r(

JAARGANG

15

NR.

5

DECEMBER 1994

i-\

COLOFON
''EVEN BI'JPRAOTEN''
Is een twee-maandelijlae uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOYL
en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boyl, Rabobank BoylNoordwolde, Openbare basisschool "De Oosterbrinkn en de vereniging Dorpsbelang te Boyl.

REDACTIE: GeertPijlman
Henneke Veldmeij er-Velzeboer
Karin Dassen-Boldingh
Alletta Wieldraayer-de Vries
Annegina Beun-Veldhuizen
Jacoba de Vrie.s-Veldmeijer
Margriet van der 7*e-ter Schure

FOTO's:

Henk de Vries

MEDDWERKERS:

BEZORGERS:

Fennie Mulder-Flobbe
Nel Bastiaans-v.d. Bom
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans

H. Bijkerk
H. Marks
W. Boelen

A

Veurman
R.C. Bos

Annie Marls-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jannie van Olphen-ran Bruggen

S.C. Oosterhof
D. Jager

IC Marks
J. Lijsten

Klaasje Punter-Hofstee

R. Span

Mew. Marks
MEDE TVERKERS BUURSCIIAPPEN:

Henk en Sylvia Huizing
Sjoukje Hazeloop en Petra Sandman
Meint Postma en Nellie de Vries

Brínk
Bezembuurt
Daol<cn

Jannie Bosrna
Klaasje Punter en Karin Dassen

Alteveer
Snels Hutte

Margret Wijntjes en Grietje Edema
Roelie Groen en l,ammie Jongbloed
Jan Boer en Annie Winters
Jantje de Vries en Alie Wieldraayer

Boyl Oost

De Wissel
Boyl-Centrum

BiJ Harmke
BeWrof
Westhoek
Boel<elte

Nj sb erlcnmp - M eulev eld

e.

Annie en Anne Marks
Rijkele Akkerman
Sjoukje Deelstra en Immy Slot
Trijntje Lijsten

o.

Kerlcweg

Kokkebuurt

Banknummer: 31.02,22.257 t.n.v. Dorpskrant Even BiJpraoten te Boyl.

Alle foto's in deze krant zïn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met Henk de Vries. Tel. nr. 1285.
Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplÈatst worden artikelen waarvan de
redactie m€€nt, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bcvolkingsgroep dan ook De redactie behoudt zich
het recht voor om aíikelen erventueel in te korten of in een latere uitgave te plaats€n (anonieme brieven worden niet geplaatst).
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De goedheiligman met zi3n hoofdpiet op bezoek op de O.L.S. de
"Oosterbrink".
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Boekelte

I

Op 8 juli

1994 hebben we ons 2e
buurtfeèst gehad. Het was deze keer
een barbeóefeest en praktisch iedereen uit de buurt was aanwezig. Het was

een bijzonder gezellig en

I
I

geslaagde

avond, iedereen dank hiervoor.

Anne en Ellie Meijerhof hebben Boekelte inmiddels verlaten" ze wonen nu
tijdelijk in Idskenhuizen, er wordt een
woning gebouwd in de kleinste stad
van Fiiesland nl. Sloten. We hopen dat
ze, als de woning klaar is, nog lang

mogen genieten ván het wonen aan het
watèr in goede gezondheid.
Op de Bóekeltenveg 6 wonen nu Jetze
en ffltie Komrij. Ze hebben 4 kinderen, màar deze zijn allen het huis al

uit. De fam. Komrij komt uit ldskenhuizen, waar Jetze, samen met zíjn

zoon een veehouderij had. De boerderij is verkocht en hun zoon met wouw

en kinderen zitten nu in Frankrijk,
waar ze een boerenbedrijf gekocht

hebben.

ggnad'Met 17 personen midgetgolven in Appef99ha. Thea de Groot was de uiteindelijke winnaar.
Nog nooit van Martin kunnen winnen
en dat kon gevierd worden met een
glaasje champagne.

Margriet van der Zee, anders ook
meestal van de partij, moest een nacht
naar het ziekenhuis vooÍ een gelukkig
kleine, ingreep.
Ze maakt het prima.
Bij HazelhofÏ was brand in de keuken,
ontstaan door de oven, die het op de
één of andere manier liet afiveten. Ze
waren gelukkig net op tijd thuis, zodat
de schade in de keuken bleef.
Dazr moest wel het een en ander aan
opgeknapt worden.
En over opknappen gesproken" Janny
en Anne zijn ook binnens kamers druk
bezig. Immy is al geweest en kijkt bovendien door nieuwe dubbele ramen en
langs nieuwe kozijnen naar buiten.
Anne en Lucie hebben de caravan inmiddels verlaten en hebben hun intrek
in hun verbouwde huis kunnen nemen.
Er moet nog van alles gebeureÍ! maar
het groter gerief in huis voelt al wel
lekker, denken wij.

Hun hobby is Friese paarden, ze hebben er e\f. Zomers doen ze mee a3fl
ringsteken en gaan ze uit rijden met de
sjees. We wensen hen plezierig wonen
in Boekelte. Meindert en zijn wiendin
gaan Boekelte ook verlaten. Zii gaan
naar Frankrijk, waar ze een boerenbe- '
drijf zullen starten. We wensen hen | -6-L
veel geluk in Frankrijk.
Het huis staat inmiddels te koop, wie
daar komen te wonen dat komt een

Immy en Sjoukje.

volgende keer wel weer.

