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Na jarenlange trouue dienst heeft de heer l'íarten Marks laten
veten, h,egens gez.orrdheidsredenen, niet meer in slaat te zíjn
onz.e dorpskrant i n zi jn regio te kunnen bezorgen.
Iale hebben de heer I'ía rks cnze dank voor de bewezen diensten reeCs
overgebracht en hem als bfijk van vaardering een bloemetje aangeboden.
Mart-en l'íarks , ook vana f deze pl.aaLs nogmaa 1s bedankt.
Inmiddels hebben h/e de heer Veurman bereid gevonden de taak over
Le nemen. Een en ander nog vel in samenverking net Pïevr. Marks.

ij verrast zijn wij altijd meL spontaan ingezonden coPYr
máár, wij ku nnen al1een overgaan tot plaatsing mits de afzender
bekend is ! ( zíe kolofon )
Dus schrijv( f) (st)er van de "griep" meldt u! ! ! ! !
Rl

Bi-j L,et in elkaar Craaien van deze hopelijk wederom ge zellige
dorpskrant, moesten wij h.:'t:. hr,,l,?.,tis stellen zonder de s ne 11e
10-vinger-typ-kunsL van één van onze reCact,ie-1eden.
.racoba liqt n.1. in het zíekenhuis. Op het momenL gaat a11es goed
Wij hopen echter dat zij snel weer op de been is, máár mocht
tiet onverhoopt z,a z.r)n dat zíj bij het verschijnen van deze krant
nog steeds rust rroel houden in Fïeerenveen, dán lJensen wij haar
l angs deze l-,eg veel st.erkte en toi toi t.oi
!

FINANCIEiiN OONPSKRÀNT "EVEN BI'JPRÀOTENII

Hadden uij

in hel verleden altijd
dit jaar staan vij
tekcrLerr.....,
íets ro(,$kleuriger vcor !

te kampen nret behoorlij]<e
er gelukkig voor de verandering

Fleslcten r+erd vorig jaar b i jdens een vergadering met de contactpersonen van de buurten, om het. karakter van de dorpskrant (in
principe l"'i j ieder Eoyl iqer-huisgezin in de bus ) níet aan te
tasten. Tevens raren a1le aanwezigen van mening dat er ook níet
nroest worderr overg€gaari tcrt het Íierven van advertenties, v.n.1.
var)\,vege het. f ei t., ciaL Je dan al t i jd weer bi j dezelf de bedri jven
en inst,anbjesr wdarop a1 zo vaak een beroep vordt gedaan, terecht
kot.L

"
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l.Íaar rrraar zít I t um dan ué1 in, zuIL u zich nisschien afvragen?
Wel hiervoor zíjn tlíee duidelij ke redenen aan te geven;

!

A. Naast de extra bijdrage van Dorpsbel-ang en de basisschool,
heeft u met z.'n al1en als dorpsgenoten massaal geho,^.r gegeven
aan onze oproep om uw vrijvillige
bijdrage te verhogerr tot
7,5O
à
10,-f
7
Dit bracht, zoals u kon lezen in het mei-.nummer van afgelopen
jaarr zo'n f 1.000r-- mé.êr op, dan voorgaande jaren.
rn 1993 is de dorpskrant "slechts" 5 maal uitgebracht i.p.v.
zoals u van ons gebrui]<e1ijk bent,, het verschijnen van 6 nummers
per j aa r.
Dit had o.a. te maken net ons financiëfe plaatje (noodoplossing dus !) máár óót< met de late zomervakantie.
En nu staan rve innriddeLs aan het begin van lreer een nieuw ;aar
Maar hoewel we financieel gezien misschien nét in sbaat zíjn
om 6 nummers uit te brengen, hebben ve ook dit, jaar r,reer te
kampen met een zeer late zomervakantie, n.1. van 22 juli tot
3 septernber. Dit houdt eenvoudigveg in, dat wij in die 4 maanden
die ons na de vakantie resten, helaas vederorn niet in staat zíjn
om 3 kranten uit te brengen en dit dus terugbrengen naar 2t n.1.
een herfst- en kerstnummer.
En nu maar hopen dat dít voor u dit jaar geen reden is om uv
vrijwillige bijdrage weer omlaag be schroeven en u weer net z.o
gu1 wilt geven als vorig jaar, zodat het verschijnen van de
dorpskrant in deze vorm, in financieel opzicht verzekerd is!
!

(

Bij voorbaat onze hartel i j t<e dank
en voor 7994 LÍensen lr i j u veel leesplezier ! !

!

O
* Wilt u a.u.b. niet vergeten dat wij het ontvangen van kopy oP
floppies bíjzonder waarderen.
Het werkt voor ons zoveel sneller en gemakkelijker
Uiteraard gaan de geleverde floppies z.s.m. retour richting de
!

rechtmatige eigenaar(es) ! ! !
* Door omstandigheden is heL ons helaas niet gelukt om voor
deze uitgave van I t Even Ei ' jpraoten, het kolof on te r'vi j zigen
'up-to-datef af te drukken !

* BI'I DE VOORPLÀÀT
,, gezien door de ogen en van de hand
" De grote schoonmaak
onze eigen tekenares Karin Dassen.

van

en

hij woont er werkelijk prachtig, een mooi uitzicht en
naar zijn eigen zeggen, ook
geweldig naar ztr, zin.
Wij wensen de Boer nog vele
jaren woonplezier in Lyclama
Stins.
Inniddels is zijn huis, naar
het bord in de tuin te zíen,
ook aI verkocht.
Ook Jelly Menger is enke1e weken opgenomen geweest
in het ziekenhuis. Gelukkig
is ook zí) weer thuis en we
hopen dat het h/eer goed met
haar gaat.
Jelly beterschap gewenst van
ons allemaal.
Gelukkig is het niet aIIeen maar gaan en komen van
zieken, maar kunnen we ook
nog melden dat we weer twee
chauffeurs rijker zLTn geworden. Gerlof Bottema en
Karin Marks slaagden onlangs
voor hun rijbewijs.
Karin en Gerlof, proficiat! I

Langs deze weg willen vtij de
oudejaarsploeg bedanken voor

de leuke attentie die onze
buurtgenoten bij de jaarwisseling ontvingen.
In de vorige dorpskrant
schreven we dat we hoopten
dat er een eind kwam aan
a1le verhuizingen in onze
buurt, maar helaas gaan nu
de fam. v. Mierloo ons weer
verlaten, hun huis staat te
koop.
Jack en EIIen hebben inrniddels een nieuw onderkomen ge
vonden Ín de buurt, máár flit
onze buurt, ze gaan naar de
Grensweg in Vledderveen.
$ïe hebben in f ebruari onze
jaarlijkse bowlingavond gehad in Zwartsluis, de eerste
prijs ging naar Pieter, eerste bij de dames was Gerda
en de poedelprijs was voor
Willen!
De eerste
voorj aarsboden
zí1n er weer, de lammetjes
huppelen al weer bfij en bij
Auke en Grietje hebben ze
twee mooie friese veulens.
Petra en Sjoukje.

Jantje en AIie.

Boyl

@ost

Het was weer zover, zondagavond L3 februari j.1. hadden we voor de 2e keer een
feestelijk
buurtuitje.
Dit
keer gingen we naar de overdekte nidgetgolfbaan in Appelscha. Omdat een aantal
mensen wegens ziekte of andere redenen verstek moesten
Iaten gaan, waren we met 22
enthousiaste personen.
Tijdens de koffie rnet gebak,
Iegde iemand uit hoe de regels van het spel waren. Er
waren l-8 banen en het was
dus zaak in zo min nogelijk
slagen, het balletje in het
gaatje te krijgen. Zoveel
slagen, zoveel punten. (nax.
7 pnt. )
Nadat we in groepjes verdeeld waren, konden we beginnen. Het was êrg gezellig
en t,ijdens het spelen konden

Bi'j Harmke
AI hreer enkele weken geleden
moest Roelien de Vries voor
een paar dagen naar het zíekenhuis. Daar moest de plaat
die ze in haar been had,
nadat ze haar been gebroken
had bij een vaI met haar
pony, êr weer uitgehaald
worden.
Na meer dan 80 jaar in
Boyl te hebben geweoond is
onze oudste inwoner, dê Egbert de Boer, eind januari
verhuisd naar ïrlolvega. Uit
de buurt zijn er a1 een paar
bij hem op bezoek geweest en
E

we wat drinken en een hapje
eten. Om een uur of half 11

was iedereen klaar behalve
de groep bestaande uit: Rinus, Sietse en Peter. Ze
hadden het z6 druk met praten en oefenballen slaan,
dat ze nog 6! ! banen moesten
afleggen.
Maar dat drukte de pret
niet. Nadat óók zíJ klaar
hraren heeft Grietje aIIe
punten van iedereen opgeteld
en wat bleeki er $raren 2
winnaars voor de poedelprijs
nl. Geertje en Triena. Zí)
hadden beiden 85 punten.
omdat er maar 1 poedelprijs
beschikbaar was, moesten ze
samen dus nog een balletje
óver slaan. De uitslag'was
toen als volgt:
Heren: 1. Sietse, 34 pnt.
Dames: 1. Grietje, 57 pnt.
Poedel: Triena 85 pnt.
De eerste bijeenkomst voor
de buurtenplaybackshow zíter inrniddels ook op en we
hopen dat a1les gaat lukken
en dat er wat leuks uitkont.
Grietje en Margret.
BoyI-Centrun

In een vorige

dorpskrant

schreven wê, dat de fam.
Prins wel gauw zou gaan verhuizen, nou het is er dan
toch van gekomen r zê zitten
dan nu eindelijk op hun nieuwe stek, êD wát voor stek! !
wij wil1en Janny en Gerard
nog veel mooie woonjaren toe
wensen op Boylerweg 7L.
Bij deze willen wij Richard Eijer met vriendin
Agaath, welkom heten op onze
buurt, êrr veel woongienot
lrensen op Boylerweg 69.
Tineke de Vries heeft L4
dagen in rt ziekenhuis in
Meppel moeten vertoefen, om
moder te mogen worden van
een zoon.
lri j wiIlen de trotse vader
en moeder van harte feliciteren rnet hun eerste jong
geluk, êÍl dat hij maar voorspoedig mag opgroeien.
In onze buurt zí1n 2
dames naar het ziekenhuis
geweest, tr1. Mevr. G. de
Nekker en Mevr. R. Veldhuizen. Met beide dames gaat
het gelukkig weer goed.
Annie Winters en Jan Boer.
Op onderstaande foto r^rordt Bert
Diever, namena de voLtallige buurt
"Boyl-Centrum" een bloemetje aangeboden, als dank voor zijn "10jarig jubileum" als "buurt-Ieider". Dat de buurtbewoners van
"Boyl-Centrum" in hun nopjes zLln
met hun 'voorman' mag duidelijk
zijn! !
redactie
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Ingezonden door
beurtbewoonster.

een oud-

Vervolgverhaal uit Linburg.

Het sprookje, dat voor ons
in de bus naar Praag/I{enen
begon, heeft een gelukkig
verloop gekregen. We zijn
n.l. L7 december l-993 in
Hoensbroek getrouwd. Min of
meêr in besloten kring, ordat rrre eerst graag onze
zoons de gelegenheid wilden
geven, elkaar wat beter te
Ieren kennen. AIs aankondi-ging hadden we een leuke
vakantiefoto genomen en daar
het, volgende gedichtje bij
gemaakt.

Vanaf de eerste dag, dat

we

elkaar zagen,
Ieek onze relatie te slagen.

Want we hadden vaak dezelfde
ideeën,
daarom ging het zo goed met
ons tweeën.

En na eên periode van verbouwen,
zijn hre nu toe aan trouwen.
ïn aanwezigheid van onze
drie zonen,
willen $re onze band met een
huwelijk bekronen.
We hadden een hele fijne
dag, vooral omdat de kinderen er helemaal achter staan
en de wederzi jdse farnilies
gelukkig ook. En verder hadden we nog rnéér geluk: voor
de watersnood zí1n we gespaard gebleven. lVie z in
heeft om hier eens een kijkje te nemen, die is van harte welkom. En voor degenen,
die een
vrij-reizen kaart bezitten,
loont het, want het is een
f linke af stand. Zondag l-6
januari hebben we genoten
van het Boyler koor en meteen veel bekenden ontmoet.
HeeI gezellig!
En verder hebben

herinneringen aan
AIle bekenden het beste gewenst en de hartelijke groeten uit Hoensbroek en rnisschien tot ziens.
goede

v/e hele

BoyI.

Mattie Drummen-Spaargaren
(Mi

jn nieuwe Limburgse naam)

Arthur

en
Drummen.

Slippertje

aan

de

Bekhof-

i^re$.

Een van onze buurtbewoonsters, te weten Griet de
Jong, heeft op 20 janunari
een slippertje gemaakt aan
de Bekhofweg.
rs Morgens om nêgen uur,
nadat zr) de bevroren ramen
van haar auto had schoongemaakt vertrok Griet met goede moed richting haar boutique in Heerenveen. Na de
kruising met de Meuleveldwe9, reed zí) niets vermoêdend richting
Zandhuizen
over een nogal glad wegdek.
Nu moest zi) hier een kleine
bocht naar links maken terwijl haar auto rechtuit wilde, hierdoor verl-oor zif de
macht over het stuur en
draaide een paar maal om
haar as terwijl ze af en toe
een boom raakte. Toen ze
eindelijk tot stilstand kwam
was haar auto total-Ioss.
Griet zeJ-f kwam er gelukkig
goed van af, op een paar
blauwe plekken en een aantal
stijve spieren na. De auto
is inmiddels vervangen door
een nieuwe en Griet rijdt
dagelijks weer vrotijk naar
Heerenveen.

