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Jaar vun de sport
Daar kwam bij dat zowel het eerste
voetbalelftal als het eerste herenteam van
volleybal degradeerden. Dat was even
schrikken na al die kampioenstitels van de

Nieuwe initiatieven
In een doqp vol clubs en verenigingen zou men
op den duur enige verzadiging verwachten.
In Boijl was niets minder waar.
Zo richtten Kees Bos, Feikje van der Lei en
Chris Greaves Lord een muziekcafé op. Alles

voorgaande jaren.

De sportcommissie pakte de zaken ook wat
commerciëler aan: de emblemen en namen van

op het gebied van muziek, van mondharmonica

de vier hoofd sponsoren verschenen voortaan
in de kop van de sportpagina in de dorpskrant.
Het motto luidde dan ook: "Zij denken aan de
sportvereniging, maar denken jullie bij je
aankopen ook eens aandeze bedrijven."
Er was gelukkig ook goed nieuws. Het
sportcomplex werd als vernieuwd opgeleverd.
Voorzitter Geert Pijlman somde de resultaten
van jaren noest werken op: het verharden van
het parkeerterrein, de uitbreiding van de
kleedgelegenheden en de kantine en dan nu de
twee gerenoveerde velden - zo glad als een
green - waarvan er één met een nieuwe
lichtinstallatie. De gemeente, de sport-

tot dwarsfluit of zingende zaag, was welkom.
Er mocht wat gedronken worden, men mocht
luisteren of muziek maken, alles mocht en
niets moest. Akoestische muziek, die stond de

organisatoren voor ogen. Feikje en Chris
vormden samen met Peter Blom en Hans
Meijer "De Boijler Gang", gespecialiseerd in
Engelse en lerse folkmuziek.
Kees Bos nam het initiatief tot de oprichting
van een schilder- en tekenclub, waarbij hij zelf
toezegde in voorkomende gevallen voor de
begeleiding van amateurs te willen zorgen. De
kans voor verborgen artistieke talenten!
De eind 1991 opgerichte fokveeclub "Boijl"
kwam nu ook met een jaarprogramma naar
buiten. De veelal jonge boeren nodigden
tweemaal per winterseizoen een deskundige
spreker uit en gingen een dag op excursie naar
een actueel fokkerijbedrijf. Dit jaar stonden de
bedrijven van Jaap Oostra in Havelte en Arend
Withaar in Nijeveen op het programma. Het
eerste bestuur bestond uit Jan de Vries, Jacob

commissie, maar vooral ook de eigen
vrijwilligers werden bij de opening van het
complex in het zonnetj e gezeÍ.

A.P.C.
In het kader van de Sociale Vemieuwing deed
de nieuwe Activiteiten Programma Commissie
een poging de wensen van de Boijligers op een
rij te krijgen. Het bleken er velen te zijn.
Een jongere verzuchtte: "Ik heb me er al lang
bij neergelegd dat ik in een gat woon waar niks

Oosterveld en Jan Prakken.

Zorgen rond de sport
Al in de lente begonnen de korfballers

gebeurt....."

zich

Maar daardoor lieten de mensen van de
commissies zich niet ontmoedigen. In de
commissie namen zitting Marietje Terpstra,

emstig zorgen te maken. Het einde van het
zaalseizoen naderde en dus werd ook
uitgekeken naar het buitenseizoen. Dat zou wel

op de velden van Leonidas in

Feikje de Vries, Alie Oosterveld, Jan Prakken,
Klaas Dikstaal, Kees Bos, Sietse Abma, Jan
Hofman, Paula Meijer, John Westenbroek en
Gerry Beun jr. Een cursus aerobics vormde het

Noordwolde

moeten worden gestart, zo vreesde men, omdat

de velden van het Boijliger sportterrein nog
even rust moest worden gegund. Maar ook het
aantal korfbalheren en scheidsrechters zou wel
eens voor problemen kunnen zorgen: zou Boijl
er geen kunnen leveren, dan betekende dat

eerste initiatief,

terwijl men

uiteraard

welwillend de overige activiteiten (muziek en
kunst) verwelkomde. Een ouderencommissie
poogde meer activiteiten van hulp en vervoer
voor ouderen in het dorp te realiseren. De
werkgroep "Beheer en verbouw Doqpshuis",
maakte verbouwplannen vooÍ het dorpshuis.
Min of meer treffend de slotzin: "Het wachten

waarschijnlijk het einde van het korfbal. Zo
waren de regels nu eenmaal.

De dreigende opheffing van de korfbalafdeling

vormde niet de enige zorg van de sportcommissie. Het ontbreken van het eigen
speelveld wekte hier en daar wrevel,

is op de subsidie."
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Hoogtepunten

.

Start van het praatprogramma "RUT"
(Rechtstreeks uit de Tille), waar Titus
de Boer diverse gasten ondervraagt
over hun hobby's of werkzaamheden.
De avond betekent ook de primeur
voor de "JJEM-band", jong talent uit
Boijl, gevormd door Jasper Japink,
Jelle Gutterswijk, Erik Pijlman en Mark

Roelof van de Boer verhaalt van zijn
mooie ervaringen tijdens de mede door
Jan Streek (Boijliger en PR-man van

de

Stichting Alternatieve Elfstedenocht) georganiseerde schaatsweek
vlak onder de poolcirkel. Van Benthem
wint de 200 km, Roelof wordt met 85
anderen voortijdig
strijd
genomen. "Een mooie en gezellige
week, voor herhaling vatbaar", aldus
Van de Boer.

uit de

Oosterveld.

Onder

Het wilde westen wordt uitgeroepen tot
thema van het dorpsfeest, dat bij de
zestigplussers een zege oplevert voor
het team lmmy Slot, Gré Bovenkamp,

het hoofd "Kruiden en

huismiddeltjes" het eigentijdse recept
tegen een tekenbeet: Een teek op je

is niet prettig. Maar geen
paniek: met een in brandspiritus
lichaam

Janke Mailly, Jannegje

Veen,
Wiegertje Punter en Willem Kraakman.

gedrenkt watje laat de teek vanzelf los.
Wel even een pleister erover (anders
moet je het zolang vasthouden) en
eventueel spiritus herhalen.

Een ingrijpende wijziging bij het koor:
na ruim 44 jaar verlaat Wilt Post het
koor als dirigent. Wel blijft hij zingen,
nu onder leiding van Hiltsje Blumers.

Bij de plattelandsvrouwen opnieuw een
voorzitterswisseling :
Tineke Wilkenshuis treedt af en maakt
plaats voor Joke Tjaden. De dames
rapporteren nog altijd zeer uitvoerig in
de dorpskrant, die ze dan ook een
donatie van 100 gulden toestoppen.
Deze gift is meer dan welkom.

Ook de "gezusters Post" - beiden meer
dan 25 jaar lang zangeres nemen
afscheid. Hetzelfde geldt voor
voorzitter Titus de Boer, hij zwaaide 23
jaar lang met de hamer. Nieuwe
voorzitter
de heer L. Nieland uit
Vledder.

-
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ln het kader van een nieuw gemeenteplan, krijgt Boijl de beschikking over
een flinke zak met geld, waarvan het
dorp in eigen beheer de groenvoorziening kan verzorgen. "Plaatselijk
Belang" stelt zich garant voor een

De Jaarmarkt (op 30 juli) wordt weer
groots opgezet. Dit jaar hebben de
paarden een belangrijke inbreng: het
ballet "Het Friesche Paard" treedt op,

correcte benutting van de gelden.

Ds. Piet Bijlefeld verlaat zijn gemeente
"Frieslands End", hij wordt beroepen in
Amsterdam. Eindelijk weer eens een
doopdienst in het Boijliger kerkje: de
kleine Sieta Magdalena Dolstra wordt
met water besprenkeld.

evenals de Lippizaner paarden.

De kaartclub doet het prima. Bij de 17
klaverjassers wint Koos Akkerman de
eerste, Alie Blaauwbroek de tweede en
Jan Boer de derde prijs. De I canasta-

dames krijgen Trijn Brouwer als
winnares, gevolgd door Klaasje Punter
en Gré Bovenkamp.

De stratenquiz leert dat de ijsclub (van
1887 of 1888) de oudste vereniging
van het dorp is en de plaats tegenover
de kerk, waar vroeger het vee in de
tram werd geladen "De Bulte" heette.
Middels het juist oplossen van een
heuse kruiswoordpuzzel kan mên
achter nog meer Boijliger-weetjes
komen.

De nieuwe "AHB" pakt de zaken
flink aan: er wordt een "Texaco"
benzinepomp geopend. Het is de
eerste zaterdag ontzettend druk bij
Anne Veenstra. Geen wonder: iedere
tanker kriiqt een qratis handdoek.

STRATENQUIZ - FEESTPUZZEL

Veltj.caal: 1. Hoe heet d.e SporÈverenigÍng van BoyI, 3. Waar
staat de Vj-tus-Hoeve. 4. Bekêndê oud-voetballer, 5. de Eder
van junior, 8. weLke spirit geeft Eoddêr, 9. Iíelk bos vinden we
aan de Kerkweg, 11. Geef een andere nau voor 'rlÍeuleveldueg'r,
18. wereLdoorlog (afk.), 20. tem vil K.C. ta9, 22. knoEepot,
26. aardig, 35. bijwoord, 45. sLok, 53. mêa, 57.igêbniken dê
lêden ván het "Zwaantje'r, 59, hoe luidt de naam Van de notorclub in Boyl, 64. yraag ên antvoord spel, 65. baming van een
perceel lud, 68. niddelbaar beroeps ondewijs (afk.), 70.
terrein bij huis,72.
laagte.82. engêlse lengtilaat,89.
altaarofferande, 94. bovendien, 99. criekse uoord voor njail,
101. paardekracht (afk.), 103. reer dan goed is.
Eorizortaals 1, jaarlijks gebeuren in Boyl. 13. vroeger, 16.
langspeelplaat (afk.), 18. drank, 21. beruchte stroper uiÈ
BoyL neti"een hut op het heideveld, 25. eerste 1etÈer van het
griekse aLfabet, 29. goedkeurinq, 32. neewoud van het voorna&woord 'ru". 37. nuzj-eknoot, 39. westerleng"te (afk.), 41.
opFervl.aktemaai.t 44. henelsblauw, 49. lidwoord, 51. kilogranneter (afk.), 54. wereldkanpioenschappen (afk.), 56. europese
kmpioenschappen (afk.), 52. nuil, 66. dremes, 72. duw, ZB.
was een soort zandverstuiving in de hêidevelden richling
Zandhuizen, 85. euroFeaan. 89. nengsel van zêep en soda, 92.
onopgelost (afk.), 94. besneden stier, 97. r1a" in het spaans/
101. kanerpot, 103, het ...., laten verlopen, 105. naam van de
peuterspêelzaal in Boy1.
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Een Boijliger Sporhnan in hart en nieren
In 1972 werd Henk van de Boer gevraagd de voorzittershamer van de sport over
te nemen van Jan
Nolles' Hii gaf hier met veel enthousiasme gehoor aan en tezamen met Gerard prins
en Anne Marks
vormden zij jarenlang een hechte drie-eenheid. Heeft tegenwoordig
elk bestuur wel een aantal
commissies onder zích, hebben alle teams, van de F-iei tot het l" een
leider en is àekger"n ,onaoog
de dag een populair gegeven, in díe "goeie ouwe tijd" was dat wel even
anders. Naast hun
bestuurlijke functíes hield met name de jeugd hen ook doende. *Iedere
maandagavord k*o*"n we bij
elka'ar", aldus Henk en werd overlegd wíe, wat, waar moest voetballen en
sloSen we vervolgens aan
het bellen' We waren een goed driemanbestuur, wísten precies wat we
aan elkaar hadden en de taken
waren goed verdeeld. zo was Gerard de "regelaar"e, Àore en ik de ,,doeners,,!
op de vraag naar enkele hoogtepunten tijdens een kleine 25jaar voorzítterschap
vraagt Henk lachend
hoeveel tiid ik heb en hoeveel naslagwerken ík door wil spítten. "We hebben
àttrii ,"rt bereikt door
een zuiníg beleid en zelfwerkzaamheid. De renovatie van iet sportveld
in 1992, hát verharden van het
parkeerterreín, de uítbreiding van de kantine en kleedruimles evenals
de aanleg van een nieuwe
lichtinstallatie was een belangrijke mijtpaal. Tevens werden bedrijven/onderneminfen
de gelegenhetd
geboden reclameborden te plaatsen en dit was een belangrijke
bion van inkomsteln,,, aldus Henk. Zo
was ook het kunnen verwelkomen van maar lieÍ1t dye nteiwL sponsors
in 1987 een zeker hoogtepunt.
Maar ook op sportief gebied warèn
*","rà"r" hoogtepunten. Een kleine greep: àe Faír play-Cup
",
winnen ín '78-'79 was een sportief compliment;
,o 20 ioor, begin jaren '10, iederom promoveren
naar de 1" klas was een prachtíg mom"Àt; de kampioenstítets in '8à-'87
voor zowel het 1" als het 2"
eWal staan natuurlijk in íeders geheugen gegríftj en de samenwerkíng,
toen al, met de jeugd van
zaldhyizen en olyphia was sportief gezien een goed,e zet evenals atíe sportveíenigingen
(voetbal,
volleybal, korfbal en gltmnastiek) onder D.o.s. samen te brengen.
Ook aan "acties" geen gebrek en om maar direct een goede"te noemen.. "de
oliebollenactie,,, tot op
de dag van vandaag nog steeds een groot succes!
Dít brengt ons echter ook direct bij een enoftn dieptepunt, want een andere
actíe welke ooit op touw
werd gezet, te weten *de koekactie", eindigde diep iagísch door
het tijdens de actíe verongelukken
van Jan Brouwer. Het mag duidelijk zijn dat de ierslígenheíd zo groot
was dat deze actie nimmer
herhaald is!
Naast het voorzitterschap van de voetbal, het jarenlang
zelf een sportief battetje trappen en het geregeíd
scheidsrechteren was Henk ook een actief beoefeiaar-van
andere sporten. Schaatsen en skiën mocht en mag hij nog
steeds graag doen maar ook met name in net mfinàveía
Iíet Henk zích vroeger, getuige de
foto, niet oibetuígd.
Deze acfie fotu "haald,e" de Tetegraaf(!) *ooínfi
melding werd gemaakt dat Henk *"e, àog had voor zqí
teamgenote dan voor zijn tegenstander!!
Vandaag de dag ís Henk nog steeds geregeld op het
sportterreín te vínden. Híj slant nog graag een bàlteEe
tennis, fluit een enkele keer nog een wedstrijd en komt-af
en toe kijken hoe de spelers van het I" de bal rond laten
qaan. Op de vraag wat hij van het *Rad. vindt, moet hij
het antwoord schuldig blijven. ,,Ik heb het *Rad" gezien,
maar niet draaiend", zegt Henk. Ik ben geen man voor de
(er/e heft, nooit geweest ook, maar hàt ínitiatíef is erg
leuk en komt spelers en publiek ten goede!
!e1 maS duidelijk zijn behalve reíien" een andere grote
lobby, blffi sport een belangrijke plaats in Hení zijn

DOS nog niet erg op schot
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leven innemen.

Máár met twee kleindochters van 4 en I jaar, een
kleinzoon van een half jaar en twee kleinkinderen
onderweg wordt de komende jaren ,,paardjerijden" sport

nLtmmer één!!!
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Jaar vqn de Bofrlerweg
Reconstructie dorpscentrum
Jaren en jarenlang werd er over gediscussieerd
en de ergemis groeide. Maar in 7992 zag men
het licht gloren in Boijl: de voor 1993 geplande
optocht van versierde wagens tijdens het
dorpsfeest was al een jaar uitgesteld. En
inderdaad: enkele weken na de jaarwisseling

werd

daadwerkelijk begonnen

met

De werkzaamheden namen vrijwel het hele
jaar in beslag, maar op 5 november was de
grote dag: de weg kon officieel geopend

worden. Daarvoor werden de
busreiziger" Harm Zutl en de

"oudste
'Jongste

fietster" Annelies Dolstra uitgenodigd: ze
onthulden samen de nieuwe plattegrond,
aangeboden door de firma Heijmans.

de

werkzaamheden. Eerst werd het deel vanuit het
centrum richting Elsloo aangepakt, later in het
jaar de rest. De bussen kozen in beide trajecten
voor een eigen omweg.