Klokkeweg

Wij hebben een nieuwe bewoner aan
de Klokkeweg. In het huis van meOp 5 november hebben we uiteindelijk
ons uitgestelde uitstapje van de straat

wouw Korf woont nu Hennie Koning,
afkomstig uit Alkmaar. Hij was daar
buschauffeur. Is afgekeurd om zijn oog,

Wij willen de familie Peereboom welkom heten in onze buurt. Vanuit de
Brink zijn zij ingetrokken bij de familie

waar hij bijna niets mee ziet.
Orze omgeving was hem niet weemd,
daar hij al vele jaren met natuurwienden o.a. in Zorgvliet kampeerde.
De heer Koning is druk in zijn huis
bezig met schilderen en behangen.
De bewoners van de Klokkeweg wensen hem nog vele jaren in gezondheid
in onze buurt toe.
De heer Groeneveld heeft in het ziekenhuis "De Tjongerschans" gelegen.
Hij is alweer enige tijd thuis en knapt
weer wat op. Wij wensen hem het
allerbeste toe.
Bij Jan de Boer was 22 november de
tuin versierd met een Abraham en
ballonnen. Iedereen mocht zien dat Jan
50 jaar werd. Nog vele jaren toegewenst Jan.

Hoogers aan de Boylerweg. Wel zullen
zij de grootste tijd doorbrengen op de
camping in Wateren.
Nog een paar korte nieuwtjes:
Een aantal kinderen hebben hun A
enf of B diploma gehaald.
Dolf heeft inmiddels zijn 2 konijnen
laten vangen (pas er nu goed op Dolf).
In Zwitserland is op 25 november jl.
Jan Grietus Koops getrouwd met Jaquelien Meijer.
Mewouw Jansen en mewouw de Vecht
lopen trouw nog elke dag.
En dan nog voor iedereen: een zalig
kerstfeest en een goed en gezond 1995.

Grietje en Margret.

Meijer.

Boyl

ost

Mede doordat we het berichtje in de
vorige krant vergeten waren in te leveren, is het alweer een tijd geleden dat
er wat van onze buurt in de dorpskrant

Even wat nieuwtjes uit onze buurt. Er
hebben de afgelopen tijd nogal wat
mensen uit onze buurt in het ziekenhuis gelegeq zoals: meneer Stikvoort,
mewouw Bos, Rianne, Henneke, Anja
en nu Chris. Voor operatie of onderzoek, wij wensen hen sterkte en beter-

is verschenen.

Maar nu hebben we weer een paar
nieuwtjes.

Allereerst zijn orze buurtgenoten fam.
Roelofsen, van klussenbedrijf Romi,

schap.

We hadden ook nog twee

zilveren
bruidsparen in onze buurt jl. Nel en
Andries en Trijntje en Henk. Nog heel
veel gelukkige jaren samen.
Ingeborg is onlangs geslaagd voor het
heren-kappersvak. Proficiaï. Nu nog
even een sportieve mededeling. Roelof
van de Boer is een goed schaatsenrijder. Hij rijdt dan ook marathon, namelijk bU de C2. Voorlopig staat hij in het

sponsor geworden van de F-jes.

Het duurde een aantal weken voordat
de broe$es, shirtjes en sokken, kompleet met opschrift op de borst, klaar
waren, maar nu lopen de jongste

voetballertjes van Boyl er dan ook
prachtig bij.
Ongeveer een half jaar geleden is onze
oudste buurtgenoot overleden nl. de
heer Keimpe Dijkstra. Er is ons ter ore
gekomen dat zijn huis inmiddels verkocht is. Aan wie??? Dat weten we nog

algemeen klassement 2".
Dit waren zo wat wetenswaardigheden
uit onze buurt. Buurtbewoners als jutlie
iets te melden hebben voor de krant,

niet.
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[.^ geef het dan even door aan
| ílJongUloed of Roelie Groen.

voor een operatie aan haar bloedvaten.
Welnu, dit is inmiddels gebeurd en wel
op 24 oktober, zij is op 27 oktober
geopereerd, en mocht op 9 november
weer naar huis. Het gaat momenteel
heel goed met haar en we hopen dat
dat dit ook zo mag blijven.
Mevrouw De Best we wensen u blj
dezen een zeer spoedig herstel.

Roelie en Lammie.

We zijn 19 november met z'n

allen

(bijna iedereen was mee) wezen bowlen in Tuk. De uitslag was als volgt.
Heren :
1. Theo Kremer 281, pt.
2. Pier de Jong 156 pt.

ïï{ii";::iï,,
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2. Hennie de Jong 148 pt.
3. Mariëlle Spraakman 143 pt.
Deze avond was tevens een beetje een
afscheidsavond voor Gerrit en Lies
Beun. Een week later nl. op 26 novem-

ber zijn ze naar de Kwekerij 72 in
Noordwolde verhuisd. Ze hebben dus
na .......tig jaar Boyl verlaten. We zullen
ze missen, maar desondanks wensen we
hun veel plezier toe in Noordwolde.
Onze oud buurtbewoner Geert Tuin
die de laatste tijd in Lindenoord in
Wolvega woonde is overleden.
Verder is Rina Blauwbroek samen met
Nynke aan de Hoofdstraat-Oost in

Noordwolde een eigen kapperszaak

begonnen. We wensen haar veel succes
toe.