Verhui-sd.
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Herman Winters en Ina Klaver
hebben op 15 januari hun
huurhuis aan de Brink verruild voor een koopwoning in
E1sloo. Herman heeft 26 jaar
in Boyl gewoond waarvan de
laatste 2 jaar samen met Ina
aan de Brink 34. we hopen
hen nog regelmatig in Boyl
tegen te komen en wensen hen
namens iedereen veel geluk
en woonplezier in Elsloo.

Henk en

Sylvia Huizing

Niet iedereen in onze buurt
is de laatste tijd even fit.
[{eI is Immy weer thuis uit
het ziekenhuis en naar omstandigheden gaat het vrij
redelijk. Maar bij Corrie
leek het even een complete
ziekenboeg met Klaas thuis
met bronchitus en Wessel met
spit in bed. Ze ziln weer
aan de beterende hand.
Tineke Benders hebben r^tij
ook al eens over geschreven,
vanstege getob met haar ru9,
maar dat gaat rnomenteel veel

beter.
Anne de Vries houdt ook

dee@;

Víij hebben er aan de Daoken
hreer een bewonertje bii,
z:-)n naam is Isak Jacob. Hij
is 3l- december geboren.
Broertje van Care1 en zoontje van Isak en Liesbeth de
Vries, wonende Daoken 5.
Namens ons allemaal heel
veel geluk met de kleine
spruit.
Rina Blaauwbroek had voor
een tijdje terug vteer wat te
vieren. AIs kapster is zi)
nu in het bezit van haar
tweede Vakbekwaam-Praktijk
Diptoma. Alsnot proficiat
Rina! !
Geert Tuin is na eerst
eên tijdje in het ziekenhuis
te hebben gelegen, opgenomen
in het Verpleeghuis rrNieuwttlo1vega.
Lindenoordrr te
(Afd. De Brummel)
Helaas zal Tuin niet weer
zelfstandig kunnen wonen in
zijn ouderlijk huis aan de
Boschoordweg. De buren van
de Boschoordweg brengen Tuin
nog geregeld eên bezoek. Hij
heeft van de buurtvereniging
een mooie plants gekregen.
Tot zover onze laatste
nieuwtjes, tot de volgende
keer maar $teer.
Meint en NeIlie

niet alt,ijd over. En Geert
Hazelhoff is voor een operatie aan zijn oor naar Groningen geweest, maar dat
ziet er goed uit.
En verder kwarnen Tineke
en Albert-Jan ons even storen met berichtgeving dat
hun zoon Wiljan, 24 januari
geboren was. Hij is zo gezond a1s eên vis en groeit
al flink.
De kraamvisite
voor de straat is ook aI
achter de ruq.
Immy en Sjoukje

f,lokkeveg

Wij bedanken de O.J.P. voor
de zalr. fruit die we op Oudejaarsavond hebben ontvangen.
Fam. P. Bergsma heeft ons
verlaten en z:-1n ziln verhuisd naar de Boylerweq.
Folkert en Martha wonen
nu in hun huis. Welkom aan
de Klokkeweg! ! We hopen dat
juIlie hier met veel plezier
zullen wonen.
ook zijn Richard Eijer en
Agaath Dam verhuisd naar de
Boylerweg. Zijn wonen nu in
het huis van de fam. Prins.
Gré Bovenkamp komt nu in
hun huis te wonen. Ook Gré,
van harte welkom aan de
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Klokkeweg.

T. Lijsten-Meijer

Snels Hutte
ÀIs er iets hras te vermelden
bij ons op de buurt, hadden
wij daar al even uitgebreid
over gepraat, Gré en ik.
Vervolgens zouden we dat
samen op papier zetten, maar
dan kwam ik bij Gré en dan
had zíj het aI weer voor
elkaar! Maar ja, nÉ moet ik
het alleen doen, want Gré
zit- druk in de verhuizing.
Zij gaat naar de Klokkeweg
te wonen en hierbij wensen
wij haar veel woonplezier! !
I{ist U dat..Anne en Anneke op wintersportvakantie
gingenr êrt dit was een geheel verzorgde reis met een
bus. Ze moesten in Zwol1e
instappen en gingen met ei
gen auto daar naar toe. Ze
zetten de auto op rrLang parkerenrr, achter het station,
náár dat was Kort parkeren,
want de andere dag werd zoon
Niels gebeld door de politie
uit Zwo1le, dat hun auto r4/as
gebruikt voor rrjoy-riding".
Alle ramen stukr ên de ene
kant helemaal ingedeukt. De
auto is met de auto-ambulance vtreêr thuisgebracht en
Anne is hem nu zelf weêr aan
het opk13fnen...en hierbij
wensen wij hem veel succes.
En dan wilde ik nog vragen: Is er iemand aan de
Doldersumsestraat die nou
eens 6e stukjes voor de
krant wil schrijven????

Klaasje

Hier weer eens een berichtje
van de !{issel.
Lammert en Greta wonen nu
in het huis, waar Egbert
Bergsma altijd gewoond
heeft. Na een fikse verbouwing wensen r^ri j hun veel
woonplezier.
Begin maart vertrekt RoeIof van de Boer weer richting Finland, oil daar deel
te nemen aan de alternatieve
Elfstedentocht. Roelof vanaf
deze kant veel succes.
Folkert en Martha hebben
met Sjoukje en Pieter van
woning geruild. Folkert en
Martha veel woonplezier aan
de Klokkeweg en Pieter en
Sjoukje, welkom in onze
buurt.
Farn Vlaanderen woont ti j delijk in ht voorhuis van de
fam. v. Starkenburg.
Onze muzikale buurtgenoot
Chris Greaves-Lord gaat nogaI eens op uitnodiging naar
Enge1and, on daar zijn liedjes ten gehore te brengen.
Joop St,ikvoort heeft twee
weken in het ziekenhuis geIegen, maar is inmiddels
weer thuis. ï{e $/ensen hen
veel sterkte.
Hierna volgt nog een verslagje van de fam.
Stikvoort.
Roelie en Lammy

Een fantastische vakantie in
zuid-Afrika bij de kinderen,
I
van 6 rnaanden 7 juli

Nov. 1993.
Van Kaapstad naar Johannesburg 11374 km.
Totaa1 gemaakte km. t 12000-

Door prachtige IandschapPen
en natuurtonelen, bergen en
rotsen
Gereisd per GombY, auto en
trein.
Hartetijk dank aan a1 de
buren rondom ons voor de
bloemen bij onze thuiskornst
8 November l-993. Zelfs de
vlag hing uit! Dank ie, Riek
Koopstra. . .en buurvrouw Jantien zaE aI klaar met een

lekker bakje koffie in haar

Lrarme keukent j e. Dit
heerlijk buurvrouw. Het
ook bitterkoud 8 Nov.

r^ras

was

P.S. Ook een belevenis om
over de nieuw gelegde weg
naar ons huisje te rijden.
Het werd voor ons een morgen
om niet gauw te vergeten, Dà
een fijne vakantie bij de
kinderen. Wat hebben hre beiden genoten, 35 jaar daar in
Zuid Afrika gewoond. En nu
de gebieden en de mooie kust
stroken, waar we 35 jaar van
gedroomd hebben, met eigen
ogien gezien! Het organiseren
en realiseren door de dochter en 3 zoons, zíjn we hen
dankbaar voor ! Het hras heerIijk en fantastisch.
Fam. Stikvoort
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V/e willen toch nog even terugblikken naar het jaar 1993;
Op woensdagavond Z2December werd \À/eer een gedichtenavond gehouden ten huize van
mw.W. de Vries-Schipper. Elf mensen woonden deze avond bij.
Mw. Hartholt opende de avond en er werd even stilgestaan brj het overlijden van ds. Perdok.
Er werden een aantal gedichten voorgedragen, o.m. het gedicht dat hieronder staat:
Redding,

Heer, hoe vaak hebt U mij al niet gered
Telkens weer hielp U mij op de been
En gaf mij kracht
Als ik ontmoedigd was
U gaf mij kracht in het donker
Als ik afscheid moest nemen
Van mensen die mij dierbaar waren
Was U mijn troost
Zo bent U een deel van mijn leven geworden
Blijf brj mij Heer
In heel mijn doen en laten
Buiten U om red ik het niet

Toon Hermans
De kerstviering

Door omstandigheden moest het kerstfeest in Boyl op de Eerste Kerstdag worden gevierd. In
deze kerstviering gtng mw. Hartholt voor, mw. Dolstra speelde hier prachtig in mee op de
blokfluit.
Fam. Schelhaas en de zondagsclub deden het Kerstspel. Het orgel werd bespeeld door mw. M.
Diever. Evenals vorig jaar verleende ook nu weer de J.J.E.M. band weer hun medewerking, en
op verzoek ook na de viering werden nog enkele nummers gespeeld. Uit het repertoire van
deze band wilden we U een lied niet onthouden.
Als de lichtjes doven
Op een slagveld klonk een stem, was van ver te horerl
zong, dat er in Betlehem een kindje was geboren
ln die nacht zo stil en groot, zwegen de kanonnen,
die zijn bij het morgenrood toch opnieuw begonnen

Refrein:
Kerstmis lijkt ons keer op keer wede te beloven
Maar kanonnen dreunen weer als de lichtjes doven
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Donkere Zuidafrikaan honger moet je lijden
mag niet naarje vader gaan, bent van hem gescheiden
Wie dit hebben uitgedacht komen allen tesamen
zingen plechtig "Stille Nacht" zonder zich te schamen

Refrein:
Kerstmis lijkt ons keer op keer vrede te beloven
Maar kanonnen dreunen weer als de lichtjes doven
Turken en Griek en Marokkaan mogen die hier blijven?
Mogen die hier openstaan of zal men ze verdrijven?
Kerstmis doet ons telkens weer beterschap beloven,
Laat dan deze ene keer het lichtje niet weer doven.
Kerstmis doet ons telkens weer beterschap beloven,
Laat dan deze ene keer het lichtje, het lichtje,
het lichtje, het lichtje, het lichtje,
NIET MEER DOVEN.
We mochten op deze kerstviering een verheugend aantal bezoekers verwelkomen
Op Maandag 21 Maart zal er in de kerk te Makkinga een gemeenteavond zijn voor Frieslands
End. We beginnen om kwart voor acht met een kopje koffie. we bespreken in groepjes een
onderwerp en daarna nog iets ontspannends. Bent U belangstellende en U hebt geen vervoer
laat dat even weten aan de kerkeraad.

Preekrooster
Maart
13

Maart

2A

Maart

27

Maart

I April
3 April
10 April
T7 April
24 April
Mei
Mei
15 Mei
22 Mei
29 Mei

u

Mw, W- Hartholt
gez. dienst streekgemeente
Oldeberkoop
Mw. L.v.Dijk-Veenstra
Makkinga
Mw. Ví. Hartholt
oldeberkoop
ds. M. Mulder

u

E1s 1oo

BoyI

10.00
9 .30 u
u

10.00
9.30
10.00
9.30
10.00
19.30
9 .00
10.00
9.30
10.00

u
u
u
u

u
u
u

.30 u
10.00 u
9

9.30
10.00
9.30
10.00
9.30
10.00
9.30
10.00
9-30
10.00
9.30
10.00

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

ds. J. Rowaan
ds. J. Rowaan
Mw. W. Hartholt
ds. B. Koo1e H.Ada. Y. Riemersma-Beintema
Mw. Vl. Hartholt
ds. Fl. de Wolf
Mt^I. W. Hartholt
ds. G. Wassenaar
Mw. L. v. Dijk-Veenstra
Mw. W. Hartholt
ds. A. Weenink
ds. J.W. Lambert
ds- H.P- Swets
ds . A. lfeenink
ds. À. de Looze
da. Y. Riémersma-Beintema
Mw- W. Hartholt
ds. E.J. Struif
ds- M.C.E. Oskam-v. Zwol
Ml.t. W. Hartholt
ds. H.P- Swets

Oldeberkoop
Boyl
Oldeberkoop
oldeberkoop
Makkinga
oldeberkoop
E1s

loo

Oldeberkoop
BoyI
Oldeberkoop
Makkinga
Oldeberkoop

EIsloo

oldeberkoop
Boyl
Otrdeberkoop
Makkinga

Oldeberkoop
Els loo
Oldeberkoop
Boyl
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INGEZ(,NE'EN
---j
rMaandag: 9.00 - 12.00 uur
Woensdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur
en 17.00 - 18.30 uur

Veranderingen bij de Rabobank in Boyl
De meeste inwoners van Boyl en omgeving
zijn inmiddels wel op de hoogte van het feit
dat Gerard en Jannie Prins halverwege
Januari zijn verhuisd van no. 69 naar no. 7l
aan de Boylerweg. Dat wil zeggenvan de
bank-woning naar de eigen woning ernaast.
Vanaf 1964 heeft de fam. Prins in de bankwoning gewoond, een lange periode waarin
onder meer op maatschappelijk en bancair
terrein enorïn veel is gewijzigd.
De nieuwe bewoners van de bank-woning
zrjnin Boyl ook geen onbekenden. Per 1
maart gaan Ageeth Dam, medewerkster van
de bank, en haar vriend Richard Eijer er
hun intrek nemen. Zowel de fam. Prins als
ook het koppel Dam/Eijer veel geluk
gewenst in hun nieuwe onderkomen.
Velen van u hebben zich reeds afgevraagd:
Wat gebettrt er nu met de bqnk?
Wel, die blijft gehandhaafcl. Een garantie
voor de verre toekomst is niet te geven,
maar voor de nabije toekomst dus wel. Wel
zijn aan en in het gebouw enkele
noodzakelijke wijzigingen aangeb rachl Zo
zijn woning en bank kantoor definitief
gescheiden Dit kan voor u als cliênten van
de bank tijdelijk wel enig ongerief gegeven
hebben, waarvoor hierbij nog oírze excuses.