In het dorpshuis werd het feest voortgezet en
klonken er dankwoorden. Aan de kerkenraad
(voor de nieuwe klok) en aan de leden van de
OJP (voor het herstel van de rododendrons)

De reconstructiewerkzaamheden veroorzaakten
uiteraard veel ongerief, maar in de achtertuin
van de familie Greaves Lord werd ook een
winstpunt ontdekt: het aantal huiszwaluwen
was duidelijk groter dan normaal omdat de
vogels de modder voor hun nesten nu als het
ware voor het oppikken hadden.

bijvoorbeeld.
Hans Meijer had een speciaal lied geschreven,

dat door de muzikanten van de "Boijliger
Gang" ten uitvoer werd gebracht, het refrein
werd luidkeels meegezongen door alle
aanwezigen.
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Mooie dagen zijn weer daar,
de Boíjlerweg ís eindelijk klaar.
De gaten weg, dus scheuren maar,
de Boijlerweg is eindelijk klaar!

Nieuwe eigenaars van café ,,,1Zwaantje" en beheerders van het dorpshuis:
Henk en Tineke de Vries. Ze zijn snel
bekende gezichten in Boijl.

De Boijlerweg weer lekker vlak,
de tachttg haal je met gemak.
Die drempeltjes, je lacht er or4
zíjn ze werkelíjk nou zo dom?

De koe "Joukje 12" van de familie
De Vries heeft in haar productieve
leven maar liefst 100.000 kilo melk

geproduceerd. Dat blijft een bijzondere
een echte
huldiging.

prestatie, goed voor

Díe sluisjes zíjn nog 'n probleer4
daar rij je zo maar niet doorheen.
Dat vraagt toeh wel een week de tijd,
voordat je daar ook tachtig rijdt!

Het jaar is enkele dagen oud wanneer
er voldoende ijs op de baan ligt voor
een estafette. Jan Groen, Femmie
Marks en Arend Groen winnen, voor
Roelof Groen, Moniek van de Boer en
Edwin de Jong. Er is ook nog net tijd
voor een kortebaanwedstrijd, waar
Edwin de Jong zich revancheerde. Hij
verwees Roelof-André Groen naar de
tweede plaats. Als de dames zich een
dag later warm aan het rijden zijn
treedt de dooi in. Jammer, de bekeis
blijven voorlopig weer in de kast van
de ijsclub.

Hetfietspad is er ook niet meer,
de fietsers tussen het verkeer.
Ja, dat is wat de gemeente wil,
wie regístreert de eerste gíl?
Er circuleerde ook nog een tweede versie:
De hoge heren in Ilolveg+

uit en ze dachten naMaar 't fietspad werd orx te mal,
het interesseerde ze geen bal!
ze stelden

De Boijligers het wachten moe,

Op het terrein van familie Van Liefland

ze stapte naar het raadhuis toe.

vindt de Keverdag plaats: dit is een
bijeenkomst van liefhebbers van VW-

Met z'n allen, dat wcs on"ze kracht,
nee, dat hadden ze niet verwacht!

kevers uit het noorden van het land. ln
hun wagens maken ze een trip naar
Giethoorn en bU aankomst in Boijl
staat een barbecue - door Ben van
Opzeeland verzorgd - klaar. Gerlof

Het heeft wat moeite gekost,
maar van die kuilen zijn we verlost.
Jan de Vrij zat in het zand,
en Bottema die mg geen klant.
't Was een zware tijd voor de míddenstand,

de Boijlerweg is eindelijk

Bottema heeft

ztjn verzameling

kevermodellen natuurlijk beschikbaai
gesteld voor de dertig deelnemers.

klaar!

Hoogtepunten

ln dezelfde manege wordt dit jaar een

.

Ter gelegenheid van deze primeur
worden alle inwoners van Boijl
gevraagd hun tuin te verlichten met

kerstmarkt georganiseerd.

Enkele mutaties bij de redactíe: na
jarenlange trouwe dienst, vooral als
typiste, vond Minnie Diever het tijd om
het in dit opzicht even rustiger aan te
doen. Ook fotograaf Koos Akkerman
zette een punt achter dit deel van zijn
carrière. Henk de Vries volgt hem op.
Nog meer nieuws: redactrièe Jacoba
Veldmeijer trouwt met Jan Willem de
Vries. De redactie schuift 's avonds

natuurlijk gretig

huwelijksfeest.

aan bij

kerst,

het
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De bewoners aan de Klokkeweg, de
Kerkweg en de Brink nemen besluiten
over het zelfbeheerbeleid rond hun
woningen.
Hoveniersbedrijf "Het Groene Hart" blijft
ook in het kader van de nieuwe regeling
beschikbaar voor grotere klussen. De
Boijlerweg moet eerst definitief
afgewerkt zijn willen de bewoners zich
daar buigen over een eigen beleid.

dorpsÍeest, maar

hij vindt het

nu

welletjes. Samen met Klaas de Vries
geeft hij nu de jongeren een kans. Het
feest start als altijd met de spelmiddag
van de ouderen. De winnaars deze
keer: Sibbel Koops, Jansje Mulder,
Jannie Bos, Roelie Boertje en Harm
Zuil. Bij de vragen over het dorp wordt
herinnerd aan de vijfjarige periode,
gedurende welke Joop en Rik het café
hebben bestierd, en aan de derde

De

traditionele rommelmarkt op
Koninginnedag krijgt steeds meer
uitstraling. Mede door de muzikale

plaats die Anne van der Helm

in

Eindhoven heeft gewonnen bij
ijsspeedway. Een ander aardig

omlijsting krijgt het terras "naam", ook
bij de vele bezoekers van buiten het
eigen dorp. De opbrengst bedraagt dit
jaar 6300 gulden netto.

historisch weetje: de Leisgruppe was
vroeger een watertje, dat liep even ten
noorden van het huis van dokter de
Vlieger aan de Doldersumsestraat.

Toneelvereniging "Nut en Genoegen"
treedt tweemaal op de planken met
"Een zoen van miss Urk". De inhoud
kan er

Met vele anderen staat Wim Koopstra
weer aan de basis van een succesvol

- volgens sommigen -

maar net
mee door, maar er wordt weer met
glans gespeeld. Riek Akkerman wordt
gehuldigd vanwege zijn veertig jarig
verband met "het toneel", als speler,
grimeur
regisseur.
wordt
toegezongen en hij krijgt een cadeau.

en

Hij

Een bijzondere sportreportage rond Els
Schimmel, die met haar partner Tom de
Knijf woont aan de Doldersum-sestraat.
Daar houdt ze Cairn-terriers, waarmee
ze vele triomfen vierde op tentoonstellingen. Ze werd zelfs hondentrimster. Recent is ze gestart met een
nieuwe hobby n.l. sledehondenrennen.
Tijdens het wereldkampioenschap bij
de Hongaars Tsjechische grens
bereikt ze met haar honden een 51"

-

plaats, lang niet gek voor

Egbert de Boer wordt 95 jaar. Hij leidt
het seniorenklassement in heel Boijl
nu de heer Riemersma daarvoor
ruimte heeft geschapen.

een

debutante.

Streekgemeente "Frieslands End"
beroept na het vertrek van dominee
Bijlefeld een nieuwe pastor: dominee
P. Perdok. Op 31 oktober wordt hij
bevestigd als predikant en hij start erg
gemotiveerd, samen met theologisch

werkster Wytske Hartholt, die net
hersteld is van een ziekte. De
verbijstering in de gemeente is groot
wanneer dominee Perdok na een
hevige ziekte op 4 decenrber overliidt.
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Een nieuwe tak van sport:

.

een

touwtrekwedstrijd achter "De Tille" met
"'t Zwaantje" als sponsor. Kalenberg
wint, de beide ploegen van Boijl worden
respectievelijk vierde en laatste van de
zeven deelnemende ploegen.

Sportnieuws: er is een nieuwe
biljartclub opgericht. De naam: "De
Stoters". Henk de Vries is voorzitter,
Luuk de Vries secretaris en Henk
Huizing penningmeester. Naast dit
bestuur zijn er nog 13 leden.

er weer gejuich van
de voetbalvelden. De F-jes worden

Met Henk van de Boer neemt een
gedreven voorzitter van de afdeling
voetbal van de sportvereniging DOS

Ook klinkt

afscheid. Hij heeÍt deze functie twintig
jaar lang vervuld en hij heeft vooral op
het gebied van de accommodatie veel

hetzelfde resultaat

kampioen,

de

D-pupillen bereiken

en ook

de
C-junioren van Boijl-OZC boeken in de
nieuwe combinatie kampioenssucces.

zien veranderen.

Met de school gaat het prima. Het
aantal leerlingen bedraagt 82 en de
medewerking van een overgroot deel
van de ouders is geweldig. De
rommelmarkt brengt veel geld op en
ook het oud papier - een proef met
vodden haalde het niet - blijft de
moeite van het ophalen meer dan

De

Oudejaarsploeg benadrukt nog
maar eens dat er weer drukke dagen

komen. Vandaar een oproep

aan

nieuwe leden. Ze moeten voldoen aan
de bekende eisen: ouder zijn dan 16
jaar, ongetrouwd zijn, van het mannelijk
geslacht zijn en woonachtig zijn in Boijl.
Er wordt aan het eind van het jaar elke
week vergaderd in het café.

waard. Voorzitter Hans Wormgoor van
de ouderraad kan dan ook weer een
interne verbouwing aankondigen.

&

Áá
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Jaar van het dorpsbeeldje
Plattelandsvrouwen j ub ileren

Bloembollen brengen lente

Ter gelegenheid van het7S-jarigbestaan van de
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland
organiseerde de afdeling Boijl een speciale
jubileumdag. Alle afdelingen kwamen even aan
bod: de tuinclub, de volksdansgroep, de
reiscommissie, de handwerkclub, de agrarische
commissie, de gymclub, de commissie lief en

Het jaar v/as nog maar enkele dagen oud of
een groep van zeven vrijwilligers toog naar de
stroken groen langs de nieuwe invalswegen

van het dorp met her en der
aardappelpootstokken

geleende

om bollen

van

krokussen en narcissen te poten. Dorpsbelang
had de zaken grootschalig aangepakt: er waren
4400 bloembollen aangekocht. Nu was het
wachten op de nieuwe lente, die voor het dorp

leed, de toneelclub en tenslotte de

jubileumcommissie - onder leiding van Sjou$e
Deelstra - die de dag voor haar rekening nam.

trouwens

het

definitieve beeld

na

de

reconstructie zou tonen.

De grootste sensatie was al in de middaguren
toen zich rond het podium bij de kerk een flink
damesgezelschap had verzameld. Plus een

aantal nieuwsgierigen natuurlijk. Voorzitter
Joke Tjaden herinnerde aan het centrale item
van de jubilerende bond: iedere afdeling zou
aan stad of doqp een geschenk aanbieden. Boijl
had bij kunstenaar Overwijk in Ommen een
beeldje laten maken, symbool van de harde
handwerker, die grote stukken heidegrond rond

Boijl wist om te

toveren

in

vruchtbare

cultuurgrond.

Boijl leek een voorbeelddory te worden, met
nieuwe bouwplannen aan De Daoken en
vemieuwde plannen voor het groenbeheer in
zelfonderhoud. Reden genoeg voor RTL5 om
een dag lang een vierkoppige cameraploeg
naar het noorden te sturen. Resultaat: 4
minuten televisie, dat overigens een zeer
positief beeld gaf.

Hoogtepunten

. De vorige jaargang van "Even

Bi'jpraoten" kende vijf in plaats van
zes nummers: gevolg van de late
zomervakantie. Het positieve gevolg is
dat het er met de financién beter voor
staat, overigens ook het resultaat van
een duidelijk hogere bijdrage per
gezin. Zo kan de krant op de oude
voet voortgezet worden, zonder meer
advertenties dan de traditionele op de

Het oudste lid, mevrouw Geertje Zuil onthulde
het metalen beeld, dat werd aangeboden aan
Dorpsbelang. Voorzitter Geert Pijlman toonde
zich zeer ingenomen met dit geschenk, dat hij
een verfraaiing van het dorp achtte.

060
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Nu we het toch over de Rabobank
hebben: Gerard en Jannie Prins
verhuizen vanuit het bankgebouw,
waarin ze sinds 1964 ook woonden,
naar de aanpalende woning. Ageeth

Al enkele jaren vormt de spel- en
quizavond in het winterseizoen een
vast onderdeel. De samenstellers van
de quiz, bestuur Dorpsgemeenschap,

van de

genieten

Dam, medewerkster bij de bank, wordt
de nieuwe bewoonster, samen met
haar vriend Richard Eijer. Prangende
vraag: wat gebeurt er met de bank?
Wel, garantie voor de toekomst is niet
te geven, voorlopig blijft alles bij het
oude, behalve het aantal ochtenden dat
het kantoor open is, is verminderd naar
drie. Op vrijdagavond blijÍt het bekende
anderhalf uurtje in ere.

spartelende

deelnemers. Deze keer winnen na
"een sportieve, gezellige en bovenal
spannende strijd:" Janny Westerveen,
Tinus Veldmeijer, Pier de Jong, Jan
Edema, Henny de Jong en Roelie
Boertje.

Al heet zijn functie intussen officieel

directeur, na 25 jaar onderwijs geldt
Geert Pijlman nog altijd als "meester".

is voor de "eigen"
redactie reden een uitvoerig
levensportret te schetsen. Uiteraard
Het jubileum

Vogelwacht blijft verslag doen van de
broedresultaten van de vogels op de
300 ha van Boijl en omstreken. Vooral
de grutto heeft het moeilijk: nog maar
1.87 broedparên per ha. De kieviten
weten zich met 14.55 behoorlijk te

komt ook echtgenote Thea royaal aan
onderwijzersgezin staat
letterlijk midden in het dorp.

bod: het

handhaven.

.

Hoe gaat met "De Stoters"? Hier
dieneÀ de eerste kampioenen zich aan
na een onderling toernooi, dat in totaal
12 uur in beslag nam. Secretaris Luuk
de Vries meldt zijn eigen hoofdprijs,
nadat hij Henk de Vries en Jan van
den Berg naar de tweede en derde
plaats heeft verwezen.

.

Bij camping "Te Hoqi en Te Gras"
vindt - gelukkig met een overdekt
podium het folkfestival plaats.

Weer een nieuwe sportvereniging: 75
nieuwe leden staan te dringen om te
gaan tennissen. Mariëlle Spraakman
coórdineert en Geert Pijlman neemt
initiatieven om een tennisbaan te
realiseren.

Toch nog een wintertje die gelegenheid
biedt voor wedstrijden op de ijsbaan.
Grote winnaar (bij de korte baan heren,
maar ook bij de marathon) Roelof van
de Boer, die dan ook definitief de
marathonbeker mee naar huis mag
nemen. Maar ook de mannen Groen
(Arend op korte baan en Christiaan bij
marathon) doen weer volop mee. De
estafette levert een zege op voor Erik
Pijlman, Marietje Terpstra en Cor
Kuiper, bij de dames is Moniek van de
Boer niet te kloppen, deze keer ook niet
door Marietje Terpstra.

"Mensen hingen lekker onderuit op het
gras en terras of liepen langs diverse
stands met muziekinstrumenten onder
klanken
Íolkmuziek".
Belangstelling vanuit het dorp valt
tegen, zeker wanneer een regenbui
"voor verkoeling" zorgt op deze
snikhete TT-dag.

de

.

van

Nog een succesje op muzikaal gebied:

op het stratenmuziekfestival in Zuidwolde halen Chris Greaves Lord en
Feikje van der Lei, die samen het duo
"One and One is Two" vormen, de

De kerk heeft weer een

flinke
opknapbeurt gehad: de wateraÍvoer
loopt weer, de verlichting is aangepast
en de geluidsvoorziening is optimaal. Er
is een passende tafel gekocht en er
komt ook een nieuwe bijbel.

eerste prijs. Met nieuwe
kondigen

muziekcafé aan in Boijl.

Uit het winterverslag van KC '89 blijkt
dat Koos Akkerman en Klaasje Punter
aan de winnende hand ziin.

061

energie

ze weer drie avonden

.

Over de nieuwe straten kunnen eindelijk
de versierde wagens zonder problemen
hun rondjes maken. De uitvoering van
"Calvé pindakaas" van Boijl Centrum
wint. De originaliteitprijs wordt

gewonnen door "Heidi

und

Peter"
"Milka-koe".
Hoogtepunten van het dorpsfeest blijken
de spellen van de zestigplussers de
stratenquiz en de fietstocht, met een
record aantal deelnemers. De
aangekondigde "wervelende shou/' op
zaterdagavond valt helemaal
het
water, omdat de optredende artiesten er
niets van bakken.

tezamen met hun

in

lï)
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Jaar van het jubíleum
Even Bi'jpraoten 15 jaar

15

Jaargang 15 van de dorpskrant omvat weer de

vertrouwde zes nummers, waaronder

een

jaar

Even Bi'jpraoten

speciale editie halverwege het jaar: gestoken in

een rood-wit-blauwe omslag met

luchtige
Dassen. Er wordt

tekeningen van Karin
teruggeblikt op de intussen veelbewogen
historie van het blad, de hoogtepunten uit de
voorbije jaren zijn kort en bondig verwoord en
vrijwel alle medewerkers - de redactieleden, de
medewerkers van de buurtschappen, de
bezorgers en de nietploeg - zijn voor dit
jubileum geportretteerd.