Nellie en Meint.
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In de nacht van 13 november

kreeg
Mark Bos een aanval van pseudo
kroep, dit was toch wel even schrikken
voor Evert en Janetta. Mark is die
zelfde nacht nog nÍur het ziekenhuis in
Heerenveen gebracht, waar hij direkt
een injectie kreeg en daardoor onniddetijk een stuk rustiger werd.
Hij mocht dinsdag morgen 15 november weer naar huis maar moet de eerste tijd nog wel medicijnen blijven
gebruiken.
Momenteel gaat het heel goed met
hem en we zullen dan ook maar hopen
dat dit zo btijft.
Mark jongen, het gaje goed.

Uit de bundel van de correspondent.
Jaargetijde....
De bladeren zijn weer gevallen

we beginnen Íutn de winter met

Heel veel mensen groot en klein
vinden deze periode fijn.
En als het dan echt winter wordt
dan zijn de dagen soms te kort.
Men wil dan weer iets hoger staan
met z'n allen schaatsen op de baan.
Het is een sport voor groot en klein
het gaat toch om't gezellig samen zijn.
De ronden worden weer gereden
de herfts, hij behoort weer tot verleden.

Ziekenhuisopname..........

Henk Huizing.

In de dorpskrant van juli stond vermeld
dat mewouw De Best nog weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis

z'n

allen.

M
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Na de verbouwing:

Het is al weer enkele maanden geleden dat de verbouwde
kerk van Boyl in gebruik is genomen. De kinderziektes
zijn voorblj, *s kunnen nu zeggen dat alles werkt zoals
dat de bedoeling was. De waterspoeling heeft geen kuren
meer, de verlichting is aangepast en wat het belangrijkste is, de geluidsvoorziening is
nu optimaal. Er is een andere tafel aangeschaft die wat meer bij het interieur past en
deze week komt de nieuwe bijbel.
Het stemt ons tevreden en vooral dankbaar dat we dit hebben kunnen doen.
Zaterdag 24 december 's avonds om 19.30 uur houden wij onze Kerstviering, samen
met de kinderen van de zondagsschool. Ook hebben we weer de medewerking
gewaagd van enkele mensen uit ons dorp.
Maela Benders zal enkele Kerstliederen zingen en de J.J.M.M-band verleent weer
haar muzikale medewerking. Een kerstviering voor het hele dorp, zo willen wij het
gÍaag zien. Vorig jaar was het een volle kerk. Wij hopen U allen ook dit jaar weer te

:à

mogen begroeten

Op 11 december zal er in de kerk van Boyl een adventszangdienst worden gehouden.
In verband met ziekte van ds. Rowaan zal in deze dienst voorgaan Mw. Hartholt.
Verdere medewerking wordt verleend door Mw. W. de Vries-schippers (voordrachten) en Mw. M. Dijkstra (zang). Aanvang 10.00 uur.
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Preekrooster Frieslands End:

December 1994:
11

dec.

Oldeberkoop
Boyl

ds. E.J. Struif

9.30 uur
10.00 uur

mw. W. Hartholt
dienst)
ds. R. Boonstra
ds. B. Koole

18 dec.

Oldeberkoop
Makkinga

9.30 uur
10.00 uur

24 dec.

Elsloo
Makkinga
Boyl

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

ds. R. Boonstra
ds. E.J. Struif

mw. W. Hartholt

25 dec.

Oldeberkoop

9.30 uur

ds. D. Voortman

31 dec.

Elsloo
Boyl

19.30 uur
19.30 uur

mw. W. Hartholt
ds. R. Boonstra

.Ianuari

(adventszang-

@

1995:

1"

jan.

Oldeberkoop

9.30 uur

mw. H. Schaap-Ennema

8

jan.

Oldeberkoop

L0.00 uur

da. J.J. Ploeger-Grotegoed
mw. W. Hartholt

Gezamenlijke dienst streekgemeente
15 jan.

22 jan.

