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E,VE,N BT'JPRAOTE,I{
In Boijl van 1980 tlm 1999!
Graag tot ziens in het
nieuwe millennium!!!
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COLOFON

"EVEN BI'JPRAOTEN"
ls'een twee-maancjelijkse uitga'.': ten dienste van school, kerk,
v.renigingen
en wordt financieel gecragei door o.a. Nederiands Hervormde_Gemeente in en van het dorp BoyL
te Boyl, Rabobank BoylNoorowolcje, openoare tsalisschool "De oosteroi'ink" en de vereniging
Dorpsbelang te Boyl.
REDACTIE:

Geert Pijlman
Henneke Veldmeijer-Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Annegina Beun-Veldhuizen
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman

MEDEWERKERS:

BEZORGERS:

Fennie Mulder-Flobbe
Nel Bastiaans-v.d. Bom

H. Bijkerk
J. Jonkers

Manie Marks-de Wit

W. Boelen

Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
J elly Menger-Oosterkamp
Kl

A. Veurman
R.C. Bos

W. Kraakman
D. Jager
K. Marks
J. Rósener Manz-Calvelage

aasje Punter-H ofstee

MEDEWERKERS BUURSCHAPPEN:

Bink

Jo Rósener Manz
Sjoukje Hazeloop en Gerda parmentier
Meint Postma en Thea Mooy
Feikje de Vries en Sierd Dolstra
Klaasje Punter en Karin Dassen
Margret Wijntjes en Carin Binnendijk
Roelie Groen en Lammie Jongbloeá
Annie Winters
Jantje de Vries en Alie Weldraayer
Bea Prakken en Jelly Ooslerveld
Annie en Anne Marks
Gea van Zanden en Fennie Mulder
lmmy Slot en Margriet van der Zee
Gré Bovenkamp

Bezembuurt
Daoken
Afteveer
Sne/s HuÍfe
Boyl Oost
De'vtfrsse/

BoylCentrum
Bil Harmke
Bekhof
Boekefte
Ríj sberkam p/M e u leve ld

e. o.

Kerl<vveg

Kokkeweg
Westhoe|
Banknummer:

31

.02.22.257 t-n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boyt.

Alle fotc's in dezs krant zijn na te bestellen. U kunt daarover ccntact opnemen met de recaciie.

Voor de inhcud van de ingezonden stukken nee!.nt de redactie geen ve!'ê;lhvcct-cir:g. Niet geriaa:st wo!'cen aÍtjkei€n v,?anran de
re:actie meeni, iai zii beieCigend of discriminereno kunnen zljn voci weike bevcikingsg:cep cen ock. De reaaCJe bel'oudi zcn hei
recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te piaatsen (ancnieme bneven v,,orden niet geplaat*).
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"De tijd vliegt", en zo lijkt het soms ook, want de kerstballen zijn nog niet opgeruimd of het is alweer
tijd om de piek op te poetsen.....!!
De ontwikkelingen c.q. vooruitgang, volgen elkaar in razendsnel tempo op en of we willen of niet,

óí "*"

moeten, rennen, vliegen, vallen, opstaan

en weer doorgaar.....r

{í

En zo zijn we dus alweer beland in de december-maand!
Aan de rand van een nieuw jaar, een nieuwe eeuw en zelfs een nieuw millennium!
Voor velen een feest-maand, waarbij met name de familiebanden nog eens extra worden aangehaald.
Voor anderen echter gaat het gezegde " De donkere dagen voor Kerst" letterlijk op.
En hoewel dat zeker tot nadenken stemt, willen wij, de redactie, u allen toch.....

Hele fijne Kerstdagen toewensen
eén gezellige jaarwisseling!
Wii hopen dat het jaar 2000

&1en'
fW
\ U gezondheid en voorspoed brengt!!!

BIJ DE VOORPLAAT
Voor de voor- en achterkant van de laatste krant van deze eeuw, hebben wij gekozen voor een
compilatie van verschillende voorplaten, welke de afgelopen 20 jaar Even Bi'jpraoten hebben
opgesierdl
De eerste echte dorpskrant, d.w.z. een bundeling van school-, kerk- en verenigingsnieuws, verscheen
in mei 1980.
Een vraagteken sierde de voorkant, want een geschikte naam voor de krant was nog niet gevonden.
Het tweede nummer, welke in september 1980 uitkwam, bracht daarin verandering;
Even Bi'jpraoten was een feit!
ln de loop der jaren is de dorpskrant 'gegroeid" in de ruimste zin van het woord.
Het aantal pagina's is meer dan verdubbeld, rubrieken werden bedacht met voor jong en oud elk wat
wils, de typemachines werden verruild voor computers en het stencilwerk maakte plaats voor
professioneel drukwerk.
Ook de voorkant veranderde in de loop der jaren, want de tekeningen van de hand van Karin Dassen
werden langzaam maar zeker vervangen door foto's van gebeurtenissen in Boyl.
Foto's werden als iets moderner gezien, maar ook tijdgebrek speelde Karin steeds meer parten, want
het waren niet zo maar wat schetsen maar vaak hele kunstwerken welke zij pleegde te maken.
Een ander verschijnsel was het ontstaan van een heuse redactie, onontbeerlijk voor een dorpskrant in
deze vorm en hoewel een hele klus bij tijd en wrjle.....noemen wij het vaak gekscherend onze 'baby'!
Het enige wat eigenlijk onveranderd is (zelfs in samenstelling niet of nguwelijks) en waar we ook niet
zonder kunnen, is de niet-groep en het vaste team van bezorgers!
En, als we dan toch bezig zijn, ook u werkt onveranderlijk mee aan het instandhouden en verbeteren
c.q. vernieuwen van 't Even BiJpraoten, want zonder (steeds meer!) kopy en uw financiéle steun is
het onmogelijk een dorpskrant als de Boyliger dorpskrant te maken!
Kortom, vanaf begin 1980 tot eind 1999, zijn we er met z'n allen in geslaagd om vijf tot zes keer per
jaar een gezellige dikke familiare dorpskrant uit te brengen en daar hopen wij in het jaar 2000 tot ver
in het volgende millennium, mee door te kunnen gaan!!!

Van voor naar achter, van boven naar beneden en van links naar rechts; Voorkant - mei 1980
jaargang 1, sept. '80, sept. '82, dec. '82, dec. '84, febr. '85, aug.'85, okt. '87, okt. '88.

Achterkant-nr.1 1989,nr.2'89,nr.6'89,nr.6'90,nr.5'91,nr.1'92,nr.4'92, nr.2'93,nr. 1'94,
nr. 3'94, nr. 1 '95, mei-nummer 1995, nr.6'96, nr.4'97, nr. 6'97 en nr.4 1999 jaargang 20!!!
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EVEN BUURTEN
Bezembuurt
Als laatste bericht van deze eeuw hebben wij
in ieder geval iets bijzonders te melden.
Al betreft het een ex-bezembuurtie, het is de
moeite waard om hierover meer te vertellen.
Gea de Vries, die al geruime tijd met Brand
Jan in Hemrik woont en inmiddels al een
dochtertje heeft, had zich opgegeven om mee
te doen aan het televisieprogramma "Love
Letters". Linda de Mol komt na vier jaar met dit
programma weer terug op de buis. Om
hiervoor geselecteerd te worden, moet je wel
aan een heleboeldingen voldoen. Eén hiervan
is'Aangeven hoe je het huwe-lijksaanzoek zult
docn". Dat was voor Gea een uitdaging. lk zal
ook niet vertellen hoe dat is gebeurd. Op 15
februari 2000 kun je hier zelf van genieten. lk
was één van de 100 gasten, die uitgenodigd

was om mee te gaan naar de Studio

in

nodigd voor het bruiloftsfeest in Baarn. Dat had
de Tros geweldig verzorgd. Een koud en warm
buffet en een dessert buffet. Met een gezelliQ
orkest werd er ook gretig gedanst.
Om één uur werd ik weer voor de deur afgezet.

Een hele bijzondere dag, die ik niet gauw zal
vergeten.
(Gerda)

De volgende blijde boodschappen horen hier

heel goed bij. Onze buurt zal

een
verjongingskuur ondergaan. Mirjam en Corien
zijn in blijde verwachting. Met al deze goede
berichten rest ons nog om,
iedereen fijne kerstdagen te urensên en voor
dit bijzondere nieuwe iaar héé|, héél veel

goeds.

Oktober vertrokken wij met twee prachtige
bussen om 10.00 uur vanuit Hemrik richting
Hilversum.
had het idee dat
op
schoolreisje ging. Aangekomen bij de studio's
stonden daar ook de supporters van de twee
andere echtparen in spé. Er moest nog heel
wat gebeuren voordat alle mênsen naar
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Zoals beloofd in het vorige nummer van de
dorpskrant, brengen wij u bij deze op de hoogte

van de nieuwe bewoners van nummer 9 (de
voormalige woning van Ton de Knijf).
Het zijn de zevenendertig jarige Debbie en haar
één jaar oudere man Harrie Kaal die met een

bijna complete dierentuin vanuit

de

Wieringerwaard naar Boyl verhuisd zijn.

Voor het paard, de

4

honden,

2

katten, 2

geiten, 10 cavia's (wie wil er nog één - ze z'rjn
gratis op te halen), hangoorkonijn een kom
met vissen en een jonge duif is er gelukkig
ruimte genoeg in en om huis en dan is er zélfs
nog plaats voor de twee nieuwe eigenaren.

t

Natuurlijk zijn wij

er

nieuwsgierig naar hoe
Wieringerwaard op de
Doldersumsestraat beland (is de goede naam

iemand

uit de

van ons buurtje zelfs tot dáár

door-

gedrongen?).
Bijna goed !

afdalen.
Kijken, dat zeg ik alleen.
Hierna gebeuren er díngen waar je nooit bij stil
staat als
zo'n programma ziet. De

Debbie blijkt familie te hebben in Wolvega en
toen ze na een lekker etentje in Doldersum

huwelijksvoltrekking op de buis is niet rechtsgeldig, dus werden wij met een bus naar het
stadhuis gebracht, waat ze door dezelfde
ambtenaar in de echt werden verbonden. Ook
nu ging het feest verder. Wij werden uitge-

bekeken de boel en waren direkt enthousiast.
Harrie had net een week daarvoor een nieuwe

je
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Wolvega-waarts keerden, kwamen ze langs het

te koop staande huis van Ton. Ze stopten,
baan op
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Snels Hutte

ik

binnen konden gaan. Wij werden een beetje
opgepept en hoorden wat er allemaal wel en
niet mocht. Enfin, de stemming en spanning
zat er wel in.
Zo tegen twee uur zat iedereen in zijn eigen
vak en kon men beginnen met de volgende
voorbereidingen. Het is de moeite waard om
mee te maken wat er allemaal moet gebeuren
voor zo'n programma. Linda kwam eerst zelf
een praatje maken. Ze was hoog zwanger en
liet weten dat dit op 15 februari vreemd aan
zal doen. Zo, nu kon de'\uedstrijd" beginnen.
De spanning kun je zelf meemaken. Wat een
feest, dat zijwonnen!!
Wat een mooie en bijzondere bruid, met haar
al even charmante moeder, kwam daar de trap

t
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Gerda en Sjoukje.

Hilversum.
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de salarisadministratie van een

accountantbureau in Kampen gekregen, zodat
een verhuizing naar Boyl voor het woon-werk-
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reizen geen bezwaar hoefde te z'rjn. Het enige
probleem zou nog de verkoop van hun eigen

huis kunnen zijn, dat zelfs nog niet eens
helemaal afgetimmerd was. Gelukkig bleek dat

hard mee te vallen; na twee weken flink
aanpakken was het huis klaar, kon in de
verkoop en... .....werd zelfs de eerste de beste
verkoopdag verkocht.
Ook al moet Harrie nu toch nog een uur rijden
om op z'n werk te komen, Debbie en hij
genieten met volle teugen van de rust en de
natuur waarin ze beland zijn. Paardrijden in de
bossen, het verzorgen van de vele dieren,
klussen in en om huis en motonijden...., al
hun hobby's kunnen ze hier naar hartelust
uitoefenen.
Debbie en Harrie, de hele buurt hoopt dat jullie
woonplezier hier in ons buurtje nog heel lang
zalblijven bestaan.
Niet alleen de verhuiswagens maken bij ons
overuren, ook de ooievaars.

Verbouwen, trouwen, een nestje bouwen en
nu achterde kinderwagen sjou ...eh lopen.
Van harte gefeliciteerd Alletta, Henk en yanick
met jullie op 29 oktober geboren dochtertje en
zusje Leonie, Lisette. Gelulorrrensen van de
buurt en natuurlijk ook van... d'itf_{i.o)r

Karin en Klaasje.