De redactieleden van links naar rechts: Karin
Dassen, Jacoba de Vries, Margriet van der Zee,

Alletta Wieldraaijer, Geert Pijlman, Annegina
Beun en Henneke Veldmeijer

-l*"*
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Sociale vernieuwing
Met enige aarzeling, ja hier en daar zelfs
tegenzin, startte Boijl in september 1991 met
het gemeentelijke project Sociale vernieuwing.
In dat kader kon ook de introductie van
klussenman "Handige Henkie" (Willem
Matthijs), die zich met grote regelmaat in de
dorpskrant mocht aanmelden, een aanwinst
heten. Maar in dit kader werden nog enkele
sociaaÍ nuttige zaken in het leven geroepen.
Vemieuwend, konden de in eigen beheer
uitgevoerde - en door de overheid bekostigde projecten worden genoemd. Subsidies voor
verenigingen en het eigen groenbeheer waren
mooie voorbeelden, die voor een goed deel
waren gestoeld op de saamhorigheid van de
bevolking.
In en rond het dorpshuis kwamen heel wat
nieuwe activiteiten van de grond en de onderhandelingen rond de verbouw van "De Tille"
waren in een afrondend stadium gekomen.
Meer definitieve plannen met betrekking tot de
ruimtelijke ordening bleven nog boven het
dorpsveld zweven. Tijdens de evaluatie met de
gemeente Weststellingwerf werden resultaten
en wensen besproken door de leiding van

Aan het eind van het jaar valt opnieuw
een invloedrijke Boijliger te betreuren:
op 90-jarige leeftijd overlijdt Harm Zuil.
Eerder in dit jaar vierden hij en zijn
echtgenote Geertje hun 65-jarig
huwelijksfeest. ln een koets maken ze
een rijtoer door het dorp en in het
dorpshuis wordt hen een geweldige
receptie aangeboden. Uiteraard met
medewerking van het koor, waarvan
Zuil erelid was.

f ,-:
-F

':x

Dorpsbelang.

I,

Hoogtepunten

.

"Kom eens langs. Ons groepje is al zo
klein!!". Bij zo'n noodkreet moet de
nood wel hoog zijn.
Hij is afkomstig van de volleybal-

vereniging.

De uitbreiding van het schoolgebouw
begint in de zomer en hoopt rond
september klaar te zijn. Dat lukt,
ondanks de inzet van maar liefst 39
verschillende vrijwilligers uit het dorp,
niet. Belangrijkste reden: tijdens de
uitbreiding komen steeds weer betere

Het hele jaar zijn

de
berichten over roemrijke prestaties van
de sportvelden karig.

.

Een dieptepunt bij het begin van het
jaar: op 16 januari overlijdt op 78-jarige
leeftijd Hendrik Marks. Hij was op vele
terreinen actief in het dorp: bij de kerk,
bij de dorpskrant, als historicus en bij

ideeèn naar voren. Wanneer de
school weer start kan er vrijwel

ongestoord les worden gegeven, het
werk gaat door tot in de winter.

de ANBO waar hij jarenlang het

voortbestaan bewaakte. Een markante
dorpsgenoot ging heen.

.

,

Het bezoek van het volledige college
van B&W aan Boijl wordt een ware

Aan de Brink wordt een nieuwe speeltuin ingericht. Janetta Bos en Janny
Mooy spreken van een "kindervriendelijke" plek. Als naam wordt gekozen:
"De Speulkoele".

happening. Ook de "grote" pers maakt
uitgebreid melding
de
bijeenkomst, waarin op ludieke wijze
diverse pijnpunten aan de kaak
worden gesteld. Een ontspannen dag
in het kader van de gemeentelijke
dorpen-tocht, die zeker bijdraagt tot
een goede sÍeer tijdens de discussies.

van

Zomerzang in de kerk: een nieuw programmapunt. Artiesten: Chris Greaves
Lord en Feikie van der Lei.
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Op feestelijke wijze wordt de tennisbaan geopend. Wethouder Baukje
Harder en Gerard Prins (van sponsor
Rabobank) verrichten in passende
kledij de opening. Veel lof krijgt Jan
Streek toegezwaaid, de PR-man heeft
weer mooi werk geleverd. De eerste
clinic vindt direct plaats. Er kan nog
even gespeeld worden op het nieuwe
veld (met verlichting), dan volgt de
winterperiode, waarin het kunstgras

Het besturen bij Dorpsbelang gaat op
de schop. De bestuurders hebben te
vaak het idee dat ze met de actuele
zaken niet voldoende op de hoogte
zijn, zodal ze bestuurlijk achter de
feiten aanlopen. Gestreefd wordt naar
specialisme binnen het bestuur, zodat
de vinger nog beter aan de dorpspols
kan worden gehouden.

Diverse inwoners van Boijl krijgen hun
luchtdoop tijdens een ballonvlucht.
Eerst gaan Evert
Katrien
Buitenhuis vliegen, daarna kiezen
vanaf een weiland van Wim de Jong
diverse bewoners van de Bekhofweg
het luchtruim richting Tuk.

met rust moet worden gelaten.

en

Opnieuw nieuwe uitbaters van het
dorpscafé, dat intussen officieel "De
Tille" is gaan heten. Henk en Tineke
de Vries hebben het café verkocht aan
de familie Van der Walle. Moeder
Tineke en dochter Ramona zullen het
dagelijks beheer
café en
dorpshuis op zich nemen.

van

.':

,&
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E

en enthousi aste

Re d ac ti ent e d ew erk s t er

uit B o ij I

G*
"Ach, wat gezellig. No4 wat wil je wetenT Hi, hi!"
Ietwat lacherig begonnen we dit "interview". Henneke Velzeboer, redactiemedewerkster sinds de
vernieuwde uítgave van de dorpskrant (zo'n 16 jaar geleden get'ntroduceerd) ís vía de stencilclub
opgeklommen tot í1,tpiste en loopt nu al heel wat jaartjes mee op de redactíe van deze dorpskrant.
Samen met Minnie Díever en Karín Dassen íypte ztj destíjds alle kopij op de ouderwetse
ltpmachine
mét correctielint en ook vandaag de dag worden van de potjes Tipp-ex dankbaar gebruik gemaakt
door Henneke.
"Vroeger op school leek het me altijd al wat, die journalistieke richting, dus de interesse was er altijd
al. Na mijn werk, ik organíseerde activiteiten voor de gehandicaptensport, ben ík fulltíme moeder
geworden van Janine, Jacob en Josje. Het moeder-zijn bevíel me prima maar ik wílde toch ook wel
weer wat doen en toen ben ik in wat besturen en dus ook deze redactie gekomen"
"We hebben ín die tíjd wat níeuwe rubrieken gei'ntroduceerd zoals de kook- en hobbyrubríeken, leuke
testies, maar ook een puzzelpagína, men kon de oplossing insturen en écht een taart winnen! Maar het
leukste was toch wel op pad met een cassetterecordertje en bij de mensen langs voor een "diepgaand"
interview. Zo zijn we eens achter in Boekelte beland bij Bart de Haas, een boeiend.e man vol met
w ere ldv erhal en, fas ci nere nd ! "
Hoe gaat het er nu aan toe op de redactie? Deadlines zijn altijd moeilijk, want de dorpskrant is
verbonden aan het school-, kerk- en verenígíngsleven en "tja, dan bellen we er toch weer even
achteraan, toch nog even die foto zoeken! Manr als de krant dan in de bus íigt, kant en klaar, geeft het
weer een goed gevoel! "
Op de vraag of de krant in de toekomst misschien nog professioneler en mod.erner wordt, antwoordde
Henneke: "ach, het zal altijd wel een beetje een gezellige plak- en knipselclub blijven, toch?"
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Jaar van het dorysfeest
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Referendum beslissend
Bij de nabetrachting was de commissie van het
dorpsfeest tot de trieste conclusie gekomen dat
de manifestatie in 1995 voor 80 procent "in het

alle festiviteiten moeten blijven bestaan
fietstocht en de rustige dansavond.

Dorpsfeestvoorzitter Joop Benders was niet
blij met de uitkomsten, hij trok zijn conclusies
en bedankte. Direct werd als zijn opvolger
Meint Postma gekozen. Samen met Margreet
Frieswijk en Sylvia Huizing vormde hij het

water was gevallen". Er diende dus orde op
zaken gesteld te worden. Wie kon dat beter
doen dan de bevolking van Boijl zelf? Een
enquête - dorpsbreed verspreid, want meegezonden met de dorpskrant - leverde een
respons op van ó1 procent. De uitslag zou

nieuwe bestuur.

Meest sensationeel onderdeel van

bindend zijn, zo sprak men af.
De belangrijkste uitslagen:

het
dorpsfeest van 6 tot en met 9 juni 1996 was de
ballonvaart. Vijf heteluchtballonnen stegen op
met 30 gastvaarders. Er was nauwelijks wind,
zodaÍ. de vaarders de omgeving prachtig vanuit
de hoge positie konden bewonderen. Wim de

de organisatie van

het dorpsfeest moet
doorgaan
eens per twee jaar moet het feest worden
gehouden
eens in de zes jaar zal er een optocht met

Jong en ballonvaarder Herman Kleinsmit
oogstten veel roem voor hun initiatief, dat
enkele weken later zelfs nog een vervolg

versierde wagens zijn, voor het eerst in

kreeg.

2000
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Schijtfestij n voor dorpshuis

Hoogtepunten

Het doel heiligt alle middelen, zo moet de OJPcommissie gedacht hebben, toen besloten werd

.

een schijtfestijn te organiseren om geld te
verzamelen voor de verbouwing van het
dorpshuis "De Tille".
Het comité, dat de eigentijdse vermakelijkheid
organiseerde, bestond uit Jan Riemersma,

Jan

Knorren, Wessel de

Harm-Jan

Vries,

initiatief genomen.

Veenstra,

IsakMulder,
de Vries
Arend

Groen.

Een

tweetal

De Kindersoos blijkt een succes. Op
.januari komen er niet minder dan
48 kinderen opdagen om allerhande
spelletjes te doen. Nellie de Vries,
Feikje van der Lei en Anne-Marie van
der Geest hebben dus een goed

3'1

.

Jacob
Jacob
en

De "Nuttert van dêr Heide" rally viert
een lustrum. Voor de dertigste maal
wordt de wedstrijd rond Boijl verreden
en als speciale gast is uitgenodigd Wil
Hartog, de grasdroger uit Abbekerk,
na zijn successen op de TT in Assen
bekend als "de witte reus". Hartog rijdt
in de zÍjspan enige rondjes mee met
een van de deelnemers, nadat hij het
startschot heeft gelost.

koeien werd
geacht in
een van de gesponsorde kavels van een meter
bij een meter op het sportveld hun behoefte te
doen. Wie de juiste plaats voorspelde kon de
hoofdprijs van 1000 gulden tegemoet zien. De
gelukkigen bleken Luuk van der Helm uit
Wolvega en Gerrie Telpstra uit Boijl, die hun
inleg van 5 gulden dus alleszins de moeite
waard zagen zljn. Het festijn bracht voor het
vemieuwde dorpshuis 8325 gulden op. Dus
toch een goed initiatief!

. "'t Speulhokkien" kr'rjgt een nieuwe
Na

"jarenlange trouwe
dienst" verlaat Margriet van der Zee

voorzitter.

de voorzittersstoel. Die wordt nu bezet
door Ankie Asma.

.

De sportafdeling

-

die sinds kort ook

het kaarten en het biljarten

heeft

- wemelt intussen van
de emblemen van sponsoren.

"geadopteerd"

Vandaar veel foto's van in mooie
tenues gestoken teams. De resultaten
velden blijven globaal
magertjes. Waar blijven de gouden
tijden van weleer?

op de

.

Winterbericht. "De Volharding" kan
weer schaatswedstrijden uitschrijven.
Bij de estafette winnen Anne Marks,
Marjan Jorritsma en RoelotAndré

Groen. Maar ook de jeugd vermaakte
zich weer prima op het ijs, er werd een
heuse "kindermarathon" gereden,

.

Het eerste deel van de renovatie werd in 1996
voltooid: er kwam een ontvangst-, vergader- en
werkruimte, terwijl ook de aula werd voltooid.
De omgeving van het gebouw werd door de
nieuwe bestrating en beplanting heel wat
aantrekkelijker. Op 2I december kon de
bevolking het eerste resultaat in ogenschouw
nemen. Ook het café hield open huis: het eerste
jaar werd feestelijk afgesloten.

Het dorp wordt weer eens in

een

beslissing gekend. Een flinke meerderheid ziet wel iets in de aanleg van
een recreatiepark annex sauna door
de heer Keijman. En dus komt de
sauna er: half november vindt de
opening plaats. De ervaringsdeskundige in de krant: "wij kunnen u
een bezoek aanraden".
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De resultaten
uit de
.

De nieuwbouw van "De OosterbrinK' is
voltooid, maar door de vorst, diep in de
grond, kan het buitenwerk nog niet
afgemaakt worden. Vandaar het uitstel

van de geplande open dag op

seniorenklas

tijdens
het dorpsÍeest blijven
fascineren. Nu zijn Jan van den Berg,
Annie Winters, Jacoba de Vries, Griet
Wagensveld, Alie Hartsuiker en Janke

15

maart. Het hele dorp komt naderhand
natuurlijk wel kijken wat het resultaat is
van alle verbouw en nieuwe inrichting.

Mailly

de wínnaars. Het kost

de

deelnemers aan de stratenquiz heel
wat moeite om vanaf jeugdfoto's
Henneke Veldmeijer, Tineke van der
Walle, Chris Greaves Lord en Alletta
Wieldraaijer te herkennen en ook de
zeven gefotografeerde brievenbussen
zijn niet gemakkelijk te achterhalen.
De fietstocht slaagt weer prima, de
opgaven zijn te doen. Elske Marks lost
ze het beste op voor Thea Pijlman. De
slotavond wordt matig bezocht. Veel
wínnaars zijn niet op komen dagen om
hun prijs in ontvangst te nemen.
Gelukkig wordt er wel gezellig "rustig
gedanst" op muziek van Edwin Baker.

Dorpsbelang neemt een belangrijke
beslissing. Historisch interessante

Opnieuw een koe met 100.000 kg
melk: Hennie 267 van Martin en Lida
Bokkers. Het blijft een imponerende

zaken zullen centraal worden beheerd.

Ad van Goor en Gerard Prins staan
garant voor een zorgvuldige opslag van
foto's en andere archiefstukken.

ie van de oude dames.
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F,en vrouw met "Dorysbelang"

uit Boijl

t
é

rewwwe
w@ww
w :ewe

b,

Y

@w

iw
ffiffi

Marietje Terpstra-Koopstra, getrouwd met Gerry en moeder van René (16) en Wilmer (14) is tot zo'n
vijf jaar geleden bestuurslid geweest van Dorpsbelang. Vanaf 1984 was ze nauw betrokken bij allertei
doryse zaken.
llat waren zo'n beetje de grootschalige projecten in jouw periode?
Naast de realisatie van de *nieuwe Boijlerweg" in 1993 was de nieuwe aanbouw van het dorpshuis
"De Tille" een zeer groot project. Er was behoefte aan een andere, meer praktische plaats voor de
aula en er was tevens gebrek aan voldoende vergaderntimte. Besloten werd om achter de zaal van het
dorpshuis aan te bouwen.

'Hierbíj was ik veel betrokken, zeg maar, ik mocht "die kar wat trekken". Omdat we er dichtbij
woonden was dít ook wat makkelijker met overleg en zo. "
Dít project werd natuurlijk gefinancierd door de gemeente en ook de begrafenisonderneming, rnaar er
werd ook een ludieke actie opgestart door de OJP, namelijk het Schijt-Je-Rijk-festijn. Twee prachtige
koeien "graasden" op die avond zo'n 8325 gulden bij elkaar! Prachtig toch? Ik meen zelfs dat Gerry
nog een prijs won die avond!
De totstandkoming van deze aanbouw konden alle vrijwilligers die mee hebben geholpen komen
bekijken tijdens een 'open huis" in de maand december.
Tot slot, wat denk jij van het nieuwe project waar Dorpsbelang zich voor ínzet, onze nieuwe school?