29

jat

Oldeberkoop
Boyl

9.30 uur
10.00 uur

ds. J. Hofstra

Oldeberkoop
Makkinga

9.30 uur
10.00 uur

da. M.C.E. Oskam van Zwol H.A.
mw. W. Hartholt

Oldeberkoop
Elsloo

9.30 uur
10.00 uur

ds. J.W. I-amberts

mw. W. Hartholt

mw. W. Hartholt
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VERENICINCS LEVEN
KOORBERICHT
Voor de laatste keer in 1994 schrijf ik een koorbericht voor dit blad. Onwillekeurig
laat je dan je gedachten eens terug gaan naar de afgelopen periode in ons koorbestaan. Zonder meer mag je dan stellen dat we een goed jaar achter de rug hebben,
zowel in ontwikkeling van het ledental als in muzikaal opzicht. I'aat ons hopen dat
1995 ons de mogelijkheden biedt die lijnen door te trekken!
In het vorige koorbericht heb ik u al gemeld dat we voorgoed afscheid moesten
nemen van Willem Wever en Wessel Boelen. Beide mannen hebben vele, vele jaren
ons koor mede gedragen en het voorspoedig door soÍrs moeilijke tijden geloodst.
Datzelfde geldt voor ons erelid Geert Tuin. Jarenlang heeft Geert zijn ptaats gehad in
onze tenorgoep; tot ongeveer twee jaar geleden woonde hij zo nu en dan nog een
itie bij als zijn gezondheid dat toeliet. Op L7 november jl. overleed hij, 84 jaar
Eigenlijk kun je in zo'n geval nooit de juiste woorden vinden en daarom hou ik
het maar heel kort: Geert, bedankt voor alles wat je voor het koor hebt gedaan! Je
blijft in onze herinnering!
Het einde van het jaar nadert en dat geeft het secretariaat veel werk. Jammer genoeg
moet onze secretaresse het even kalm-aan doen en daarom wordt ons secretariaatswerk tijdelijk overgenomen door ondergetekende (T. de Boer, Postbus 43, 8390 AA
Noordwolde, tel. 05613-1709). Vanuit die waarnemersrol kan ik dan meteen wat
veranderingen in de ledenlijst melden. Zo moesten door omstandigheden bedanken
M. Groeneveld-van Rijswijk uit Boyl, Ellerien vd Meulen uit Zorgvlied en Henk
Nieuwenhuis uit Wilhelminaoord. Dat is ook voor de mensen ze\f. erg spijtig, maar
als groot koor moet je dat nu eenmaal accepteren. Ook op deze plaats past een
woord van dank aan hun adres! Gelukkig zijn er op maandagavond ook weer nieuwq
gezichten in de kerk te zien: Arie van l-avieren uit Appelscha lovam de basgroep
versterken en Tineke Benders-Mol meldde zich bij de alt. Beiden hebben al enkele
weken meegezongen en voelen zich - zo zeiden ze - al helemaal thuis. We wensen
hun een langdurige zangcarrtere toe!

*
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Natuurlijk wil ik ook graag iets kwijt over ons jubileumconcert op 6 november jl. rWat
een golf van enthousiasme kwam ons tegemoet toen we daar in De Tille stonden te
zingen! Met 300 man publiek was de zaal werkelijk vol en die belangstelling was
groter dan wij in onze stoutste dromen hadden verwacht! Dat geeft je zonder meeÍ
en publielq dan kan zo'n
een "kick" en als het dan ook nog goed klikt tussen koor en
gast
concert haast niet meer kapot. Een
uit Oosterwolde zei het zo mooi aan het
Einde: "Het koor leeft!"
En wat een heerlijk iets om Wilt Post en de Gezusters weer eens in aktie te zien en
te horen! Hoe dan ooh het was voor ons weer een "ouderwets" concert en dat geeft
veel vertrouwen voor de toekomst.
Een hoogtepunt was wel de huldiging van een aantal jubilarissen die 25 jaar of langer
bij ons koor zijn. Ik noem hun namen met respekt en bewondering: Jeltje de Vries-Jonkers en Wilt Post (45 jaar), Hennie Veurman-de Vries en Heintje Bijkerk (35
jaar), Minke Boelen-Blauw, Hiltsje Blumers en Jantje de Vries-Kromkamp (25 jaar).
Zij ontvingen van de Friese Bond een speld + oorkonde en van ons koor natuurlijk
ook een attentie met dankwoorden.

Als we dan tenslotte de blik naar voren richteq komen we terecht bij de data voor
onze conceften in de regio. In 1995 zullen we NIET een NieuwjÍrarsconcert in Boyl
geven; dat zou voor 95 procent hetzelfde programma zijn als voor ons jubileumconcert. Zo komen we tot de volgende planning:
zondag 12 februari
Koffieconcert Oldeberkoop
zondag 12 maart
Koffieconcert Noordwolde
zondag 2 april
Koffieconcert Appelscha
zondag ?3 apnl
THEEconcert Vledder.
Daartussendoor zíngen we op 8 april bij de Friese Bond in Gorredijk en vermoedelijk
zullen er nog wel enkele optredens tussendoor komen. ÍJ ziet het: ons koor leeft
inderdaad! Ook in 1995 zullen we weer ons uiterste best doen! U ook? Dan wordt het
een goed jaar! Dat wens ik u allen dan ook toe namens ons hele koor.

Titus de Boer, wnd.

secr.
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Zaterdag 12 november was alweer de eerste avond van ons seizoen en konden
wij allereerst genieten van een spectaculaire hypnose show, gebracht door Jan Kiewiet
en zo'n tien wijwilligers uit het publiek. Als niet gehypnotiseerde toeschouwer zou je
haast spijt krijgen dat je niet als wijwilliger had deelgenomen, want wat je als
wijwilliger door de speciale bril van Jan Kiewietallemaal wel niet waar kon nemen......
en enkele wijwilligers werden wel op een heel goedkope manier dronken. Kortom
teveel om op te noemen.
Daarna was het de beurt aan bandparodist Arry Benne4 die zowaaÍ voor een
tweelingbroer van Andre van Duyn door kan gaan, qua gelijkenis en performance.
Hierna kon er nog gedanst worden tot in de late uurtjes op muziek van de
vijfmans formatie "Quentence"
N.B. Onze hartelijke gaat uit naar de firma Bottema, omdat zij ons ook deze avond,
nadat gebleken was dat de geluidsinstallatie in de Tille niet toereikend was, niet in de
kou lieten staan eÍ zeeÍ snel met een proffessionele geluisinstallatie op de proppen
lavamen.
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QLIIZ-AVOND VERSCHOVEN VAN 21 JANUART NAAR 28 .TANUART

* 28 JANUARI: Traditie getrouw een spel- en quizavond. 'Weer geheel nieuw van
opzet met verrassende onderdelen.

