prijs voor de hoogste serie van de 
competitie en deze ging wederom naar Kees Elsinga met 15 
punten. 
 
Einduitslag van de competitie 
 
1.   Enno Russchen  323 pt. 
2.   Jaap Ouwerkerk  312 pt. 
2.   Klaas Bruursema  290 pt.  
4.   Kees Elsinga  288 pt.  
5.   Roelof Groen  284 pt.  
6.   Ep Blaauwbroek  282 pt.  
7.   Remco Hulzinga  274 pt. 
8.   Albert-Jan Veening  263 pt. 
9.   Annius Jongbloed  152 pt. (halve competitie) 
 
 
Na de prijsuitreikingen hebben we nog gezellig nagepraat onder genot van een hapje en een drankje.  
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Toneelvereniging Nut en Genoegen 
 
Op zaterdag 14 december was t weer druk in de Tille. ’s Middags kon Herman Vermeeren plsm. 60 
bezoekers welkom heten voor de uitvoering van het stuk: Boerenbont en Rode Lampjes. Toen het doek 
opende liet het mooie decor niets aan de verbeelding over en namen de spelers het publiek mee in hun 
spel in en rondom een bordeel. De dames Betty (Esmee) en Dolly (Ilse)  proberen het hoofd boven 
water te houden maar het bordeel is niet rendabel. Als ze besluiten een kamer te gaan verhuren meldt 
zich een onschuldige boerenjongen (Jorrit) die op de vlucht is voor zijn verloofde (Nienke) en zijn 
schoonmoeder (Sjoukje). Maar hoe organiseer je het e.e.a. als de vaste klanten Wim (Anne G) en Kees 
(Wilmer) langskomen? Het stuk leverde hilarische momenten op en viel ook ’s avonds bij de 120 
aanwezige personen in de smaak.  
De regie was in handen van Mieke en Karin, de spelers zijn gegrimeerd door Jacoba, Kyma en Brigit 
en de tekst werd ingefluisterd door Gea. Het licht en geluid werd op vakkundige wijze verzorgd door 
Anne vd Helm. Met dank aan onze decorbouwers Marc, Jesse en Meint. 
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700-jarig bestaan - Openluchtspel 2020 
Voor dit jaar staat ons iets geheel nieuws te doen. We gaan ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan 
éénmalig, een openluchtspel spelen. Op 29 augustus voeren wij op het Brinkplein het stuk “Opa 
Ziedspan” op. 
 
Op dit moment zijn wij druk met de voorbereidingen bezig. Wij hebben besloten om deze voorstelling in 
plaats van de december uitvoering te doen. Het betekent voor u als donateur dat wij voor de 
zomervakantie met de donateurskaarten langs komen deze zijn voor de openluchtvoorstelling. 
Hetzelfde tarief € 5,00 voor donateurs. Prijs losse kaarten: € 7,50. 

 
Noteert u alvast: 
29 augustus 2020 

Openluchtspel Opa Ziedspan 
Aanvang 20.30 uur Brinkplein  
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OJP ’t Zwaantje 

 
 
 

 
 
Oud en nieuw is inmiddels alweer bijna 3 maanden terug, maar bij deze willen wij graag nog even 
terugblikken op de jaarwisseling. 
 
 
DE STUNT 
De lokale discotheek Smithy’s Palace te Eesveen ging spijtig genoeg failliet, 
hierdoor begonnen de leden van de OJP over veel verschillende dingen na 
te denken.  
Er werd onder andere nagedacht over, waar moeten we nou ons biertje 
drinken tijdens de kerstdagen? En wat kunnen we zelf betekenen om het 
Smithy’s gevoel terug te krijgen tijdens het uitgaan. Op die laatste vraag was 
voor ons 1 mogelijke oplossing, in plaats van naar Smithy’s te gaan Smithy’s 
naar óns halen!   
 