Oh, die zal er zeker komen, maar wanneer, hè? Die ambtelijke molens draaien zo traog, líet de
ervaren Marietje nog weten.
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Jaar van de koe
Topproducties in de melkstal
Boijl kende een agrarische traditie. In het dorp,
maar zeker in de buitenbuurten stonden de
boerderijen haast zij aan zij. Een belangrijk
deel van de grond was oorspronkelijk eigendom
van de kerk. In de loop van de jaren verdween
het grootste deel van de (in aanleg vaak heel

kleine) bedrijven. Waar voorheen de boeren
naast een beperkt aantal koeien en varkens, niet

zelden ook nog een bijbaantje

-

als melkrijder

bijvoorbeeld had, vond sinds de jaren

zeventig-tachtig een specialisatie plaats. Veel
kleine boertjes stopten en hun boerderij kreeg
een nieuwe bestemming, niet zelden als
woonboerderij voor "import". De blijvers onder
de boeren werden groot: de melkmachine, de
gekoelde melktank en de ligboxenstal
domineerden in het beeld van de modeme
koeienboerderij, waar 70 tot 80 koeien - en
soms nog meer onderdak kregen. De
productie van de koeien verdubbelde tot een
8000 kg melk per jaar. Een van de toppers op
dit gebied vormde de boerderij van Sjouke en

Jantsje, Eppie

en Vroukje Korf op

feestvarkentje en vertelde meester Pijlman dat
de boeken had geleerd dar her bijna 50
jaar geleden was dat deze mijlpaal eerder was
bereikt.

hij uit

Gevoelig verlies
Opnieuw een gevoelig verlies in het dorp. Met
Sjoukje Deelstra ging niet alleen een van de
pioniers bij de dorpskrant heen, vooral bij de
Plattelandsvrouwen was ze zeer actief .In haar
vorige woonplaats rtras ze jarenlang
presidente, in Boijl zetïe ze zich op vele
plaatsen in, bijvoorbeeld bij de jubileumcommissie. Eén van haar uitspraken : ,,Het
gaat q niet om buitengewone dingen te doen,
maar om de dingen buitengewoon goed te
doen".

Hoogtepunten

. De sauna is in

de

Rijsberkamp. Niet alleen priikren ze regelmatig

in de top van de

regionale topmelkers,
individuele koeien kwam ook in het nieuws.
Zoals Irene 70, die als tweede koe op het
bedrijf een levensproductie van 100.000 kg
melk voltooide. En een stalgenoten, Johanna 3,

maakte zelfs een levensproductie van

andere

handen

overgegaan. De familie Keyman is
vertrokken en Ad en Alie Baars zijn de
nieuwe bedrijfsleiders van "Nieuw
Boijl".

.

De elfstedentocht op de schaats wordt
op 4 januari gewonnen door Henk
Angenent. Samen met zijn Geppie had
Jorrit Jorritsma al enkele flinke tochten

gereden als hij zich naar de finish in
Leeuwarden spoedt, waar hij om
8.10 uur de schaatsen op het ijs plant.
Het gaat aanvankelijk prima en hij
geniet van de aanmoedigingen van
het vele publiek, maar wanneer het na
vijf uur donker begint te worden komt
ht1 in problemen: Jorrit is namelijk

10.000 kg vet en eiwit vol: een prestatie, die
voor slechts enkele koeien was. weggelegd,
want daarvoor was een productie van
doorgaans minstens een 125.000 kg melk
nodig.

Recordgroei
De statistiek van de gemeente over 1996 leerde

nachtblÍnd.
Maar na opfrissingen lichamelijk en
geestelijk
in Dokkum gaat het met
de wind in de rug toch nog vlot naar
de finish op de Bonke-vaart, waar hij
om 19.20 uur arriveert en het kruisje
op kan halen.
thuiskomst
Boijt wachtte
Dorpsbelang met bloemen.

dat Boijl het snelst groeiende dorp was: er
kwamen 28 mensen bij, zod,at het dory op 1
januari 865 zielen telde. Onder hen veel

-

-

schoolgaande jeugd. Dat bleek op 28 mei, toen

bij "De

Oosterbrink" de honderdste leerling
werd ingeschreven. Nienke van Zanden werd
al op het schoolplein feestelijk onthaald.
Onder luid gezang van de overige gg leerlingen
werd zij naar binnen geloodst. Daar ontfermde
het clownsduo "Mik en Mak" zich over het

Bij
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in

ln wat kleiner verband speelt zich de
wedstrijd op de ijsbaan in Boijl af.
Nieuw is de wedstrijd met priksleeën
(geschonken door OJP). Bij de heren
wint Arend Groen en bij de dames

Week 20 krijgt onder het bewind van
het eigen onderhoud van het groen
een eigen naam: de "OpzomerweeK,.
Boijl ligt er met Pinksteren weer
piekfijn bij.

Jolanda van de Boer.

De

biljartvereniging

De school van Boijl wordt opgenomen

"Het

in een bestuurlijk cluster, samen met
Zandhuizen, twee uit Noordwolde,
Noordwolde Zuid, Steggerda, De

Zwaantje"
bestaat 15 jaar. Voorzitter Pieter
Ocjsterveld geeft aan dat het derde
lustrum niet onopgemerkt voorbij zal
gaan. ln het voorbije jaar zorgt een
debutant
sensatie: Evert
Buitenhuis wordt direct clubkampioen.
Tijdens het onderlinge toernooi het
jaarlijkse hoogtepunt, deze keer samen
met de elfstedentocht wint Leo
Driessens voor Adrie Veldmeijer.

Hoeve en De Blesse.
Om alle misverstanden uit de weg te
ruimen: opheffing van de school in

voor

Boijl is niet aan de orde.

-

De

schildersclub exposeert ter
gelegenheid van het eerste lustrum in
de kerk.
Een ideale expositieplaats, waar 185

Een nieuwe woonvorm wordt door de
bewoners van "de boerderij van Smit"
in het centrum geïntroduceerd door
Marein Boekhoudt en Hermiene van
Vliet, alsmede Arjan Lenstra en Renate
Lenstra, beiden met twee kinderen. ln
Rotterdam deden ze al heel veel
samen, zodat ze in Boijl besloten nog
dichter bij elkaar te gaan wonen en

bezoekers het werk van de leden
komen bewonderen. Onder hen 58
Boijligers. Een "kunstkenner" van

elders schrijft

in het gastenboek:

"Bulshit"; Reactie van één van de
schilders: "Engels kan 'ie ook al niet."

Wanneer Geke de Wit een kwarteeuw
kleuterjuf is aan "De Oosterbrink" viert
de hele school een dag feest. Zes
pagina's foto's
de dorpskrant
herinneren aan dit jubileum.

leven. "Wat ons hier het meeste opvalt?

De stilte! ln plaats van 16 bussen per
uur in Rotterdam nu 2, dat is

in

800 procent winst".
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. De

ouderavond

van OBS "De

Oosterbrink" staat in het teken van het
circus. Het wordt een grandioos
succes, de lokale pers wijdt er mooie
verhalen aan en in het eigen dorpsblad
staan vijf pagina's met verslagen en
vooral foto's. De omslagfoto krijgt
provinciale roem, want wanneer het
aprilnummer wordt opgestuurd naar het
maandblad "Friesland Post" besteedt
die waarderend aandacht aan "Even
Bi'jpraoten" en drukt de betreffende
omslaq af.

Friesland Post
"Evetr Bi'jpÍaoten" in de "Fdesied post,'!
De Doarpskete is al geruime tijd een namdelijks terugkerende
rubriek in het brad de
Frieslmd Post.
De heer G. Pijlma.leek het eetr edig idee om ook eens en
doarpskete uut Boyl op te
sturen. Ed wat bleek.-.-............',wij,' werden diÍect plaetst_

De DoARpsxaaxrr
'Even Bi jpíaolen heer de doryskranr
van Boiil cn bijgepÍaarlvordrêtzekeí.
achirienjaar lang, om de maand. Àlê

il

buu(en rmken meldingvan hun wetenslvaadigheden. Zo konr iedereer É
weten wiÈ slaagde voor zwemmen, EHBO
olher cetrilÍcaa! Permanetrten Ênde
kappersopLeiding, wie SaGh ng 25 jaaÍ
ls

geÍouwd.

een baby kreeg, een

piinlijke

knie heeft, een vetrë.eis maakÍe en
natuudÍiklvie vcrhuisde van en naarhe!
dorp. Nleu\vkomers vëftellen hoe heediik
sril Boijl is en darze er belvusleí Én mjn,
d€rgehaas[leven, In de dorpskEn[ -
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(í"3)
naasl he! gebuuft - dorpsnieuws van
kerk, school èn verenigingetu lvc lezen
aankondigingen erversiagm van acdvF
Ieiten imer foro,st), kdjgetr€en z.g.a.n.
dameslieb aangeboden en lezen da!café
deTllleeen paar dagetr slutvegens
Ètpu ftingsve6chijnselen' dooí de bouw
van een snackbargedeèke. voot de kids
is erook aandachr, Hun kennisvan de
dierenwereld woíd! bijgespijk€rd. En de
basisschool de OosÉrbÍink gebtuikr
'Even Bijp.aoren als schootkan[ Àltijd
leok, de rÈkeningen e! opsaeilen En her

kleinegruL

Dorpsgemeenschap bestaat vijftig jaar.
Een feest voor de jeugd, een receptie
een feestavond vormen de
programma onderdelen. De oude
dorpsÍilms en acts uit het verleden
vormen de hoogtepunten.

en

Zakennieuws: . Reinder en Liesbeth
Bottema vestigen in hun zaak een

filiaal: een winkel in interieur,
verlichting en cadeauartikelen. Het
krijgt de naam "Elisabeth,'.'

De kerk krijgt nog meer aandacht: het
mini-kerkenpad doet Boijl weer aan.
Velen bewonderen het fraaie interieur
en tonen belangstelling voor de
geschiedenis. Mevrouw Wietske de
Vries-Schippêr staat de vragenstellers
te woord.

Knipsels, foto's en werkstukken uit
vijftig jaar vormen het decor van de
receptie van de Plattelandsvrouwen
afdeling Boijl. Het gouden jubileum
wordt gevierd in het dorpshuis. De
avond wordt gevuld met een koud
buffet en een revue. Vijf leden van het
eerste uur worden gehuldÍgd: Wietske
Jonkers-Hoogeveen, lda van RlessenIt/e.n-dels, Jeltje de Vries.-Jonkers, lmy
de Vrij-lJben en Geertje Zuil-Nolles.
Wíepkje de Vecht-Regtop waà er niet

De 31't" "Nuttert van der Heide" rally
wordt opgeluisterd door de ,'Heinkel"
scooterclub, die met 65 deelnemers
de rally een bijzonder tintje geeft. Stuk

voor stuk komen ze pechvrij aan de
finish. Bij de motoren een bijzondere
prestatie: Jacob Meijer rijdt zich als
allereerste inwoner van gastdorp Boijl

toen de foto voor de krant

werd
gemaakt, 's avonds werd ze alsnog in
het zonnetje gezet.

in de priizen.
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Jaar v&n vooruitzien
Op naar Dalton

Een tent, de catering en de ontvangst van de
reiinisten diende geregeld te worden, dag- en
avondactiviteiten
moesten worden
uitgedokterd. De geëigende zaken van zo'n

Belangrijke zaken wierpen in dit op het eerste
gezicht rustige jaar hun schaduwen vooruit.
Daar was in de eerste plaats het streven van de
basisschool '!De Oosterbrink" om in het

jubileumviering werden

ook onder ogen
gezien: oude dorpsfilms, foto's en

komende jaar officieel Daltonschool te
worden. De belangstelling voor de zakelijke

handwerkspullen.

ouderavond was begrijpelijk groot, want Hans
Wenke, voorzitter van de Stichting Dalton
Nederland, was uitgenodigd de ouders op de
hoogte te brengen van de uitgangspunten van

Hoogtepunten

De commissies gingen vol
energie aan de slag onder het motto: het is
eerder reiiniedag dan men denkt.

het Daltononderwijs.
We citeren uit het verslag van secretaris AnneMarie van der Geest: "De drie voornaamste

.

punten zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Aan de hand van een
aantal uitspraken over het onderwijs gingen de

Het was weer smullen geblazen rond

de

jaarwisseling. Dankzij

een al

jarenlang vast team van vrijwilligers
bakkers en venters smult het hele
dorp rond het einde van het jaar van
overheerlijke oliebollen. De opbrengst
komt geheelten goede aan de sport.

-

ouders twee aan twee aan de slag om een
muurtje te bouwen met de belangrijkste
uitspraken als fundament. Termen als
veiligheid, waardenbesef, oordeelsvermogen
en differentiatie plaatsten velen in het
fundament van de muur. Door een spel te

-

spelen met drie puzzelstukjes

vierkant gemaakt moest

- waarvan een
worden werd

duidelijk dat samenwerking soms moeilijk is,
maar vaak noodzakelijk om tot een goed
resultaat te komen."

Schooldirecteur Geert

Pijlman vertelde over

de praktische uitwerking van

het
Daltononderwijs in de klas. Zelfs kleuters gaan
werken met een takenboekje, waarbij ze zelÍ

Klaasje Punter blijkt bij de afdeling
canasta van de kaartclub weer niet te
verslaan. Bij het klaverjassen bleek
Jan Riemersma de beste.

verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van
de verschillende opdrachten. De oudere
kinderen werken met dag- of weektaken.

Op naar de reiinie

Bericht: "Tijdens een gezellig biljarttoernooi, vanzelfsprekend in "De Tille",
werd onder het genot van een hapje en
een drankje, een lumineus idee
geboren. ls het darten niet iets voor
Boijl? Want een zichzelt respecterend
dorp behoort toch ook minimaal een
dartclub te hebben?
Aldus geschiedde!" Wim van der Walle
werpt zich op als sponsor en schenkt
een dartbord. Aanvoerder van de
dartonaten is Jan Kranendonk.

Voor 24 juni 2000 werd het feest van de 100jarige school in Boijl gepland, samen met een
rerinie. Aanvankelijk vroeg men zich af of er
voldoende belangstellenden rvaren om de
retinie te organiseren, al snel bleek dat het aan

liefhebbers niet ontbrak. En zo konden de
plannen - mooi op tijd - vaste vorïnen
aannemen.

Er werd en jubileumboek in het vooruitzicht
gesteld, een commissie diende de namen en
adressen van oud-leerlingen - 1100 zo nam

men aan

-

te achterhalen.
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Bij het populaire onderlinge toernooi

John de Vries mag met drie koeien
deelnemen aan de nationale koeienshow NRM in Utrecht. De journalistes
van de Bezembuurt maken een
minireportage naar aanleiding van een

biljartvereniging *'t Zwaantje",
strijden deze keer de buren lmke

van

Dassen en Yntze Punter om de eer. De

laatste is na een slopende dag leeg

o'echf

gespeeld, zodat Dassen wint.

.

interview:

"John heeft een grote hobby,

Op initiatief van Tineke en Ramona
van café "De Tille" is de palmpaas-

die

tevens zijn werk is. Zoals in "Veeteelt"
staat geschreven: "John heeft liever
een mooi kalf dan een brommer".
Hij ging al vanaf zijn tiende jaar mee
naar kalvenkeuringen. Altijd tussen de
koeien, daar voelde hij zich thuis. En
nu weet hij dat hij meedraait in de
absolute top van de exterieurshows
van Nederland. ln Utrecht had hij, als
enige uit de omgeving, drie koeien die
geselecteerd waren om mee te doen
aan de grote nationale keuring van 180
stuks zwartbonte koeien. Op vele
locaties heeft hij zijn prijzen gewonnen,

optocht weer in ere hersteld. Gezien de
deelname van kinderen en ouders een
goede zet.

en een droom om nog eens in
"Veeteelf' te staan met een groot
interview en foto's van de koeien

Tijdens de alternatieve Elfstedentocht
in Finland wint Roelof van de Boer de

17" prijs. Dat lijld niet imponerend,

tezamen met Corien, Hennie en hijzelf,
is uitgekomen.

maar het is goed te weten dat onder de
barre omstandigheden het gros van de
deelnemers de eindstreep niet haalde.

Bij de viering van Sint Maarten - de
kinderen treffen het dit jaar eindelijk

eens met het weer

Drachten wint de groep van fokclub
Boijl de eerste prijs. Voorzitter Jacob
Oosterveld mag de kampioensbeker in

"lnde lut beqame: Martinus

is mijn

name. lnt jare ons Heren 1399." Bijna
600 jaren heeft de klok van Boijl verteld
hoe laat het
maar ook 's
zondagmorgens opgeroepen om naar
de kerk te gaan. Wie weet kan de kerk
ook op deze dag meewerken aan het
vieren van de dag van de heilige
Martinus, waarnaar de klok en het
gebouw vroeger zijn genoemd."

ontvangst nemen.

is,

De boerderijen van Meinte Jensma en

de

Íamilie Veenhouwer aan de
Boekelterweg zijn verkocht aan

makelaar Jan Schep uit Bergambacht,

die er een paardenstoeterij en

-

legt Wytske
Hartholt een mooi verband tussen de
heilige Sint Martinus en de kerk van
Boijl. "ln de kerkklok staat het nog:

Op de regionale koeienkeuring in

een

melkveebedrijf gaat stichten. Op beide
gebieden is hij nationaal een beeldbepalende fokker, die ook op concoursen en keuringen veel prijzen wint.
Harm-Jan Veenstra wordt bedrijfsleider
op het paardenbedrijf HBC, Leendert
Koek vult deze functie op koeienbedrijf
HBC-Boijl.