P.S. Henk, wanneer wij zeggen dat wij je
inbreng in de tuin niet zo geweldig vinden,
hoef je nog niet direkt de hele tuin over de kop
te gooien hoor ! Alleen de rommel opruimen
en het gras een keer maaien was alvoldoende
geweest!

en daarom ben ik stiekem fussendoor toch aan
het rondkijken voor iets dichterbij huis.

ln mijn vnje tjd zit is (samen met Wetze) in het
Hometown
Saloandancers in de Hoeve. Natuurlijk dans ik
daar ook (eigenlijk best wel fanatiek) en ben
redactielid en opichter van ons ctubblad.
Daarnaast heb ik nog een grote hobby en dat is
paarden en dan vooral het Friese ras. Deze
sport beoefen ik al een aantal jaren aan de
Boekefter bij Jetze en Conie Konrij.
lk hoop dat voor iedereen nu een beetje
duidelijk rs wie ik ben. Aok wil ik ook nog even
van de gelegenheid gebruik maken om
iedereen hele gezellige keddagen te wensen
en heelveel gezondheid in 20O0.
groetjes Rita Bakker.

bestuur van Vereniging

Wij wensen haar met haar vriend heel veel
woonplezier toe in Boyl!

Krokkewes
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Bij deze wens ik u gezellige kerstdagen ên
een goed begin van 2000!!

Het ís weer tr1d voor de nieuwe

Even

G. Bovenkamp.

BiJpraoten. Bij ons aan de Klokkeweg bleef
alles zo'n beetje b'rj het oude.
Alleen op nr. 12 is een nieuwe bewoonster
gekomen en zii stelt zichzelf even aan u voor:
Howdy Boyligers!

De deurbel!! Wanneer ik naar beneden ren,
staat mevr. Bovenkamp voor de deur. Na
uitleg over "Even Bi'jpraoten', vraagt of ik in de

volgende uitgave mezelf

wil

voorstellen.

Wij gaan m.i.V. 6 decem
verhuizerr naar Wolvega.
Ons nieuwe adres wordt;
Familie S. Korf
Steenwijkerweg 44
8471LC \Molvega
Tet.:0561 42L321
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Brinknieuwtjesffi @BiJHarmke

Dit is de laatste dorpskrant van 1999, de tijd
gaat zo snel bedenk dat wel.
Wij moeten weer een bewoonster van de Brink
missen. Vele jaren was mevr. Eindhoven ziek,
en op 26 september j.l. is zij overleden. Haar
naaste familie wensen wij veel sterkte toe, om
dit verlies te verwerken.
Gezinsuitbreiding bijJeanette en Jan Mooy.

14 november werden ze verblijd met

de

geboorte van een dochter en Voor Ashley een
zusje. Haar naam is Savannah.
Alles ging voorspoedig. Het is een lief klein
poppetje en ze heeft een gitzwart koppie met
haar.

Veel geluk en gezondheid wensen wij jullie
met de kleine Savannah.

Verder wens

ik

iedereen Prettige Kerst-

dagen en een Voorspoedig en gezond 2000.
Jo

Eindelijk ook uit onze buurt weer eens wat
nieuws te melden. Het huis van mevr. Jannigje
Veen, die een plekje heefi gevonden in de
Menning, heeft nieuwe bewoners gekregen.
Hierover horen wij later wel meer want ze ziin
nu nog met vakantie.

Familie de Jong op nr. 45 is inmiddels
geïnstalleerd, maar er moet zo hier en daar
nog welwat gebeuren. Klaas, Wilma en Hans
zijn van Vinkega naar Boyl verhuisd samen
met hun 2 honden en 4 katten.

Na zo'n 2O jaar Vinkega vonden ze het tijd
worden voor iets anders. Klaas rijdt elke dag

naar Heerenveen, waar hij werkt bij Spruit
Arkenbouw. Wilma is werkzaam bij thuiszorg
"De Friese Wouden" en zoon Hans gaat iedere
dag op z'n brommer naar het Lindecollege in
Wolvega. En dan is er ook nog dochter Ellie,
maar die woont op zichzelf.

Wij wensen jullie heel veel woonplezier

in

Boyl.

Niemand zal het ontgaan zijn, want als je zo'n
grote Abraham en nog 4 kleinere in je tuin hebt
staan, betekend dat wel wat.

Hendri Derks heefl op 19 november zijn 50'
verjaardag gevierd. Hendri en natuurlijk de rest
van de familie nog van harte gefeliciteerd
Een beetje laat........De vorige krant lag net bij
de drukker, toen Martin de Groot zijn teen
brak. lnmiddels loopt Martin natuurlijk alweer

rond alsof er niets gebeurd is, maar deze

eervolle vermelding in de krant wilden wij hem
toch niet onthouden.

Verder hebben wij niet veel spectaculairs te
melden van de Kerkureg deze keer.

En mochten jullie denken dat de motorsport
wat op ln kont zit, vergis je niet want w'rj
hebben er weer een crossêr in de dop bij.
Enige weken geleden zagen wij op een zondag
Jorn Klaverboer z'n eerste voorzichtige rondjes
rijden. Toen er ook nog publiek bij kwam, in de
vorm van de buurmeisjes was het ïeest

compleet en riep Jom enthousiast: "nog 5

Daarom willen wij iedereen.....

rondjes".

hele gezellige kerstdagen toewensen en
êen heel gelukkig, maar bovenal ook

vast nog wel meer van Jorn......succes.

Met een beetje training en geduld horen wij

gezond 2000!
En laten wii hopen dat deze nieuwe eeuw
voor eên ieder van ons heel veel goeds in
petto heeft!!
lmmy en Margriet

Bedonkf,l
HierbU willen wij iedereen bedonken
voor de felicitoties, koorten, telefoontjes
en notuurlijk de codeous, die wijwegens
de geboorte von ons zoontje en broertje
Julion
mochten onfuongen!
Met Julion goot olles noor wêns en Helen
is erg in hoor sos met hoor nieuwe broertje

Anne, Lucie, Helen en Julion Gorter

Boyl-Centrum
De fam. v.d. Polder is vertrokken uit Boyl. Zij
hebben hun woning verkocht aan dhr. Gerard
Hollander. Hij was vroeger bouwvakker, maar
heeft inmiddels ook de pensioengerechtigde

en

hoopt daar aan de
Boylerweg van te genieten. Hij is al druk bezig
om de tuin naar eigen smaak in te richten en
als hijvergunning kan krijgen gaat hij zijn huis
ook nog verbouwen. Wij wensen hem veel
woonplezier in Boyl Centrum en dat h'tj zich
híer maar gauw thuis mag voelen.
leeftijd bereikt

Wist u dat......Big Brother ook al in Boyl

is

doorgedrongen?

ln de Tille werd in het weekend van 20
november in de tussenzaal een aangepast
onderkomen ingericht waar 4 jongelui, 24 uur
moesten verblijven. Ze mochten niet slapen en
kregen van het publiek verschillende
opdrachten die moesten worden uitgevoerd
om wakker te blijven. Ook moesten ze ieder
uur 2 pilsjes opdrinken. Een jongeman moest
wegens oververmoeidheid afhaken. De andere
drie hebben het volgehouden maar wat ze er
aan verdiend hebben is niet bekend!!!
Aezodeze keer niet meer
ln de volgende eeuw ben ik erweêr

-Prettige feestdagen en een gelukkig en
gezond nieuwjaar!!

4 Annie

Even wat laatste nieuwtjes uit onze buurt.
Allereerst wat verhuisberichten.

is

Fam. Oosterkamp
naar Noordwolde
vertrokken. Jacob en Helga hebben het huis
van Oosterkamp gekocht en wonên er
inmiddels al. Ze wijn nog druk aan het
verbouwen. Jacob en Helga en de kids veel
plezierin julliewoning. Toen kvvam dus nr. 107
weer vrij. Ruben en Janneke hebben hun huis
gekocht. Zij woonden

in

Noordwolde maar

wilden wel graag weer naar Boyl toe. Janneke
Jager is geboren in Boyl. Janneke en Ruben
wij wensen ook jullie veel woonplezier in iullie
huis en in onze buurt.
Jack en Ria hartelijk gefeliciteerd met jullie
boy, Silvan. Ook de beide jongens veel plezier
met jullie broertje.
Mevr. Stikvoort is ook weer thuis van haar reis

naar Afrika, waar ze een aantal maanden
verbleef. Ze heeft daar haar dochter en familie

ze nog een rondreis
Nu nog even een sportief
schaatsbericht. Roelof v.d. Boer is tweede
geworden bij de veteranen om het Fries
kampioenschap.
Dit waren weer wetenswaardigheden uit onze
buurt.
bezocht. Ook heeft

gemaakt.

Verder willen wij een ieder alvast plezierige
Kerstdagen en een gezellig oud en nieuw
en gelukkig 2{Xn wensenl
Lammy en Roelie

./a

De zevende oktober was het feest bij de fam.
Dortland. Ze waren nl. 12 112 jaar getrouwd,

alsnog van harte gefeliciteerd namens de
buurt.

Op de Daoken nr.S zijn de nieuwe bewoners
geïnstalleerd. Dit.is fam. v.d. Weg uit Haarlem.
We hopen dat ze zichzelf nog eens aan ons
en jullie zullen voorstellen. Zoáls een ieder al
weet is de fam. J. de Vries verhuisd naar de
Blesse.

l\Íeer nieuws

is er

bU ons niet binnen-

gekomen. Dus tot een volgende keer.
Meint en Thea.

Boyl Oost bedankt voor de mooie plant!
Tevens bedank ik iedereen voor de
bloemen, kaarten, tel., bezoe\ies,
voor de hulp in huis en de opvang van
Kirsten en Astrid!
Deze aartdacht heb ik allemaal te
danken aan een kopstoot die ik
gemaakt heb met een veulen, waarbij ik
een fikse hersenschudding heb opgelopen.
(het veulen mankeert geluklcig niets!)

Mochten de hersens uitgeschu d, zgn,
dan is het de bedoeling om rond de
eeuwwisseling te verhuizen van de
Boylerweg naar Rijsberkamperweg 6
te Boyl!!
Gea Veenstra, Kirsten & Astrid

Ned. Hetvormde Gemeente Boyl
ln en om de kerk
Welkom in de stal
Buiten koud en donker,
Sterren zonder tal.
Binnen ben je welkom,
Welkom in de stal.
Koningen en herders
Volk van overal
Vee, een kind, zijn ouders,
Allemaal in de stal.
't Wordt al aardig vol zo.
En of 't passen zal?
Kom maar, jij bent welkom,
Welkom in de stal.

KERSTAVONDVIERING
Zo willen wij iedereen uitnodigen om in de kerk, samen als dorpsgenoten en gasten de kerstavond te
vieren. De dinsdagmiddagclub en catechisatiegroep zullen naast Con Amore meewerken aan deze
dienst.

KERSTMAALTIJD
Tussen Kerst en Oud en Nieuw is er een kerstmaaltijd in de kerk. Op 23 december is er gelegenheid
om samen bij de kerstboom te eten. W'rj beginnen om half zeven en nodigen u uit mee te doen. Om te
zorgen dat er voldoende eten is, vragen wíj u om u op te geven bij D. Hoogeveen, (tel. 431413).
OUDEJAARSAVOND
Op d9 laatste oudejaarsavond van deze eeuw en zelfs dit millennium, willen wij in de kerk stilstaan bij
het afgelopen jaar. Wij willen met respect en liefde de namen noemen van de mensen die het afgelopen jaar overleden zijn.
IN HET NIEUWE JAAR...........

De eerste zondag in het nieuwe jaar is er een korte dienst in de kerk van Boyl, waarna wij elkaar
onder het genot van een kopje koffie een goed nieuwjaar kunnen wensên.
DINSDAGMIDDAGCLUB
Een.gezellige club om na schooltijd nog even bij elkaar te zijn. Naast het bijbelverhaal en het zingen
van heel verschillende liedjes, wordt er ook vaak een spel gedaan. Echt de moeite waard om eenË te
gaan kijken!

GATECHISATIE
Ook in het nieuwe jaar gaan wij door met de activiteiten.
Elke dinsdagavond is er van 19.00 tot 20.00 uur catechisatie in de consistorie van de kerk.
Op vrijdagavond is er catechisatie voor mensen vanaf 18 jaar. Deze groep begint om 20.00 uur.
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SAMEN ZINGEN IN FRIESLANDS END
De eerste dinsdagavond van de maand is er gelegenheid om met elkaar de voor ons niet zo bekende
liederen uit het Liedboek van de kerken te zingen. ln januari is dit in Elsloo, in februari weer in Boyl.