Ook menen wij de openingstijden enigszins
te kunnen moeten aanpassen, omdat het
aantal kasposten en de werkdruk duidelijk
aangeven dat dit verantwoord is. Na intern
overleg is besloten het aantal ochtenden dat
het kantoor open is van 5 naar 3 terug te
brengen, dit met ingang van 11 april.
In schema als volgt:

Gedurende de openstellings-uren is de bank
in Boyl telefonisch bereikbaar onder het u
bekende nummer 1205.
De fam. Prins heeft een nieuw nurnÍner
gekregen, dit is 1743.

Wij hopen u middels dit artikeltje
voldoende te hebben geinformeerd en
hopen u in de gewijzigde situatie weer als
vanouds van dienst te kunnen zijn.
Rabobank "Boyl-Noordwolde" B.A.

Recept voor "geluk thuis"

lngrediënten:
1 pond goed humeur

I pond geduld
1

kilo verdraag'aamheid

1,5 pond tevredenheid

I pond humor
3 pond onbaatzuchtigheid

I kilo opgewektheid
Bereidingswijze:
Meng alles goed met 2 delen menselijke
warmte.

Dosering:
1 eetlepel

op de nuchtere maag.

Herhaal dit zodra het effect wegebt.

H. Greaves Lord-Marks
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Ook elders in Europa is het weer van slag
Ook daar is het een hard gelag
Hele bergen komen naar benee
En het water zoekt zich een weg naar zee

Alarm, Alarm!!

De Rh6ne, Rijn en Moezel veranderen in

Verhoogt de dijken, verhoogt de dijken
Ze blijken zo zvrak dal ze zullen bezwijken.
De Maas voert een ware zondvloed aan
Het water zoelÍ zich een weg en wil rulm

zeeën hun stroomgebied
Je sckikt je rot als je beziet

Wat het water vermag
En het blijft stijgen, dag na dag.

baan.

Eindeloos

De eens ze gemoedeliike stroom
Houdt zichzelf niet meer in toom
Daar slaat het water alweer een bres

Zuid-Limburg
voeten-les"

vanaf de Atlantische Oceaan
We zitten binnen met de kachel aan.
Het regent, regent, regent

krijgt duidelijk "natte

In zomer, herfst en winter.

!

Het nooit omkijken naar de

Waar is die goeie ou\ile winter?
Die van ouwe jongens krentebrood
Is vadertje vorst gestorven
Is hij voorgoed dood?

staat

rivierdijken
Doet nu de catastrofale gevolgen daarvan
blijken.
Men zit met de handen in het haar
Want het water klotst inmiddels in de
huizen en dat is erg naar.

Maar dan, bij het begln der Olympische
Spelen

Men wilde zo gÍaag kerstmis vieren
met mtn
dieren?!"
+' \€i\
Ze' tt or den haastig geëvacueerd
l\/*;;_v)/
Malr ze blijven niet allen ongedeerd. v
aSÉ4*>

De boer riep:"Wat moet

is de stroom met depressies

ik

Klinkt het uit vele kelen:
"Het vriest, het wiest zo eÍg'. doe dubbele
kleren aan!"
Anders zullen
gaan staan.

je de tenen en vingers stijf

Een ijzige wind blaast uit het oosten.
Hrj gaat overal dwars doorheen.

De burgemeester van't plaatsje Arcen
kan de (water) druk niet meer Ínn
Hij duikt onder en wil een andere baan
In Arcen is men hogelijk verbaasd over de
man
Dat zoiets zo maar kan!

Je kunt

je met een borrel troosten.

De sneeuwklokjes liggen gebroken over de
aarde heen.

In het Hoge Noorden

heerst een andere
vorst
Zijnnaarn is Johan Olav Koss
Hij gaat er als een dolleman tekeer
En rijdt record na record
Daar aan de boorden van het Mjpsce meer.

Nederland van boven de Moerdijk
Roept:"We moeten geven op gsra 777"
Wij zijn rijk en moeten helpen ZuidLimburg te doen overleven.

De schade is niet te beramen

H. Greaves Lord-Marlia

D)ie met droge voeten moeten àch
schamen.

Geen dijk houdt de Maas tegen.......
Wij moeten onze portemonnee legen.
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kinderen komen in de
weken op
vakantie. Overigens staan tijdens de
vakantie van het kind de 30 vrijwilligers
van de Stichting Europa Kinderhulp, dat
zelf ook al het reisgeld bijeen moet zien te
krijgen, paraat om bij eventuele problemen
uitnodigen.

maanden

PERSBERICHÏ
De Stichting Europa Kinderhulp zoekt
Friese gezinnen.

De

juli en augustus 3

in the springen.

Aan vakantie toe!!!

Belangstellenden kunnen zich melden bij.

Dat geldt voor ruim 3000 kinderen, die via
Europa Kinderhulp elk jaar aan een fijne
vakantie bij gastouders geholpen worden.

F. Postema - Martens, tel.: 05173 - 42079
tel 05178 - 17453
L. Veenstra,

Het gaat om ruim 500 Nederlandse

kinderen, ongeveer 700 Franse kinderen,
ruim 1000 Duitse kinderen en de rest komt
uit Engeland, Noord-Ierland, Oostenrijk en
Tsjechie/Slowakije.

Gehoord en Gezien

Misbruikt

Dat sportpresentator Viktor de

Koning
over een licht ironisch gevoel van humor
beschikt, mag duidelijk worden uit zijn
volgende commentaar bij het freestyle skiiin

Veel kinderen hebben thuis te maken met
armoede en eenzaamheid. Ze komen uit
krottenwijken, waar je zonder gevaar niet

buiten kunt spelen. Sommigen

op de buckelpiste.

zi1n

"Het zal niemand verbazen dat deze sport
gesponsord wordt door de Vereniging van

misbruikt en mishandeld, anderen hebben
nooit een normaal gezinsleven gekend. De
Noord-Ierse kinderen zitten hun hele leven
al in een gewelds-spiraal. Veel kinderen uit

het orthopedisten"
(Lachen.........)

het voormalige Oostblok

hebben
gezondheidsproblemen omdat ze in immens
verrnrilde gebieden wonen.

II.

Gastouders

Om die kinderen aan een drieweekse
vakantie in Nederland te helpen, zoekt de
Stichting Europa Kinderhulp gastouders.
Een groot aantal gastouders van vorig jaar
heeft àch al weer opgegeven en hun
gastkind voor weer een vakantie gevraagd.
Maar toch zijn er elk jaar nieuwe
gastouders nodig. Er zijn nog zo veel
kinderen aan vakantie toe!
Wie geinteresseerd is krijE uitvoerig alle
informatie. Dat gebeurt onder meer tijdens
een huisbezoek van een Kinderhulpmedewerker. Na het huisbezoek hoeft men
pas te beslissen of men een kind wil

/

Greaves Lord-Marks
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-0-0- 0-0- 0- 0- o- 0-0- 0- 0- 0- 0-0- 0- 0-0-0-0- 0TSaditiegetrouw organiseert de rommelmarktcommissie van basisschool "De Oosterbrink" een
gezellige rommelmarkt op koninginnedag in Boyl.
Daarbij kunnen líij natuurlijk niet zonder íw overtollige bruikbare spul-letjes !
Dus mocht u tijdens de voorjaarsschoonmaak
nog 1euke, mooie, aparte of "antieke" dingen
tegenkomen, bewaar ze dan tot
ZÀTERDÀG 23 ÀPRfL, want op die ochtend
worden de spullen huis aan huis opgehaald.
Mocht u voor de ophaaldag grote stukken
kwijt wil-l-en, dan kunt u kontakt opnemen
met de heer R. Alten te Boy1.
Overtol-l-ige tuinplanten, eigengebakken cake
koek of taart e.d. kunt u tot 30 april- inleveren bij de school of fam. Pijlman.
Ook leuke zelfgemaakte prijsjes voor de
grote verloting zíjn van harte welkom.
ie
Basisschool t'De Oosterbrink"

Rommelmarktcommi ss

A. v.d. Geest
ROI.IUELIARKT
ÀANVÀNG

30 ÀPRIL

I3.3O Ï'IIR

NTEÏ'TSBRIEF
COII{II{ISSIE VERSÏBRDE IÍÀGENS

Dit is de eerste nieuwsbrief van de commissie versierde wagens
Het is onze bedoeling om u middels een aantal van deze nieuwsbrieven te informeren over alle zaken aangaande de optocht met
de versierde 'rragens. Wi j van de commissie zíjn inmiddels vol
enthousiasme bezig met de voorbereiding voor de optochtr êo
vinden het prettig u over de onderstaande punten te kunnen i nformeren:

.TIIRY EN BBOORDELTNG

A11e versierde rragens zullen door een deskundige jury worden
beoordeelt. De beoordeling zaL plaats vinden op de volgende
punten:
ORÏGINALITEÏT
UITVOERÏNG

CREATIVITEIT
OPGÀVE OT{DERTÍERP VERSIERDE IÍÀGEN

Door I 1 buurten is inmiddels een opgave van het onderwerp/thema
voor de versierde wagen gedaan. VAn de Klokkeweg, BoyJ-erweg west
eind, de grink en Boekelte is echter nog geen thema bekend.
Willen deze buurten z.s.m. een thema doorgeven aan Trijntje Smit.
}íUZIEK

In principe is er overeenstemming met de Woudklank voor de begeleiding van de optocht. Zoals het er nu voorstaat zal de Woudklank met het gehele korps verschijnen om de optocht muzikaal
te ondersteunen.
OPROEP!!!!!

Voor de begeleiders van de optochÈ zoeken wij een aantal fluorescerende hesjes te leen, zoals door bv. wegwerkers worden gedragen
Is er iemand die hier (bv. via zíjn werk ) aan kan komen, graag
even een berichtje aan de commissie.

Tot zover deze eerste nieuwsbrief. Als er vragen zijn met betrekking
tot de optocht met de versierde wagens neemt u dan gerust contact
op met een van de commissie 1eden.

Tea de Groot

Hiltje de Vries
,foop Benders

L9B2
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VERENICINGS LEVEN

DORPSBELANG
Entree Boyl nog fraaier: Op maandag 3 januari j.l. heeft een groep van 7 wijwillige
plusminus 4400 bloembollen gepoot in de stroken groen bij de entree van het dorp
(beide kanten). Her en der geleende oude aardappelpootstokken hebben daarbij nog
hun dienst bewezen.
./ ,/
De door Dorpsbelang Ínngeschafte bollen (krokussen en narcissen) kunnen ervoor
zoÍgen dat Boyl er in het voorjaar nog mooier bij ligt. Wel zullen we er met z'n allen
om moeten denken dat er niet over de betreffende stukken grond gereden wordt. Met
name over het stuk groen tussen het fietspad en de rijweg tegenover de A.H.B.

./

./

Boyl op t.v.: Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan dat ons dorp op woensdag 16
februari j.1. in de nieuwsuitzending van R.T.L.-S in beeld is geweest. De dinsdag
daaraan voorafgaand was een cameraploeg, bestaande uit 4 man, de gehele middag
bezig geweest om een aantal zaken met betrekking tot het project Sociale Vernieuwing op band vast te leggen. Aan het eind van de opnames had men de beschikking
over een uur filmmateriaal. Tijdens de uitzending bleek dat er, na veel knipwerk, van
dat alles nog maar zo'n 4 minuten over was\
Toch denk ik dat er bij de kijkers een positief beeld van ons dorp is blijven hangen

en dat was onze eerste opzet.
\
Groenbeheer: Op de evaluatie-bijeenkomst in november 1993 met betrekking tot het
zelfonderhoud van het openbare groen is met de aanwezige buurtbewoners de
afspraak gemaakt dat er per buurt een nadere "werkomschrijving" zal komen.
De reden dat deze tot nu toe nog niet is verschenen ligt o.a. in het feit, dat we met
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de gemeente op enkele punten (b.v. ophalen afual, maaien grotere stukken

gras,

onderhoud plantvakken Boylerweg) nog geen vastgelegde afspraken hebben. Zodra
een en ander, ook op papier, goed geregeld is, volgt het beloofde overzicht.
Woningbouw: Als alle plannen doorgang vinden, zal er over enkele maanden weer
woningbouw plaatsvinden aan de Daoken.
De bedoeling is dat er tegenover de bestaande nieuwbouw een dubbele woning
gebouwd wordt door Koos Akkerman en Rik Dam / Saskia de Vries. Ook zijn er op
dit moment voor een aantal andere kavels nog een drietal opties. Wij zullen er alles
aan doen om dit de start te laten zijn voor de verdere onlwikkeling van dit gebied.

G. Pijlman.

VOG
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LB ESCH ER M I N GSWAC HT

-BDYL E.o.
Nazorggegevens (L)

Al flink wat jaren wordt er in de omgeving van Boyl aan nazotg gedaan door

een
aantal vogelwachters. De resultaten hiervan gaan samen met die van zo'n L10 andere

wachten naar de Bond van Friese Vogelwachten (afk. B.F.V.W). In Friesland wordt
er de laatste jaren op bijna 90.000 hectare aan Íazorg gedaan. Onze wacht neemt
hiervan ongeveer 300 hectare voor zijn rekening. De regio Stellingwerven waarvan wij
ook deel uit maken telt ongeveer 3500 hectare.
De B.F.V.W. verwerkt alle binnengekomen gegevens van de wachten en rangschikt
deze in diverse overzichten. Het belangrijkste overzicht is die van de aantallen

broedparen

per 100 hectare. Deze verrekening geeft een duidelijker beeld dan

absolute aantallen omdat de hectares van jaar tot jaar wel eens verschillen.