* ?? MAART:

Kindermiddag in de Meenthe alwaar het Circus'FANTASTINI'
met een geheel nieuw programma een optreden voor de kinderen
van onze donateurs verzorgd. Nadere bijzonderheden hieromtrent
volgen t.z.t. middels het schoolbriefje.

* 25 MAART:

BONTE STOKKIES AVOND. Over de precieze invulling van deze
avond wordt binnenkort kontakt opnomen met de buurtvertegenwoordigers. Na afloop is er natuurlijk weer volop gelegenheid te
dansen op muziek van een spetterend orkest.

8 APRIL:

Deze avond komt Johan Veenstra op veler verzoel in zijn geheel
eigen stijl en op zeeÍ pakkende wijze, voordragen in het Stellingwerfs.

PIÁTTEIÁ,1',{DSVROIIWEN - Afd. Boyl
Veel aktiviteiten in oktober:
Ochtend nieuwe leden, bdeenkomst met kommissie en clubafgevaardigden.
ll-72 en 1.3 oktober: Max-Havelaar manifestatie in Wolvega.
Wist U dat de "Max-Havelaar prijs 1994" naaÍ de PLV is gegaan? In het juryrapport
stond o.a. "de capagne toont daadwerkelijk aan dat de consument macht heeft. Daarbij wordt veelvuldig aan de eerlijke handelsmethode van Max Havelaar gerefereerd".
Verder tffÍrs er de kringreis op 6 oktober waarbij Zus Jonkers, premier Kok de hand
schudde (zie foto);
De voedseldag op 11 oktober waar 6 van ons naar toe zijn geweest. Zeet interessant,
zowel voor producent als consument.
De kringdag op 20 oktober in Wolvega en op 27 oktober een bezoek aan radio
Drenthe.
Op 11 november komt de Groene Keuken naar Boyl. Dit pa$prachtig in de campagne.

t2

Plattelandsvrourren op het Binnenhof???

WAAR GAAT DIT GESPREK OVER????

Homoseksualiteit
11 - Oktober. De presidente kon 57 dames welkom heten, waaronder 2 nieuwe leden,
1 gast en de inleiders Janny Veldman en Jan Henstra.
Joke blikte in haar openingswoord nog even terug op het jubiteum.
"Kniepertjes" brachten fl. 486,60 op, nog niet genoeg om het jubileum te financieren,
dus misschien nog een jaar.
Afsluiting jubileumjaar op 9 november a.s. in de Lawei te Drachten, met o.a. een
optreden van Roelie Groen in een decennium-overzicht, met video's en fotoreportages van de Friese afdelingen.
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Voordat Joke het woord overgaf aan de spreker en spreelcter, droeg zij een gedichtje
voor van Lamkje Hof, overgezet uit het Stellingwerfs.
Vrouw!
Slank van lijf en en mooi van ledert
Zo hoort het toch?
Da's toch gewoon het verwachtingspaÍroon?
In damesbladen htn je T toch lezen?
fe hoort en ziet het her en der, bij de reclarne van de Ster.
Maar ik vind dat níet zo gewootL
Ik wil geen opgedrula patoon
Ik wil niet wezen een object, dat neem ik niet, daÍ is te gek
Ik wil het recht mij zelf te wezerl
Ia heel gewootb als vrouw, als meru.
Du is T hoogste goed dat ik mij wens.
Janny Veldman bedan}te Joke voor haar mooie inleiding, zo'n mooie inleiding
hebben ze r$g nooit gehad!
Janny is voorzitter van de Vereniging Ouders en Homoseksualiteit in Friesland en
zelf moeder van een homoseksuele zoon.
Ze vertelde dat ze 2 zonen heeft en de ene op 15-jarige leeftijd vertelde dat hij niet
op meisjes viel, maar van jongens hield.

I
t

Hoe je daar als ouder op reageert en mee om leert gaan!
Hoe moeilijk het is voor een kind om er voor uit te komen, omdat het in onze
maatschapprj nog vaak als niet normaal wordt beschouwd!

Veel ouders ervaren het als een schok als één van hun kinderen vertelt dat ze
homoseksuele gevoelens hebben.
Ouders verwachten van hun kinderen niet alleen dat ze het goed doen op school en
een leuke baan vindeÍ\ maaÍ ook dat ze gaaÍr trouwen en een gezin stichten. Als
blijkt dat een kind niet aan die laatste venvachting wil/kan voldoen, dan moeten de
ouders hun verwachtingen bijstellen.
Janny haar zoon heeft rechten gestudeerd en is nu jurist, woont samen met zijn wiend
en voelt zich gelukkig.