BIJBELLEESGROEP'CLOSE READING'
De derde dinsdag van elke maand is er bijbelleesgroep, aflvisselend in Boyl en Elsloo. ln januari is
het in ons dorp en de daaropvolgende keer, 15 februari in Elsloo.
Namens de Hervormde Gemeente wens ik u allen "Goede kerstdagen en een goed 2000".
"Een jaar met veel zon, maar ook voldoende regen,
maar vooral veel heil en zegent"
Wytske Hartholt
(tel. 0516 - 512157)

VERSLAG SINT MAARTENVIERING MET DE KINDEREN
De klok in onze klokkenstoel is 600 jaar oud.
Dit is al eerder onder de aandacht gebracht door het beschikbaar stellen van medailles met de
afbeelding van de klokkenstoel voor het dorpsfeest en de startzondag van de Streekgemeente.
Omdat de klok de naam draagt van Sint Martinus wilden wij er ook op 11 november, de sterfdag van
de heilige Sint Martinus, aandacht aan schenken. En nu speciaal voor de jeugd.
De kerk was versierd en verlicht met uitgesneden pompoenen.

's Middags om 2 uur waren de kinderen uitgenodigd in de kerk. Mevr. Hartholt vertelde over de 600
jarige klok en het bekende verhaal van Sint Martinus die de helft van zijn mantel aan de bedelaar gaf.
De kinderen zongen met begeleiding van Chris Greaves Lord en Feikje de Vries, Sint MaartenliedJes.
Deze hadden samen zeker goed gerepeteerd en dat was te horen. Ze mochten vragen stellen over
alles wat er in de kerk te zien is en waar ze de betekenis niet van wisten. Daarna gíngen ze de kerk
letterl'rjk van onder tot boven bekijken, het orgelwerd ook niet vergeten.
Onder leiding van juf Geke en Geesje en twee stagiaires, verliep alles heel ordelijk. Tot slot kregen
de kinderen een tekening-kleurplaat van de klokkenstoelen een traktatie aangeboden.
's Avonds was de kerk versierd en verlicht met uitgesneden pompoenen. Mevr. Hartholt was bezig
met de catechisatie in de kerk en er l$ramen nog veel kinderen met lampionnen die hun liedjeó
zongen.
Een gezellig gebeuren.

Van de kerkeraad
Op dinsdag 25 januari 2000, zal mevr. Engberts uit Zwolle een lezing houden over ds. Kan, die in de
jaren 1902-1906 predikant in Boylwas.
Deze avond wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Wolvega, en zal worden gehouden
in de kerk van Boyl.
Belangstellenden zijn van harte welkom, de toegang is vrij.
Aanvang: 19.45 uur.

GROOTHUISBEZOEK
Het eerste groothuisbezoek is gepland op 19 januari 2000 ten huize van mevr. Boelsma aan de
Kerkweg. U hoort nader. Het volgende groothuisbezoek zal in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering worden vastgesteld.

--\
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IffiT7\ Preekrooster Frieslands End
AANVANG DIENSTEN í0.00 UUR (tenzii anders vermeld)
12 december
19

december

24 december

W

26 december
31 december

2000 2000

2000

Elsloo

Mevr. W. Hartholt

Boyl

Mevr. W. Hartholt

KERSTVIERING
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Makkinga
Boyl
Elsloo

Mevr. L. van Dijk-Veenstra
Mevr. W. Hartholt

Ds. E.J. Struif
Mevr. W. Hartholt
Mevr. W. Hartholt

2000 2000 2000 2000 2000 2000
Mevr. W. Hartholt

16 januari

23 januari

Boyl

Mevr. W. Hartholt

30 januari

Elsloo

Ds. Struif

6 februari

Makkinga

Mevr. W, Hartholt

13 februari

Boyl

Ds. Struif

9 januari

Aanvang:19.30 uur
Aanvang:20.30 uur
2000

Boyl
Elsloo
Makkinga

2'januari

Aanvang:19.00 uur
Aanvang:19.30 uur
Aanvang:19.30 uur

2000 2000 2000 2000

Mevr. W. Hartholt
Ds. Snoey
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INGEZONDEN
Openingsyd

café "de Ti llen'

Eerste Kersldag
Tweede Kerstdag

: gesloten

ouoejaadoag

: gehele dag geopend

: geopend vanaf 19.00 uur

tot 21.00 uur

van í7.00 tot en met 21.00 uur hebben wij 200(0) prijzenl
ledere enkelvoudigê consumptie kost F 2,- {uit}ezónderd buitenlands
gedestilleerd)

Nieuwjaarsdag

: geopend vanaf 17.00 uur

Twee ianuari

: geopend vanaf 16.00

uur

Boswallen snoeien.......
\

Dat samenwerking.
samenr
in een klein dorp groot is, bleek wel toen Sportcentrum beslooloó de boswallen
op te snoeien^rond de sportvelden, tennisbaan en de 'rjsbaan en hiervoor vrijwilligárs moest zien te

\
S'jgql...
bijzonder go.ed gelukt is moge duidelijk zijn en gezegd worden, waát
?"1git

de klus in twee zateidagen geklaard!
Oók de vezorging was'prima!
Jannie voorzag de manneir van goed gevulde snert en

koffie!!!

\

met 14 tot 18 man was

en Bea zorgden voor broodjes en

Itlamens alle helpers hartelijk dank hiervoor!

Een helper!!!

opbrengst collecte Nederlandse Brandwonden stichting
,/\

ln de week van 10 tot en met 16 oktober 1999kwamen de collectanten van de Nederlandse
Brandwonden Stichting voor het eerst lqn{s de deur in Boyl.

\

,/

Mede namens de plaatselijk collecteórganisator, Henneke Veldmeijer, dankt de Nederlandse
Brandwonden Stichting collectanten en gulle gevers in Boylvoor het mooie bedrag van
f 619,60 dat bijeen werd gebracht.

\

Met dit geld kan verder gewerkt worden aan het verbeteren van de behandeling van brandwonden,
maar ook aan de voorlichting om brandwonden te helpen voorkomen.

,/

Voor informatie:
Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
Tel.:0251 275555
Gtro 2O2122, Bank 70.70.70.643
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DORPSNIEUWS
Basisschool nDe Oosterbrink"

Boillerweg 88
8392 NK Boiil
tet.0561 -4276n

Reiinie

e-mail obsboyl@euronet.nl

2000
Zaterdag 24juni 2000
ReËnie 2000 info

Steeds dichterbij komt de reUnie van de Boylerdorpsschool.
"De OosterbrinK (nu Dalton basisschool "De OosterbrinK viert op 24 juni 2000 het feit dat het
schoolgebouw 100 jaar bestaat.
Graag willen we jullie op de hoogte houden van de stand van zaken, want dat er een groot aantal
vrijwilligers nodig zijn en vooraloude prenten is duidelijk.
Verder in dit blad een oproep!

ALGEMENE GOMMISSIE
De Algemene Commissie die zich bezighoudt met algemene zaken heeft de locaties reeds
besproken, heeft en draaiboek klaar dat regelmatig wordt bijgewerkt, houdt de kosten en begrotingen
in de gaten en zal snel gaan beginnen met een jubileumboek-.

Vooral voor dat jubileumboek zijn nog oude foto's noodzakel'rjk, evenals anekdotes en andere leuke
en opzienbare verhalen.
Verder zal er een eenvoudig programmaboekje worden gemaakt waarin vermeld de activiteiten van
de dag' kosten, waar is wat, plattegrond parkeerplaats eá activiteiten, telefoonnummers voorwelke
vorm van hulp dan ook.
COMMISSIE ADRESSENBESTAND
Deze commissie heeft nagenoeg alle adressen volledig-

we kunnen wel zeggen dat we dit een gewerdige pre"iàie vinden.
ln februari zullen de uitnodigingen worden verstuurd.
Hierna zal nog een laatste oproep worden gedaan via de media voor
de nog ontbrekende adressen,
want daar gaat het uiteindelijk om.
ledereen willen we benaderen en riefst ook op de rerinie zien.
COMMISSIE VERZORGING

De afdeling vezorging heeft reeds een groot aantalvrijwilligers gevonden.
We denken hierbij aan het smeren van broodjes.
Je ziet ze nog niet (de beren wel).

-tL-

GOMMISSIE ACTIVITEITEN
De activiteiten commissie verzorgt activiteiten in de Nederlands Hervormde Kerk en in het dorpshuis
"de Tille"!
Elders in dit blad vindt U nog een oproep waarin gevraagd wordt naar vrijwilligers, oude schoolfoto's,
schoolreisjes, etc. etc.
We hebben ze echt nodig.
Wat denkt U b.v. van oude schoolliedjes of misschien zijn er nog oude spelletjes op zolder die nu niet
meer worden gespeeld.
Oma's en opa's we rekenen op Ull
COMMISSIE ZATERDAGAVON D
De zaterdagavond is qua organisatie nagenoeg rond.
ln ieder geval wordt er zeer druk aan gewerkt.

Ee
@

Zo is er een optreden van oud leerlingen die nog een aantal oude schoolliedjes ten gehore zullen
brengen.

Wat denkt U van een stukje cabaret en wat muziek.....!
uiteraard veÉellen we niet alles, want dan wordt'de Tille" helemaal te klein.
COMMISSIE PARKEERTOEZICHT

uiteraard komen er mensen van ver die hun voertuig êrgens rnoeten parkeren.
Hiervoor is ook maar een speciale commissie in het leven geroepen die de reunisten naar de
parkeerplaatsen leidt en ook toezicht zal houden op de geparkeerde voertuigen.
Waar de parkeerplaatsen zullen zijn is nog niet vastgelegd.
Het draaiboek zal birlnenkort worden gepresenteerd aan de commissie.

Tot een volgend info!
Groeten Hans Wormgoor (Alg. Comm.)

NARKEER.&NE

N
wrÍfiirl'!Ír4

6o0.{900s

GEVR/MGD GEVRAAGD GEVRAAGD
De schoolreunie 2000 begint zo langzamerhand vaste vormen aan te nemen.
De oproepen voor oude foto's hebben tot op heden slechts een handievol foto's opgeleverd.
veel te weinig om een expositie mee in te richten en toch moeten ze er ziln.
De klassefoto's, schoolreisjes,
de "vliegtuigÍoto's" enz. enz.

Heel oud, oud of meer recent,
alles is welkom.
Rommel nog eens even in de oude boeken en we maken graag gebruik van uw materiaal, voorzien
van naarn, adres en jaartal.
Meld ons spoediq als we iets van u kunnen exposeren dan kunnen wijvast aan de slag!
Dat we uiterst voozichtig met uw eigendommen omgaan is vanzelfspiekend.
Namens het activiteitenteam centrale meldpunt foto,s,
Rient Menger

te|.0561 42143s

GEVRAAGD GEVR/MGD GEVR/MGD
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De Hobbyschilders van Boyl
De schilders van Boyl zijn in september met de boot vanaf Kontermans de Linde opgevaren.
Het was goed weer en bij de spoorbrug werd even aangelegd voor een bezoek aan de vogelkijkh.ut bij
de Lindepolder.
Onder het genot van een kopje koffie, werd de reis voortgezet en na een goed half uur werd
aangelegd bij de stuis.
Na een drankje en een hapje zocht ieder zijn eigen stekkie bij het sluiswachtershuis; een prachtig
onderwerp voor een schilder in een fraaie omgeving.
Alle acht deelnemers hebben genoten van deie trip, aie voor herhaling vatbaar is, want in de

Lindevallei raak je nooit uitgekeken!!!
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Op 3 november jl' kregen wij bezoek van de heer Buys, die in Wapse woont en nationaal
bekendheid
geniet als schilder van honden en paarden.
Voor een voltallige groep gaf hij een leerzame en interessante uiteenzetting over compositie
waarbij
hij meerdere keren op het-belaÁg van tekenen wees.
Alle meegebrachte werkstukken van onze leden werden door Buys besproken en door hem
van
commentaar voorzien waarbij meerdere stukken goed uit de bus lavamen.
Aan het eind van deze zeer leerzame middag, bedankte de voozitter de heer Buys en overhandigde
hem een cadeaubon.
p9 hee.r Buys heeft toegezegd nog wel een toegezegd nog wel een te willen komen voor het
behandelen van een ander onOenierp.
Vorige week heeft een lijstenmaker ons in het clubhuis
bezocht en konden de leden kennis nemen
van de mogelijkheden en toepassingen van lijsten, pass-partout
en de prijzen hiervan.
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Onze oproep in het laatste nummer Even Bi'jpraoten heeft ten dele resultaat
Truus Dijkstra, geboren in het Gróningse, heeft zich als enige aangeboden de A.N.B.O - afdeling
te helpen.
Zij doet dit naar tevredenheid en wijzijn er blij
Jammer genoeg blijft er nog een functie openstaan en een geforceerde oplossing komt
Zoals gewoonlijk vinden de authentieke Boyligers het wel
lk vraag mijweleens aÍ, zijn er nog wel echte Boyligers of is met Jaap Ouwerkerk de

I
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Boyl

I

mee.

naderb'rj.
goed.
laatste
heengegaan?
lntussen hebben de nieuwkomers (de zogenaamde import) geruisloos de functies in de meeste
besturen overgenomen en dat gaat prima en Boyl vindt het wel goed.
Jorwerd heeft nog zijn Merke en het jaarlijkse spektakel in de notaristuin-Boyl heeft nog zijn jaarlijkse
rommelmarkt rondom de school.
DE POPPEN'DENKAAN ONS'

Liane Russchen heeft zich beschikbaar gesteld.
mij aangesproken, ik heb ook kinderen, ik zal je helpen", hoewel zijweinig vrije tijd

Zrlzei "lk voel
heeft.