De aantallen broedparen per 100 hectare zien er voor ons telgebied als volgt uit:
1989

1990

L99t

L992

1993

Kievit

15,33

17,42

21,25

12,62

14,55

Grutto

3,83

2,79

3,48

2,52

1,,87

Scholekster

5,58

4,88

4,88

5,68

3,74

T'ureluur

L,05

0,35

0,70

0,63

0,62

Wulp

0,0

0,0

1,05

0,32

0,21

Watersnip

0,0

0,0

0,35

0,0

0,21
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Nieuwe regeling eierzoeken:
Deze regeling als onderdeel van de herziene Vogelwet werd onlangs van kracht.

Eierzoeken mag nu alleen nog indien men een eierzoekkaart bezit en tevens een
schriftelijke toestemming van de grondgebruiker heeft. Bovendien is de zoektijd
ingekort met vier dagen en is dus 8 april de laatste dag dat men nog eieren mag
zoeken. De controle op de nieuwe regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de
Algemene Inspectiedienst.

Ledenservice
Er zijn nog diverse soorten nestkasten te koop tegen scherpe prijzen
Bel: 1536 of 1.452

TONEELVE RE N IGIN G
"NUT EN GEN o EGE N
We hebben afgelopen december twee uiwoeringen gehad, namelijk op zaterdag 11 en
1.8 december. Beide avonden was de zaal goed gevuld. \We speelden het stuk 'De
"goede" gokker' en het stuk sloeg goed aan bij het publiek. We werden tevens
uitgenodigd om een voorstelling te geven in Wolvega en Oldeberkoop. Verder zijn we
al weer druk bezig om een nieuw stuk uit te zoeken voor het komend toneelseizoen!
(Ben je een toneelspeler, schroom dan niet en kom erbij).
namens het bestuur,
Meint Postma.

20

KOORBERICHT
Ook in 1994 hopen we de traditie van een koorbericht in de Boyliger dorpskrant te
kunnen voortzetten. Wrj vinden dat iedere vereniging - dus ook ons koor - alleen
maar baat kan hebben bij een goed contact met de "achterban". Op die manier blijft
een koor echt léven!
Veel moeite om levendig te blijven hebben we als koor trouwens niet. Iedere
maandagavond zijn we fanatiek aan het oefenen voor de jaarlijkse serie koffie- en
theeconcerten in de regio. Tussen de bedrijven door breiden we dan ook nog het
repertoire langzaam uit. Het zal iedereen duidelijk zijn dat we aan het einde van een
repetitie-avond gewoon moe zijn. Maar dat voel je minder als je beseft hoe fijn je
weer met de hele groep hebt staan zingen!
De samenstelling van de koorgroep is intussen ook nog weer wat veranderd. Bij de
sopraan kwamen twee nieuwe leden onze rijen versterken. De dames Boonstra-Kroes
uit Sonnega en Buvelot-Kiers uit Zandhuízen zingen wekelijks dapper mee. En de
tenorgroep werd aangevuld - na een onderbreking van enkele jaren - met Boyliger
Joop Moes, die zich al heel gauw weer thuis voelde. Allemaal hartelijk welkom! En u
weet het: als u ook eens een maand wilt meezingen om te kijken hoe dat gaat, dan
kan dat zonder kosten en verplichtingen!

Op 23 januari verzorgden we ons Nieuwjaarsconcert in Boyl. U hebt er ongetwijfeld
al iets over gehoord. We probeerden zowel organisatorisch als muzikaai een nieuwe
formule uit. De zangnummers had de dirigente gegroepeerd rond bepaalde thema's,
terwijl de verschillende koorgroepen (mannen, wouwen, vocalgroup, solisten) elkaar
binnen die thema's snel afivisselden. Zowel voor zangers als publiek ontstond zo een
programma vol vaart. ZeIf hadden we een teweden gevoel daarover en ook vanuit de
goed gevulde zaal kwamen waarderende reacties. Dat geeft moed om zo door te
gaan!
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De maandagavond daarna hielden we onze jaarvergadering. Het zou te ver
voeren om hier al het besprokene weer te geven; ik pik er enkele punten uit:
We hebben afscheid genomen van drie leden uit Oldeberkoop. Arie Kamp,
Oepke Nijholt (beiden tenor) en Aaltje v.d. Mei-Plantinga (alt) besloten o.m. om
gezondheidsredenen na vele, vele jaren hun koorloopbaan te beëindigen. Voorzitter
Bert Nieland wijdde er enkele passende woorden aan.
De Vocalgroup "Con Amore" en onze Mannengroep traden tot nu toe nooit
afzonderlijk op. Toch komen er regelmatig verzoeken hiervoor binnen. Vanaf nu
kunnen deze twee koorgroepen in incidentele gevallen zelf optreden, vooral wanneer
het hele koor te groot van omvang blijkt te zijn.
Secretaresse Jannie Hakman-Mooy bedankte voor deze functie vanwege haar
studie. Nieuwe secretaresse van ons koor is geworden Mattie van Lingen-Boon,
Hoppestee gde 62, 8426 CH Appelscha, tel. 05 1.62-2097 .
En daarna gingen we weer stevig oefenen voor het eerstvolgende koffieconcert.
Door zaalproblemen werd dat niet Noordwolde, maar Oldeberkoop. Ook daar bleek
de nieuwe opzet bij het publiek goed aan te slaan. We mogen dan ook rustig van een
goed geslaagd concert spreken
\\
Als u dit koorbericht leest, is het volgende concert al achter de rug. Op 6
maart hebben we dan al gezongen in "De Riewlechter" in Noordwolde. U kunt wel
alvast de volgende data noteren:

*

Zondag 20 maart, 11.30 uur: koffieconcert in de N.H.-kerk in Appelscha.
Steeds proberen we het prograrnma uit te breiden met nieuwe delen uit
bijvoorbeeld de musical "My Fair Iady". Komt u luisteren om te zien of dat
lukt?
Tnndag 17 april: theeconcert in de N.H.-kerk te Vledder.

Dit

zal ons laatste concert van het seizoen zijn. Ook de deelname aan het zangersfeest van de Friese Bond in Gorredrjk op 9 april ligt dan achter ons. In de weken
daarna gaan we onze volle aandacht richten op de grote jubileumviering op zondag 6
november in Boyl. Ons koor bestaat namelijk 55 jaar en dat willen we weten ook! Op
die zondag geven we een jubileumconcert m.m.v. de Gezusters Post, die meer dan 30
jaar het gezicht van ons koor grotendeels mede bepaalden. Bovendien zal Wilt Post
nog eeÍrmaal het koor dirigeren in een operetteselectie "Saison in Salzburg". We doen
dus een grote greep in het verleden en dat blijkt ook duidelijk uit de overige muziekkeuze: van "Slavenkoor" uit "Nabucco" tot "Schweinespeck" uit "Der Zigeunerbaron".
Kortom: wij gaan er in de komende tijd tegenaan om - als het kan samen met u onze verjaardag in november uitbundig te vieren!
Tot de volgende keer!

Titus de Boer.
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BEJAARDENSOOS
"GEZELLIG SAMENZIJN"
Allereerst een paar verslagjes over de activiteiten van onze soos gedurende de laatste
twee maanden:

\
Woensdagmiddag had de Bejaardensoos "Gezellig Samenzijn" haar Kerstmiddag in de
Tille te Boyl georganiseerd. De zaal was alvast in de kerstsfeer gebracht door een
viertal dames-leden die de versiering van tafels en wanden op zich hadden genomen.
Het bestuur had ook de ANBOleden uitgenodigd om deze middag bij te wonen,
maar daar was geen massaal gebruik van gemaakt.
Voor de invulling van de middag waren uitgenodigd de dames Oosterhof en Wiebenga uit resp. Peize en Groningen, in Boyl beter bekend onder de naam "Gezusters
Post" en zij werden op de piano begeleid door mewouw P. de Vos uit Wolvega.
Natuurlijk bracht het programma kerstliedjes, zowel door de gezusters alléén, als met
de zaal mee gezongen. Tussendoor werden er ook gedichten voorgedragen en een
kerstverhaal voorgelezeí. Tot besluit werden nog wat liedjes uit grootmoeders tijd ten
gehore gebracht waarbij mewouw De Vos een accordeon bespeelde.
De middag werd besloten met eeÍL gezamenlijke broodmaaltijd, die prima
verzorgd door de familie De Vries van "'t Zwaantje".

bejaardensoos "Gezellig Samenzijn" hield woensdagmiddag 1.9 januari haar
nieuwjaarsbijeenkomst in De Tille te Boyl. De voorzitter mevrouw S. Koops-Prakken
kon in haar openingstoespraakje ongeveer 30 leden welkom heten. Na wat huishoudelijke mededelingen gaf zij het woord aan onze gast van deze middag, otue plaatsgenoot, de heer Jan Boer. Die had de afgelopen zomer met vrouw en vrienden een
busvakantie gemaakt die hij met video-beelden toelichtte. Eerst met de boot naar
Helsinki in Finland, dan met de bus langs de vele meren en schier oneindige bossen
naar het hoge noorden. Vanzelfsprekend kwam de Noordpoolcirkel in beeld en
natuurlijk ook de rendieren van de l-appenfamilies. Hoe verder naar het noorden toe
hoe lager de bomen blijven en tenslotte helemaal verdwijnen. Het reisdoel was de
Noordkaap waar, in juni en de eerste helft van juli, de zon niet ondergaat en er
weinig verschil in dag en nacht is, een heel bijzondere belevenis voor ons, zei hij. De
terugreis ging goeddeels langs de Noorse fjordenkust waarbij diverse keren de fjorden
per veerpont moesten worden overgestoken. Vanaf Oslo ging het weer met de boot
op Holland aan. De opnamen waren prachtig en gaven een goed beeld van de bergen,
bossen en fjorden, en dan te bedenken dat wij nu hier in de bijna kortste dagen van
het jaar leven en de zon daar helemaal niet meer opkomst en het er echt donker
blijft.
De leden werden getrakteerd op koffie met gebak en dronken uiteraard hun nieuwjaarsborrel.
Tot besluit werd er nog een spelletje Bingo gespeeld als symbool voor het geluk in
het nieuwe jaar.

De

De leden van de bejaardensoos "Gezellig Samenzijn" kwamen woensdagmiddag 16
februari bij elkaar in de Tille te Boyl om te luisteren naar de heer W. Prakken uit
Exloo, die vertelde over zíjn reizen naar Hongarije en Roemenië. Het begon allemaal
in 1987 toen het ijzeren gordijn nog recht overeind hing. De familie Prakken fungeer-
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de al jaren als gastgezin voor volksdansgroepen in het kader van het internationaal
volksdansfestival in Odoorn. Daar kwam de uitnodiging uit voort voor een tegenbezoek aan Hongarije. Dat beviel zo goed, dat daarna de reis nog enkele malen werd
herhaald, onder meer voor het bijwonen van het feest ter gelegenheid van het 600jarig bestaan van het stadje van hun gasten of eigenlijk gastvrouw. Hij kon goede
vergelijkingen maken met de toestand van vóór en ná het ijzeren gordijn. Zij maakten
de reizen met auto plus caravan en legden hun belevenissen vast op video waarvan
wij dus konden meegenieten.
Na de pavze hebben we nog video-opnamen gezien van een groot aantal dansgroepen
op een volksdansfestival in Odoorn waar groepen uit verschillende werelddelen
optraden.

In haar slotwoord dankte de voorzitter mewouw S. Koops-Prakken haar neef, een
oud Boyliger, voor het gebodene en overhandigde hem een schone videoband om
weer nieuwe avonfuren op te nemen.

Dan ook nog graag aandacht voor onze eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 1.6
maart, om 14.00 uur in de Tille.
Op deze middag treedt voor ons op de Senioren Mondharmonika Club "De Deurdouwerd" uit Havelte. Naast de mondharmonika's zijn ook een paar accordeons van de
partij. Zijbrengen ons een scala van hollandse liedjes.
Het belooft een heel gezellige middag te worden waarvoor wij graag iedere Boyliger
55-plusser uitnodigen om dat mee te maken. We hopen dat velen aan deze uitnodiging gehoor zullen geven.
DE TOEGANG IS GRATIS
Orrze laatste middag in het seizoen stond gepland op 20 april, in overleg zou de
ANBO proberen om dan een toneelvereniging te strikken. Dat is helaas niet gelukt
en nu zal de ANBO deze middagveÍzorgen, waarover U al bericht heeft ontvangen.
Klaas Dikstaal

JAARVERGADERING

ANBO.BOYL

,/

Tijdens de opening komt de voorzitter terug op het (
,nnr,genoemd als het jaar
van de ouderen.
Van de solidariteit van de jongeren in dit speciale jaar moeten we ons helaas niet
teveel voorstellen, aldus de voorzitter, dit met een knipoog naar het oudejaarsgebeuren.