Streekgemeente Frieslands End heeft
weer een eigen dominee, de heer D.
van der Veen. ln maart vestigt hij zich
in Oldeberkoop.

Weer een superproducente onder de
Boijliger koeien: Geeske 55 van Anne
en Elske Marks produceert 100.000 kg
melk. Minder fraai nieuws: een vos
heeft aclrter de schapen van Marks
aangezeten en van één werden slechts
twee poten en het vel teruggevonden.

Henk de Groot, een van de architecten
van de vernieuwde dorpskrant, mede
door zijn contacten met drukkerij
Meester, neemt afscheid. Zijn adviezen zijn altijd zeer op prijs gesteld, zo
bliikt uit het dankwoord.
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Het dorpsfeest was wederom een groot

succes. De feestavond stond in het
teken van Country en Western. De
avond was in handen van "The Young
Dynamic Graashoppers" uit Den Haag.
ledereen kon meedoen aan een aantal
leuke workshops om de kunst van het
"Line Dancing" onder de knie te krijgen
Bovengenoemd gezelschap had zelfs
drie bekers meegenomen voor de drie
beste dansers. De derde plaats was
voor Jan Streek, de tweede plek voor
Griet de Jong en winnares was Rina

De volgende morgen was
ochtend gymnastiek voor
kamertjes. De dames, Henneke en Alletta,
hadden zichzelf her en der in het dorp
gekiekt en de vragen varieerden van
o'Waar
zitten wij te relaxen?" tot "Waar
zitten wij te genieten?"

Kremer.
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Boijliger Oliebollenbakker van het eerste uur
Klaas de Vries wie kent hem niet! Getronryd meï Corrie, vader van drie volwassen kinderen, opa van
twee kleinkinderen en vrijwilliger in hart en nieren.

jaar secretaris van de begrafenisvereniging, zatjarenlang ín het bestuur van de ijsclub en
ook bii de Vogelwacht is hij geen onbekende want behalve een bestuurtijke functie onderhoud Klaas

Hii

is al 35

met heel veel zorg en liefde de volière.
Daarnaast biljart htj graag en bqh hij met héél véél ptezier oliebollen!!

l4/e schrijven december I9B I ,'
Klaas en corrie de vries ztjn op bezoek bij hm vríenden Jan en Roeli Groen.
Het is eett gezellige avond, erwordt zoals altíjdveel gelachen ennatuurtijktuordt er genoíent)ant

een.

borreltie. Een drankje maakt soms hongerig en ze lrrijgen ineens een onverklaarbare trek in
oliebollen?! "We kunnen wel gaan bakken" oppert er één. "Waaront ook niet, kan direct wel"
antv'oord een ander. En hoewel de wijzers van de klok al op 02.00 uur 's nachts síaan begint heÍ
viertal druk te bakken. Gestoken in gestreepte pyjama's wordt er in kleine pannetjes tot de ttálgende
nxorgen 09'00 uur drifiig doorgebakken. Tijdens het bakken wordt heí Íudieke plan geboren ánt de

oliebollen de volgende dag aan de man te brengen en de opbrengst aan de sport tà schenken!
De oliebollen vinden gretig oft nk en dit is het begin van een járenlange traditie!!!

Op de vraag aan Klaas of zij gevieren het eerste jaar ook in de gaten h.adden welk een leuke traditie
hier uit voort zou bloeien zegt hij "Nee, we begonnen omdat we zin hadden in oliebollen en omdat we
alle vier de sport een wartn hart toe droegen. Het was zo'n, succes dat we het wilden herhalen en dus
fi'okkett we heï jaar daarop gestreepte gevangenispakken aan en sloegen gewoon weer aan het bakken.

De keuken van Roeli werd echÍer te klein voor die enornle hoeveelheden oliebollen en dus gingen we
als snel richting de sportkantine om te bakken en dat bleek ideaal want v,e hadden een jaaràat het
deeg zo hard rees dat v,e de emmers op de ijsbaan moesten zetten onx af te koelen!!".
Vandaag de dag wordÍ er in de kantine met zo'n I3 vrij'v,illigers in alle vroegte gestart met oliebollel
bakken, waarna evenzoveel andere vrijwilligers de oliebollen huis aan huis verkipen.

De pannetjes hebben plaatsgemaakt voor grote bakot,ens welke door Berend Slot op Hoeve
Bosschoord zijn genmakt en de gestreepte pyjama's......???
Wel, er zijn geen kledíng voorschriften, maar Roeli draagt ieder
haar inmiddels overleden Jan!
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jaar nog

de oliebollen bakblouse van
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Jaar van Dalton

Hoera! Daltonschool!
Met vlaggen, met taarten en met

Er heerste terecht vreugde: vijf jaar lang was er
welbewust voorbereiding gepleegd.

balionnen

werden de berichten ondersteund.

In de hal van de school werden drie

bomen

voorkomend in het logo en voorstellend de drie

"In april heeft de visitatiecommissie van de
Nederlandse Dalton Vereniging een positief
advies, met betrekking tot het bezoek aan onze
school, gegeven aan het hoofdbestuur. In de
vergadering van het hoofdbestuur, in juni, is dit

Dalton kenmerken onthuld met

advies overgenomen.

Blije

in

de

"bladeren" de pasfotootjes van a1le leerlingen
op wisseliijsten, zodat elke mutatie aangepast
kon worden.

gezichten alom bij de officiële
ceriificering, zij het dar het tot voor kort
nauwelijks tot de gemeente Weststeilingwerf
scheen door te dringen dat Boijl als eerste

Wij zijn nu officieei een Daltonschool. "Daar
zijn wij a1s ieerkrachten en kinderen erg blij
mee en dat gaan we vieren", zo jubelde Geert
Pijlman.
Het was - vanwege de zoveelste verbouwing weer wat rommelig in school, zodat het feest
eerst intern - met een etentje voor de kinderen werd gevierd.

Klokkestoel ó00 jaar

september stond de
overhandiging van het predikaat

dit jubileumjaar: de klok in de stoel op het

Op 28

school op weg was naar deze status.

Er was ai even aan herinnerd in de aanloop van

officië1e
op het

kerkhof hing er precies 600 jaar. Hoeveel touw
is er sindsdien versleten voor het automatisch
luiden tot stand kwam? Uit de boeken werd
opgediept dat er in 1,696 een geheel nieuwe
kiokkenstoel werd gebouwd en dat in 1809 na
veie reparaties een nieuw klokkenhuis

programma.

De dorpskrant berichtte er natuurlijk uitgebreid
en

rijk geïllustreerd

over.

De officiële handeling vond plaats op

het

schoolplein, waar Dalton voorzitter Jan Diemer
samen met de leerlingen Rheate Wormgoor en
Marco Asma lintjes doorknipte, waardoor het

nieuwe logo van "De Oosterbrink"

noodzakelijk

was. Binne Wessels

uir
Oldeberkoop ieverde het hout en Roelof
Elzinge uit de Blesse verzorgde de bouw. In

werd

1888 was de gehele stoel weer totaal verweerd.

onthuld.
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De voetballertjes van F1 (Boijl/
Zandhuizen) worden kampioen. De
sterren in de dop zijn: Mark Bos,
Winfred Boekhoudt, Davey de Nekker,

Jan Nolles zorgde voor de nieuwbouw. Hij was
de grootvader van de echtgenote van Egbert de

Boer, die van 1933 tot 19ó5 kerkvoogd was.
Ook de avonturen van de klok tijdens de
Tweede Wereldoorlog kwam weer even ter
sprake. Na de oorlog vond De boer de
Boijliger klok (met de oude inscriptie) zonder
probleem, maar de klepel bleef onvindbaar.
Zoals beloofd werd tijdens het dorpsfeest een
ballonnenwedstrijd georganiseerd om dit
jubileum glans te verstrekken. Winnares werd
Eline Jorritsma, wier ballon tot Neuenkirchen

Danny Visser, Yanick Wieldraaijer,
Jacco Veenstra, Barry Mailly en Gerrien
Visser. Richard Wijntjes redde het
team toen er
veel zieken of
geblesseerde spelers waren.

te

voetballertjes van F1 dromen
natuurlijk kampioen te worden in de

De

"grote wereld". Die droom

in Duitsland zweefde. De poedelprijs
was voor Anouk Reitsma - haar ballon landde
waar die opsteeg: op het sportveld van Boijl.

Hoogtepunten

.

Noodkreet vanuit de redactieburelen.
"Dorpskrant in geldnoodl!!" Wat is er
aan de hand? De - in drukkersland
stilletjes uitgevoerde - verandering van

drukkerij betekent een

en

flinke

prijsverhoging. De overschakeling van
de glanzend witte omslagen, ideaal
voor de met liefde vervaardigde
coverfoto's, naar de doffe gele is ook
een gevolg van deze "overdracht". De

Na meer dan 45 jaar sluit op tweede
paasdag het café van Harmke Mailly
definitief de deur en de tap.

Het

redactie reageert

nauwelijks
emotioneel, denkt dat het opnemen van
meer advertenties niet de juiste
oplossing zal bieden ("er wordt al zo
vaak een beroep gedaan op onze
middenstanders") en geeft aan dat de
kostprijs per dorpskrant tussen de 2.50
en 3 gulden ligt.
De dorpsbevolking kan dus uitrekenen
dat de vrijwillige bijdrage een tikje
hoger moet.

.

versterken

al

vroeg

als

penningmeester
("Hij doet z'n naam eer aan", grapt de
redactie).
Nieuw element bij de spelen vormt de
levende stoelendans, die in de plaats
komt van de zeskamp. Het wordt een
groot succes, zeker omdat deelnemers
van alle leeftijdsklassen een kans
krijgen.
Wél blijkt direct de achillespees van
het spel: er is een aantal dobbelstenen
zoek.

's

avonds en bij slecht weer tot gevaarlijke
situaties. Nieuwe verkeersborden acht
de gemeente niet de juiste remedie, wel
een royale verlichting.

Een van de vragen bij het dorpsfeest
(in de stratenquiz) heeft betrekking op
de opzienbarende vrijwillige kavelruil,
die heeft plaatsgevonden in Boijl.
"De Dunen" maakt het landbezit van
Jorrit Jorritsma, Rinus van Stee, Anne
Marks en Albert Kleinhoven aanzienlijk

. Bij het

zangkoor worden weer
cadeautjes uitgedeeld.
Voor meer dan 50 jaar trouwe dienst
ontvangen Wilt Post en Jeltje de VriesJonkers een zilveren lepel.

Ook Hennie Veurman-de Vries

dorpsÍeest werpt

schaduwen vooruit. Er heerst een
bestuurscrisis, want naast voorzitter
Meint Postma en secretaris Sylvia
Huizing zijn de stoelen leeg. Gelukkig
gaat Marein Boekhoudt het college

De renovatie van de Boijlerweg is veel
bejubeld, maar bij de school leidt de

aangebrachte wegversmalling

is

werkelijkheid geworden voor de heren
van de volleybalclub in de vierde
klasse. De kampioenen: Jan Abma,
Albert Kleinhoven, Hielke Veenhouwer
Herman Vermeeren, Jacob Oosterveld,
Menno Visser, Rient Menger, Sierd
Dolstra, Geert Pijlman
Jaap
Ouwerkerk. Natuurlijk gaat ook trainer
Albert Rink mee op de foto en aan de
champagne.

en

overzichtelijker.

Heintje Bijkerk krijgen voor resp. 45 en
40 jaar lidmaatschap een attentie.
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Aan de Doldersumsestraat vindt een
ware revolutie plaats. In een jaar tijd
krijgt bijna de helft van alle huizen
nieuwe bewoners. De correspondentes
hebben het er reuze druk mee alle
nieuwelingen voor te stellen in de
dorpskrant.

De tennisvereniging is de vrijblijvende
fase voorbij. De eerste clubkampioenschappen leveren titels op voor:
Hilly van 't Klooster (dames) en Theo
Kremer (heren)

. De Plattelandsvrouwen

blijven een
ontwikkelen.
Onder aanvoering van Akke Bootsma
wordt de wereld verkend. Deze keer is
het Abe Lenstrastadion in Heerenveen
reisdoel. Foppe de Haan ziet men
evenals Abe slechts op video.

scala aan activiteiten

. De rommelmarkt blijft succesvol!
De opbrengst bedraagt 8000 gulden.
Toch een kleine vermaning:
matrassen, oude bankstellen, kapotte
plastic meubelen worden niet meer
geaccepteerd, omdat er bij afvoer voor
betaald moet worden.

E,VEi\ BI'JPRAOTEI\
In Boijl van 1980 t/m 19991
Graag tot ziens in het
nieuwe millennium!!!
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Een dorpscaÍé in Boijl
Het is 1953 wanneer Chris Mailly samen

met zijn yrouw Harmke en tweejarige zoontje Jan de woning

aan de Boijlerweg 39 betrekt. Chris is werluaam bij staatsbosbeheer en Harmke heeft de zorg orer
kleine Jan en gaat het dorpscafeetje runnen.
Dan al ademt het café een gemoedelijk sfeer uit. Iedereen is welkom en velen w*eten de weg te vinden
naar die vriendelijke dame achter de tap.
Al snel wordt café Mailly kortweg Harmke genoemd en wordt het hét stamcafé voor handelaren uit de
wijde omgeving!
"Met name donderdag envrijdag kon je de klok er op gelijk zetten", aldus Harmke, want stipt half 1
wandelden ze één voor één binnen en werd er druk nagepraat over de handel en wandel die
's morgens op de veemarkt had plaatsgevonden. Het was altijd een gezellige bedoening, nooit
trammelant. í4/ie genoeg had gehad werd vriendelijk verzocht over te gaan op een frisje en klokslag
24.00 uur ging de tap dicht en de deur op slot.
Het wederzijdse respect uitte zich in een jarenlange trouwe klantenlving. Klanten die waar ze ook
waren altijd aan Harmke dachten en een kleínigheid voor haar meebrachten. Zodoende staat het hele
cafeetje vol met sru.isterijen en is er ook aan de muren geen plekje onbenut.
"Het is geen goud wat er blinkt, maar aan alles hangt een dierbare herinnering", vertelt Harmke.
Het hele café en ook'de kleine zaal', ookwel 'zaal2'genoemd, ademt nostalgie uit.
Dat gezellige huiselijke wat mensen uit de hele omgeving naar Harmke toe deed trekken is er nog
steeds te vinden, hoewel Harmke na ruim 45 jaar in 1999 de deuren sloot!
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Jaar van de schoolreiinie

Pier de Jong), Ruimtelijke

Structuurvisie
De regionale pers ging er met de primeur van
door, zodat de inwoners van Boijl min of meer
onthutst ontdekten dat de enige jaren eerder
aangekondigde structuurvisie - mede opgesteld
door de oud-Boijliger Jan Knorren - in een
rapport was verwerkt, dat op korte termijn met
B&W van Weststellingwerf zou worden
behandeld.

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in "De
Tille" was er vooral veel belangstelling voor de
verkeerssituatie in het dorp. De instelling van
een 30 km zone kreeg veel bijval. Ook de
voorziening op het gebied van het openbaar

vervoer kreeg veel kritiek, maar

ja,

de

privatisering...

De

samenwerking

of

tegenstelling van

landbouw en natuur vormde een heet hangijzer.
Jorrit Jonitsma verdedigde zijn beleid in de

betreffende gebiedscommissie Beekdal Linde.
Hem stond een scheiding tussen gebieden met

landbouw

en met natuur voor ogen.

De

behoefte aan woningen in het dorp bleek groter
dan het aanbod. Tot 2010 bleken er voor Boijl

24

woningen beschikbaar

te zijn in

streven naar een vem:imd
bouwprogramma, maaÍ burgemeester Remco
Heite waarschuwde alvast dat men op korte
termijn geen wonderen mocht verwachten.
Maar de suggestie in diezelfde regionale krant,
dat het rapport linea recta in de bestuurlijke
ijskast zou belanden, bestreed de burgervader

hand

Frans Kloosterman en Gerard

Prins),
leefbaarheid en sociale voorzieningen (Renata
Lenstra en Liesbeth Dolstra) .