Kees Bos

ANBO EN SOOS.MIDDAG
Op 21 oktober jl. hadden we samen met de SOOS een gezellige middag in "de Tille", met als gasten
de toneelgroep van de ANBO uit Wolvega.
Zijverzorgden voor ons een middag met muziek en meezingliedjes, met als titel "De Jeugd van Toen".
Na de pauze konden we nog genieten van een toneelstukje nl. "Klomsma zuukt een nye Huusholster".
Het was een geslaagde en gezellige middag.
Jammer dat er weinig leden aanwezig waren, maar w'rj hopen de volgende keer op meer deelname!
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Vllij wensen een ieder een goed uiteinde
en êen voorspoedig 2000!!!

Bejaardensoos "Gezellig Samenzijn"

;
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Eerst even een terugblik op de afgelopen periode:
Op dinsdagmiddag 9 november waren we uitgenodigd door de SOOS S5plus uit Zorgvlied, ter
gelegenheid van hun 2S-jarig bestaan.
We gingen er met 27 personen naar toe, er was een optreden van de "Tielozen" uit Hoogeveen met
liedjes en sketchjes (twee dames die het samen vaak niet'eens' waren, maar het wel leuk brachten!).
Op 17 november krivam mevr. Veldema uit Noordwolde onze middag vezorgen met dia's uit
Norwegen en Hongarije, van reizen die zij daar samen met haar man had gemaakt.
Vooral de dia's van verschillende houten kerkjes en de diepe fjorden maakten grote indruk.
Uit Hongarije waren dat vooral de dia's uit Boedapest en de mooie geborduurde klederdrachten.
Mevr. Veldema kon er een heel leuk verhaal bijvertellen.
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Als ik zie tot welke creativiteit de mensen tijdens de dorpsfeesten wel in staat zijn, valt het aantal
personen die bereid zijn hiermee te helpen toch welwat tegen.
lntussen heeft Liane een assistent gevonden.
Zo kan het ook en ik.........ik ga de dames helpen.

Met vriendelijke groeten, Truus Dijkstra

I

Dan hadden we ook nog een uitnodiging voor woensdagavond 24 november van de
uit Elsloo, daar had de toneelvereniging êên,generale repetitie met het blijspel "Beloofd is beloofd",
van J. Hemmink-Kamp, het was een heel leuk stuk en het werd goed gespeeld.
Alleen jammer dat het 's avonds was want dan komen er weinig mensen uit Boyl op af, de zaal was
goed gevuld met mensen uit Makkinga, Zorgvlied en Elsloo.
Dan de vooruitblik op het verdere programma:
De Kerstmiddag wordt op woensdag 22 december gehouden, zoals al eerder vermeld, voor een deel
vezorgd door de dames Froukje Bakker en Jeannette Roeles uit de Hoeve, met deels kerstliedjes en
deels liedjes uit het eigen repertoire.
De middag begint om 14.30 uur en er is gelegenheid tot deelname aan een broodmaaltijd na afloop.
We hopen dat ook ANBO-leden weer van de partij zullen zijn.

Onze Nieuwiaarsmiddag zullen we houden op woensdag 19 januari van het jaar 2000, ookweer op
de gebruikelijke manier, deze middag is alleen voor SOOS-leden bestemd.
Op dondermiddag 24 februari komt de toneelclub uit Haule weer naar Boyl met het blijspel
"Europol, wij komen eraan".
De zusterverenigingen uit de omgeving kijgen ookweer een uitnodiging en zo hopen wij dat de zaal
weer goed bezet zal zijn, dat is ook leuk voor de Hauler vereniging.
Ook niet-leden zestigplussers zijn dan welkom!!!

Het bestuurwil U alvast Prettige Kerstdagen, een Íijne Oudeiaarsavondviering ên een
Gezond en Gelukkig Nieuwiaar toewensenl
Namens het bestuur,

secretaris

4nq"ikstaar'
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rr^ttelandsvrouwen afd. Boyt
De novemberbiieenkomst wordt weer geleid door onze presidente Yvonne GuttersWrjk.
Zij kan 34 dames welkom heten en vertelt daarna iets over de werkwijze van de beleidsgroepen.
Wensen en initiatieven kunnen door de leden worden gemeld zodat activiteiten eventueel met andere
afdelingen samen, kunnen worden gebundeld.
Hil Kruyshaar heeft een fotoboekje gemaakt van de leuke doe-avond van oktober, nabestellen kan.
Oók is ze deze dag 40 jaar getrouwd, maar in plaats van een traktatie heeft ze een bedrag in de pot
van 'lief en leed' gestort.
Sjoukje Hazeloop doet verslag van een informatiemiddag in H'veen van de beleidsgroep'cultuur'.
Verderwordt er een kascommissie.lid gevraagd en gaat het maandelijkse bloemetje naar.
Alie Kleinhoven omdat ze Yvonne twee maanden heeft vervangen.
ln december kan Kerstversiering worden gemaakt bij Ria Schuit.
Er is ook gelegenheid deel te nemen aan een discussieavond over'Vrouw en geweld'.
.

Dan is inmiddels de heer Kuipers uit Willemsoord geaniveerd.
Deze was werkzaam in de'Van Mesdag klinieK en bij de 'Kinderbescherming'.
Hij is orthopedagoog (leest problemen in gedrag);
Een kind wordt niet crimineel geboren.
Het -niet meedoen- is een uiting van het zich minderwaardig voelen.
Het vormt zijn eigen wereld in fasen en als ouders is het ook belangrijk om dingen te kunnen
accepteren tijdens de opvoeding, want emotionele vennraarlozing kan tot ernstige stoornissen leiden.
Structuur in een opvoeding is noodzakelijk want een kind moet grenzen kennen, anders knjg je
autoriteit's problemen.
Als eenling eenmaal in de cel beland is er van de 'grote bekken-cultuuf weinig meer over.
Alternatieve straffen zijn een training in sociale vaardigheden en discipline, vertelt de heer Kuipers.
ln de pauze worden heerlijke hapjes rondgedeeld die 's middags o.l.v. Tineke van de Walle zijn
gemaakt, ze zien er prachtig uit en we krijgen de recepten mee.

Yvonne bedankt de heer Kuipers en sluit de avond
Jelly Menger
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SINTERKLAAS OP BEZOEK BIJ DE PLATTELANDSVROUWEN
\

BOYL, 1 DECEMBER í999

Het Sinterklaasfeest van de plattelandsvrouwen was meteen al gezellig, want een ieder werd onthaald
met warme chocolademelk en speculaas.
Er waren ongeveer 55 enthousiaste dames aanwezig.
We konden onze pakjes in een grote mand kwijt, die in het midden van de zaal stond.
Die bleek echter nog te klein te zijn!
Het moest simpel een pakje zijn met een gedicht of een surprise.
Daar is aardig aan voldaan.

We zagen allerlei voorwerpen van stallantaarn tot een grote dobbelsteen en van alles daartussenin.
Toen iedereen een plaatsje had gevonden en de voorzitster met een gedicht (om in de stemming te
komen) de avond had geopend hebben we de Sint binnen gezongen.
Die kwam in vol ornaat met mijter, baard, staf en Pieten.
Deze Pieten gingen de pakjes ronddelen en dan moest ieder zijn gedicht bij de Sint komen voorlezen,
wat de nodige hilariteit met zich meebracht.
|ladat ongeveer de helft was rondgedeeld werden we verrast door een zestal Zwarte pieten, ook wel
"Springpieten" gênaamd, die onder leiding van hun opperpiet Liesbeth hun kunsten aan ons
vertoonden.
Dat ging goed, ondanks dat ze af en toe hun mutsen en pruiken verloren.
ln de pauze dronken we een glas op de gezondheid van de SÍnt en bewonderden wij de geschenken.

Na de pauze gingen de "Springpíeten" weer aan de slag, maar nu moest het over het paard.
Nee, niet over het paard van de Sint, dat stond op de parkeerplaats.
Verder hebben de kleine Pieten alle overige pakjes weer rondgedeeld, zodat iedereen zeer tevreden
kon zijn, denk ik zo.

Yvonne onze voorzitster heeft daama iedereen bedankt voor hun medewerking.
Zij sloot de.avond af met een fraai gedicfrt en wenste allen .wel thuis,,.
An Zendijk

#

Dorpsgemeenschap Boyt
Op zaterdag 13 november was het dan zover, de eerste avond van het winterprogramma van de
dorpsgemeenschap.
Voor de verandering hadden we 'good old' Johan Veenstra maarweer eens uitgenodigd.
Een man die bekend staat om zijn leuke anekdotes en verhalen op zijn eigenwijze gepresenteerd in

het 'Stellingwerfs'.
Om 20.10 uur kon de voozitter een 40-tal toeschouwers verwelkomen en liet daarna hetwoord aan

Johan Veenstra.
Deze begon met een verhaal waarbij de zaal zich moest inbeelden dat Johan Veenstra een oude man
van 85 was, die door de buren zo zielig gevonden werd en die daardoor de hulp inriepen van een
project dat emotionele ondersteuning geeft aan de oudere mens.
Op een uiterst grappige manier kreeg Johan Veenstra zuster Wietske en Zuster Lutske op de
brommer op bezoek.
Hierna volgden nog een aantal verhalen waaronder; de plattelandsvrouwen die voor de verandering
er eens een keer op de fiets op uittrokken voor hun jaarlijkse uitje en midden op het militaire
oefenterrein te Havelte belanden - Lammert en Lutske die gingen samen wonen - een verhaaltje over
zijn moeder en haar vriendin die samen met Johan Veenstra in de auto naar Dokkum reden, wat voor
de nodige hilariteit zorgde en nog vele andere vertellingen.
Maar het leukste van de avond was toch weldat Boyl een primeur kreeg in de vorm van een heuse
TRY-OUT van Johan Veenstra zijn nieuwjaars conference die h'rjvoordraagt tijdens de komende
nieuwjaars receptie op het gemeente huis!
De inhoud van deze try-out moet natuurlijk zoveel mogelijk geheim blijven, maar u begrijpt natuurlijk
wel dat de plaatselijke polítici door Johan Veenstra verschrikkelijk (leuk) onderuit gehaald worden!!
Kortom, volgens het bestuur en aan het applaus van de aanwezige te horen, was een zeer leuke en

geslaagde avond!l!

De volgende dorpswinteravond zalzich afspelen in de volgende eeuw..... en wel op22januari2000l!l
Wtj hopen u te kunnen begroeten op de traditiegetrouwe Speíen Quft avond!
Het Bestuur.
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Kindenrverk Boyl
vrijdagavond 29 oKober jl. was er weer onze jaarlijkse Mini-playbackshow.
Een volle zaalin "de Tille' kon genieten van 21 acts.
De jury had een zware dobber aan zoveel professionaliteit.
Toch kwamen ze er uit en de uitslag was als volgt:
De lste prijs werd gewonnen door Eros Ramazotti en Tina Turner met het nummer "Cose del la vita,',
vertolkt door Stefan Edema en Melissa Jonitsma.
De 2d" prijs was voor Brithney Spears met het nummer,'Sometimes',.,
geplaybackt door Nienke van Zanden.
De 3d" prijs werd gegeven aan de popgroep,,Mud,,,
welke bestond uit Jeroen Bokkers, Ryan Greaves Lord, Geert v.d. Boer en René Terpstra.
Ook was er weêr de aanmoedigingsprijs die dit jaar ging naar de 5 jarige Lisa Bergsma.
Zij deed de hoogblonde "Dolly parton" na met het numáer,'Jolene'i.
Voor alle winnende ac'ts was er een mooi aandenken en alle kinderen die "s avonds optraden kegen een

medaille!!!