De penningmeester wijst erop dat de busreizen een kostbaar gebeuren is, met name
nu de buskosten met 20Vo zijn verhoogd. Om het betaalbaar te houden is een
volledige bezetting van de bus een absolute voorwaarde. Brj het agendapunt 'bestuursverkiezing' treedt H. Marks af als voorzitter - hij wordt bij acclamatie herkozen.
Jan Hofman en Jaap Lijsten zijn bereid om ook dit jaar weer de fietstochten te
organiseren. Zij ontvangen een attentie voor bewezen diensten, evenals de krantenbe-

zorgers Andries en Dirk. Na de pauze wordt het programma voortgezet en verzorgd
door Gré Bovenkamp.
Tot slot worden de leden nog eens herinnerd aan de donderdagmiddag 3 maart,
wanneer de heer Ratelband een voorlichting geeft over vogels dicht bij huis. Ook
soosleden zijn hartelijk welkom. Speciale aandacht wagen wij voor de 20-ste april,
wat een zeer gezellige middag belooft te worden.
-/
Aan dit prograrnma werken mee:
-/
Jan Hofman" die uw intelligentie test,
Chris Greaves [,ord en Feikje v.d. Iri met muziek en zang,
Gré Bovenkamp met een Frieske fertelling
Kees Bos met Boerenhumor.
Tot ziens op woensdagmiddag 20 april in de Tille. Aanvang 14.00 uur. Ook soosleden
zijn welkom.
Kees Bos.

TENNIS
VERENIGING
BOYL

++

++
+
++

\

+

Tennisverenieine in Bovl een feit:

In het najaar van

1993 is

L -L'

er een

enquête gehouden om te kijken
of er belangstelling bestond om
een tennisbaan in Boyl aan te

leggen. Hier werd door

éénennegentig mensen positief
op gereageerd. Een voorbereidingscommissie heeft het een en
ander uitgewerkt, wat resulteerde
in een vergadering op woensdag
23 februari jl. In deze vergadering werd er een tennisvereniging
op Boyl opgericht. Van deze
vereniging zijn nu 75 mensen lid geworden. Een voorlopig bestuur zal nt verdere
stappen ondernemen om een tennisbaan aan te laten leggen en de financiering rond
te krijgen. Eventuele belangstellenden kunnen zich opgeven als lid bij Mariëlle
Spraakman, tel. 1928.
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USCLI]B VOLHARDING BOYL
Velen van ons hadden de hoop al opgegeven, maar half februari werd het toch nog zo
koud, dat we de schaatsen weer onder konden binden. Na een paar dagen van
training werden de eerste wedstrijden gehouden.
Hieronder volgen de uitslagen:
Èry_
<. ,-/ a L"/
Tnndag 20 februari L9942 Estafette
\-( o'.
'/
L-ste: Erik Pijlman, Marietje Terpstra en Cor Kuiper
(, ( à,,
2-de: Rinze Marks, Femmie Marks en Hens v.d. Boer
3-de: Edwin de Jong, Jolanda v.d. Boer en Roelof Groen

7

Maandagavond: dames senioren korte baan
Monique v.d. Boer
1-ste :
Marietje Terpstra
Z-de :
Ingeborg v.d. Boer
3-de :
Jongens 13

:
Z-de :
3-de :
1-ste

t/m 16jaar korte baan
Erik Pijlman
Jelle Gutterswijk
Mark Oosterveld

Dinsdagmiddag: werden voor de schooljeugd korte baanwedstrijden gehouden. O.l.v.
het onderwijzend personeel werd door alle kinderen, ieder op z'n eigen niveau, het
parcours afgelegd.
De prijzen werden als volgt verdeeld:

Schaatsen

1-ste

:

Z-de

:

3-de :

René Terpstra
Robby Roelofsen
Rick Wijntjes

Sleewedstrijden
l-ste: Ronnie v.d. Velde
2-de: Eva Prakken
3-de : Jacob Veldmeyer

Meisjes groep 3/42
Inge v.d. Geest
Ilse v. Zanden
Kim v.d. Geest

Jongens groep 3/42
Thejan Benders
Renee v. Zanden
Sigurd v. Starkenburg

Meisjes groep 5/6:

Jongens groep 5/6:

L-ste

:

Z-de :

l.otte v.d. Geest
Anke Slot
Daniëlle Ouwerkerk

Meisjes groep 7 /8

L-ste

:

2-de :

Suzanne Huizing
Nathalie de Jong
Maaike v.d. Geest

L-ste

2-de

i
:

Marc de Vries
Arjen Felix
Patrick de Jong

Jongens groep 7/8
Henk Jan de Jong
1-ste :
Jorne Dassen
2-de :
Jelmer de Vries
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Dinsdagavond: heren senioren korte baan
L-ste :
Roelof v.d. Boer
2-de :
Arend Groen
Roelof André Groen
Donderdagavond werd de marathon
De uitslag bij
,/
De heren:
,/
Roelof v.d. Boer
L-ste :
2-de :
Christiaan Groen
Anne Marks
3-de :

mes:
L-ste

Hillie van't Klooster

2-de
3-de

Trijntje v.d. Boer

Sierdje v.d. Boer

,/

Aangezien Roelof v.d. Boer voor de derde achtereenvolgende keer de marathon won,
mocht hij de wisselbeker houden. De overige prijzen werden beschikbaar gesteld door
de plaatselijke middenstand.
Vlak voordat de dooi inviel werd er wijdagavond nog stokrijderij voor gemengde
koppels gehouden. Winnaars werden Jan Prakken en Fennie Marks, 2-de Luts Mulder
met Monique v.d. Boer.
voor hun inzet tijdens de wedstrijden
Het bestuur bedankt deelnemers en
en graag tot volgend seizoen!

Het bestuur.

"DE L/MTSTE EER" BEGRAFENISVERENI.
GING TE BOYL
Hierbij nodigen wij onze leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op 2l maart a.s. vanaf 20.00 uur in café Mally.
Komt in groten getale.
Het bestuur.

DO R PSG EM EENSCHAP.BOYL
*Quiz- en Spelavond trad itie
Zaterdag22 janr.rari, de Quizavond
Een vast onderdeel van ons winterprograÍnma is de Quiz-avond. Met wagen betrekkinghebbende op: videofragmenten, afgeleid van het T.V.-programma "Dinges",
reklame's, Boyl en wat zoal niet meer, was het weer een zeer geslaagde avond.
Na een sportieve, gezellige en bovenal spannende strijd kwamen de volgende
prijswinnaars uit de bus: Janny 'Westerveen, Tinus Veldmeijer, Pier de Jong, Jan
Edema, Henny de Jong en Roelie Boertje.
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*Oude Dorpsfilms en andere fragmenten
Op zaterdag 19 februari, werden de Oude Dorpsfilms van 1961 en '70 nog eens
vertoond. Deze waren speciaal voor deze avond door J. de Vries uit Wolvega op
video gezet. Ook al waren ze eeÍ paar jaar geleden ook al vertoond, het blijkt iedere
keer weer een succes en het aach, èóóh en ojé ben ik dat, is zo'n avond dan ook niet
van de

lucht. \

*Circus FANTASTINI
Dan gaan de kinderen van onze donateurs naar de Meenthe alwaar dit circus een
optreden verzorgd. Bericht hieromtrent volgt t.z.t. vta het briefje van de school.

*"Boyl-Muziekland"

ZATERDAG 9 APRIL is de afsluiter van dit seizoen en dan staat er een Buurten Play
Back Show gepland onder het motto: Boyl-Muziekland (Nederlandse artiesten, zowel
Engels- als Nederlandstalig). Inmiddels hebben zich al meerdere buurten met één of
meerdere acts aangemeld en gezien de variatie aan nummers belooft het weer een
spectaculaire avond te worden die U zeker dan ook niet mag missen!!!!!!!!!!!

2B

PLATTELAN DSVROUWEN BOYL
farig jubileum bond van plattelandswouwen in Friesland.

In de voorbereidings-vergadering van de jubileum commissie waren negentien personen aarrwezig.Iedereen vertegenwoordigt zijn eigen club en komt met ideeën. Wat
heeft iedereen er een zin in en wat zijn we toch creatief met zijn allen. Het wordt
zeker geweldig: We verklappen natuurlijk niets, maar kom 15 september 1994 (houd
de avond vast wij!!) Wij gaan in ieder geval kritisch consumeren en duurzaam produceren. netiïevins wordt vervolgd in het volgende 'Even BiJpraoten'.
De jubileumcommissie.
Kerstfeest
december, plattelandswouwen afdeling Boyl.
Het was fijn dat we met zoveel dames Kerst konden vieren. De avond werd verzorgd
door 2 dorpsgenoten n.1. Feikje van de Lei en Chris Graeves I-ord, met zang,
mondharmonika en gitaarmuziek en verschillende leden van de plattelandsvrouwen.
Joke Tjaden overdacht deze dag,21, december. Het is de kortste dag van het jaar, ook
wel midwinter genoemd. In Oudehorne en Katlijk begint op 21. december het St.
Thomas luiden, wat een heidens gebruik is. Ook vertelde Joke een kort verhaal uit de
n van "De pelgrim met de soepsteen". Hierna werd gezamenlijk gezonmiddele
gen
bege iding van Feikje en Chris, het lied "Komt allen tezamen:. Feikje en
Chris zongen en speelden door de avond heen Engelse Kerstliederen. Ook amerikaanse en western songs van bekende zangers, o.a. Harry Bellafonte, kregen we te
horen. Hier tussendoor zong het koortje, gevormd door eigen leden en onder leiding
van Jantje de Vries, 2 keer een kerstlied. Door Zus Jonkers werd er een gedicht "De
ch or aan Caspar" voorgedragen. Een kerstverhaal hoort er zo'n avond
'Winters.
Het verhaal ging over een turks
bi n werd voorgelezen door Annie
gastarbeidersgezin, die het hier heel moeilijk had. De avond werd
afgesloten doo met zijn allen "Stille nacht, heilige nacht" te zingen met gitaarmuziek
van
kje
Chris. In plaats van een tweede kopje koffie kregen we deze avond
bowl wat in een terrine op tafel werd gezet. Door een van de dames aan tafel werd
de bowl in glazen geschept, wat een heel gezellige sfeer gaf. De zaal was erg mooi
versierd en klaargezet door de dames van de werkcommissie. Door Jannie van
Olphen werd gewaagd of er iemand zitting wil nemen in de reiscommissie.
De presidente bedankte Feikje en Chris voor de sfeervolle zang en muziek en ook
eigen leden die zich voor deze avond hebben itgezet, om het tot een fijne Kerstfeestviering te laten komen.

Van
van de
kregen w!
projectiescherm. Hiervoor
oe Lr.J.r.
o.J.P. Kregen
w! uuoeJaarsnacnt
Oudejaarsnacht een proJectlescnerm.
lalervoor nog onze
hartelijke dank. natuurlijk kan het scherm ook gebruikt worden door andere verenigingen. Het staat in de Tille. Wij verwachten dan wel dat eventuele beschadigingen
gemeld en gerepareerd worden.
Jaarvergadering 19 januari 19942

Deze avond werd goed bezocht. De presidente, Joke 1-aden mocht 67 dames
begroeten, waarvan een gast. Omdat dit de eerste bijeenkomst was in het nieuwe jaar,
wenste de presidente ons veel geluk, wiendschap en gezondheid voor 1994. Zij wenste
tevens de bond ook veel geluk toe. Joke droeg een gedicht voor van Phil Bosmans.
Hierna werd het bondslied gezongen. Nu volgde er een reeks van verslagen te