Daarna kwam Jan Henstra aan het woord. Jan die voorlichter is bij het C.O.C.
(Cultureel Ontspannings Centrum) geeft voorlichting aan o.a. scholen en bejaarden,
v er zor gt thema-avonden enz.
Hij vertelde over zijn leven als homoseksuele man, kind uit een streng gereformeerd
EentU waarin homofilie niet zo maar aanvaard werd.
Volgens onderzoek is één op de tien mensen homoseksueel.

Na de pauze werden wagenlijstjes uitgedeeld waarover in groepsverband kon worden
gesproken.
Er volgde een leuke discussie.

Om + 10.45 uur sloot Joke de vergadering, bedankte een ieder voor de aandacht en
wenste ons wel-thuis.

Hennie Nolles
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Plattelandswouwen naar RADIO DREIYIHE
Donderdag 27 October hadden wij ons reisje van de Plattelandswouwen.
Om 10.00 uur vertrok de bus vanaf 't Zwaantje richting Assen.
Wij werden om 11.00 uur verwacht bij Radio Drenthe.
Wat dat betreft hadden wij dus alle tijd om er een toeristische route van te maken.
De chauffeur wees ons op mooie plekjes en in Assen heeft hij ons enkele gebouwen
van verschillende instanties laten zien.
Klokslag 11 uur waren we bij het gebouw waar Radio Drenthe is gehuisvest. Na een
kopje koffie mét koelq werden we in 2 groepen verdeeld.
De ene groep ging met dhr. Tyink mee de andere groep was onder leiding van dhr.
Van Der Laan.

Allereerst nam Tyink ons mee naar de regelkamer. Daar zit de technicus, die ervoor
zorgt dat alles wordt opgenomen én op tijd. We kregen van de technicus een
duidelijke uitleg. Deze liet ons kennismaken met de "tunes" die tussen de verschillende programma's te horen zijn.
Daarna gingen we naar een Studio waar het nieuws binnenkomt. Er is natuurlijk altijd
véél nieuws. Een hoofdredacteur zoekt dat allemaal uit, en bepaald welk nieuws
wordt uitgezonden.
Verder vertelde dhr. Tyink dat zich op de zolder van Radio Drenthe bijna 60.000
platen en 5000 CD's bevinden. Verder zijn er allemaal banden van programma's die
in het verleden zijn gemaakt.

Na nog een kopje koffïe te hebben gedronken, gingen we naar de Studio waarin de
opname werd gemaakt voor het middagprogramma "Van 12 tot 2". Presentator deze
middag was dhr. Mischa van den Berg. Tijdens de opname brandde er een rood
lampje. Dan mochten we niets zeggen. Daar tussendoor werden er banden afgedraaid.
In die tijd kregen we van dhr. Tyink over het reilen en zeilen bij Radio Drenthe de
nodige uitleg.

De nieuwsberichten werden voorgelezen door presentatrice Annette Timmer. Er
lnvam ook een mew. van de Plattelandswouwen, afd. Drenthe aan het woord die
verschillende zaken toelichtte over het thema "kritisch consumeren; duurzaam
produceren".
Wij zijn van 12.00 tot 13.00 in deze opname-studio aanwezig geweest.
Nadat we de heren v.d. Berg en Tyink bedankt hadden voor hun uitleg, begaven we
ons naar het restaurant gedeelte waar wij genoten hebben van een heel veàorgde
koffietafel.

Na dit bezoek stapten we weer in de bus, en deze hoefde maar een heel klein stukje
te rijden naar het Drents museum.
In dit museum waren verschillende exposities o.a.:

*
*
'

Boerenlandsschap in Beweging (150 jaar)
De expositie "Op de koop toe" (1920-1970)
Expositie van Chris van der Hoef (vazen e.d.)

Ook waren er veenlijken waaronder die van het meisje van Yde.

Wij moesten het bij dit bezoek zonder gids stellery zodat een ieder wij was om te
bepalen hoelang of ze in het museum wilden blijven kijken.
Om half 5 was iedereen weer present bij de bus. Deze vertrok dus mooi op tijd. Om
kwart over 5 ware we weer bij 't Zwaantje in Boyl.
wij waren allemaal van mening dat we een hele mooie dag hadden gehad.
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Janny van Olphen.

VQp

Textiel uit de derde wereld

ryrextiel

uit de Derde wereld geeft stof tot nadenken op de ledenvergadering van L0
November.
De presidente kan, naast de presentatrices en mannequins, 75 leden welkom heten.
In het huishoudelijk gedeelte van de vergadering wordt aandacht gewaagd voor:
een informatie-avond rond het ROM-project, op 1.6 november a.s. in het "Witte
Huis" in Donkerbroelg aanv. 19.45. uur
de Expositie "DE Groene Keuken", die de volgende dag in Boyl te bezichtigen is
de thema-ochtend van 24 november a.s. met een pÍogramma van het ECO-team.

*

*
'

De mensen van het Eco-team begeleiden bij het "in een tean! stap voor stap, met een
meetbaar succes, te werken nÍlar een milieuwiendelijker dagelijks leven".
In al deze aandachtspunten komt de Bondscampagne "Kritisch consumeren; Duurza.aÍn produceren", naar voren.
De bestuursleden zingen het Campagnelied, waaryan het refrein enthousiast wordt
meegezongen door de leden.