De presentatie was in handen van Anneke Betten uit Oldeberkoop.

De jury bestond uit Angela v.d. Meulen, Nicolai Veldhuizen en \Mileke poepjes.

Itet geluid werd bediend door Pieter Bottema en Mark Oosterveld en het licht was in handen van Berend
Slot en lnze de Vries.
De prachtig geschminkte koppies waren het werk van Thea Mooy en Jacoba de Vries.

Allen nogmaals dank hiervoor!!

wij van kinderwerk hebben genoten en u die aamrczig was hopelijk ookl
De volgende datum dat we weer iets met de kirderm van de groepen 3 Um

Daarover t.z.t. meer op het weekbriefle.
Tot dan!!

I

gaan doen is 1S december.

Vriendelijke groet,
Kíndenrvek Boyl.
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Langs deze weg wll lk heel
graag alle buurtfes bedanken
voor alle bloelende planten,

tlle b[ mfn thulskomst ter
verwelkomlng op m[ stonden
te waclrten.
Het was hartverwarmenel en
heeft m[ heel veel goed
gedaan.

Bedankt lleve mensenlt

Mevrouw Kf. Stllvoort
'Boylerweg I l3
Boyl
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Koorbericht december í 999
We lachen er vaak om, maar wie een beetje gevoel voor historie heeft, zal begrijpen dat dit eigenlijk
een heel bijzonder koorbericht wordt: het is namelijk het laatste stukje dat ik namens het koor in dii
millennium in de dorpskrant schrijf.
Ach, je moet het ook weer niet té dramatisch voorstellen, want de tijd is maar een uitvinding van de
mensen; de natuur gaat zijn eigen gang, welk jaartal wij er ook tegenaan gooienl
Van een millennium-probleem heeft ons koor in ieder geval geen last.
We barsten gewoon van de activiteiten!
Daarover hoop ik in dit koorbericht wat uitvoeriger te vertellen.
Allereerst wil ik graag enkele sopranen uit ons koor noemen.
Ziizrln in de afgelopen periode getroffen door emstige ziekte en dat is voor hun in de persoonlijke
sfeer een zeer a,vare belasting.
We kunnen vanuit ons koor alleen maar heel, heelveel sterkte aan hun beiden toewensen!
We hopen oprecht dat zij weer spoedig in onze rijen zullen staan!
Zulke berichten over ziekte in je koor treffen je soms hard, maar anderzijds zijn er ook weer
vreugdevolle momenten te melden.
Zo zijn er maar liefst drie nieuwe leden toegetreden!
Het echtpaar Bloembergen (sopraan/tenor) uit Steggerda besloot al in het begin van hun'Verkenningsmaand" om lid van ons koor te worden en datzelfde deed even later ook Piet Kok (bas) uit
Vledderveen.
lk durf rustig te zeggen, dat wij als koor ook met deze nieuwe leden weer zeer bl'rj z'rjn!
Als ervaren koorzangers hebben zij de drukte van het repeteren voor het jubileumconcert en de cdopname uitstekend kunnen verwerken.
En dat brengt me dan bij het jubileumfeest rond ons 60-jarig bestaan op 6 november jongsileden.
Wat was het fijn om die zaterdagmiddag in "de Tille" te kunnen merken hoeveel waaiOering er is voor
de plaats die ons koor in de Boyliger dorpsgemeenschap inneemt!
Ruim 100 vertegenwoordigers van het verenigingsleven van Boyl waren aanwezig op de receptie,
aangevuld met representanten van verschillende instanties.
Natuurlijk waren er ook verscheidene oud-leden aanwezig; enkelen moesten helaas bericht van
verhindering geven, omdat de reis of de emotíonele druk te bealaarlijk zou zijn.
Namens het gemeentebestuur werd een gelukwens uitgesproken door wethouder T. van de Bles.
Hij vond het bijzonder opvallend dat in 1939 in Weststellingwerf drie nog bestaande koren werden
opgericht Wolvega's Mannenkoor, Ons Genoegen (Oldeholtpade) en hèt Vrijzinnig Kerkkoor Boyl.
lnderdaad, zo heette de voorloper van-ons koor; de huidige naam werd pas iÁ de iestiger jaren iá
gebruik genomen.
Fijn was het, dat namens de Nederlands Hervormde - kerkvoogdijvan Boyl een hartel'rjke gelukwens
uitgesproken werd.
lmmers, gedurende de volle 60 jaar van haar bestaan heeft ons koor steeds gerepeteerd in het
kerkgebouw en zulks schept toch wel een bijzondere band.
Voor Wilt Post en Jeltje de Vries-Jonkers was de 6e november ook een b'ljzondere dag.
Namens de Bond van Zangkoren in Friesland werden zij gehuldigd voor hun ruim 50
lttliarig
lidmaatschap van ons koor.
Uit handen van bestuurslid Henk Dam uit Noordwolde ontvingen zij een prachtige zilveren lepel met
inscriptie.
Ook Hennie Veurman-de Vries uit Oosterstreek (45 jaar lid) en Heintje B'rjkerk uit Boyl (40 jaar tid)
werden door Henk Dam in het zonnetje gezet.
Natuurlijk ontvingen zij allen ook een attentie van het koor!
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to,Qr*-

Aan het einde van de middag verzorgdên we een kort jubileumconcert.
Alle mogelijkheden van ons koor werden nog eens naar voren gebracht massale koorzang,
solistische bijdragen, een optreden van het mannenkoor en de vocalgroup.
Heel bijzonder was het optreden van het kwartet Post-De Boer mei o.m. delen uit de operette "Blume
von Hawaii".
Met oud-begeleidster Nettie Vening aan de piano vormde dit optreden zonder meer een hoogtepunt
van de jubileumviering!
De jubileumviering werd 's avonds afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd in "de Tille".
Leden, oud-leden en "aanhang" konden daar nog even gezellig napraten over het jubileum.
Steeds weer levam in de gesprekken naar voren, dat er zoveel mensen van de Boyliger verenigingen
waren geweest. lnderdaad, dat heeft ons allen bijzonder goed gedaan!
Een woord van dank aan allen is ook in dit koorbericht zeker op zijn plaats.
Het jubileum was nauwelijks voorbij, of we moesten erflink tegenaan voor de cd-opname op 3 en 4
december in Assen.
Vrijdagavond 3 december was de beurt aan de Mannengroep en Con Amore.
ln het lCogebouw is een prachtige studioruimte aanwezig en daarvan hebben we optimaal
geprofiteerd.
Van 19.00 tot 23.00 uur hebben we een hele serie nummers opgenomen.
lk vezeker u dat zoiets een heel (in)spannende aangelegenheid isl
Verschillende stukken moeten soms twee keer opnieuw worden opgenomen en dat valt waarachtig
niet mee!
De volgende dag hebben we dat met het hele koor van half tien tot vijf nog eens dikketjes overgedaan.
Het was een marathonzitting in de waarste zin van het woord!
Maar wat is het Íijn om het geweldige enthousiasme van de leden mee te maken!
Natuurlijk hadden we wel eens een korte pauze, al gold dat niet voor dirigente Hiltsje Blumers en
pianiste Hànnie Hissink.
Bijzonder groot was de b'rjdrage van Nettie Vening uit Boyl.
Geheel op vrijwillige basis is zij tijdens de opnamen de gehele tijd in de opnamestudio geweest om
als een soort "muzikaalfilter'' te fungeren.
Nettie bepaalde ook of een nummer geheel of gedeeltelijk opnieuw moest worden gedaan en dat was
zowelvoor onze muzikale leiding als de opnametechnici een zeer gemakkel'rjke regeling.
En daarmee is haar taak nog niet afgelopen: we hebben zóveel muziek opgenomen, dat er een
keuze moet worden gemaakt, want de cd kan maximaal 74 minuten bevatten.
Daarom zalzij- samen met de dirigente - nog twee dagen in Assen doorbrengen om alles nog eens
te beluisteren en een definitieve keuze te maken.
U begrijpt, dat wij ook Nettie voor haar geweldige inzet zeer dankbaar zijn!

Zo aan het einde van dit koorbericht kijk ik nog even vooruit.
Dan springen ook een aantal activiteiten van ons koor in het oog.
Allereerst zal onze vocalgroup "Con Amore" op 24 december zingen tijflFnq
dp fgptviering in Boijl.
Wist u, dat deze vocalgroup op 11 november al 15 jaar bestondi
Al die jaren hebben de dames steeds buiten de koorrepetities om geoefend, eergt
b'rjWilt post,
ffruis
:,
later bij Hiltsje
En ook de Mannengroep zingt in januari al 10 jaar afzonderlijkl
Dat hopen ze ook te doen tijdens de concerten: 16 januari in Boyl (samen met "Concordia" uit
Elsloo), 13 februari in Appelscha, 26 maart (samen met andere verenigingen) een Millenniumconcert in De Duker te Noordwolde en 9 april het traditionele slotconcert in Vledder.
ln een volgend koorbericht hoop ik op e.e.a. terug te komen.

Blumers.

.

Rest mij nu om u allen namêns ons koor
een bijzonder goed en vooral gezond 2000 toe te wensenlll
Dat wij elkaar nog maar heel vaak tijdens onzê concerten mogen ontmoeten!

n'e wí sli uott & -MerT(
L/_ _r.€t ;

sf ?fl,1s

íLnd n Hagntt Nev,'\'ett)'
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EVEN BI'JPRAOTEN MET DE JEUGD
Happy New Year, Bon Nouvel An, Leliz Afio Nuevo en Lollich N'ljjier
Hoe wij in Nederland Oud & Nieuw vieren, weet je natuurlijk wel.
Maar hoe gaat dat in andere landen?
ln heel veel landen steken de mensen zelf geen vuurwerk af, maar gaan ze lekker
eten met famílie of
vrienden.
ln een heleboel landen wordt helemaal niets aan Oud & Nieuw gedaan
omdat daar een andere
jaartelling en kalenderwordt gebruikt,
zoals in veelArabische lalnoen.

Laten wê eens kijken in.....

é1

RUSLÁND

Eenfeest zonder

"è==-sPAr\rE

F

oïffiin

Alsje in Spanje bent rnet Oud & Nieuw
moetje om twaalf uur goed opletten:
b! elke klokslag moet je een witte druif

Ruslond

ondenkbqsr

Olivier is geen gcst, mocr een salode
die op elk feest, dus ook bij Oude & Nieuw,
gegeten wordt.
En om het een b@tie ingewikkeld te
mqken: de Kerstmon komt in Rusland met

eten.
Elke druif staat voor een maand
voorspoed.
Probeer maar eens 12 seconden lang
een druif te eten.
Da's nog best lastig!
o

Oud & Nieuw.
Dcn krijgen de kinderen ook codeoutjes,

die onder de Kerstboom gelegd worden.
Hoe dot komt?
Toen Ruslond nog een communistisch lond
wos, mocht Kerst niet gevierdworden.
Doorom is dat gewoon verschoven nacr
Oud & Nieuw!

CHINA
Mevrouw Zhonq uit china woont al jaren
àat in China qewenà wao.

in Neàerlanà, maar ouà &Nieuw vierl ze zoals ze

ÊijOud & Nieuw hoorlvuurwerk, veelvuurwerk.
maar zo k1rt. sevierà woràt. in china àuuft heí wet een
?aar
weken. Er woràï. ook veel,nmeer vuun*erk
afjeechotenn
'Dai is om àe boze 6eeolen weg te
iagen, zoàal àie geen ongeluk bren6en", zegl haar

Iï: l:::::o::n!

:r

àochter.

'Vuurwerk io leuk en het, hoort
gewoon bij een feeot. Het moet lan6 knallen, àaí
bren;í
geluk.

Het

io

iammer àat in Neàerland al heí vuurwerkpapier zo snel woràt
opgeruimd. Hoe
r.r?t?n.,hoe meer
6etuk hel- brensï,. Ook is her bij ons de sewoonte àat.je

t:::";r:.:::8.n

"

; ;;: ;;;; ;;:;' ;;

;ïJí^,5,,,
met heerliike hapiea.' Eigenliik
moei 1e àan noq een beetje bewaren voor het d;;;;;"-;,
maar meesÍ,al woràlhey allemaal
opgeqeten
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.TMERIIíA
0rrd & Nieuwwordt in Amerika heei rrerschiliend gevierd.