Reiinie 2000
Het eeuwfeest van de dorpsschool vormde de
basis voor de reíinie, waarop 700 mensen van
buiten Boijl werden ontvangen. Er was
(terecht, zo zou blijken) royaal van tevoren
een flinke commissie van 24 mensen in het
leven geroepen, die de diverse aspecten van
zo'n spektakel uitstekend hadden weten te,
beheersen, zo kon voorzitter Geert Pijlman na
afl oop met tewedenheid constateren.
Maar ook die haast talloze vrijwilligers en
medewerkers, mochten terugzien op een
geslaagd feest, dat in de dorpskrant pagina's
groot werd weergegeven.

Het

openingslied werd in volle borst
de reiinisten, zeker het

meegezongen door
refrein:

de

provinciale optiek.
De gemeente zou - met de dorpsvisie van Boijl

in de

ordening,

infrastructuur en vervoer (Marieqe Terpstra,

-

'Honderd jaor, honderd jaor,

al een ieuw, al een ieuw,
honderd jaor telt oorae schoele.
Wat een tied, wat een tíed
Wat een schoft, wat een schoft,
Wat een tied is dat toch leden.
Toch mar goed toch mar goed,
'k zie je weer, 'k zie je weer,
toch mar goed da'k jow nog kenne! "

met klem.

Dolpsbelang gewerkt

aan

gasten werden op 24 juni uitstekend
vermaakt, maar natuurlijk vormden de
herenigingen van de oude klassen, de foto's
van vroeger en de bezoeken aan school en

De

Structuur Dorpsbelang
In alle rust was binnen de boezem

van
de aangekondigde

als

kerk de hoogtepunten.
De catering was ook prima in orde!
In de grote tent werd deze zeer geroemd en
veel rei.inisten maakten van de gelegenheid

penningmeester en Anne-Marie van der Geest

gebruik er een Boijliger weekendje van te

als secretaris. Een gedegen gezelschap.

maken door hun tent op te slaan op een van de
campings!

structuurverandering.

De vorming van nieuwe commissies betekende
lucht voor het algemeen bestuur met Geert

Pijlman als voorzitter, Gerard Prins

Zaken als contacten, PR, groenbeheer, archief
en intemet gingen zij beheren.

De overige commissies: recreatie, toerisme en
agrarische bedrijvigheid (Liesbeth Dolstra en
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Groot verlies

De spel- en quizavond kan niet kapot.

Vooral in eigen kring, maar ook bij

de redactie
van Even Bi'jpraoten kwam het overlijden - net

voor de jaarwisseling - van Annegina BeunVeldhuizen hard aan. Haar tomeloze inzel en
haar gevoel voor humor maakten "het
samenstellen van elke dorpskrant tot een klein
feestje", aldus de verslagen achterblijvers.

Vijftig personen wierpen zich in de
strijd. De winnaars: Marie Marks, Enno
Russchen, Anneke Jager, Marietje
Terpstra en Arend Groen.

Hinke de Vries verlaat Boijl en vestigt
zich in Makkinga, maar natuurlijk blijft

hij met zijn rijdende winkel

Boijl

Hoogtepunten

aandoen.

.

Enige jaren geleden zou het nog

Weer goed nieuws uit stal John de
Vries: Jaan B 579 en Hellen 58'1
worden respectievelijk kampioene en

reservekampioene van alle Drentse
koeien. Hoe dat kan? De Vries maakt
ook deel uit van een Drentse fokclub,
zodat zijn dieren in twee provincies
kunnen excelleren. Dat doen ze dan
ook, want even later ziin ze in Drachten
niet te kloppen.

. Bij de Nederlands

Hervormde kerk

neemt Zus Jonkers afscheid als lid van
de kerkenraad. Vanaf 1963 heeft ze er
mee voor gezorgd dat de deur van de
kerk open is gebleven. Voor haar inzet
in al die jaren krijgt ze een oorkonde.

.

De eerste berichten rond het rioleringsplan voor het buitengebied bereiken de
krant. Vast staat dat er na 2005 geen
ongezuiverde lozingen meer mogen
plaatsvinden op het oppervlaktewater.
De gemeente komt met nadere orders!
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totaal overbodig geacht worden, maar
nu lijkt het zinnig zelfs de kinderen van
een agrarisch dorp als Boijl de boer op
te laten gaan.

dorp ook het bestuur van
Dorpsbelang - is verbluÍt door de
Het

sluiting van het kantoor van de
Rabobank. Dat sluiting op den duur

onvermijdelijk zou zijn, daarover
bestaat geen verschil van mening.
Maar om zonder overleg op 2 juni de
knip op de deur te doen, dat vindt men
ronduit onfatsoenlijk.

Een primeur: sumo-worstelen in Boijl.
De eerste kampioenen melden zich:
Henk de Weert bij de heren en Marjan
Jorritsma bij de dames. Nam het
massaal opgekomen publiek de
wedstrijd wel serieus??

Het is weer volop slopen en timmeren.

De aanpassing van de kleedkamers

van het sportcentrum en de nieuwbouw
van de peuterspeelzaal staat op het
programma. De peuters gaan even
naar "De Tille" en de klussers krijgen
ruim baan, uiteraard naast de
activiteiten van de officièle aannemer.
Vlak voor kerstmis vind de heropening
plaats door wethouder Van de Bles
die zo hij dat wil direct een baantje
op de ijsbaan kan trekken.

-

-

Een vervelend bericht. "Tot onze
verbijstering hebben wij dit jaar
tweemaal te maken gehad met
grafschennis. ln beide gevallen is er
een grafmonument totaal vernield.,,
Tegen deze vorm van vandalisme is
nauwelijks kruid gewassen, beseft ook
de kerkenraad.

Na twintig jaar besluit Jannie de Vries
het
het
dokterscentrum in Noordwolde naar
Boijl, waar die dan bij de winkel van
"De Vrij" kunnen worden opgehaald.
Aaltje Marks neemt de dienst voorlopig
over, maar er wordt gestreefd naar een
gezondheidscentrum.

te stoppen met het regelen van
vervoer van medicijnen vanuit

Dat de

Dorpsgemeenschap een

actieve vereniging is voor jong en oud
bewijst ook dit jaar weer de discoavond
waar de jeugd zich in een paar uur tijd
in het zweet danst.

Nieuwe winnaars bij de kaartclub,
eindelijk. Bij de klaverjassers wint
Henneke Veldmeijer voor Arie van de
Sel, bij het canasta is lmmy Slot
winnares voor Janny Ouwerkerk.
Kaartclub "KC '89" bestaat tien jaar en
dus wordt er twaalf uur lang gekaartll
Henneke Veldmeijer blijkt ook hier niet

te

kloppen, Klaasje Punter neemt

revanche bij canasta.

Nog geen voldoende uitingen van
sport. Twee jaar geleden is er gepoogd
een bowlsvereniging op te rÍchten en er
zijn intussen 20 deelnemers. Voor de
goede orde: dit is geen bowling (met
kegels) maar bowls, gespeeld met
kunststof ballen. Plaats van handeling:
"De Duker" in Noordwolde.
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Boijl krijgt een eigen síte op internet.

Te bereiken via www.dorpen.nl.

Het

onderhoud blijkt naderhand (zoals zo
vaak) een probleem.

#,ffiffiÉ
Jaar van de MKZ

Bedrijvigheid

In het kader van het

De buurten mochten het ruim intelpreteren!
Structuurplan

Weststellingwerf wordt berekend dat Boijl 23
zelfstandige bedrijven telde. In de meeste
gevallen betrof het agrarische bedrijven,

daamaast

was een behoorlijk

aantal

recreatiebedrijven actief. Het aarrtal winkels
bedroeg nog vijf. Daarbij was ook nog geteld
de winkel van "De Vrij", die op 28 april sloot.
Na 55 jaar, want zolang dreven Jan en Immy de
Vrij hun dorpswinkel in het centrum, jarenlang
al weer met hun zoon Jannie. Vooral voor de
oudere generatie zou de sluiting van de
"buurtsuper' flink moeten wennen, zo was de
verwachting.
Er werden enkele noodvoorzieningen getroffen.
Bij AHB kon men terecht voor postzegels en
wenskaarten, terwijl er ook een krantenrek
werd geplaatst. Ook konden er de medicijnen

worden afgehaald. Voor de

allermeest

noodzakelijke artikelen opende café "De Tille"
gedurende enige tijd een noodwinkeltje, maar
dat werd geen succes. Toen de winkeldeur werd.
gesloten was er een gevoel van weemoed, maar.
natuurlijk ook van dank voor de familie de Vrij:
voor hun diensten tijdens, maaÍ zo nodig ook na

winkeltijd.

in de eerste schuren de eerste

schermutselingen plaatsvonden viel het besluit

de optocht af te gelasten: de MKZ-nasleep
was te pijnlijk. Besloren werd zelfs het hele
dorpsfeest een jaar te verschuiven!
Ook de rommelmarkt werd verschoven en wel
naar 15 september. Maar ook in de nazomer
werd de traditionele rommelmarkt een groot
succes!

Hoogtepunten
De Bonte Avond georganiseerd door de
waarin zitting
Herman Vermeeren,
Jan Riemersma, Henneke Veldmeijer,
Andries Wieldraaijer, Mhairu Blom en
Ria Hoffman blijkt meer dan ooit
een succes. Tineke
Ramona
hebben in het dorpshuis 220 stoelen
maximale om
behoorlijk ruimte voor het serveren
houden maar er komen 300
mensen. Dat levert grote problemen op
want juist na de brand in Volendam zijn
strenge eisen gesteld aan de
brandveiligheid van openbare ruimten.
ln de loop van het jaar geeft de
brandweer na enige aanpassingen,
bewegwijzering
dergelijk, het
sein "brandveilig" en stelt het maximale
aantal bezoekers (inclusief personeel
en artiesten) op 250.
Bij al die verbeteringen wordt ook de
warmtebeheersing
gebouw
eindelijk onder controle gebracht.

Dorpsgemeenschap

hebben

-

en

neergezet het
te
-

er

De MKZ-crisis
De eerste lentedag van 2001 bracht slecht
nieuws: in de IJsselstreek werd op een
melkveehouderijbedrijf mond- en klauwzeer
geconstateerd. Later volgden op de Veluwe en
bij Dokkum meer haarden.
Gelukkig bleef Boijl en omstreken gespaard,
maar de dagen waarop zelfs de melk niet mocht
worden opgehaald en geen voer mocht worden
geleverd gaven een dof gevoel, niet alleen bij
de boeren.

Nog lang ijlde de MKZ-crisis na.

Linten rond boerderijen herinnerden

nog
maanden aan de bedreiging. Ook in breder
verband waren de gevolgen soms ingrijpend. In

het begin vaÍl het jaar

Net toen

kondigde

de

feestcommissie aan dat het na zes jaar weer tijd
werd voor versierde wagens.
Het thema: Oude Ambachten.
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en

in het

Het voornemen van behandelcentrum
Hoeve Boschoord om in Oosterstreek

tegen

de grens met Boijl, een

dependance te vestigen zorgt voor
onrust onder de bewoners in de buurt.
ln beide dorpen wordt een enquête
gehouden.

Tijdens de nationale voorleesdag
"De Oosterbrink" direct maar

Wytske Hartholt-van Dijk wordt als
pastor van de gemeente Frieslands

nodigt

prominent uit: burgemeester
Remco Heite. Voor de kleintjes

een

End opgevolgd door Erica Plomp-den
Uyl. ln Makkinga begint ze een "bed
en brochje", de resterende 21 uur in

declameerde hij het werk "Boris", voor
de groten nam hij het boek "De man in
de kraan" ter hand.
"Deze voorleesochtend blijft ze bij",
aldus de schoolleiding.
Bij de eigen voorleeswedstrijd van
hoogste groepen wint Sylvia
Jorritsma de eerste prijs. Zij mag
de school vertegenwoordigen in de
regionale ronde.

de week is ze pastor.

"lk ben

benieuwd hoe de wereld van tieners er
in Boijl uitziet en wat hen bezighoudt",
zegl ze bij de introductie.

de

Motorclub Chaos komt verrassend uit

de hoek: er wordt een muzieknacht
georganiseerd, waarbij diverse
artiesten optreden die wonen of
woonden in Boijl: Grietje en Tinus

Veldmeijer,

Johan

Hoogeveen,

Geertje Visser, Bert Witteveen en
Geertje Fledderius (van "DOVO"),
Mark Oosterveld, Erik Pijlman en

Jasper Japing (van

"smooth
Delinquent"). Gastoptredens zijn er
van Jan Willem de Vries en Sharon

Oosterveld.

De "Slokkie Boys"

ontbreken niet en ook Jelle Gutterswijk
speelt diverse nummers op z'n gitaar
mee. Een nacht vol muziek en wat al
niet meer. De conclusie:
"Al met al een zeer geslaagde avond"!

Sinds 1 april hebben Lydia en Rudi
van Oosten het beheer van de sauna

overgenomen. Naast

hun

bedrijf

"Xtra Fit" in Wolvega gaan ze ook in
Boijl starten met zwemlessen.
Daarnaast krijgt de accommodatie
een sauna, zonnebanken en een

.

tennisbaan.
Op 2 juni is de officiële opening!

Yvonne Gutterswijk zwaait al weer
enkele jaren met de hamer in de
vergaderingen van de Plattelandsvrouwen, nu wordt ze ook gekozen in
dezelfde functie bij het gemengd
zangkoor van Boijl. Daarin zingen
overigens nog 12 inwoners, dat is

C1 en

De kerkuilen, die al enkele jaren

worden

De D's worden uitgenodigd voor
een voetbalweekend in Duitsland.

vroeger veel groter geweest.

.

Dl van de voetballers

beide kampioen.

hun

nest hebben in een van de schuren van
de gebroeders Bergsma, krijgen dit jaar
voor de eerste keer kuikens. Het is een
prima muizenjaar,
weten de
deskundigen. De kerkuilen brengen vijf

zo
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Dierendag op "De Oosterbrink"
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regel2: Scnrljiop wat jà aan had

regel 3: Schrijf op wat je aan het deed
regel 4 en 5: Scbrijf op $rat eÍ gebeurde
regel 6: Schrijf op hoe jij je voelde

Ik was in Surhuisterveen in de sporthal.
Ik had mijn taekwoodo kleren aan-

Ikwasindespeettiun. í:S
Ikhad een oude broek en een oude rui aan\

Ik had goed geschopt.
Ik moest tegen een hele grote man sparTen.
Met de blauw met rode band
ikwas blij en gelukkig.
Jentje Russchen GR.6

\-l

K,

Mark Bos 9r.6

bij de computer.
had een jurk aan.

IFwas op het land
Ik had mijn overal aan

was

was aan het computeren.
had de computer uiet goed afgesloten
Niemand had het gezien.
Ik voelde me blij.
tt1
it'
SIETÀDOLSTRA GROEP.I 6

/

lic zar op de schelter.door de Brínk te rijcien.
Ik lcralde tegen een boom en de schelter was kopot.
Ik voelde me bedroefd.

/á\

Ik
Ik
Ik
Ik

Ik was binnen.

Ik was

aan het trekker

rijden

g

En ik moest aaast de b,akselaar rijden
tEn er gebuerde nfts ik zat aleen 1 keer vast
En
'

fl<

voelde me gelukig

Yanick Wieldrahyer 9r.6
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Een broek en een ftui.
Devaatwass er uitruimen
Er viel een g1as.
Ik heb het opgeruimd. ,{
Ik voel me schuldig.
Debora Roelofsen groep.ó-

/a
Q7

Lk was hhet we'and.
Ik had een lange broek aan.
Ik was. met Kobus aan het spelen.
Kobus stond op mijn teen.

Dat deed best zeer.

k

had pijn.

Jetske Kloosterman gr.6

Jaar van de Ridder

Eindelijk weer Dorpsfeest

Prins werd ridder

Veel plannen stonden nog wel in de steigers,
hier en daar werden zelfs de voorzichtige
bouwsels van het vorige jaar bewaard, maar
nog altijd overheerste de gedachte aan de

De vergadering van Dorpsbelang is een waar
hoogtepunt. Geert Pijlman en Anne-Marie van

der Geest ondervragen interessante gasten,
terwijl Chris en Feikje het muzikale gedeelte
verzorgen. Eerst vertelt Bart Noordhuis hoe
hij samen met partner Elisabeth Bisschop zijn
planten- kwekerij en groothandel "Exeptio"

MKZ-maatregelen, die het onmogelijk maakten
in 2001 een optocht met versierde wagens te
houden. Het hele feest werd zelfs afgelast, een
beetje uit piëteit met de slachtoffers elders.
Nu werd tijdig in herinnering gebracht dat het
thema van de wagens diende te zijn: Oude
Ambachten, zo nodig vrij vertaald. Als speciale
attractie werd een "Levendige Stoelendans" in
het vooruitzicht gesteld. Toen het zover was
heette het evenement weer gewoon "Levende
Stoelendans". Als winnaars kwamen uit de bus
Richard Wijntjes en Josje Veldmeijer.
Hun prijs: "een gigantische zak snoep."
De wedstrijd tussen de versierde wagens - en
dus van de buurten - bracht horden mensen op

van de grond heeft gekregen.