Dan begint een modeshow, gebracht door vier leden, twee echtgenoten en vier
hartveroverende kinderen van leden. De kleding komt uit o.a. India, Peru, Tibet en
Zimbabwe en draagt de naam "Fair Trade", wat het huismerk is van de organisatie
die voor een eerlijke handel voor het verwerven van een basisinkomen voor de
producenten nastreeft. (Voorheen heette Fair Trade, S.O.S.-Wereldhandel). De
kleding bestaat hoofdzakelijk uit hessen, jassen, blouses en gilets, in prachtige stoffen
en dessins, en wordt met veel verve geshowd.

In de pavze waarin Ma:r-Havelaar koffie wordt geschonker! is er de mogelijkheid tot
aankoop van stoffen of kleding. De dia's die na de pauze vertoond worden, laten uit
de verschillende landen de leef- en werk-omstandigheden zien.
Met een wagenlijspel aan de hand van foto's wordt de avond om 22.30 uu1 afgesloten.

ECO-Team
24 November, thema-ochtend over ECO-TEAM. Aanwezig waren 13 leden.
Twee dames uit Hardeganjp kwamen ons uitleggen over het hoe en waarom van het
Eco-team. Het heeft alles te maken met het milieu. Er wordt veel over gepraat en
eigenlijk te weinig gedaan.

Wereldwijd is er een organisatie, Het GLOBAL ACTION PIAN, afgekort G.A.P.,
dat in 14 westerse landen en Amerika al bezig is.
In Nederland zijn ongeveer 400 teams aan de slag. Dit met als doel om in het jaar
2000, schone lucht, water en grond en een stabiel klimaat voor het behoud van
planten, dieren en grond er.zo de aarde leefbaar te houden voor iedereen.
We moeten beginnen aan de basis, dus bij jezehf.. Het scheiden van afual, zuinig zijn
met water, electra en gas.
Dit zou een gezin van 3 personen ongeveer Í 1.000,-- besparen per jaar.
Je werkt mee met een milieu wiendelijke levensstijl en het brengt altijd geld op. De
nodige tips werden aangedragen. Er heel bewust mee bezig zijn, zodat straks bepaalde dingen al heel vanzelfsprekend zijn.
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Er was ook belangstelling om een team op te starten. Een team bestaat uit 6-8
personen en ÍÉn de hand van een werkboek en logboek kan er gewerkt worden. Eén
keer per maand komt men bij elkaar om de bevindingen te bespreken. Dit in een
tijdsduur van 8 maanden.

Een leerzame morgen en als iedereen bewust hiermee aan de slag gaat, kan het
milieu een heel stuk verbeterd worden!!

De Tuinclub
Wist U dat de Tuinclub van de Plattelandswouwen de GROENE KEUKEN
hebben laten komen?

Knjgt Boyl als klein dorp stads-allures?
Was de wagen TE IÁNG?
Was de ingang van "De Brink' BREED genoeg?

of
Stonden de AMSTERDAMMERTJES op de hoek in de weg?

Maar bij de Tille stond de GROENE KEUKEN NIET

Tuinclub Plattelandswouwen

AI\BO - NIEI.MS
Donderdagmiddag 29 September, werd in de Tille een programma gepresenteerd, dat
grotendeels door eigen mensen werd verzorgd, onder auspiciën van Soos en Anbo.

Voor de pauze bracht Jan Hofman de 37 aanwezigen in verwarring met een wagenlijst die niet altijd de juiste oplossing vonden. De waag: Wat is een gepensioneerde
predikant? (Antw. Vroom en Dreesman), werd door niemand goed ingevuld, wat
niemand zalverbazen.
Na de parze zongen Feikje en Chris enkele liedjes, waarna Kees het lied zong van de
man met de Kiep- wat aj ok zuuken' altied keur en ik waog haost nila derveur-

De Boyler girls "Annie Winters en Gré Bovenkamp", zongen samen een zestal liedjes
uit het repertoire van het Jacob Hamel Kinderkoor. Velen bleken" blij verrast en
zongen helderop mee.

Hierna demonstreerde mew. Urff, binnenkort 86 jaar, een fabelachtig geheugen, door
een gedicht over Hugo de Groot en de boekenkist, zonder haperen voor te dragen.
Dit gedicht heeft ze woeger op school, zdn 70 jaar geleden, moeten leren.
Ook het Friese gedicht door Gré voorgedragen viel in goede aarde, waarna Kees nog
even kort demonstreerde hoe de medici in de toekomst een ingreep als sterilisatie
denken op te lossen.

--
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Tot slot zongen Feikje, Chris en Kees een aantal "meezingers".
Kortom een middag, die zoals de voorzitter terecht opmerlrte, voor herhaling
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Donderdagmiddag 13 October was het Wereld Natuur Fonds te gast in de Tille.
De eerste film toonde oÍrs China van binnen en van buiten. Getoond werd o.a.

metropool Hongkong, waar duizenden mensen op het water leven, en
(Peking) een staat met een oppervlakte van half Nederland, en de

Muur.

I

de

Beijing

De tweede film behandelde de erosie van Afrika en de teloorgang van de regenwouden. De bevolkingsexplosie is er mede de oorzaak van dat mens en dier een sombere

to"66gemoets*Í.'.