En dat is natuurl{jk logisch in zo'n groot land met zoveel meffien.
je
letmaakt nogal verschil of op dat moment op het strand van llorida staat of in d,e sneeuw van Colorado.
Veel Anerikanen houden in ieder geval van groot en gezellÍg.
Viak rroor ndddernacht w-orilt er a.fgeteld en h{ niernre jaar wordi net gejuich begroet.

ilet is verboden voor kinderen om zelfvrrunrerk aJte steken.
Dru als er rruurwerk wordt a,fgestoken, gtbeurt dat vaak op eer centrale piek door de grmeente!

GRIEKENLAND

ln Griekenland eten ze net als wii
oliebollen met Oud Ë Nieuw.
Ze heten daar: LOUKOUMADESIT!

EN IN NIEMANDSLAND?
Niemondslond?
Nou io lond.....op volle zee bedoelen we.
Hoe is het voor een zeemon of zeevrouw met Oud & Nieuw?
Koen Meiier uit Rotterdom heeff ziin hele leven gevoren.
"Hoe dot is, een ioorwisseling op zee?
Nou gewoon rot!
Er is niks oon, ie bent ver weg von ie fomilie en gewoon oon het werk.
lk wos ohiid blii ols ik met oudioqr gewoon bii miin gezin kon ziiln.
En vuurwerk is notuurliik helemqolverboden oon boord.
Wont vuurwerk ofsteken vonof een schip betekent moor één

W|ST JE DAT.....
Het is het eerst 1 januari op de Fiji-eilanden.
Dus als zijal in 2000 leven, zitten wij nog in de vorige eeuwl
Als zij de millenniumwisseling vieren is het bijons nog maar 13.00 uurll!

DIT WORDT EEN JAARWISSELING OM NOOIT TE VERGETENI!!
De komende jaarwisseling is wel heel bijzonder; we stappen een andere eeuw in!
En niet alleen een andere eeuw, zelfs een nieuw millennium, dat is een periode van 10 eeuwen bii
elkaar en dat maak jij toch maar mooi even

mee!!!
Bijeen jaaruvisseling hoort natuurlijkvuurwerk.

A
(o)
Y

Bij een eeuwwisseling hoort nog meer vuunuerk.
En bij een millenniumwisseling?
Je begrijpt het al, de verwachting is dat er met deze Oud & Nieuw heel veel vuunuerk zal worderl
aÍgestoken.

-23-

\$/

$

VUURWERK EN VEILIGHEID

'Als je goedgekeurd vuurwerk op de juiste manier afsteekt, is de kans op ongelukken veel kleinef',
vertelt dokter Zimmerman, ongevalschirurg in Groningen.
"Een vuuruerkongeluk zit vaak in een klein hoekje, maar heeft grote gevolgen voor de rest van ie
leven!
Mijn advies: wees verstandig en houd je aan de voorschriftenl"

Voorbereidingen + tips

+
+
.)
+

Bewaar vuurwerk op êen droge en koele plaats, bijvoorbeeld in een blikken trommel.
Kies goede kleding. Geen nylon, geen capuchon.
Lees voor je naar buiten gaat de Nederlandse gebruiksaanwijzing.
Maak lontjes vrij.

Afsteken + tips

+
o
+
+
o
+
+

Neem niet al het vuurwerk tegelijk mee naar buiten. Bewaar de rest binnen, zodat er geen
vonken bij kunnen komen.
Stop vuurwerk nooit in je zak.
Gebruik een aansteeklont of een sigaarlsigaret om het vuunrverk aan te steken. Gebruik nooit
lucifers of een aansteker.
Zet vuurpijlen voor je ze aansteekt in een fles die verzwaard is met zand.
Leg ander vuurwerk voorje het aansteekt op de grond.
Blijf er niet te dichtbij staan: 6 meter Ís een veilige afstand.
Gooi vuunrerk nooit naar andere mensen of dieren!

Brandwonden

+

Houd brandwonden minstens 10 minuten onder koel (kou erafl) stromend water.
Richt de straal niet recht op de wond, maar laat het water er van bovenaf overheen lopen.
Bij verbranding van een oog moet er ook gespoeld worden!
Kleding die aan de huid vastzit, mag niet losgetrokken worden.
Als iemand in brand staat, kun je de vlammen doven door hem over de grond te rollen of een
niet brandbare deken of jas om hem heen te slaan (dus geen nylon!!).

Weigeraars/opruimen
Probeer vuurwerk dat niet afgaat NIET opnieuw aan te steken. Het kan dan gelijk ontploffen.
Laat weigeraars eerst een tijdje liggen en gooi ze daama in de vuilnisbak.
Ruim de vuurwerkommel de volgende morgen op.

Want wist je dat er op nieuwjaarsdag nog heel veel ongelukken gebeuren?
Vooral kleine kinderen zoeken dan op straat naar nog niet geknald vuurwerk of weigeraars.
Jij weet hoe gevaarlijk dat is en als iedereen dan ook zijn vuurwerk opruimt, worden veel
ongelukken voorkomen!

!I

VI'IST JE TROUWENS
DAT VUURWERK AL EEUWENLANG WORDT AFGESTOKEN
OM ELKAARVREDE EN GELUK TOE TEWENSEN?
DAT IS DAN OOK PRECIES WAT WIJ JE WLLEN WENSEN,
MAAR DAARVOORZUL JE DUS
EXTRA VOORZICHTIG MOETEN ZIJNIII

PUZZELPAGINA
Verhaalwoordzoeker
De gemarkeerde woorden uit het verhaal zijn in een diagram gestopt.
Deze woorden moeten in het diagram worden opgezocht.
Één woord is echter niet in het diagram verborgen.
Dit woord is de oplossing van de puzzel.

Reizen in je luie stoel,...,
Als het magische jaar 2000 is begonnen, kunnên we terugkiiken op een eeuw vol drastische
veranderingen.
De ene uitvinding volgde de andere op en vooral na de Tweede wereldoorlog leek alles mogeliik te
z'rjn op het gebied van wetenschap en techniek.
Nooit veranderde het wereldbeeld zo snel.
De negatieve kant van al deze ontwikkelingen liegen er ook niet om.
Miljarden mensen nemen veel ruimte in op deze aardbol en moeten dagelijks eten en drinken.
De natuurlijke voorraadbronnen raken op.
De regenwouden slinken en talloze diersooÉen sterven uit.
Zijn we bezig aan een race naar een rampzalig einde?
Blijft er een wereld van beton over waar geen plaats meer is voor planten, bomen en dieren?
Kunnen mensen in het jaar 3000 nog even vrolijk het nieuwe millennium vieren als wij in 2000?
Wetenschappetijke ontwikkelingen zullen opnieuw voor passende oplossingen moeten zorgen.
De energie van de zonzal aardolie, steenkool en gas moeten gaan vervangen.
Voedsel zal nog wel hetzelfde smaken, maar uit andere ingrediënten zijn samengesteld.
Als de natuur weer een kans wil kr'tjgen, zal de mens grote delen van de wereld met rust moeten
laten.
Maar zljn miljoenensteden, waarin de mensen op elkaar gepakt zitten, nog wel leefbaar?
Nieuwe technieken zullen het mogelijk maken dat we op vakantie kunnen gaan en toch in onze luie
stoel kunnen blijven zitten.
Virtual Reality is algeen onbekend woord meer.
Met gesloten ogen zullen we alles kunnen zien wat we wensen.
Zonder een stap te verzetten komen we in een bestaande en een gefantaseerde wereld en we zien
het voor ons, genieten van kleuren en geuren en wanen ons ver buiten de eigen woning.
Het is voorstelbaar dat we op deze manier ook andere mensen ontmoeten, die dezelfde reis hebben
geprogrammeerd en zichzelf geprojecteerd zien in een schitterende omgeving, terwijl zij in
werkelijkheid ook gewoon thuis bij hun apparatuur zitten.
Als we eens op een rijtje zetten wat er tussen 1900 en 2000 allemaal gebeurd, zullen we begrijpen
dat er tussen 2000 en 3000 uitvindingen zullen worden gedaan die onze leefuiijze nog meêr zullen
bepalen.
Veel mensen vreesden dat rond het jaar 2000 de wereld zo'n beetje op zijn kop zou staan.
De toekomst is niet te voorspellen, maar ailes wijst erop dat wetenschap en techniek, in dienst van
de mens, het leven alleen maar aangenamer zullen maken.
Tja, de t'rjd zal het leren.....
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Vul het diagram in aan de hand
van onderstaande omschrijvingen.
leder in te vullen woord bestaat
uit de letters van het vorige woord,
min een letter.
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5. vaatwerk
6. volksnaam van de kauw
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{. arbeidsruimte
2.zwaar papier
3. mohammedaanse bijbel

K

7. medeklinker

MAGISCHE PUZZEL

Vul horizontaal en veÉicaal dezelfde
woorden in met de volgende betekenis:
1. prop
2. door blazen leegmaken
3. krakende stem
4. toetje

x*
z^ia :- * + 34 !: '{2

+4

"?q1a:?Pfl:
o

o
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Een hele prettige Kerstvakantie
en tot volgend jaar!!!
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SPORT
Stichting Sportcentrurn Boyl
Zcals iedereen inmiddels weet is de peuterspeelzaat de laatste 2A jaar gehuisvest in de kantíne bij het

sportveld.
Deze ruimte voldoet niet meer aan de eisen die door de G.G.D. worden gesteld.
Bovendien voldoen de kleedkamers ook niet meer aan de eisen van deze tijd.
Het dak van kleedkamers en kantine moet ook worden vernieuwd.
Daarom is door het bestuur van de peuterspeelzaal en Stióting Sportcentrum samen gezocht naar een
oplossing.
Sinds een paar jaar krijgen wijondersteuning van de Stichting WelzÍjn Weststellingnverf.
Na veel overleg op bestuurlijk niveau en met de gemeente zijn wij nu zover dat er concrete plannen
kunnen worden gemaakt.
Het is nu de bedoeling dat de bestaande berging achter de kantine wordt afgebroken; op deze plaats
komt een nieuwe ruimte voor de peuterspeelzaal en bestuurskameq in de kantine komen nieuwe toiletten
en de keuken wordt gerenoveerd. ln alle ruimtes komt nieuwe centrale verwarming dus zowel in de kleed-

kamers; kantine; peuterspeelzaal.en bestuurskamer.
De totale bouwkosten worden geraamd opbijna f 266.000 gulden; van de gemeente wordt een subsidie
ontuangen van f 133.000 gulden.
De Stichting Sportcentrum en peuterspeelzaal moeten dus samen ookf 133.000 gulden opbrengen.
B'tj diverse andere instanties worden bijdragen gevraagd, zoals Jantje Beton; Koning Julianafonds enz.;
Om de bouwkosten te drukken moet echter veel eigen werk worden gedaan.
Te zijnertijd worden vrijwilligers gevraagd.
Wanneer er dan nog een tekort is moet dit door acfies em. worden weggewerktPrins; secretaris Stichting Sportcentrum.

Tennisvereniging
Nu het seizoen er weer op zit, kunnen wij met recht zeggen dat het een rustig jaar is geweest.
De tennislessen werden goed bezocht door de leden.
Ook zijn er toernooien geweest, hoewel de deelname tegen viel, zodat we genoodzaakt waren om alles
samen te voegen, dames en heren.
Er was ook een Weststellingrverf jeugdtoemooi.
Daar hebben Anke en Gea aan mee gedaan en zij behaalden een 3" plaats!
Wij hebben ook voor het eerst clubkampioenschappen gehouden.
De winnaars zijn bij de dames Hilly van 't Klooster en bij de heren Theo Kremer.
De baan is nog in prima conditie, het jaarlijkse onderhoud is noodzakelijk.
Twee weken geleden hebben we met een groep de bomen gerooid bij het sportpark, daarbij zijn ook de
bomen bij het tennisveld gerooid.
De algemene ledenvergadering is op 15 maart 2000, aanvang 20.00 uur bij café "de Tille"!

WÍe wordt SUMO worstelkampioen van Boyl

In februari weten we meer!
-29
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Voetbal
F -PUPILLEN tsOYL SLI.JITEN NAJAARSCOMPETITIE WINNEND AF!