Zo hebben wij de Boerenzaal van Smithy’s zo goed mogelijk proberen na te 
maken, wij denken dat dit prima gelukt is! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JEUGD ACTIVITEIT 
De jeugdactiviteit was dit jaar weer druk bezocht, bij aankomst werd de jeugd vermaakt met een paar 
rondes bingo.  
Na de bingo zijn we met zijn allen in de auto gestapt naar Monkey Town Wolvega, hier heeft de jeugd 
zich weer prima kunnen vermaken. Bij aankomst terug in de Tille stond er een patatje en een frikandel 
of kroket klaar. 
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OUDEREN BINGO (MINDER – JONGEREN - BINGO) 
Voor de 50 plussers hebben zoals vanouds een bingo 
georganiseerd, dit doen we nu al een aantal jaren in plaats van 
de overlevingspakketjes. Hier waren ongeveer 50 personen op 
af gekomen. Tijdens de bingo kon weer gestreden worden voor 
advocaat en vele andere prijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHINEES BUFFET 
 Ook dit jaar stond er weer een heerlijk Chinees Buffet klaar voor   het dorp, het buffet geregeld in 
samenwerking met het Chinees restaurant te Vledder, bij het buffet hebben we zo’n 160 mensen mogen 
ontvangen. Dankzij de vele positieve feedback zowel persoonlijk als via sociale media hebben wij het 
idee dat dit erg gewaardeerd wordt. Wat ons betreft houden wij het buffet er in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CADEAUS 
VV Trinitas kreeg een magnetron,  de IJsclub boxen voor de muziek en voor de Volleybalclub was er 
een volleybal 
De Biljarters ontvingen een bijdrage voor een nieuw doek en de Wampex een bijdrage voor de 
routeboekjes. 
De groep “Samen Eten” kreeg handig keukengerei en De Oosterbrink ontving een bluetooth box en 
meerdere koptelefoons. 
Tot slot kreeg Kinderwerk bekers voor de Mini Playbackshow die gehouden wordt op vrijdag 28 februari. 
 
 
 
Joooo laterrr, 
 
 OJP ’t  Zwaantje 
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Algemene Ledenvergadering - Bestuurswisseling 
De algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang staat gepland voor 
Donderdag 16 april. Noteert u alvast deze datum. 
Volgens afspraak, tijdens de benoeming van het nieuwe bestuur in 2016, 
hebben wij ook dit jaar een bestuurswisseling. Alletta de Weert en Katja 
Moesker gaan uit het dagelijks bestuur.  
Bent u geïnteresseerd en lijkt het u leuk en leerzaam en/of wilt u graag de 
belangen van ons dorp behartigen dan ontvangen wij graag reacties van u als inwoner van Boijl om een 
keer mee te draaien binnen het bestuur om te kijken of het iets voor u is. Iedere 1e woensdag van de 
maand hebben wij vergadering in t Brinkhuus om 20.00. Kom gerust binnen, u zit er niet voor altijd aan 
vast (max. 3 jaar)  
Vraag een van onze bestuursleden of mail naar dorpsbelang@boijl.com 
 
 
Werkgroep 
 

 
 
Oprichting energiecoöperatie BOIJL ENERGIENEUTRAAL 
 
 

 
 

 
Duurzaam Boijl 
 
In het kader van de energietransitie zijn tal van initiatieven gestart om lokaal te voorzien in de 
energiebehoefte, waarbij die energie duurzaam en zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt. 
In Boijl heeft Dorpsbelang in 2017 de werkgroep Duurzaam Boijl opgericht met de opdracht om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er bij ons zijn om hier een bijdrage aan te leveren. Dit heeft onder 
andere geleid tot: 

• de mogelijkheid voor collectieve inkoop van zonnepanelen. 
• voorlichting over: * de aanschaf en het gebruik van led verlichting; 

* isoleren van woningen / gebouwen. 
* aanschaf van warmtepompen. 

• het aanbieden en uitvoeren van warmtescans voor woningeigenaren en huurders van 
woningen. 

• het organiseren van bijeenkomsten met Boijligers over de Energie Mix Methode. 
 
Wij zijn nu toe aan een volgende stap. 
In Friesland zijn in de afgelopen jaren vele energiecoöperaties opgericht, waardoor hier veel ervaring 
mee opgedaan is. Daar kunnen we in Boijl ons voordeel mee doen en we denken dat de tijd nu rijp is 
voor een energiecoöperatie in Boijl. In overleg met Dorpsbelang is daarom besloten tot de oprichting 
van de energiecoöperatie 
 
BOIJL ENERGIENEUTRAAL 
Het doel van BOIJL ENERGIENEUTRAAL  is het voorzien in fossielvrije energie voor de inwoners van 
Boijl tegen marktconforme kosten.  
Dit willen we bereiken door: 

• het collectief zoveel mogelijk lokaal duurzaam opwekken en leveren van elektriciteit; 
• het geven van voorlichting over energiebesparing; 
• faciliteren bij  verduurzaming van woningen. 