?o

beginnen met het verslag van de secretaresse, Janny Prins. Heel overzichtelijk en wat
is er een werk verzet. Hierna Roelie Demmink, de penningmeesteresse, met het
financieel jaaroverzicht, waarvan op iedere tafel een afschrift lag, zodat eventueel
wagen gesteld konden worden. De kascommissie, Gré Bovenkamp en Jannie Bos,
hadden de kas gecontroleerd en het in orde bevonden. Daar Gré afualt werd er een
nieuw kascommissielid gewaagd. Petra Zandman stelde zich beschikbaar. Het verslag
van Lief en ked deed Annie Winters heel gezellig in het Stellingwerfs. Petra
Zar;Ldmarn deed verslag van de handwerkclub. "Je kunt je geen leukere club bedenken"
zegt Petra; nou dat zegt wel wat. Sjoukje Deelstra van de Jubileumcommissie. Ze
zei:"Ik heb niet veel te vertellen, maar we zijn wel druk bezig en we zijn nog aan het
broeden". De glrm werd door Tineke Wilkeshuis verwoord. Daar de heer Haisma om
gezondheidsredenen moest stoppen is er een nieuwe leidster. Zij is mevrouw 'Winters
uit Willemsoord. Veel op muziek nu. Een bloeiend stuk van de afdeling volgens
Tineke. Janny van Olphen van de reiscommissie was erg blij dat er iemand zich heeft
aangemeld om zitting te nemen in de commissie. Zij is Comerijn van Goor. Het
verslag van de volksdansgroep werd gedaan door Gré Bovenkamp.Zij had er een
gedicht van gemaakt. Over de tuinclub werd verteld door Hil Kruyshaar. Heel veel
bezigheden. Een erg actieve club. Van de agrarische commissie was geen verslag.
Geertje Akkerman bracht verslag uit van de cabaretclub. Zij hadden versterking
gekregen van 2 nieuwe leden. De club bestaat alweer 5 jaar.
De clubs zijn de krenten in de pap en houdt zo de afdeling levendig.
De bestuursverkiezing:
Roelie Demmink en Annie Winters waren aftredend en niet herkiesbaar. Hil Kruyshaar en Hennie Nolles hadden zich beschikbaar gesteld. Zij zijn met algemene
stemmen aangenomen. Het bestuur nam afscheid van de scheidende bestuursleden
met een gedicht en natuurlijk een cadeautje, dat in een bos bloemen was verpakt.
Annie en Roelie keken ook terug naar de 6 jaar dat zij in het bestuur gezeten hadden
en deden dat in een samenspraak.
Verder nog mededelingen van de Bondsbrief zoals: Bericht varl een politieke scholingscursus, cuÍsus muziek beluisteren van de Muziekschool Schoterwerven.
Wie het Jubileumboek wil bestellen kan dat doen via het krantje "faor de Frou".
Roelie Groen gaat met nog 4 dames van kring 7 een intermezzo verzorgen op 9
november in De Lawei in verband met het 75-jarig bestaan van de Friese Bond. In de
oudejaarsnacht heeft Annie Winters van de O.J.P. een projectiescherm mogen
ontvangen voor de plattelandswouwen.
Na het officiële gedeelte waar we veel gehoord en beluisterd hebben, gaan we nu
o.l.v. Cilia Bosma en de dames van de handwerkclub kaarten maken. Ieder kreeg een
compleet pakket om 3 kaarten te maken. Er moest geknipt en geplakt worden en je
fantasie laten werken. Zo fuamen de mooiste kaarten tevoorschijn. Erg leuk om te
doen. Voor herhaling vatbaar zo'n doe-avond. De presidente bedankte Cilia en haar
staf en wenste ons ieder een welthuis.
25 januari was er weer contact wouwen bijeenkomst. Er werden weer verschillende
nieuwe ideeën naar voren gebracht. Hieruit blijkt dus wel dat het nuttig is één keer
per jaar met de contact-wouwen bij elkaar te komen.
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De jaarlijkse feestavond met echt- en huisgenoten. Deze avond lavam het Shanty-koor
"De Headammers" uit St. Nicolaasga zingen en de heer Stuiver uit Noordwolde
zorgde voor de dansmuziek. De president, Joke Tjaden, sprak in haar openingswoord
over zang en muzielg dat het je zo kan beroeren dat je er kriebels vari in je buik
Lrijgt. Wat ook zo mooi is van muzielq dat het over de hele wereld één taal is. Geef
je een Chinees en een Nederlander dezelfde bladmuziek en ze spelen het zo met
elkaar weg. Joke maakÍe het daarom niet lang en gaf uitleg hoe de Shanty liedjes
waren ontstaan. Het gaat terug tot in de 16-de eeuw. En elk lied had natuurlijk zijn
eigen verhaal, wat voor ieder lied even werd verteld. Het was prachtig om te horen
en te zien hoe het koor met overgave zong. Ik geloof dat ieder er echt van genoten
heeft. Jammer dat de zaal ntet vol was, want het was echt de moeite waard. In de
pauze werden er loten verkocht ter bestrijding van de onkosten. Na het optreden van
"De Headammers" was de verloting. Deze was geheel verzorgd door Roelie Boertje
en Mieke Dikstaal. Ze hadden veel en mooie prijzen in de wacht gesleept. Hierna
nog enkele uurtjes dansen op de muziek van de heer Stuiver. Al met al een heel
gezellige en wolijke avond.

Fijn naar calligrafeer-cursus!

!

Maar wat moet je als je een
enórme hagelbui over je heen

krijgt?
Juist! Gewoon, onder grote hilariteit, je broek uit doen, laten
drogen bij de kachel en ondertussen wolijk aan de gang met je
calligrafeer-pennetje ! ! !
(Van links naar rechts de dames
Dikstaal, Bootsma en Boertje).
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Beste Boijligers,

Misschien heeft u het niet gemerkt, maar dit jaar hebben er
plaats gevonden bij de O.J.P..
Ten eerste heeft Roelof Andre Groen per L januari het voorzitterschaf over genomen
van Frans Mooi. Ten tweede hebben we oudejaarsnacht op minder punten wurwerk
afgestoken. Onze filosofie is; lnvaliteit voor lavantiteit.

Na het vuurwerk volgde a" ,run

á

te bouwen kon iedereen
""frt"rpodium
de verrichtingen van de spelers goed volgen.
Er was een benefiet-tennis-conceft georganiseerd met bekende tennis-sers en -sters
voor de promotie van het nieuwe tennisveld. De wedstrijd verliep echter niet geheel
vlekkeloos en werd voortijdig gestaakt. Dit was o.a. te wijten aan:
Een amouÍelJze verhouding van een tennis-koppel in de pauze, de pizzaboer die over
het veld kwam scheuren met zijn brommer en een aanslag op één van de tennissters.
Door al deze commotie werd er zo vaak in het net geslagen, dat hierdoor de netrechter het loodje legde.
Aangezien toen alleen nog de hoofdscheidsrechter over was en deze een verkeerde
beslissing narn, liepen de spelers hevig ruziënd weg. Er bleef dus niets anders over
dan het uitdelen van de cadeau's aan de betreffende verenigingen.
zo

L.ue)\
- Dorpsbelang
- \
- De Stoters
- PlattelandswouweN
- Kaart-club
- Touwtr.ver. Zwaan
- School
- Krijt Uw Topje
- Feestcommissie
- Usclub
- Peuterspeelzaal
- Sportcentrum

Rododendrons voor de school
Querek
Projectiescherm
20 Pak kaarten
Magnesium + drinkflessen
Scanner + tennisballen
Wedstrijd- en overzichtformulieren

Typemachine

\

Tekstbord met losse letters
Doos duplo
Deel riolering

Hierna gingen we met zijn allen naar de Tille voor de instuif. De zaal was zeer
feestelijk en gezellig aangekleed. Mede hierdoor en door de grotere opkomst werd er
nog tot in de late uurtjes gezellig gefeest. Dus een zeer geslaagde afsluiting en/of
begin van het jaar.
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Hierboven ziet u de spelers en scheidsrechters in betere tijden.
Tenslotte willen we nog vermelden dat wij het O.J.P.Promotie Team in het leven
hebben geroepen om stappen te ondernemen om het dalende aantal leden tegen te
gaan. Een ander keer hier over meer.

ffi

De O.J.P

Hierbij wíl ik de buurt nog
hartelijk bedanken voor de
kado-bon die iE laeeg nadat
ik uit het ziekenhuís lcwam.
En verder nog iedereen bedanla voor de lcaarteru

6""-W%

Roelien de Vies
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Even Biïpraoten over Sociale Vernieuwing-r
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In de vorige uitgave van "Even BiJpraoten"
is helaas een storende fout geslopen.
Ingeleverd en dus afgedrukt......werd de
tekst van het lied "De Boylerweg" wat ter
gelegenheid van de feestelijke opening van
de Boylerweg door de Boylergang ten
gehore werd gebracht. Helaas betrof dit de
"satirische" versie die brj wijze van grap
tegelijkertijd met de originele tekst was
gesctneven. Hieronder volgt de enige echte
tekst waarvoor Hans Meijer
verantwoordelijk is.

DE MOOTf, DAGEN ZIJN }VEER
\{

DAAR

--l
MUZIEKCAFE
Ieder die geniet van muziek is van harte
welkom in de Tille in Boyl en de Oosthoek
in Noordwolde, waar weer de muziekcafe's
plaatwinden. Tijdens zo'n avond kan men
zelf ook muziek maken.
Een gevarieerd muziekaanbod is

Refrein
De mooie dagan zijn weer daar
De Boylerweg is eindelijk klaar
Geen gaten meer en geen gevÍutÍ
De Boylerweg is eindelijk Haar

De hoge heren in Wolvega" ze stelden
ze dachten na
Maar't fietspad weg werd ons te mal
Het interesseerde ze geen bal

uit

De Boyligers het wachten moe, ze stapten
naar het raadhuis toe
Met z'n allen dat vras onze kracht
nee dat hadden ze niet verwacht

Het heeft \ilat moeite gekost
maar van die kuilen zijn we verlost

automatisch het gevolg.
Trekzah accordeo4 fluit, banjo, gitaran en
mondharmonica zijn veel gehoorde
instrumenten.
Verder kan er ook gezamelijk gezongen
worden met liedjes uit de jaren'60 en
nederlandstalige nummers.
Het leuke van deze manier van muziek
beoefenen is, dat allerlei muziekstijlen aan
bod kunnen komen en dat de sfeer heel
ongedwongen is.
Onze datums voor de muziekcafe's zijn:
11 maart

8 april
13 mei

(13 mei
zijn.)

z-a|

de Tille, Boyl
de Oosthoelq Noordwolde
de Tille, Boyl.
de laatste avond van dit seizoen

De werkgroep.
Jan de

Vrij zat in het zand,

en Bottema die

zag geen klant

t was'ítz'ííaÍe tijd voor

de middenstand

de Boylerweg is eindelijk klaar

Het heeft wat moeite gekost
iltaar van die kuilen zijn we verlost
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In aanmerking genomen dat het
klussenwerk eigenlijk nog in z'n
aanloopperiode is, en dat het nu tijdens de
winterperiode wat teruggelopen is, kunnen
we toch zeggen dat het tot nu toe een

l/unl íe

succes is gebleken.

De reactie van menig oudere is dan ook:
"we zouden dit niet gÍaag willen missen, en
het kwam net op tijd".

Het streekblad "Aanpakken" heeft Handige
Henkie ook al in de kijker, zoals jullie op
bijgaande foto in voornoemd blad kunnen
zien is "Hartdige Henkie" ook als
glazenwasser werkzaam.

Dus schroomt u niet als u echt niet meer op
het trapje durft, om mij te bellen.
Maar ook voor: Goten schoonnraak,
kapotte lamp, tuinklusjes, deur of raam die
niet goed sluit, stoep schrobben,
verplaatsen vanztaÍe meubels o.i.d. een
lekke fietsband, sneeuw ruimen kortom
alles waar u een bedrijf niet voor kunt laten
opdraveg kunt u mij bellen op:

O.B.S. de Oosterbrink- 1677
op werkdagen tussen 9 en l0 uur.
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De "gewone" man achter de meester !

;()>

Het is 13 augustus 1946 als in de "Bloemenbuurt" in Heerenveen een feeststemming heerst;
een zoon is geboren en de trotse ouders noemen hem Geert. De kleine Geert groeit
voorspoedig op en met éen gróte zus en jonger zusje onder hem wordt hij flink bemoedert,"r.
en.. hij vaart er wel bij.
Als Geert de lagere school bezoekt lijkt hij een middelmatige leerling; geen streber, zelfs snel
tevreden. Toch is het een slim mannetje want reeds dán komt zijn "berekende" aard naar
boven. Het is hem n.1. door wat gereken snel duidelijk dat als aan het een wat meer aandacht
wordt besteed, je voor het ander wat minder hoeft te doen om tóch nog een goed rapport mee
naar huis te nemen!
Na het met veel plezier en succes doorlopen van de lagere school wordt het tijd voor het meer
serieuze werk, de MLILO.
Ook op de MULO weet Geert zich flink te weren en begint hij druk toekomstplannen te
maken.

Zijn droom is om zijn vader op te volgen, die een eigan verzekeringsbedrijf runt. En alhoewel
vader Pijlman dit bedrijf met veel plezier en ze€r succesvol gaande houdt, raad hij zrjn zoon
tóch aan om met het oog op de toekomst, uit te kijken naar een baan met meer economische
zekerheid.
En waar ben je dan beter af dan in dienst van de overheid!
Na het behalen van zijn MUlO-diploma besluit Geert dan ook om in de voetsporen van zijn
moeder te treden. Hij wil het onderwijs in! Op de kweekschool in Heerenveen lijkt Geert de
juiste keuze gemaakt te hebben, een "meester" is góoren!
Terwijl er naast studeren, in de weekenden volop tijd wordt uitgetrokken om tezamen met
wienden in zijn eigen zeilboot de Friese wateren onveilig te makeq wordt ook de kweekschool
in 4 iaar tijd met succes doorlopen. En Geert besluit, inmiddels door de jaren heen iets
streberiger geworden, om nog een jaar door te leren om zo ook nog in het bezit te komen van

zijn hoofd-akte.
Met voornamelijk mannelijke mede-studenten,
meisjes bleven toendertijd bijna altijd "gewoon"
wordt ook deze studie met glans en glorie tot

juf

een goed einde gebracht.

Het is inmiddels 1968 en met alle benodigde
diploma's op zak is Geert er helemaal klaar
voor om al zijn opgedane kennis in de
praktijk te brengen! ! I !
Na hier en daar wat losse baantjes te hebben
gehad, blijkt de overheid er ook klaar voor;
Geert kan in dienst treden......
in militaire dienst wel te verstaan!
't Is januari 1969 als Geert bepakt en
bezakt Heerenveen de rug toekeerd en zich
als dienstplichtig soldaat meldt in Vught.
Na een aantal maanden in Vught gelegerd te zrjngeweest wordt Geert overgeplaatst naar de
Genie in Seedorf, Duitsland.
Gelukkig wordt soldaat Pijlman, die uit principe weigert een officiersopleiding te volgen, al
spoedig een aardig baantje binnen het leger aangeboden Hij krijgt de leiding over de garage
wat hem toch even doet slikken, daar hij absoluut geen kaas heeft gegeten van auto's, motoren
e.d.
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blijkt echter dat het hier meer een

administratieve leidinggevende functie
betreft en Geert is in zijn nopjesl
En zoals de meeste dienstplichtige soldaten,
probeert Geert er van te maken wat er van
te maken valt en zo vlakbij de "wereldsteden"
Hamburg en Bremen lukt het "onze jongens"
ook nog om van het leven te genieten. Wordt
zelfs op oefening gaan in de regel als "een straf'
gezien, voor Geert en zijn dienstmaten is het
dikke pret in het besneeuwde Harz-gebied.
Want al is het even afzien in een legertentje midden in de sneeuw.......tien dagen skiën
onder het mom van "op oefaning zijn", weegt daar ruimschoots tegen op.
Maar na 14 maanden, 6 week op I week af, komt er dan toch een eind aan het dienstavontuur en wordt private-Pijlman weer gewoon Fries-staatsman!