De F -pupillen van voetbalvereniging Boyl hebben hun laatste wedstrijd in de najaar"scompetiiie afgesloten
met een klinkende 5 - 0 overwinning op Diever!
Aan de start van de competitie stond er nagenoeg nieuw elftal van vijf- en zesjarigen in het veld.
Vier pupillen hadden alwat voetbalervaring en er waren zeven nieuwe aanstormende talenten,
lndeling in een te asare klasse was de reden dai in de eerste wedstrijden de doelpunten om de cren
vlogen.

Verlies met 8 - 1, en zelfs een keer 18 - 1.
De KNVB heeft de F1-pupillen vervolgens een klasse lager ingedeeld met gelijkwaardigere tegenspelers.
Deze indeling, de enthousiaste leiding van Frans en Jeanine Kloosterman en de trainingskwaliteiien van
Roelof de Nekker en Lia de Vries gaven vervolgens een stijgende lijn in de resultaten te zien.
Er zijn inmiddels 4 wedstrijden gewonnen, zelfs van de nr. í uit de najaarscompetitie.
ln de winter gaan de F'jes trainen in de gymzaal van Zandhuizen en wordt er een zaalvoetbaltoernooi
gespeeld in àfirvisselend Wolvega en Noordwolde.
Van dit team zullen we de komende tijd nog meer vememenl
Marein Boekhoudt.

D1

-JEUGD BOYL, VERSLAG HERFSTREEKS

Dat was wel even wennen van êen 7-tal naar elftal en bovendien voetballen op een groot veld en met een
groot doel.
Éet ontlokte een van de spelertjes dan ook de op merking: "G. V.D., ik loop me dood op dit grote rotvel{"
ln het begin werd vaak met dubbele cijfers verloren, maar na enkele omzettingen in het elftalging het al
een stuk beter.
We zijn weliswaar onderaan in de reeks geëindigd, maar we werden niet meer weggespeeld en we
hebben veel geleerd".
We gaan nu eerst de zaal in en we zien de voorjaarsreeks met vertrouwen tegemoet.
Roelof en Aize.

-3b
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RESULTAAT SEIZOENSTART BOYL
Vergeleken met vorig jaar is Boyl heelwat betervan start gegaan.
urt rs voor een groot deel de verdienste van Hans Meyer.
Hij is er in geslaagd de neuzen weer allemaal dezelfde kant op te k'rjgen en kennelijk werkt zijn
enthousiasme aanstekelijk.
ln het aantal punten (5) komt dit nog niet direct tot uitdrukking, maar we kunnen iedere tegenstander in
deze klasse weer partij geven aiswe volledig z'rjn.
En juist in dit "vo!lgg[g] zit'm de kneep.
Na de slag op de Spokedam op 7 november 1999 moesten een paar spelbepalende spelers afhaken.
Henk de Weert kneusde een paar ribben, Jan Riemersma liep een hamstring-blessure op en ook Johan
Ouwekerk krrvam niet ongeschonden uit de strijd.
Hopelijkzijn deze spelers weer spoedig hersteld, zodalzeweer kunnen spelen.
Met een volledige trainingsinzet en juiste wedstrijdmentaliteit, moet het dan lukken om weer een stel

Ee
<:à

punten te pakken.
Het bestuur en trainer.
P.S.

Het sporttenein ligt erweer keurig b'rj.
De velden zijn door Oranjewoud onder handen genomen en de boswal rond het veld is door eigen

mensen keurig opgeknapt, daarvoor dank!!
Ook hebben we een Meikertbaner aan het werk voor allerlei klusjes.
Hij wordt begeleid door Wm Koopstra en deze is er zeer mee ingenomen!

BOYL3
De start van de competitie verliep goed.
Door het terugtrekken van het tweede elftal uit de competitie kregen wij er een behoorlijk aantal spelers
bii, dit betekende dus vrijveelwisselen.
De eerste wedstrijd die wij speelden werd met ruime cijfers gewonnen, er werd al aan een
kampioenschap gedacht.
Dit was echter een totaal verkeerde gedachte want daama werden een aantal wedstrijden op rij verloren
en staan wij nu in het rechter rijtje op de ranglijst.
De laatste wedstrijd is weer gewonnen dus wij houden moed.
De sfêer blffi echter goed en iedereen komt met plezier elke zondagmorgen voetballen.
Voor aanvang van de wedstrijd wordt er êêrst kóffie gedronken bij Ïlnèkê en Ramona van "de Tille";
zrlzijn n.l. sponsor van het derde elftà|.
Glaag willen wij de sclreidsrechters bedanken vodr het fluiten van dg Wedstrljden.

Jaap Ouwekerk,
leider derde elftal.

Biljartvereniging n'De Stotels"
OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Hierbij willen wij graag een oproep doen voor mensen die graag eens een balletje willen stotenl
Biljartvereniging;De Stoters" zoekt n.l. nog een aantal mensen die de vereniging weer compleet willen

maken!!!
De competitie wordt met 16 personen op de maandagavond gespeeld.
Diegene die zicl'r geroepen voelt, kan ziÓ opgeven bij:

Wessel de Vries, secr.
Kerkweg 30 Boyl
tel.:0561 421713

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

Grote club actie!
Dit jaar heeft de sportvereniging DOS weer mee gewerkt aan de Grote Club actie. Vooral de jeugdleden

hebben hun best gedaan. Zij hebben bijna 400 loten verkocht.
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Oliebollenactie

. *#'

De

jaarlijkse oliebollenactie í gg9

Evenals voorgaande jaren komen de
leden van onze sportvereniging op
Woensdao 29 december a.s. vanaf
9.30 uur bij u aan huis voór het
aanbieden van oliebollen.
De opbrengst is voor de vereniging.

l zak 10 stuks
3 zak witten
l zak krenten

f

5,--12,50
- 6,--

Uw aankoop steunt onze kas!

-

Mocht u die dag niet thuis zijn
i:'jf143-;:-*o':*,1dgn.. ku.nt u ook voor, 29 decem ber
een bestelling opgeven bij
Lammie Jongbloed
Boylerweg g0

tel.:421408
Na al dit gezelÍige gebeuren moet
er ook weer schoongemaakt
worden. We beginnen donderdagmiddag vanaf í3.00 uur.
Kom je ook? Of neem even contact
op met Sierdje van de Boer

tel.:421471

rt]
NIEUWE PEUTERS
gekomen. Ze zit nog bij Juf Lenie, maar
Een tïdje terug is Aquanette Heins bij ons op de Peuterspeelzaal
juf
Jannie.
inmiOáéS is ze al 3 jaar geworden en zal binnenkort naar
VERJAARDAG€N:
Edwin Veening
Dennis Rooks
Bemd van t Klooster
Ashley Mooy
Rianne Jonitsma
BASTSSCHOOL
De volgende kinderen hebben

7 januari
17 januari

3

2l januari

4

4 februari
18 februari

3

jaar

4 jaar

jaar
jaar
4 jaar

al weer afscheid moeten nemen van Juf Jannie en gaan naar 'De

OosterbrinK.
Dit zijn: Manuela Groen, Dominique Veensira, Robin de Vries, Jouk Dam en Sanderde Vries-

SINT MAARTEN
'de
11 November verzamelden alle kinderen van de peuterspeelzaal en de basisschool zich weer bij "cle
je
en
droog
branden,
te
laten
lichtje
Oosterbrink". Het was deze avond prima weer om
Voorop met de bakÍiets en zijn muziek, werd er weer een tocht door het dorp
Terug gekomen bij school kon iedereen nog eens genieten van een kop chocolademelk en kreeg
men een zakje met wat lekkers.

.6rfp

windstil. flf,
gemaakt.
H
@

SINTERKLAAS
Donderdagmorgen 3 decemberzat de Tille weervol met peuteÍs, vaders, moeder, opa's en oma's, want,
de goede Sint zou daar komen. En ja hoor, om tien uur aniveerde de goed heilig man. Hij had één van zijn

pieten meegenomen. Het was een gezellige boel. De sint en piet gingen op de speelmat tussen de
spelende kinderen zitten, waardoor de afs{and tussen peuters en sint en piet voor sommigen toch iets
kleinerwerd.

_3q_

Sinterklaas was natuurlijk hiet met lege handen gekomen en na een kopje kofÍie, een lekkere koek en een
glas limonade, kwamen er een paar enorme zakken tevoorschijn met voor iedereen een kadootje. ook de
i-;arigen, die ook uitgenodigd waren, gingen niet met lege handen naar huis.
pepemoten mee
Al met alwas het een geslaagde ochtend en kreeg iedereen bij vertrek ook nog een zakje
naar huis.

NIEUWS

Goed nieuws!!

jaren op zoek naar een betere huiwesting.
Zoals iedereen waarschijnluk wel weet is de peuterspeelzaal al
gunstige oplossing. Beide partijen stellen
de
meest
gebruiken
is
niet
Samen met de sport eán kantine
zo streng voor peuterspeelzalen, dat
de
veiligheidseisen
totaal andere eisen aan de ruimte. lnmiddels-zijn
huidige
ruimte.
de
we eigenlijk niet eens meer mogen draaien in
rua eón Énge periode van ovàdeg, zoeken naar een juiste oplossing, is er een tekening ontstaan en
inmiddels gàedgekeuÍd. Aangezien er behoorlijke kosten aan verbonden zijn, zaten we te springen om een
subsidie van de.Gemeente en eventueel andere fondsen. Nu hebben we vorige week bericht ontvangen
dat de Gemeente subsidie geefr voor de helft van de totale koslen.

VRIJVIíILLIGER
Wij zoeken voorde dinsdagochtend nog een enthousiasle
vrijwilliger, die juf Lenie wil helpen met de peuters in de leefrijd van 2 jaar
Heb je belangs{elling bel dan......

I

.

!

T. de Groottel.:0561-421982 of
M. Rooks tel.: 0S1-421 598

JANTJE BETON
De actie "Lachen voor'n KnaaK heeft inmiddels zijn winnende nummers bekend gemaakt, hienonder vindt
u de trekkingslijst.
Bij de nummers die in Boyl verkocht njn, zrtIen maar liefst 3 winnaars, dus kijk gauw of u er bij zit.
hun prijs opvrapn door hd lot op te duren naar JartB kton. Maak wd even een kopie van ie lot.
van
het ld kunt je je persoonsgeganens invu#en. Jantie futon zorgt voor de toezending van de piis.)
Op de adtter4ant

(VVinnaars ksnnen
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TREKKINCST,I''SÍ Í,ÀCHEN VOOR
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líel-e lotnummers
Reis van je DÍomen
-'
(reiscbegr:es)

t.w.v. t 15.ooo,oo

op lotnr'

r.134.00?

canon Digitale

È.w.v. Í

3.499,00

op loÈn!.

1

È.w.v. f

3.000,00

op IoÈn!.

1.630 .065

t

2.

op lotnr.

1-.L'76.6t7

camcoïde!

Twee FieEsen

Gezinsreis
5

-

KNÀA.K

#K

.

rd.

v. t

"eindcii ferg

t.w.v. /
Àctive Leisure Tent Sierra t.w.v. t
t.rt.v. t
Canon camera Pïima

Àiwa

Miniset

500,

00

.248 . 856

oo op eindcj.jfers *.*26.076
s99,oo op eindcijfe.s *.*84.242

ffi
ffi
w
w

699,

499,00

oP

eindcijfers *.*98.?66

rangeffineton

Super 115

a eindciifers

Polaroid xoor zorllebril

Kipling

È.w.v. Í

Rugzak Fr:ndamenÈal È.w.v.

t

Shaeffer PerltrenseÈ Award t.w.v. t

229;oO oP eindcijfers *.**7.241
99,00 op eindcijfers *.**0.369
'9?,00 op ei.ndcijfers *,**3.173

3 eindciifers
Trivial Pursuit

l.n.v. t

69,95

op eindcijfers

*. ***.111

Point Break T-shirt

t.w.v. t

59, 95

op eindcijfeÍs

*.***.547

claudio calli horloge

t.w.v. t

op eindcijfers

*. ***.246

MillenniurnsPel
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Sint Maarten
11 November. De dag van St. Maarten en dus ook van een optocht met lampions door de kinderen van de
Peuterspeel zaal en de Basisschool.
Om í 8.00 u. vezamelen alle deelnemers zich in de gemeenschapsruimte van de basisschool.
De zelfgemaakte lampions werden uitgedeeld en voordat de optocht begon, werden, onder alleen het

t

schijnselvan de lampions, nog enkele St. Maartenliedjes gezongen.
Daarna ging het gezelschap naar buiten om in een lange stoet een rondwandeling door het dorp te maken.
Voorop reed de bakfiets met de muziekinstallatie. Eenmaal terug bij school kregen de kinderen binnen nog
een kop chocolademelk en een versnapering, om daarna huiswaarts te gaan.