 
De energiecoöperatie zal zich aansluiten bij de overkoepelende organisatie van energiecoöperaties in 
Friesland; Us Koöperaasje. De overkoepelende organisaties  van de drie noordelijke provincies hebben 
gezamenlijk Energie VanOns opgericht. Energie VanOns is een leverancier van groene energie die 
lokaal wordt opgewekt door energiecoöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe. 

mailto:dorpsbelang@boijl.com
https://www.bing.com/images/search?q=logo+duurzaamheid&id=EB6C37A676FE99DC3E6C5A624FDC2A8DAFF6A2B7&FORM=IQFRBA
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De energiecoöperaties ontvangen jaarlijkse een zogenaamde wederverkopersvergoeding van ongeveer 
€ 75,-- per jaar per lid dat gas en elektriciteit afneemt van Energie VanOns. De winst die door Energie 
VanOns wordt gemaakt, gaat terug naar de regionale coöperaties. De leden van de regionale 
coöperaties bepalen zelf waar de wederverkopersvergoeding en het aandeel in de winst van Energie 
VanOns voor wordt gebruikt. 
 
De energiecoöperatie zal zich in eerste instantie richten op een onderzoek naar het plaatsen van 
zonnepanelen op de school  ‘De Oosterbrink’ en het energieneutraal maken van dorpshuis. ‘De Tille’.  
Daarnaast wil de coöperatie graag in contact komen met inwoners van Boijl, om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden in hun specifieke situatie zijn. Inwoners die al zonnepanelen, of een warmtepomp hebben 
geplaatst, zijn ook van harte welkom om lid te worden van de nieuwe coöperatie. 
Op dit moment werken we met een groep enthousiaste Boijligers aan de oprichting van de coöperatie. 
Wij verwachten dat de oprichtingsakte nog dit voorjaar kan passeren bij de notaris. De kosten voor 
lidmaatschap van de energiecoöperatie willen wij zo laag mogelijk houden (op dit moment denken we 
aan € 10,-- per jaar). Over de financiering van projecten zullen per project afspraken moeten worden 
gemaakt.  In maart is een overleg gepland met Energie VanOns over de samenwerking. Wij verwachten 
dat we daarna kunnen starten met een ledenwerfactie onder de inwoners van Boijl. 
 
Een ieder die meer informatie wil, of zich nu al bij ons wil aansluiten, nodigen wij van harte uit om contact 
op te nemen met Jan Schlepers, Doldersumsestraat 16 in Boijl. 
E-mail:  schlepers1000@kpnmail.nl  
Telefoon: 0561 475352 of  06 53770013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kom kennismaken met koorzang en zing mee.  
Vrij toegankelijk voor iedereen die zingen leuk vindt en er wat mee wil gaan doen. 

De toegang is gratis. 
We informeren je graag over alle mogelijkheden. 

Aanmelden: info@gemengdkoorboyl.nl met opgave van stemsoort. 
 

 

OPEN REPETITIE 
7 maart 2020 van 10 tot 12 uur 

NH kerk Boijl Boijlerweg 87, 8392 NC Boijl 
 

mailto:schlepers1000@kpnmail.nl
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SPORT 
 

Welkom! 
Inschrijven kan tot 26 februari! 
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Schoolnieuws 
Staking in het onderwijs.  
 
Er is veel over te lezen, de stakingen in het onderwijs. Als school merken we dat er soms veel 
onduidelijkheid is over de redenen van het staken en ook of het de oplossing is. Op 30 en 31 januari 
hebben wij niet gestaakt, maar (misschien heeft u het wel gehoord in het dorp) we hebben wel om 5 
voor 12 de schoolbel één minuut laten rinkelen. Met deze lawaai-actie hebben we de aandacht gevraagd 
voor het onderwijs. We vinden als team dat de overheid moet blijven investeren en structureel geld 
vrijmaken voor kwalitatief goed onderwijs. 
Een verslaggever van de Volkskrant was aanwezig bij onze “5 voor 12”-actie en schreef onderstaand 
artikel; 
 