Dan vertelt Greet Bergsma over het bedrijf
van Jan Schep. Een imperium van zevenlien
bedrijven waarvan in Boijl de paardenstoeterij
het meest in het oog springt.
Als derde komt de nieuwe pastoraal werkster
Erica Plomp-den Uyl aan het woord over haar
theologische roeping en als laatste mag
burgemeester Remco Heite niet alleen over

zijn dagelijkse zorgen over alle gemeentenaren, maar ook over zijn schaakpassie
getuigen. Maar mogelijk nog het meest valt

de been. Geen wonder, sinds 1995 had dit
fenomeen zich niet meer voorgedaan in de
straten van Boijl en omstreken. Om 9.00 uur
vertrok de stoet van elf wagens: "tot in de
puntjes en de laatste details verzorgd", zo
schreef de anonieme joumaliste in "Even

Bi'jpraoten". De wisselbeker ging

deze avond het begin en het eind op. Na het
zakelijke deel wordt penningmeester Gerard
Prins in het zonnetje gezet, want hij is precies
35 jaar bestuurslid van Dorpsbelang. "En wat
al niet meer in het doqp", aldus de voorzitter
Pijlman, die onder daverend applaus bekend
maakt dat Prins is benoemd tot erelid. Het
wordt een bewogen avond voor de oude rot in
het vak, want op weg naar de kleine uurljes

naar

Boekelte, waar de overwinning werd gevierd
met een barbecue, de tweede prijs was voor

Boijl-Centrum en De Wissel werd derde.
Na afloop van het feest welde de vraag op:

maakt Heite ook nog bekend dat hij is
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje

wanneer het volgende festijn??

Nassau.
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. Op 1

De mooiste bijdrage in de dorpskrant kwam
van de correspondente van het eigen Boijl-

augustus was juf Geesje
Harsevoort-Beuker maar liefst 25 jaar
in overheidsdienst en ook 25 jaar
werkzaam aan onze school. Op eigen
uitdrukkelijk verzoek is hieraan op
bescheiden wijze aandacht gegeven.
Zo is zij op donderdag 29 augustus
met haar eigen groep 314 mel een luxe
rujtuig, getrokken door 2 paarden, naar
de Kale Duinen geweest. Geesje had
zelf voor de inwendige mens gezorgd.
Voorafgaand aan dit uitstapje is ze in
het spellokaal toegesproken en heeft
ze enkele cadeau's van kinderen, team
en ouderraad ontvangen. Naar eigen

Centrum,: "Jim weeten het natuurlek allemaole
wel, maar ik wil et toch nog even vertellen.

WiJ hem een ridder in Boijl. Op de

leste

algemiene jaorvergadering van Dorpsbelang is
Gerard prins benuumd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Wat een verrassing,
burgemeester Heite het him de versierselen,
beheurende biJ de Koninklijke onderscheiding

opspeld. Van harte feliciteerdl Zoe'n lintien
kriJ zo maar niet, maar hij het et wel verdient.
Het is bijna onmeuglijk om alle verenigings op
te nuum waor hij zich in de afgeloopen 35 jaor
veur inzet het. WiJ hoopen dat hiJ daor nog
een poozien mit deur gaon mag". Inderdaad,

zeggen kan

dat was een geweldige verrassing, toen aan het
slot van de Dorpsbelang vergadering Prins tot
ridder werd geslagen, hij kreeg het lintje, zijn

ze terug zien op

een

geslaagde viering van dit jubileum.

vrouw Jannie de bloemen.

Hoogtepunten

.

bij het koor: Hiltsje
Blumers stopt na tien jaar als dirigente,
ze gaat weer meezingen. Titus de Boer
bedankt als secretaris. Hij was maar
liefst 35 jaar lid van "Het Gemengd
Koor" waarvan 33 jaar als bestuurder!!
Veranderingen

. Voor bijna 30.000 euro mag het
schoolplein aangepast worden

en

o

voorzien worden van nieuwe klim- en
klautertoestellen. Dat is veel geld,
maar de eisen worden steeds
strenger en eigenlijk durft het schoolbestuur niet weer een belangrijk
beroep te doen op Boijler vrijwilli

Beladen met kilo's vuil (in plastic
zakken) keert de schooljeugd

enthousiast en voldaan terug van de
jaarlijkse gemeentelijke schoonmaakactie, waarbij het zwerfvuil te lijf word
aan.
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Wie zijn de winnaars van de
seniorenwedstrijd tijdens
het

Waarom kunnen oude tijden niet
herleven? Op b.v. het sportveld?
Waarom kan er in Boijl geen dames
voetbalelftal op de been worden
gebracht getuige een Íoto van 20 jaar

dorpsfeest? Roelie Boertje, Klaas
Dijkstaal, Margje Jager en Jo Rósener

Manz zijn de gelukkigen. Wat heet: ze
zijn het meest fanatiek in de
weer! De meest gemakkelijke vraag
tijdens de stratenquiz is natuurlijk:
"Welke Boijliger werd in april van dit
jaar Ridder in de Orde van Oranje
Nassau?" De uitslag: nul fouten.

geleden?

Sinds de jaren '40-'50 is

het
leerlingenaantal op de school van Boijl
niet meer zo hoog geweest: na de
zomervakantie (en na de sluiting van
de school in Zandhuizen) gaan er 109
kinderen naar "De Oosterbrink".

De moderne eisen gaan niet aan Boijl
voorbij: in "De Tille" komt een algeheel
rookverbod. Tijdens de pauze wordt

De gemeentelijk overheid heeft het
plafond van de kantine in het

mogelijk nog voor een

sportcentrum aÍgekeurd. Dat moet dus
vervangen worden en omdat de kas
na de verbouwing leeg is herinnert
men zich het succes van enkele jaren
geleden, toen de actie "schijt je rijk"
veel geld in het laatje bracht.
En dus treden er weer twee koeien
in het strijdveld om in het gegokte
vierkante metertje hun behoefte te
doen.
Laat in de avond komt het er toch nog
van - mevrouw D. Boekhoudt-Pronk
en Hiltje Ouwerkerk worden de
gelukkige prijswinnaars.
Het sportcomplex kan voor 4000 euro
gerestaureerd worden en dat is een
prachtig resultaat!

'rookhol'
gezorgd, voor de rest zal de nieuwe
regel consequent worden nageleefd.

De kaartclub KC '89 is in "nood". Het
bestuur roept kaartliefhebbers op zich
te melden middels een oproepje in de
dorpskrant.

Het is verder een actieve vereniging
want er wordt wederom een gezellige
kaartmarathon georganiseerd.

Het bestuur Jan

Riemersma

en

Henneke Veldmeijer kan meer samen
als goed besturen - zij hebben samen
de hoogste boom op hun naam staan
en spelen samen een boom met nul
komma nul roem.
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ln de klas van groep 1 en 2 hadden we als voorbereiding op het huwelijk van
Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima een speciale koninkliike hoek
ingericht rnet een troon, kaptafel rnet attributen, heel veel feestkleding o.a. een
trouwjurk met sluier en trouwpak. Ook hebben we hei bruidspaar een felicitaiiekaart gestuurd met al onze namen er op.

Bij de voorplaat
Tijdens het maken van de krant vroren onze vingers praktisch vast aan het toetsenbord, waardoor wij
ons telkens genoodzaakt zagen ons richting ijsbaan te begeven voor koek en warme chocolll
En ja hoor,de ijsbaan was duidelijk de 'place to be'!
Voor sommige was het de eerste keer dat ze zich op 'glad ijs' bevonden, maar met stoelen, sleetjes
of aan de hand van mama kom je een heel eind?l
Op de foto;
Jense Bergsma vlak voor de finish en Julia & Ruben de Jonge genietend van een sledetochtl
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Jaar van de boerderij
Plannen voor de toekomst

Boerderijen in Boijl

De centrale punten in het dorp werken - al of
niet gedwongen - aan verandering. Neem de
kerk, waar het oude orgel het begaf en plaats
moest maken voor een nieuw instrument. In de
zomer was er weer de tentoonstelling van
wandkleden: een waardevolle attractie voor

Het jaar 2003 werd nationaal uitgeroepen tot
"Jaar van de Boerderij". Er verscheen een
keur aan boeken en publicaties op dit terrein.

Ook "Even Bi'jpraoten" deed mee: Thea
Pijlman maakte in elk nummer van de

jaargang een verhaal over één van de Boijliger
boerderijen.

vele fietsers.

Dan het dorpshuis, waar Tineke en Wim van
der Walle zich terugtrokken als beheerders.
Dorpsbelang vond Klaas en Geke Compagner
bereid het beheer over te nemen, zij het dat ze
ook hun cafe "'t 'Westende" in Steggerda

Dat waren - zo leerde een recente telling nog 26 melkveebedrijven, 3 akkerbouwbedrijven en 10 overigen (paarden-, schapenof hobbyboeren met dieren).

In de dorpskrant verschenen artikelen met
mooie foto's van enkele boerderijen,

bleven runnen.

De klus in Boijl zou een tijdelijke blijken te
zijn. Café "De Tille" bieef nog wel eigendom
van familie van der Walle, maar op 1 juni werd

te weten, Anne Marks, John de Vries, Sietse
Jorritsma, Adrie From en Luuts Mutder (zie
foto) - al was het maar om te laten zien hoe

het in de verkoop gebracht.

groot het grondgebied van

Tenslotte de school, die met een vloed van

leerlingen

en nieuwe eisen aan

het

Daltononderwijs doorlopend in ruimtegebrek
verkeerde. Omdat het in de nabije toekomst
waarschijnlijk lijkt dat de peuterspeelplaars en
de basisschool gezamenlijk op dienen te
trekken, werden er plannen voor nieuwbouw
ontwikkeld.
Die kwamen helaas - in combinatie met andere
dorpsplannen - wat ongelukkig in het nieuws,
maar al snel was iedereen er van overtuigd dat er
voldoende ruimte voor inspraak zou zijn voor de
plannen werkelijkheid zouden worden.
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Boijl

is.

Hoogtepunten

.

.

"Eindelijk", zo zucht men, eindelijk is de
speeltuin aan de Brink gerenoveerd. Er
is een nieuwe bestrating gekomen,
enkele speeltoestellen zijn vernieuwd
en er is een tafeltennistaÍel geplaatst.
De gemeente belooft nog enkele
bankjes.

Harm-Jan Veenstra gaat terug naar de

boerderij van zijn vader als
paardentrainer, bij het Kl-bedrijf van
Jan Schep wordt hij als bedrijfsleider
opgevolgd door Harry van Middelaar.

.

Het eerste voetbalelftal van Boijlwordt
kampioen van de 6' klasse B. De
beslissende wedstrijd tegen Stanfries,
met 250 kijkers langs de kant, wordt in
de dorpskrant haast van minuut tot
minuut verslagen. Na de overwinning
(en de promotie) wordt er uitbundig
feest gevierd op het sportpark en in
"De Tille". De feestvarkens: Hans

Meijer (trainer), Ep Blaauwbroek
(grensrechter), Douwe de Vries,

Renee van Zanden, Gerben Nijsingh,
Raymond Hunneman, Geufi Bolder-

man, Henk van der Laan, Mark de
Vries, Ron Jager, Henk de Weert,

Stevan Nijsingh, Koos

Dorpsgemeenschap organiseert in "De
Tille" een Kunst & Kitschmiddag. Jan
Menger probeert de ouderdom en de
waarde te schatten.
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Akkerman
(leider), Cor Kuiper, Marcel de Lange,
Gerlof Bofiema, Herman Mailly, Edwin
de Jong en Ron Peter Wormgoor.

ln de nacht van 9 op 10 augustus
brandt de woonboerderij van Arjen en
Renate Lenstra (die het voorste deel
bewoonden) en van Marein Boekhoudt
En Hermiene van Vliet (de bewoners
van het achterste deel) en hun kinderen
helemaal af. Nog de hele zondag is de
brandweer bezig de smeulende brand
onder controle te houden. De

gedupeerden vinden elders in het dorp
onderdak en roemen de medewerking
van de dorpsgenoten.

Bij de

Plattelandsvrouwen geeft

Monique Suring een

nieuwe dirigente van het koor. De
afdeling Boijl bestaat 55 jaar en twee

leden van het eerste uur worden
gehuldigd: lmmy de Vrij en Zus
Jonkers.

Trouw wordt elk jaar de "Nuttert van der
Heide" rally verreden. Jan Veldhuizen
geeft bij de start op het sportpark nog
altijd uitleg bij elke oude motor en dit
jaar bemannen Andries Wieldraaijer en
Albert Kleinhoven weer de bezemwagens. Anne en lmke Dassen zijn
weer de enige deelnemers uit Boijl.

is er een
over draadloos

belangstellenden

inÍormatieavond

samenwerking.

internet, bij diverse andere dorpen al
ingevoerd. Realisatie blijkt naderhand
niet mogelijk in Boijl, zodat ADSL als
alternatief moet dienen. Peter Blom
houdt de site www.boijl.nl keurig in de

"Even

Het dorpsfeest wordt door weinigen
geëvalueerd. Wat erger is: Marein
Boekhoudt is nog als enige over van
het bestuur. Bestuursuitbreiding is
derhalve zeer gewenst willen we het
dorpsfeest instant houden.

De beide biljartverenigingen

houden
hun toernooi. Op woensdagavond is "'t

Zwaanï1e" actief, op maandagavond
"De Stooters". Bij de eerste club wint
Jan van Zanden het dagtoernooi, Riek
Akkerman is het hele jaar het meest
constant. Club "De Stooters" krijgt in
Ronald Stienstra een mooie winnaar,
Alwin Nieborg wint de jaarprijs.

Bij Dorpsbelang is Pier de Jong,
gespecialiseerd in agrarische zaken,
25 jaar actief als bestuurder. Hij wordt
derhalve terecht in het zonnetje gezet.
Het is gelukt, AHB is sponsor en er
hebben zich 25 dames gemeld. het
damesvoetbal kan weer van start in
Boijl. Als eerste resultaten worden een
winst- en een verliespartij gemeld. Dat
kan minder.

lucht en actueel.
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Ook voor

Bi'jpraoten", zo zal blijken.

muzikale

workshop. Een mooie opstap voor de

Voor

Het nieuwe informatieboekje over Boijl
is uit. Het is een mooi, meer eigentijds
product geworden - mede door de
grafische afdeling van "Hoeve
Boschoord" - de start van een mooíe
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F,en Dorysboer

uit Boijl

Dat Anne Marks later boer wilde worden wist híj
al op jonge leeftijd en hij bracht dan ook al ztjn
vrtje tijd "achter" door. Toch besloot zijn vader
dat Anne naar de ULO moest want "een gedegen
opleiding was belangijk", aldus Hendrik Marlcs.
Anne dacht híer anders over en nadat hij over de
eerste twee jaar dríe jaar had gedaan mocht hij
wel "gaan" met een lijst met "landhekken"ofwel
een serie énen! Op de Lagere Landbouwschool
ging het een stuk beter en als beste van de school
eindígde hij cum laude waarop de weg vrij was
voor de Middelbare Landbouwschool in Meppel.
Na ook deze opleiding met goed gevolg te hebben
afgelegd ging Anne een maatschap aan met zíjn
vader en ging zijn wens in vervulling... boeren!
In de loop derjaren veranderde er nogal wat rond de boerderij want hoewel het voorhuis zoals wij het
nu kennen reeds uit 1922 stamt werd er "achter"flink met de tijd meegegaan. Zo werd in 1969 een
ligboxenstal gebouwd met ruimte voor B0 koeien. Langzaam maar zeker groeide echter de veestapel uit
zijn jasje en tien jaar later werd er een flink stuk bijgebouwd waardoor maa,r liefst 40 stuks vee extra
op stal konden. Maar hoe groter de veestapel hoe meer tijd het melken kost en in 1983 besloten vader
en zoon tot een hele moderne manier van melken. Er werd een visgraaddraaimeíkstal aangeschaft!!
Nadat ik Anne een aantal keren heb gevraagd wát voor stal (?) begint hij te lachen en besluit me na de
thee te laten zíen op welke wijze de koeien nu gemolken worden. Eén voor één stappen de koeien op
een langzaam ronddraaien carrousel, waarbij zij in de voftn van een visgraad komen te staan.
Ze worden dan aan de zijkant aangekoppeld en terwijl ze staan te eten draaien ze langzaam rond en
Seven rustiS hun melk. Als de rit erop zit worden ze weer afgekoppeld en voíla ze stappen weer
rustig af! *Het was destijds een dure investering", aldus Anne móár het halveert de tijd die we kwijt
zijn met melken en die tijd kan op een andere manier nuttig besteed worden.
Nu we toch buiten zijn krijg ik een hele rondleiding van Anne en Elske met wie hij in 1987 trouwd.e.
Nou meende ik altíjd dat zij op een hele romantische mnnier bij elkaar waren gekomen met als gemene
deler "het boerenleven" mnar niets is mínder waar...
Elske kwam uit de grote stad, leerde iets op ftnatschappelijk vlak, paste vaak op Tina en Willem
Wever, ging op zaterdag uit en zag en overwon Anne bij "De Koperen Pomp"!
Maar hoewel dus niet van boerenkomaf werd Elske fulltime boerin en het echtpaar Marks vormde een
prima team. Behalve goed teamwork op en rond de stal resulteerde dit in 1988 in de komst van dochter
Laura en binnen het jaar werden zij eveneens verblíjd met zoon Hendrik. Nou denkt men bíj het krijgen
van met name een zoon toch gauw in termen van "Aha een opvolger... ", opper ik voorzichtig, maar dit
bliikt zoals het er nrt voorstaat niet echt een optie. "Ze helpen wel eens achter maar de interesse is er
niet echt en ze zijn vrii ín hun keuze wat ze later willen gaan doen dus we zien wel hoe het lopen gaat",
aldus Anne.