In augustus kan Geert dan daadwerkelijk aan de slag in het onderwijs, als invaller van het
hoofcl van een school in Delfstrahuizen. Deze tijdelijke baan bevalt Geert goed en wordt
slechts voor een aantal dagen onderbroken om in te vallen op een school in Hoornsterzwaag.
De fusie tussen de twee-mansschool in Delfstratruizen en een school in Echten die een geheel
nieuwe school in Echtenerbrug moet oplevererg duurt langer dan verwacht en Geert, die
inmiddels in de meesterswoning is getrokkerq voorziet dat dit tijdelijke weleens langer zal
kunnen gaan duren. Daarom zoekt Geert naast het school-gebeuren naar wat ontspanning in
Delfstrahuizen. En als in 1971 de plaatselijke volleybal vereniging hem benadert om trainer te
worden van het dames-volleybal-team gaat hij hier grif op in. En Geert krijgt hier geen spijt
van!? Want al tijdens de warming-up valt zijn oog op een van de dames! En er zijn niet veel
set-ups voor nodig om de dame in kwestie voor zich in te nemen. Met The4 die mooie blonde
volleybal-ster speelt Geert de sterren uit de hemel en naast het sportíeve hebben zij, buiten de
liefcle voor elkaar, nóg een liefcle gemeen, n.1. het onderwijs.
De oorspronkelijk uit Oosterzee afl<omstige Thea is als kleuteduf verbonden aan kleuterschool
't Veurspel in Boyl, en zij bewoont daar een zolderkamer bij de familie J. Nolles.
In eerste instantie wordt er in de weekeinden druk heen en weer gereisd van en naar Boyl en
weer heen en terug naar Delfstrahuizerq rnaar al spoedig blijkt dat deze verlief<lheid niets meer
met kalveren te maken heeft en in 1972 besluiten Geert en Thea dat de meesterswoning groot
genoeg is voor beide ofinel te groot is voor een Íran alleen en dus neemt Thea ontslag in Boyl
om vervolgens in het huwelijksbootje te stappen met "meester-trainer" Geert!
Het zorgen voor man-lief en het ruimen in en om huis bevalt Thea best, doch als er een nieuwe
kleuterschool geopend wordt in Delfstrahuizen gaat Thea wederom als kleuterjuf aan de slag.
Dan in 1973 komt er dan toch na 3 jaar een eind aan de "tijdelijke" baan van Geert. Maar
meester Pijlman kan onmiddelijk aan de slag als hoofcl van een lagere school in Ossenzijl en
verhuizen Geert en Thea daar naar toe. Ze hoeven niet naar woonruimte te zoekerq want voor
het hooftl van de school is ook hier een woning aanweàg. Een groot nieuw huis, weinig
karakteristielq maar ze creëren ook hier weer een gezellig plekje voor hen zelf.
De afstand Ossenzijl-Delfstrahuizen valt te overbruggen en dus besluit Thea om als kleuterjuf
in hun oude woonplaats werkzaaÍn te blrjven. Zo leiden beide gedurende een aantal jaren een

druk onderwijs bestaan, tot daar lrl.1976 ineens verandering in komt.
Een zoon wordt geboren en de trotse ouders noemen hem Jelmer!
Thea hang haar lees-plankjes in de wilgen en wordt full-time moeder en huisvrouw.
In 1979 heeft Geert het na 6 jaar wel gezien in Ossenzijl.
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Het immer in touw zijn om minÍ zoveel mogelijk leerlingen te werven voor "zijn" school in een
plaats met zoveel concurrerende lagere scholen, heeft hern nooit gelegen en begint han danig
tegen te staan.
Uitgekeken wordt naar een gemoedelijk dorp met "gewoon" één openbare dorpsschool waar
iedereen heen kar\ zich thuis voelt, en waar daardoor náást school ook een eenheid onder de
kinderen te vinden is. Tevens is het een wens van Thea en Geert om ureer te kunnen wonen in
een huis met sfeer; paneeldeuren, larnbrizering en ornamenten, kortom een huis met karakter.
En het is in Boyl waar Geert precies vindt wat hij zoekt; een goed aangesckeven dorpsschool
met e€n schitterende bijbehorende woning in een geeellig dorp, wat op dat moment licht aan
het vergrijzen is, máár waar het verenigingsleven Ên de saamhorigheid in een hoog vaandel
staan. Een dorp ook dat twens lijkt open te staan voor vernieuwingen en dat alles lijkt er toe te
leiden dat steeds meer jeugd kiest voor eeÍl bestaan "daar waar het leven goed is" en dit biedt
natuurlijk weer een goed toekomst perspectief voor het voortbestaan van de dorpsschool "de

Oosterbrink"!!!
Als in oktober 1979 Geert aan de slag gaat als de nieuwe directeur van de "Oosterbrink",
wordt de meesterswoning op dat moment nog bewoond door het vorige hoofcl, meester van
der Heide.
Het is daarom dat het gezin Pijlrnan nog een klein jaar in Ossenzijl blijft wonen. Voor Thea is
dat op dat moment geen strat, want in datzelf<le jaar vind er wederom gezinsuitbreiding plaats.
Een tweede stamhouder wordt geboren an de gelukkige ouders noem€n hem Erik.
In augustus 1980 wordt Osseruijl dan definitief vaarwel gezegd en "setteld" het hele gezin zich

in Boyl.
Naarmate de jaren verstrijken en de kinderen groter rvorden begint ook het 'Juffers-bloed" van
Thea weer te kriebelen. En als zij voorzichtig de draad weer oppakt als invalster en vervolgens
een vaste baan aangebodeÍl krijg op de dorpsschool in Noordwolde, grijpt àj deze kans met
beide handen en véél plezier aanl
Inmiddels ontpopt Geert zich naast een wÍuu school-hoofcl, tevens als een voorzitter van
formaat. Met een duidelijk eigen mening. waar hij slechts met goede tegenarggmenten en dan
nog met moeite, van af te brengen is, zet hij zich voor de volle 100% voor verschillende
verenigingen in. Daarbij het uiterste van zichzelf en zijn omgeving vergend, draagt hii in de
loop der jaren een duidelijk positief en vernieuwend steentje bij. En dat alles niet ter
genoegdoening van hemzelf máar duidelijk in het belang van on$ dorp. Dorpsbelang!
Maar een mens blijft een mens en dus zo ook onze meesterÍ
Stress is funest. En daarom treft men Geert (weer of geen weer!) geregeld lekker werkend in
de tuin aan, waarbij ter ontlading even heerlijk "agressieÍ" kan worden gemaaid om vervolgens
ter oplading heerlijk "relaxed" kan worden aangeharkt.
Ook bij een flink spannend boek, liefst bol staand van gruwel, horror, moord en doodslag, kan
Geert zich uiterrnate goed ontspannen al komt dit er spijtig genoeg de laatste jaren niet zo vaak
meer van.
fvlaar zodra de hele farnilie erop uit trekt richting
hun favoriete vakantie bestemming, Zwitserland,
is het tijd voor echt volledige ontspanning.
Drukke campings worden vermeden" overvolle
terrassen laten ze links liggen en het contact
met mede-vakantiegangers wordt tot een
minimum beperkt. De natuur wordt opgezocht.
\'\itíl\ / '-- ,-Ua: /
Het is tijd voor elkaar. Ën als Geert samen met zijn zoons een flinke berg beklimt en bovenop
de top de wereld aanschouwt, dan zit daar niet meester PijlmarL eeÍl jubilaÍis of geacht
voorzitter, maar een vader met zijn zoons, een "gewong" man geboren in de Bloemenbuurt in
Heerenveen.

Henneke Veldmeijer
3B

trVtrN III'.|PIIAOTEN in de keuU"y
rD.
PAASTAART

en wat zout op en spatel
a1les vlug en voorzichting,
om de lucht niet uit het
deeg te laten ontsnappen,
door elkaar. Vul de vorm met
het deegr zodra er geen losse bloem of kokos meer te
zien Ís. 7,et de vorm in de
oven en laat het deeg langzaam gaar worden; een in de
taart gestoken satépen of
breinaald moet daaruit te
voorschijn komen zonder aanklevende deegdeeltjes .
Laat de taart 5 minuten ln
de vorm bekoelen en daarna
op eên taartrooster goed
koud worden. Verwarm 4 dt.
meIk, maak met de rest van
de melk en het custardpoeder
êen glad papje en bind daarmee de mellr tot een dikke
v1a. Neem de pan van het
fornuis, roer de suiker door
de vla éDr a1s deze wat is
bekoeld, de likeur. Laat de
vla onder af en toe roeren,
om velvorming te voorkomen,
afkoelen. Roer de boter
zacht, zeef dan de cacao en
de poedersuiker en voeg die,
al roerende, lepelsgewijs
aan de boter Èoe. Roer door
deze "chocolade-crême au
beurre" bij kleine hoeveelheden tegelijk de afgekoelde
custardvla. Prqef de crême
en voeg, naar smaak, trog
poedersuiker, cacao of 1ikeur toe. Snijd met een puntig mes of een draad garen
de taart overdwars doormidden. Bestrijk beide plakken
taart met de chocoladecrême
en zet* de lagen Lreer op elkaar. Garneer de zijkant en
de bovenziJde van de taart
met de crême. Zet de taart
op de taartschotel, bestrooi
de gehele taart met hagelslag en leg er een paasgarnering op, zoals paaseitjes
of kuikentjes.

Berej-dingsti jd:
50-60 minuten
oventijd: 1.00 -1.15 uur
Benodigdheden:

250 g boter
250 g kristalsuiker

1 eetlepel slaolie
2 eetlepels paneermeel
4 eieren
150 g bloem
150 g kokosmeel
1 zakje vanillesuiker
zout
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melk

25 g custardpoeder/maizena
50 g suiker
5 eetlepels cacaolikeur
200 g roomboter
4-S eetlepels cacao
25-50 g poedersuiker
250 chocoladehagelslag

enkele paaseitjes

Belangrijkste keukengerei ;
electrische
e j"erklopper,
bloemzeef , boterkwast,
sprlngvorm met eên middelI

ijn

(

160oc, gasstand 2l

van 24-26 cm, oven
Bereiding:

Roer de boter zacht in een
grote kom, voeg onder geregeld roeren of l<loppen 1epelsgewijs de suiker toeSchuif het rooster in het
midden van de oven erl verwarm deze voor. Bestrijk de
springvorm met cllie en
strooj- er wat paneetrmeel in.
KIop boter en suj-ker toÈ een
zalfachtig mengsel; de sui*
ker maq niet meer knarsen.
Voeg r rlog steeds kloppende,
stuk voor stuk de eieren
Èoe, 2,eef de bloem op de
inhoud van de kom, leg daar
de kokos, de vanillesuiker
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Zoek 10 verschillende bloemen

Prettige paasvakantie

De woorden kunnen alle kanten op staan. De vakies
met de letters moeten elkaar wel iaken op volgoróe
van het woord.

PAARDEBLOEM
PASSIEBLOEM
GLADIOLUS
EDELWEISS
MASKERBLOEM

mrrHKEnrcEsffi

MAGNOLIA
BOTERBLOEM
BERGROOS
MARGRIET
GRASKLOKJE
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Kleur alles wat aan een boom
groeit ROOD, wat onder de grond
graeit GEEL en wat aan een struik
groeit GROEN.
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SENIOREN
Eerste elftal

Het eerste elftal heeft in de wintermaanden een aantal belangrijke punten verloren,
evenals vorig jaar begint de rweede helft van de competitie moeizaam. Vorig seizoen
hadden de eerste elf van trainer Koopman een grotere marche om in de eerste klas
te overleven. Het is echter te woeg om nu al de handdoek in de ring te gooien.
Ttveede elftal

Boijl 2 begint na een moeizame start in de 3e klas enigszins grip op de competitie te
krijgen. Met degelijk voetbal zullen er in de tweede helft van het seizoen ongetwijfeld
de benodigde punten worden behaald voor lijfsbehoud in deze klasse.
Derde elftal

Zoals misschien wel bekend is het derde elftal in een winterslaap. Met hier en daar
een oefenwedstrijd proberen de spelers o.l.v. leider Ep Blauwbroek te overwinteren.
Zo ook is dit elftal in deze maanden spelers-leveranciei van de twee hogere teams.

MET DE JEUGD DE ZAAL IN!!
Als deze editie van de dorpskrant uitkomt, is de jeugd van Boijl reeds uitgevoetbald.

In een nieuw opgezet zaaltoernooi gedurende de wintermaanden waaraan nagenoeg
alle verenigingen in de gemeente Weststellingwerf deelnemen, zijn zowel de C
junioren, D-pupillen en F-pupillen in de afgelopen maanden in een intensieve
competitie verwikkeld geweest. Gezien het succes van dit toernooi en het plezier wat
de jeugd er aan beleefd heeft, zal deze opzet volgend jaar ongetwijfeld een vervolg
krijgen.
Isak de Vries

TRAINER ABEL KOOPMANS VERI.AAT BOIJL

Aan het eind van dit seizoen verlaat trainer Abel Koopman uit Diever onze voetbalvereniging. De Drent heeft onze vereniging twee seizoenen onder zijn hoede gehad.
I.v.m. de samenwerking werd dit seizoen zijn werkgebied zelfs uitgebreid en trainde
hij naast de senioren ook de C-junioren combinatie Boyl/O.Z.C. Het bestuur en
Koopman kwamen tot de scheiding, omdat beide partijen na twee jaar aan een
nieuwe uitdaging toe dachten te zijn.