“In het Friese Boijl zitten Jorrit en zijn klasgenootjes gewoon in de les 
Vijf minuten eerder dan gebruikelijk gaat de bel op openbare basisschool De Oosterbrink, ziet verslaggever 
Jurre van den Berg in het Friese dorp Boijl. Hij rinkelt een minuut lang: het is 5 voor 12. ‘Dat is een 
spreekwoord of zo’, zegt Jorrit uit groep 5/6, ‘de laatste waarschuwing’. 
Hij zit gewoon in de klas. Want staken doen de leerkrachten niet op deze school met tachtig leerlingen, vlak 
bij de grens met Drenthe. ‘Bij de vorige landelijke staking was er al twijfel’, zegt directeur Moniek Wolters. 
‘Nu waren we er vrij snel uit dat staken voor ons niet het middel is. We willen de ouders tegemoetkomen, hun 
goodwill niet verspelen.’ 
Om toch een signaal af te geven, gaat om 5 voor 12 dus die schoolbel. Directeur Wolters heeft er een alarm 
op haar telefoon voor gezet. Op de school van haar zoon Rogier (5) staken ze wel; hij ligt met een iPad op de 
vloer van haar kantoortje, de handen over zijn oren tijdens de lawaaiactie. 

 
© Jurre van den Berg — Op openbare basisschool De Oosterbrink in het Friese dorp Boijl is van een 
lerarenstaking niets te merken. 
‘Dat we niet staken, betekent niet dat wij niet vinden dat er iets moet veranderen’, zegt Wolters. ‘Meer geld 
in elk geval. Niet zozeer voor ons salaris, maar bijvoorbeeld voor de inzet van vakleerkrachten voor gym en 
muziek. Nu doen we dat er zelf naast.’ 
En wat te denken van de aantrekkelijkheid van het vak. ‘De aanwas is dun, de invalpoule leeg. Als er iemand 
uitvalt, vangen we dat zelf op. Soms sta ik zelf een ochtend voor de klas.’ 
Met de sociale wenselijkheid van de kinderen van groep 5/6 zit het wel goed. Ze vinden het ‘he-le-maal niet 
jammer’ dat ze geen dagje vrij zijn. ‘Want school is leuk. En belangrijk’, zegt Sofie. Een handvol leerlingen ziet 
zelf een carrière als juf of meester wel zetten. Zelfs Jorrit. Zijn buurman: ‘He, je wilde toch kok worden?’ 
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Boijl 700 jaar 
Het is nu bijna zo ver! Op woensdag 18 maart openen wij onze deuren 
van 12 tot 17 uur. Het thema is “Onderwijs door de jaren heen”.  De 
leerlingen werken in de periode voorafgaande aan deze datum rond 
dit thema.  
Op de dag zelf zal dan onder andere een tentoonstelling te zien zijn 
over het onderwijs door de jaren heen en de gemaakte werken van 
de leerlingen zullen dan gepresenteerd worden. U bent allen van 
harte welkom om een kijkje te komen nemen. 
  
Muziekproject Kunst&Koo 
Eind januari starten we in samenwerking met Kunst&Koo een lessenserie van 10 lessen per klas. 
Hans Jonker zal deze lessen verzorgen. 
Groep 1/2  - Spelen op een harp 
Groep 3/4  - Boomwackers 
Groep 5/6  - Spelen in een orkest 
Groep 7/8  - Spelen in een rockband 
 

Hondenpoep 
De afgelopen weken treffen wij helaas regelmatig hondenpoep aan op het schoolplein en op het pad 
langs het voetbalveld.  Graag een dringend verzoek aan een ieder die zijn honden in de 
schoolomgeving uit laat, om dit op te ruimen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
OJP Boijl 
We willen OJP Boijl heel hartelijk danken voor het nieuwjaarscadeau! We hebben een JBL bluetooth 
speaker en 30 koptelefoons voor bij onze nieuwe Chromebooks gekregen. Hier zijn we blij mee!  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Regelmatig krijgen we de vraag vanaf wanneer je een leerling mag aanmelden voor de basisschool. 
Voor ons als school is het heel prettig om alvast vooruit te kijken voor het volgende schooljaar, zodat 
we weten hoeveel nieuwe leerlingen we kunnen verwachten en hoeveel formatie qua leerkrachten we 
nodig hebben. Dus heeft u thuis een 3-jarige zitten? Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak, we laten 
u graag met trots onze school zien. 
  
Neem ook eens een kijkje op onze website, daar vindt u de weekinfo en andere leuke nieuwtjes van de school: 

www.deoosterbrink.nl  

 
Namens het team van de Oosterbrink, 
 

Moniek Wolters 
 

 
 

http://www.deoosterbrink.nl/
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