Sinterklaas
Aljaren maakt Sint van zijn intocht in Bo'tjl een groots gebeuren.
Er wordt voor gezorgd dat alle inwoners op tijd wakker zijn. Ook dit jaar gebeurde dat weer door een aantal
"hulppieten". Ze waren door de Sint vooruit gestuurd en reden luid toeterend, pepernoten strooiend, overal
aanbellend, enz. , enz. door de straten van Boijl.
Helaas begon het, vlak voordat de Sint zijn tocht door de straten zou maken, behoorlijk te regenen. Hierdoor
kon hij zijn rijtoer niet afmaken. Samen met zijn beide hoofdpieten heeft hij daarna de ochtend in school
doorgebracht.
Voor de groepen 1 Um 4 hadden Sint en Piet zelf cadeautjes meegenomen. Aan de kinderen van de groepen
5 ím 8 had de Sint gevraagd hem te helpen om van de cadeaus een mooie surprise te maken voozien van
een mooigedicht.
Wel, dat is gelukt. Prachtige surprises en mooie gedichten waren erbij.
's Middags hebben alle kinderen zich weer met het zo langzamerhand traditionele koekvergulden bezig
gehouden.
Gezeten in kleine gemengde groepen van jong tot oud, konden de kinderen hun eigen taaipop versieren met:
snoep, rozijnen, hagelslag enz..
Sint en alle Pieten, koetsier en alle vrijwilligers: hartelijk dank.
Het was weer een mooi feest.

Feestel ij ke Schoolavond
Op í9 februari 2000 houden wij onze jaarlijkse feestavond.
We gaan reizen door de tijd.
Hoe?
Dat zult u zien.
Aanvang: 19.45 uur
tLI

ledereen is welkom
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Prettige Feestdagen
en een goed begin van de nieuwe eeuw

VERJ}\ÀRDÀGEN

VAKANTIE

EERSTE DAG

LAATSTE DAG

Kerstvakantie

27 december 1999
28 februari
21 april

7 januari

Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart

l

juni
12 juni
24 juli

Pinkstervakantie
Zomervakantie

/)
JANUARI
1

3
5

6
8
11

23

24
27

mei

l

Erwin Boekhoudt
Jeroen Bokkers
Jochem Boeyenga

FEBRUARI

I

23

Í

3i"'

llJ

1 september

IEG DEZT DÀÏUM

6

3 maart

24 april
5 mei

Olrik Lenstra
Antoon de Jong
Tim de Vries

Aáron Dam
Melissa Jonitsma
Uilke Bosma
Wietske Boeyenga
Wiljan Veening
HesselHilhorst

VÀSï
MAART
3
10
11

13
16
21

26
27
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Ryan Greaves-Lord
Sylvia de Vries
Jennifer Jager
Joëlla Benders
Ruurd Bosma
Linsey Binnendijk
Barry Mailly
Roy Ouwerkerk

Zakelijke ouderavond van Daltonbasisschool De oosterbrink
De donderdagavond 21 oKober gehouden zakelijke ouderavond van de kersverse Daltonbasisschool
De Oosterbrink stond wederom in het teken van Dalton.
Volgens lokatieleider Geert Pijlman is het namelijk heel belangrijk om ouders goed voor te lichten
over de
manier van werken en denken in de school.
Vêle ouders bezochten eind september al de Open Dagen die na de uitreiking van het Daltonpredikaat
werden gehouden.
Deze avond werden zij in de gelegenheÍd gesteld, om de video te bekijken die Nico Huppes
van het
dit voorjaar iÁ Oe school neeniemaat<t.
9emeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding
-Daltonpiincipes
Deze video-opnamen maakten duidelijk hoe de
veranti,rroordelijkheid, záfstandigneid en
samenwerken in praktijk worden gebracht.
Leerlingen kunnen zelf bepalen of zij 's morgens met rekenen, taal of iets anders begÍnnen.
Ookzijn er samenwerkingsopdrachten zoali hetvriendjesdictee, waarbij twee kindeien elkaareen dictee
afnemen.
Uit gesprekjes met de leerlingen bleek dat zillehprettig voelen bij deze manier van onderwijs geven.
Na afloop van de film was er gelegenheid om in de klaslokalen vragen te stellen aan de
leerkachten en
materialen waarmee gewerkt wordt te bekijken.

Tijdens het zakelijke gedeelte van de vergadering moest oudenaadvoorzitter Hans Wonngaar
afscheid
lemen van vijf oudenaadsleden, te weten Kees van der Zee, Yntze de Vries, Feikje de Vàes, Anja van
Starkenburg en Anne-Marie van der Geest,
Hans Wormgoor en ookGeert Pijlman spraken hun waardering en dank uit voor de vele jaren
waarin
deze oudenaadsleden zlch op allerlei teneinen ingezet hebbeÀ voor de leerlingen .n uoói
a. school.
De drie dames kregen als dank een spiegeÍ met hét nieuwe logo van oe oostàrorint
g"gr"ueerd, de
twee heren een karaf.
"riÀ
Hiema werden drie nieuwe oudenaadsleden benoemd namelijk Karin Dassen, Liane Russchen
en Andre
de Jonge.
9.l9"t hetagendapunt Schoolzaken noemde Geert Pijlman De Oosterbrink een'lerende school,,.
Elk jaar volgen de leerkrachten cursussen op allerlei gêUied om bij te blijven en aftijO
mèi àe bedoeting de
kwaliteit van het ondenuijs steeds te verbeteren.
ln de rondvraag werd nogmaals melding gemaaK van het feit dat de "antieke'
Sinterklaaslijstcollec{e is
afgeschaft.
D_aarvoor in de plaats wordt een ouderbijdrage per kind ingevoerd.
Tijdens de vergadering riep deze nieuwé regering geen reác;ties op.

Anne-Marie van der Geest.
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Sinterklaas
Sinterklaas is aan het denken.
{t
Wat hij ons dit jaar weer zal schenken.
Ylv een
esr t Inacht
raunl oVgÍ
Een auto of een beer.
over
f" daken t"t Po.Pt op
de
grote zak
Hijweet het echt niet meer.
=it'n
cadeautjes. siní-rf:^l"^l:l
"ul
Sinterklaas word al een beetje oud.
ï ï:li
_._. ,usrors
: 1,i,ï1,ï?j#i
ridtleau dat
Hij heeft niet meer zoveel goud.
ilj ji:ï,:1
I,_1,1;
Was
de laatste
en
nou
naar
de
warme kachel
Sommige spullen kan hij niet meer betalen.
Daar zit hij erg van te balen.
Groetjes Robby
Groep 7
Oqdat alle kinderen dan niet meer gelukkig zijn.
Roelofsen
En dat doet Sinterklaas erg veel pijn.
Hij vraagt Bill Gates om geld.
Hij ging snel over het veld.
Sinterklaas
Naar de winkel.
Hij kocht een beestje en dat zei rinkel de kinkel
Sint is jarig.
ia
Q'1nn
eQ
We zijn erg blij.
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)orr' fll"as

Sinterklaas
Sint is aangekomen en heeft ook uit Spanje
iets voor jou mee genomen.
Hij heeft zijn pieteÀ voor jou aan het werk
gezet.
Zet je schoen maar, misschien komt er wat
in.
Maar misschien ook niet.
wat in je schoen wílt moet je lief zijn.
fl. j"
jg niets in je schoen wíl moeije niet lief
zijn.
tlr
dan krijg je de roe.
Want híj hoort alles.
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Marjolein Bos
Groep 7
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We vieren een grootfeest.
Een surprisemaken is leuk werk.
Maar je moet er wel wat voor doen.
Het is om ze uit te pakken.
Sint en Piet komen op paard en wagen.
Ze gaaneerst naar de kleuters.
Dan naar groep 3 en 4.
Dan gaan zenaaÍ de groepen 5 en 6.
En dan gaanze naar ons.
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ss16g'tc*amleË kry*;
HÍÍ fs fssrdewÍnbl gwft*r,
en da4rna de weg oïrer gepest.
HiÍïíË{Eg futr E*-rdkfrp mn de an*ere kslrÍ rrm de {*red,

en dqarna ha$ hij heel

v*l pssh.
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Sinterklaas

Hendrik Marks gr ?
Fyan Grev€É -

lcd gr7

Sint en piet zijn weer in het land.
Ze hebben lang na gedacht.
Ze hebben veel cadeaus.
Ze hebben ook heel veel werk.
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Sinterklaas

Piet

Sneeuw

Pepernoten

Speelgoed
Marsepein

Handschoen

Winter
snoep
IJs
Slee
Schaatsen
Suprise
Speculaas
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sint en
jullie
wie kent
niet .sinterklaas komt 3 december met I
een 2000 kalender.sinterklaas komt mooi op tijd terwijl
hij ons dorp binnenrijd.Piet rijd binnen op zijn
brommer,sinterklaas zijn rug word steeds krommer.
gemaakt door vera laurier en
wietske Ooeijenga. groep zeven.
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Sinterklaas
Sinterklaas was al helernaal klaar om met zijn pieten naar Nederland te gaan
toen,
toen een paard zijn beetr brak. Sinterklaas dacht:'Wat moet ik hier nou mee?
Even later kwam de l{oofdpiet eraan hij zei: Heb jij het paard van de buurman
gezien? Sinterklaas dacht even na en toen zei hij: Dat paard met dat gebroken
been? Ja ze\ de Floofdpunt. En Sint was helernaal blij dat het zijn paard niet
ze konden gewooll naar Nederland want het paard moest natuurlijk ook mee.
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SINÏ EN PIETEN.
EN ZIJN PIETEN ZIJN WEER IN HET
LAND.
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ZADELEN
EN DAT IS NIET T.,II*S .
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1. Wie komt er elk jaar en is best oud.......
2. Hoe heten de mensen die Sint mee neemt......

3. Het is speelgoed en je kunt het woord omdraaien......
4. Uit welk land komt Sint........
5. Zwarte Piet heeft altijd ....... in zijn zak
6. Sinterklaas is een ....... vent.
7. Als je stout bent krijg je ..... zout in je schoen.
8. Zwafte Piet neemt altijd ..... mee.
9. Wat l<rrjg je op Sinterklaas avond...
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Jacob en Stefan
Groep 8 en 7

o

o

Sinterklaas en zijn pieterbaas

o

Sinterklaas komt weer in het land,
'
Iuluggt cadeautjes in zi;n nanJ.
)rnrerKtaas komt met zijn stoomboot,
en zijn kteding is tichtrood.
Hij loopt de stoomboot af,
met in zijn hand een staf.
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kinderen zijn dan heel erg blij,
vooral met al die cadeautjeJerOÍi
f
O_ok het snoepgoed is frii
niet veiieten,
maar hij moet oDoassen dat
Ëiei het niet op ging eten.
.,:rf een paar nachtjes zijn
slapen en hij komt op schoot.
^oS
voór alle kinderen een groot
idool!
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Rheate Wormgoor en Christien
Russchen
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ls de rikste man ter wereld
Ielft njker dan hagobert hucft
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ledereen zet de rchoen klaar
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han krifgen ze cadeaat

o

rrw

0"

c
H

c)

0
ï

)

o

)

o

o
o
o

)

D

0

c
)

r.$

ooaoooooo

ooo o oc

o

Doo

\é

d

I

\

í.+,

AGENDA

r*'

29 december

2000
1

2000

januari

16 januari

19 januari

Oliebollenactie, Sportvereniging .DOS'

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000

Nieuwjaarsinstuif - O.J.F.
Aanvang: 00.30 uur in de Tille
Milenniumconcert - Gemengd Koor Boyl
Aanvang: 10.00 uur in de Tilie
Nieuwjaarsmiddag

- Bejaardensoos

Aanvang: 14.00 uur in de Tille
(allleen voor soosleden)

22 januari

Spel en Quiz avond - Dorpsgemeenschap
Aanvang: 20.00 uur in de Tille

19 februari

Feestavond - De Oosterbrink
Aanvang 19.45 uur in de Tille

24 februari

Toneelmiddag - ANBO + SOOS

Aanvang: 14.00 uur in de Tille

"zestigplussers" uit Boyl welkom,
entree fl. 5,00
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EVE}I BI'JPRAOTEN
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Rababank

Noordwolde Hoofdstraat oost 20, Noordwolde (0s61) 43 2l l5
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