4l

Abel Koopman wordt opgevolgd door oud Boijliger Henk Dijkstra,

momenteel
woonachtig in Noordwolde-Zuid. De heer Dijkstra traint momenteel Blankenham en
zttaaide daarvoor de scepter over Wapserveen.

VOLLEYBAL
We zijn met het tweede deel van de competitie bezig, welke eindigt op 29 april. De
resultaten van de verschillende teams is ongeveer gelijk aan die van het L-ste deel van
de competitie.

I

draait mee in de middenmoot. Ze hebben ondertussen
gevonden, n.l. Erik, de vriend van Anneke Hofstee. Dus wie weet!
Dames

wel een coach

Dames II staat bijna onderaan. Dit zal waarschijnlijk niet veel verbeteren, want er is
geen eenheid in dit team. Bovendien is de trainingsopkomst erg slecht op enkele
uitzonderingen na.

III

draait nog steeds mee in de bovenste regionen. Ze staan op de 3-de plaats.
Helaas kunnen ze op dit moment geen beroep doen op Alie Blaauwbroek (gekneusde enkel), Corry de Vries (armblessure) en Jelly Menger.
Dames, vanaf deze plaats veel sterkte en een voorspoedig herstel toegewenst van
Dames

jullie

teamgenoten'

Lineke.

We zijn de tweede helft van de competitie goed begonnen, de eerste wedstrijd
hadden we met 3-0 gewonnen. Maar de tweede wedstrijd hadden we met 0-3
verloren, dat was rrjet zo best. Verder hebben we nog geen wedstrijden gespeeld. Ook
hebben drie speelsters: Claudette, Janneke en Esmeralda ons verlaten. Ik hoop dat zij
zich verplicht voelen om even in te springen als wij te weinig speelsters hebben. Wij
zijn nu nog met ons zessen. Wie wil ons team komen versterken?
Annemarie Blaauwbroek
Boyl 4
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OJL
Oliebollen actie

1993

Even nog een terugblik op
onze jaarlijkse o1Íebollenactie, die a1 voor de 13e
keer op 29 December 1993 is
gehouden.
Door het gemis van Jan
Groen, leider en deegmaker,
was het voor de overige vaste medewerkers, dit jaar een
extra zware opgave.
De eerste oliebollen die
gebakken werden, waren iets
te vet, gelukkig kwam men al
gauw tot de ontdekking en de
zaak is snel bijgestuurd.
Verder verliep alles voortreffelijk!
Door de grote
inzet en goede samenwerking,
r.rerden er total t10500 oliebollen gebakken, wat netto
ruj-m fI- 3000,-- oplevert,
wat ten gunste komt aan onzê
sportvereniging.
Namens het bestuur wil
ondergetekende iedereen, óók
de kopers die aan deze actj.e
hebben meegewerltt, onze har*
telijke dank betuigen voor
uw goede medewerking en hopen eind 1994 lreer op u te
mogen rekenen!

!

M. Brouwer
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.Íariqe kinderen:
Moniek Hilhorst
Roderick Stift
Jakko Veenstra
Michiel de ilong
Barry Mailly
CaroLien v.d. Berg
Joëtta Benders
Jennifer Jager

2 maart
t5 maart
3

24
26
B

11
T2

april
april
maart
april
maart
maart

voor het
het
AIs eerste willen we graag de O.,J.P. bedanken voor
wat we ook dit jaar weer mochten ontvangen.
Er wordt al dankbaar gebruik van gemaakt,

kado
k

Nieuve kinderen

Joëtta Benders en Danny Smit komen nu ook bij ons spelen
dat ze met veel plezier op de P.S.Z. komen.

We hopen

Basisschoo1

I
I

Ondertussen is Koen de Jong naar de basisschool gegaan.
Koen tot ziens en veel plezier bij juf Geke.
I
Bij het verschijnen van deze dorpskrant is ook Moniek Hi thors t
naar de basisschool. Maar dan we1 naar juf Wiesje in Zandhuiz en.
Moniek veel plezier op de basisschool.

Tot Slot
Beter laat dan nooit, maar namens bestuur en leiding nog
gezond en plezierig 1994!
'S--^

Jur Lenle
Juf Jannie

V
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Basisschool

Feestavond
Onze jaarlijkse

Feestavond is gepland op 19 maart a.s. in Dorpshuis "De Tille". Al1e kinderen uit de qroepen 3 L/m 8 zullen
op het toneel verschijnen in de volgende stukken:
Groep 3/4 : Musical: Pluimstaartje
Groep 5
Toneelstuk: Heks Toekje en het grootmaakdrankje
Groep 6,7 , I : Musical- : Spoken op Griezelsteyn.
Omdat het programma nogal uitgebreid is, beginnen we de avond
om 19.45 uur.
We nodigen iedereen uit om te komen kijken.
Personee

1s

aanqeleqenheden

Juf Gerry is momenteel met zwangerschapsverlof en wordt vervangen
door Sigrid Sleiffer uit Noordwolde.
Ook juf Geke is enige tijd uit de roulatie geweest in verband met
een oogoperatie (staar).
Herstel ervan is gelukkig zo voorspoedig gelopen, dat ze na de
voorjaarsvakant,ie weer is begonnen.
Schaatsen

Dinsdagmiddag 22 februari j .1. hebben we, in samenwerking met de
ijsclub "De Volharding", schaatswedstrij den voor onze leerlingenJÀ&
gehouden.

Dankzij het mooie weer en de ondersteuning van enkele vrijwilligers
kunnen we op een geslaagd evenement terugzien.
De uit,slagen staan elders in deze krant.

o.J.P.
Opnieuw mochten we uit handen van de O.J.P tijdens oudjaarsnacht
een geschenk ontvangen n.1. een scanner.
Dit is een apparaat waarmee afdrukken van bestaande afbeeldingen
foto's, teksten enz. in de computer kunnen worden opgenomen.
Er wordt inmiddels een aantal maanden mee gei^rerkt en het vol-doe

uitstekend.
O.J.P.ers hartelijk

dank.
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Nieuve__Leerl-lgqeg

Zoals u weet gaat de leerlingenstroom het gehele jaar gestaag
door. Zodra een kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool.
Na de laatste dorpskrant van december j .1. hebben we kunnen
verwelkomen: Richard Wijntjes van de Verwersweg en Koen de Jong
van de Schoollaan (Boschoord).
We lrensen de nieuwkomers een fijne tijd bij ons toe.
G. Pij

lman

[-iLeg deze datum vast!>ï
Laatste

Eerste_dag

1 april
5 mei
6 mei
23 mei
25 juli

Paasvakant ie
Koning i nnedag

30 april

Bevrijdingsdag
ivakant i e
P i nks terv aka nt i e

Me

Zomervakantie

S-:
íC -r\

4 april
16 april
20 april
20 apri 1
30 apri 1
1 mei
24 mei

Yvonne

1

6

maarL

4 april

1994

3 mei

1994

2 september

r'.

flse

J\

Huisman

i maart Annemarie van

Pe ,r eboom

19

Ilse van Zanden
Siona Hazel oop

3

René Bron

72

Hendr i k-Jan

april
april
april
april
april

de Jc.'ng
Linda Melchior
Daniëffe Ouwert<erk

20

Jorrit

mei
3 mei
28 mei

1B

27

Haete Marks

1

de Vries
Daniët re Beun

46

Stee

rt Jelmer de Vries
niaart Renee van Zanden
rna a

20
27 rnaart

Eva Prakken

1994

\t/

Verjaardagen

3 maart Ryan Greaves-Lori
6 maart Eddie Buitenhuis

12 maarL
20 maart
24 nraart
1 apri 1

994
994
994
994
994
994

Roy Or.twerkerk

Patrick de Jong
Jcs de Vries
Janine Veldmeyer

Wendy Hofland

Maaike van der Geest

Anita Buitenhuis
Immy Slot
Pieter Benders

t]UDEr?rcFI FIt]
sec/: Boijlerweg Sl
8392

^NB Boijt

_l

Het jaar 1993 voorbij.

veel

Voor een Basisschool en a1le andere scholen maakt dat niet veel
uit: een seizoen loopt toch van 1993 in 1994. Slechts een veerLiendaagse vakantie periode zou een visseling van de jaren

I

aangeven.

Dit a1les geldt ook voor de Ouderraad van de Basisschool-.
van 1993 was uiteraard de alti jd erg geDe laatste activiteit
zellige en sfeervolle Kerstfeestversiering met alle kinderen en
leerkrachten van de school.
Een Kerstverhaal in de vorm van een schimmenspel werd door de S
Ouderraad opgevoerd, waarbij zelfs een ietwat ui L zíj n voesen
Vq
getreden Ezel ztjn opwachting maakte.
Ter afsluiting een broodmaaltijd met overheerlij ke soep die de \$
jeugd goed deed smaken.

::.'l

aan de voorbereifn januari en februari beginnen zo stilletjes
Ouderavond.
Het
bouwen
dingen voor de Feestelijke
van de decors
en het maken van kostuums e.d. vergt toch altijd weer zíjn tijd.
Fijn, dat we tijdens het fabriceren van de decors altijd maar
weer geb;ui)< lrunnen maken van de faciliteiten
bij Hoeve Boschoord
en van de Meesterlijke hand van c. Bos.
IIíEESTER GEERT PIJLHÀN

25

E4ÀR ONDERTIJS (AUBTENÀÀR)

Even er Èussen door kwam de organisatie van de viering van het
25 j aar Ambtenaarschap ( hoofdzakelijk afC" Cnderwijs) van onze

Directeur Geert
. .

Pi j 1nran.

.:o''::.
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wilde alles wat sober en simpel houden. Wi j hebben
geprobeerd hieraan te voldoen. Alhoewel dat niet altijd meevalt.
Vrijdagmiddag om 14.00 uur begon de FeesteLijke middag op de
Openbare Basisschool in Boijl.
Na een kort wel-komstwoord door Juf Geke de Wit werd een Multimap
met tekeningen, verhaalÈjes etc. aangeboden door de kinderen.
Meester straalde van a1le kanten.
Hierna kwam het optreden van goochelaar en buikspreker Rintini,
die de kinderen maar ook de volr+assenen trakteerde op een succesvol1e voorstelling.
Om half vier was het feest voor de leerlingen voorbij.Een zakj e
met lekkernij was voor hun de afsluiting.
De jubilaris

Rond de klok van vier werd de víering voorbgezet met koffie en
gebak, aangeboden door de jubilaris.
Wethouder Joop Oosterveld

met afgevaardigden van de afdeling Onderwijs van de Gemeente
Weststellingwerf boden een envelope met inhoud aan, van de Ouderraad werd een briefopener met inscriptie aangeboden, terwijl het
team a1s geschenk had "gegokt" op een CD met operazang. Onder het
genot van een hapje en een drankje werd de feestelijke middag
besloten.
De Ouderraad richt zich nu op de Feestelijke
houden Rommelmarkt op Koninginnedag.
Hans Wo

oor

4B

Ouderavond en de te

Zaterdag 19 februari j.f. \ras ondergetekende 25 jaar in overheidsdienst. Op mijn eigen verzoek is van dit feit niet veel
ophef gemaakt.
We1 hadden ouderraad en personeel op de vrijdag eraan voorafgaand een feestelijke middag georganiseerd.
Zo was er voor de kinderen een goochelaar en hebben we met ouderraad r personêe1 en een drietal vertegenwoordigers van de gemeente
Weststellingwerf na schooltijd gezelliq bijelkaar gezeten.

Langs deze weg wil ik, ook namens Thear personeel en ouderraad
bedanken voor de plezierige uurtjes en verder een ieder voor de
aangeboden felicitaties,
kaartjes, bl-oemen en kado's
Een speciaal woord van dank aan de krnderen voor het prachtige
boek met de zeer originele zeJ.fgemaakte werkstukken.

Geert Pijlman

WINTERPRET VAN GROEP
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AGENDA
1l Maart Muziekcafe. "de Tille" Boyl
Maart Bejaardensoos; optreden mondharmonica club
voor alle 55-plus Boyligers
t9 Maart Feestavond "De Oosterbrink*, aanvang 19.45 uur
"De Tille", een ieder is welkom
20 Maart Gemengd Koor Boyl, koffieconcert NH kerk
te Appelscha
21 Maart Gemeenteavond voor Friesland End
kerk te Makkinga" aanvang 19.45 uur
7 April
Oud Papier
I April Muziekcafe, "De Oosthoek", Noordwolde
9 April
Buurten Playbackshow, Dorpsgemeenschap
"De Tille" Boyl
l7 April
Gemengd Koor, Theeconcert NH-kerk Vedder
20 April
Bejaardensoos + ANBO, 14.00 uur "De Tille*
l3 Mei
Muziekcafe, "De Tille" Boyl
(laatste avond van het seizoen)
l9 Mei
Oud Papier
16
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Makkelïk sparen?
Doe 't automatisch
bij cle Rabobank

tlij

de llabobnrrk sl)aart u op zeker. Elr als u wilt

ook rrrnkkelijker.

l)oor autolrratisclr, bijvoorbeeld elke lrraarrcl, eerr
vast o[ varinbel bedrng ncar uw sgrnnlrekerrilrg te
laterr oversclrrijverr. lvlet eerr prilrra rerrte. Zo groeit
uw geld olrgelrrerkt err srrel.
Loop everr bilrrrelr voor nleer ilr[orrrratie.

llabobilnk Hl
Meer brurkvoorje geld
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