Hoewel ik gewapend met pen en flink kladblok verscheen had ik geen enkele vraag op papíer, máár na
de rondleiding ben ik een heel stuk wijzer.
Behalve melken wordt er ook geschud, gemaaid, gekuild.
De koeíen die in mijn ogen sneu en apaft op stal stadn zijn drachtig en worden twee maanden voordat
ze Saan kalven droog Sezet en een paar weken voor ze daadwerkelijk kalven mogen ze de wei in en
wordt het kalfje als een echt kuddedier tussen de groep geboren.
Ik heb ook gezien dat ook een koe een ring door haar neus kan hebben en dat dít dus heus geen
voorrecht van een stier is. Men doet dit als een koe wil zuigen bij een andere koe! Maar hoewel
piercings modern zijn mag er niet meer geringd worden en vanaf 2006 is ook merken met stikstof niet
langer geoorloofd want een koe mag maar een paar pijnmomenten hebben in haar leven!
Tot slot weet ik nu dat Tedje 23 de beste melkkoe ís, een koe met zes spenen geboren kan word.en, een
magere koe een goede melkkoe kan zijn, dat het hardwerken is maar "op het land het leven goed is" en
dat bij Anne en Elske de wekker aI om 10 over 5 afloopt!!!
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Kleunijk jaar

Kleur bij OJP-jubileum
Een belangrijke mijlpaal in de zilveren
geschiedenis van "Even Bi'jpraoten" werd

Eeuwfeest Toneelvereniging
Het 100-jarig bestaan van de toneelvereniging
"Nut en Genoegen" werd op 17 april op grootse
wijze gevierd. Leden en oud-leden, genodigden
van de gemeente en zusterverenigingen uit het
dory zorgden voor een zeer geanimeerde

bereikt met de editie van september 2004: de
eerste omslagfoto in kieur. Het drukken van
de dorpskrant was overgedragen aan de
grafische afdeling van Hoeve Boschoord en
dat betekende naast beter papier vooral meer

receptie, waarbij het natuurlijk niet ontbrak aan

sterke verhalen over mooie uitvoeringen van
vroeger. Het bestuur van nu had zich zelfs
uitgedost in Charleston-stijl (20-er jaren).

mogelijkheden

op het gebied van

de

iilustratie: foto's in kleur bijvoorbeeid.

De leden van de "Oude Jaars Ploeg"
presenteerden hun vlag , maar ook het versiag
van het 50-jarig bestaan was geheel in kleur.
In de rode feesttent werden leden en oud-leden

ontvangen, waaronder oprichter Jan Hofman.
Voorzitter Geert Pijlman van Dorpsbeiang liet
niet na de ludieke, maar vooral de ideëIe

inbreng van OJP in het do.p onder de
aandacht te brengen. Zelf koos de club
natuurlijk vooral voor vertier en voor veel
muziek tijdens dit gouden jubileum.

Voorzitter Meint Postma heefte in het bijzonder
welkom de ere-leden Hannie Beun en Trijntje
Lijsten-Meijer, alsmede het oudste oud-lid, de
87-jarige Netty Roos-van Riesen. Er was verder
een broodmaaltijd, een fototentoonstelling en
natuurlijk toneel van vele hedendaagse sterren
van "Nut en Genoegen".
Tijdens het borreluurtje kwam burgemeester
Remco Heite met de verrassende mededeling
dat Riek Akkerman - jarenlang actief bij het
toneel - \'vas benoemd tot iid in de Orde van
Oranje Nassau. Ook zijn verdiensten op diverse
andere gebieden speelden daarbij een rol, maar
niet voor niets werd hij nu gehuldigd, ook nog
als ereiid van de vereniging.

Hoogtepunten
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Het kinderkoor geeft samen met het
"grote" koor een concert in de kerk.
"Wat waren we zenuwachtig, maar wat
was het leuk." Bij Het Gemengd Koor

worden weer enkele trouwe leden

gehuldigd: Heintje Bijkerk voor 40 jaar
zang en Roelie DuÍven voor 25 jaar.

.

De uitvaartvereniging "De Laatste Eef'
historisch
probleem: er zijn minstens drie
dragers nodig om het team
compleet te maken.

kampt met een haast
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Kees Bos verschijnt als oudste diskjockey (bij het programma "Oud maar
niet versleten" van radio Centraal) bij
Hart van Nederland van SBS 6 op de
televisie. De 86-jarige verhuist dit jaar

Voorzitter Bertus Nijsingh, penningmeester Klaas de Vries en secretaris

Jan Edema van de

naar Twente.

Slechts 5 inwoners van Boijl - van de
36 die de moeite hebben genomen het
enQuêteformulier in te vullen en terug te
zenden - willen dit jaar een dorpsfeest.
"We slaan dit jaar gewoon over", geldt

beloond zien. Een mooie samen-

werking, goed voor het vogelbestand,
het uitgangspunt
dit
stippenplan.

zo is

als

'á

algemene mening aan Marein
Boekhoudt, nog altijd het enig

bestuurslid van de feestcommissie.' Op
naar 2005, naar betere tijden.

bij

Bij wedstrijden in de manege "De Drie
Gemeenten"
Christien
Russchen met haar pony Fleur
clubkampioene dressuur en ook nog
uitgeroepen tot de beste combinatie
van de dag. Bij het springen winnen
Linsey Binnendijk
Marcel
Binnendijk een eerste prijs.

wordt

Een nieuwe verschijning in en rond het
dorp: de Bosbus. Voor 5 euro worden
toeristen vervoerd van dorp naar dorp,

van camping naar

"Vogelwacht"

maken zich met hun vereniging sterk
voor een nieuw project: het vogelweidebeheer. Ze doen dat op de
landerijen van diverse boeren, die in
het kader van Agrarisch natuurbeheer
een vogelvriendelijk beleid financieel

en

museum.

De oude postbussen vormen een
bezienswaardigheid, de belangstelling

De

blijkt behoorlijk, goed voor een vervolg.

samenwerking

met

de

voetballertjes van Zandhuizen leidt
uiteindelijk tot de naam BOZO.

TPG post bezuinigt en plaatst een
kleinere brievenbus in het dorp en de
dienstdoende postbode zorgt voor de

Wanneer het 81-elftal kampioen wordt
gaat dan nog onder de noemer
Zandhuizen.

lichting. Vooral tijdens hoogtijdagen
(rond kerstmis en nieuwjaar) puilt de

De maximumsnelheid
wordt 30 km per uur.

post uit de bus.

Gerard Prins gaat afbouwen. Hij
bedankt als secretaris van de sport-

in het dorp

Op de nationale koeienkeuring NRM
in Utrecht boekt John de Vries - die
,nog altijd boert in maatschap met zijn

vereniging waar Anne Gorter
voorzitter wordt en Roelof-André Groen
secretaris
en Prins krijgt de gouden
KNVB-speld uitgereikt.

-

moeder Hennie de Vries-Groen - een
,geweldig resultaat: zijn vaars Venetiè
2 wordt bij de jongere zwartbonte
koeien kampioene van Nederland.
Een pracht prestatie.

De nieuwbouwplannen van een multifunctioneel centrum en van woningen
aan de Boschoordweg verkeren
maandenlang in een schemertoestand.
Vanuit Dorpsbelang en school worden
geregeld pogingen ondernomen schot
in de zaak te krijgen, maar dat wil niet

\,.

lukken.

Vanaf 1964 is Pier de Jong penningmeester geweest van het PaardenÍonds
Noordwolde e.o. Jan Mulder fungeert
sinds 1979 als secretaris. Beiden
vinden het nu welletjes. Wilma Bouman wordt de nieuwe penningmeester
van het uit 1910 daterende fonds.
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Ook de volleybalclub heeft fusieplannen: met NOVO wordt een nieuwe
club gevormd. Nog net op tijd viert DOS
(uit Boijl) het 2S-jarig bestaan met een
receptie. Jelly Menger en Lineke Diever
worden geprezen als initiatiefneemsters, als actieve dames tijdens (vrijwel)
de hele periode worden Corry de Vries,
Anneke Dassen en Lineke Diever in de
bloemen gezet. Naast alle feestvreugde
heerst er ook een beetje droeÍenis: na
het korfbal gaat ook het volleybal
verdwijnen uit het dorp.

Motorrijden blijkt nog steeds populair
in Boijl. Er wordt weer een motorclub
opgericht genaamd "Fun Riders".

Voetbal leeft in Boijl en men verheugt
zich op alle E.K. wedstrijden. Oranjekaarten zijn te koop bij café "De Tille".
De bezitter van een Oranjekaart is
verzekerd van een zitplaats en krijgt
korting op de drankjes tijdens de
wedstrijden dat Oranje speelt.

Bij de voorleeswedstrijd wordt Jiske
Dassen kampioen: zij gaat "De

De Leeuwarder Courant brengt groot
(en in kleur) de drie tweelingen op de
school van Boijl: Josanne & Melissa
Nieuwenburg, Deamen & Ramon
Ouwerkerk, Martine & Ruben Klein-

hoven met

juf Thea Pijlman

Oosterbrink" vertegenwoordigen bij de
regionale strijd in Wolvega.
Het café krijgt nieuwe eigenaars: Kees

en Baukje Dijkstra hebben café "De
Tille" gekocht en ze gaan ook het

en

klasgenootjes.

dorpshuis beheren. Op 29 januari
2A02 zwaaien ze voor de eerste keer
de deuren open, en vele nieuwsgierige
Boijligers komen een kijkje nemen.

Precies 25 jaar geleden startte Geert
Pijlman met de toen nog naamloze
dorpskrant, nu wordt hij gehuldigd
omdat hij 25 jaar verbonden is aan
"De Oosterbrink". Kenmerkend is het
opschrift van het spandoek wat voor
de school geplaatst was: "25 jaar

directeur, nog steeds een goed
humeur."

De activiteitencommissie van de sport
heeft al een aantal leuke initiatieven
ondernomen om de sportkantine
gezelliger te maken. Op bijgaande foto
bieden zij voorzitter Anne Gorter - in
bijzijn van de hoofdsponsor autobedrijÍ

W. Ouwerkerk een

gloednieuw

scorebord aan.
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Juur van de "light-versie" vun het Dorpsfeest

Dorpsfeest 2005
Je

kijkt

er maanden naar uit en plotseling is het

zo maar weer..... Dorpsfeest!

Het bestuur, bestaande uit Marein Boekhoudt,
Tineke van der Wal1e en Anne-Marie van der
Geest, vraagt zich af hoe men zich dit
dorpsfeest zal herinneren? Ongetwijfeld als het
Dorpsfeest met de tropische temperaturen van
maar liefst 30 graden, maar ook het Dorpsfeest
waar lange discussies aan vooraf gingen met
de vraag "is er nog draagvlak voor?".
Uiteindelijk werd gekozen voor een 'lightversie' en werd het een groot succesl!

juni werd het Dorpsfeest
feestelijk geopend door de oudste
Dondeidag 16

deelneemster, mevrouw Hartsuiker. Zij gooide
een emmer vol confetti de zaal in waarna de
60+ spelmiddag kon beginnen. Een 'busreisje'
en bingo stonden o.a. op het programma en het
werd een gezellige middag.
Vrijdag 17 juni gingen de kinderspelen 'op
herhaling'. De weergoden waren goedgestemd
en het was een hele fijne middag met leuke
spelletjes en veel limonade, chips en ijs.

Vrijdagavond was het tijd voor de stratenquiz!

De grootste wijziging in het programma,
aangezien de stratenquiz altijd

op de vroege

zondagmorgen stond ingepland, maar het was
een gesláágde wijziging. De quizmaaksters,
Henneke en Alletta, genoten vanaf het terras

in het rond rijdende en fietsende
Boijligers die zich bogen over vragen over
Boijl, Broodjes Aap en vele foto's! Met een
bonusvraag werd iedereen naar café "de Tille"
gelokt waarna het nog een paaÍ uurtjes heel
gezellig was. De opmerkingen 'Makkie' en
'Zatte doen' waren de dames niet gewend dus
dáar komt in2007 weer verandering in!!
Zaterdag 18 juni werd er weeÍ 'Levend
Ganzenbord' gespeeld. Een gezellig spel voor
jong en oud. Er was één buurt verkleed en wel
BiJ Harmke en deze ganzen kregen de prijs a1s
van de

mooist verklede groep!
Zondagmiddag 19 juni vormde de fietstocht
vaÍl maar liefst 28 km een geslaagde afsluiter!
We koesteren de leuke herinneringen in de
volle overtuiging dat we er met elkaar in 2007
weer een waar spelÍakel van gaan maken
wanneer we weer voor 'het volledige
programma gaan'!!
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Boijl haalt de Leeuwarder Courant op 4
maart. "Koude record van 20,9 graden
in Boijl".

Franciscus Hendricusz de Speyker
(Frank Spijkers) bezoekt de Dalton
basisschool en geeft een stukje

geschiedenisles aan groep 7.

De mini-playbackshow is weer een
groot succes. Dennis Rooks, Jouk

o Jiske Dassen wordt op 17 maart
voorleeskampioen van de gemeente
Weststellingwerf. Ze leest het eerste
hoofdstuk voor uit: :De Vloek van

Dam, Sander de Vries, Arnold Dassen

en

Stefan Goddijn gaan

er

als

'Normaal' met de eerste prijs vandoor.

Whaanwater" van Corrie Hafkamp.

'I

De Bonte Avond is weer een mega
succes. Wat het bestuur betreft en aan
het enthousiasme van de deelnemers
te merken en aan het geluid uit de zaal
te horen was het een geslaagde laatste
dorpswinteravond.

Op 23 augustus strijkt Omrop

Fryslán
neer in Boijl. Live worden Geert Pijlman

en

Henneke Velzeboer geïnterviewd
voor het Friestalige radioprogramma
"De Grins".

Een nieuw gezicht, met een nieuwe
visie. Na 6 jaar heeft Hans Meijer W

Burgemeester Gerard van Klaveren is
begonnen aan zijn kennismakingsronde
langs alle 24 kleine dorpen van de
gemeente. Een tijdrovende klus die van
start is gegaan in Boijl.

Boijl omgeruild voor een

nieuwe

uitdaging namelijk W de Westhoek.
Richard de Boer wordt de nieuwe
trainer van de verenioi
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De volière is helemaal vernieuwd door
een aantal handige vrijwilligers, meld
Dorpsbelang. Klaas en Douwe de

Dansvoorstelling.

Vries, Wim van der Walle, Roelof
Marinus en Berend Slot worden
hiervoor hartelijk dank gezegd, evenals
Wessel de Vries die een nieuw bord
heeft vervaardigd met daarop "De
Jolige Piepers".

OntspooÉ.
Het was erg leuk bij het theater. We
Kregen ook een soort dansles dal vond
Ik wel grappig. Er waren nog twee andere
Scholen en we gingen ook nog een kleine
Voorstelling geven.

Eline Jorritsma

Voorstelling.
Het was niet leuk dus het was saai
Jorn

e

Het F1{eam en F2- team worden beide
kampioen in de finale.
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Van de basisschool "de Oosterbrink"
hebben dit jaar 23 leerlingen in

?KOIECí

groepsverband de Avondvierdaagse
gelopen ledere avond 10 km in de

omgeving van Noordwolde onder ideale
weersomstandigheden
De laatste avond werd de groep,
gekleed in het schooltenue, door veel
belangstellenden van bloemen voorzien
idens de
ke intocht.
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Je hebt'm niet
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