*@

Met Boyligers voor Boyligers - AI\BO
De Tille was Donderdagmiddag 24 November j.1. goed bezet, toen dorpsgen. v. Goor
zijn 36 toehoorders vertelde, hoe hij via zijn aanvankelijke loopbaan als administratief
medewerker, later bij de Wereldraad van Kerken is begonnen als onturikkelingswerker.

Hij werd toen uitgezonden naar de Gaza strook. Dit was in 1961 en na de oorlog van
1967 ook in Jerusalem. Daar was hij als zodanig zestien jaar werkzaam in de Palestijnse vluchtelingenkampen, waar ze diverse hulpprojekten hadden.

Dankzij deze enorme ervaring kon hij in 1978 in Nederland gaan werken bij een
Interkerkelijke Ontwikkelingsorganisatie in Zeist. Van hier uit moest hij projekten
bezoeken die door deze organisatie werden gefinancierd in landen zoals India, Thailand, Z.-Korea en andere landen, maar met name het eilandenrijk de Filippijenen.
Dit laatste land heeft hij vele keren bezocht en aan de hand van dia's toonde van
Goor dat dit land beschikt over veel vnrchtbare grond, er wordt veel rijst verbouwd,
voldoende om de gehele bevolking te voeden.
Helaas werd door interventie van buitenaf zowel in de landbouw als in de visserij een
groot deel van de bevolking gedwongen werk te zoeken in de industrie en zo kwamen
velen in de krottenwijken van de grote steden terecht.
De dia's toonden een prachtig land en de wereldstad Manilla

W"ry
frffi De voorzitter bedankte van Goor voor dit educatieve progamma
van Goor een bos bloemen aan.
!f.ïl
K

en bood de heer

Na de parze werd het programma vooÍtgezet met eigen ANBO-ledeÍI, en achtereenvolgens verschenen voor het voetlicht:
' Jan v.d. Berg met een reisverslag, waarna dankzij een wonderbaarlijk en onbetaalbaar projector van K Dilataal, nog beelden van deze reis waren te zien.
* Gré met een verhaal in't Stellingwerfs
* Wietske met een prachtig emotioneel gedicht
* Albertje met een gedicht met een onverwachte ontknoping.
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Verder werd er nog gezongeÍL met Kees, die tenslotte alle medewerkers bedankte.
De voorzitter besloot dez.e middag met dank aan allen en deelde mede dat alle
ANBO leden zijn uitgenodigd voor de
SOOS-KERST}IIDDAG, 21 DECEMBER a.s.

BEIAARDENSOOS - Gezellig samen-ijn
Eerst nog even een terugblik:
Op 19 October lavam dhr. Chr. Pit uit Beilen met zijn dia-serie, "Nederland, wat ben
je mooi". Hij liet ons via 2 projectoren met overvloeiers in een hoog tempo wel zo'n
600 dia s zien van vele mooie plekjes en toeristische attracties door het gehele land.
Het was de moeite waard: mooie dia's, een goede muzikale ondersteuning en niet te
vergeten, zijn vlotte babbel. Hij bezorgde ons en de uitgenodigde ANBO-leden een
middag waar wel wat over is nagepraat, en alleen maar in positieve zin.

Op 17 november was dhr. W. Scheenstra uit Oosterwolde onze gast. Hij is ondenvijzeÍ aan de school in ons dorp geweest, al weer lang geleden, en daarna in Oosterwolde. Hij is ook een lieftrebber van de natuur én natuurfotograaf. Hij liet ons vele dia's
uit deze omgeving zien die waren opgenomen in de verschillende jaargetijden en hij
had bij elke dia z'n verhaal, met vaak leuke bijzonderheden en oog voor details.
Dan nu een blik vooruit:
Op woensdag 2t december houden wij onze kerstmiddag, die begint om 14.30 uur in
de

fille.

Ook ANBO-leden zijn van harte welkom.
De middag zal verzorgd worden door Mew. Ankie de Boer uit Oldeholtpade en
verder werken aan deze middag mee: 2 jongens van Starkenburg, met muziek en
enkele soosleden.
De middag wordt besloten met een gezamenlijke broodmaaltijd, verzorgd door de
Fam. de Vries van 't Zwaantje, de kosten hiervoor zijn fl. L5,- per persoon.
Woensdag 18 januari 1995 is onze nieuwjaarsmiddag.
Naast de gebruikelijke borreltjes en spelelement zal er ook een bestuursverkiezing
noodzakeltjk
want Lies Beun is in Noordwolde gaan wonen en moet ons dus
verlaten (nog "rjq
veel én lang woonplezier op Kwekerije 72).
Maar ook de voorzitter, mew. Koops en Mew. Kuiper wilen gÍao;g een opvolger
hebberU dit in verband met hun leeftijd (80 jaar).
I-aat Uw gedachten hierover eens gaan en kom met kandidaten, anders zal het
moeilijk worden de soos in zijn huidige vorm te laten voortbestaan.

Het bestuur wenst U vanaf deze plaats alvast Prettige Kerstdagen en een goed
uiteinde en een YOORSPOEDIG en GEZOND 1995.
Klaas Dikstaat.

O-J-P

ETER.ICIIIT

-

Het is lteer bijna Oudjaar dus de O.J.P. is al weer rustig
bezig het een en ander voor te bereiden
Over de stunt vertellen wi-j lekker niets, dat moet u zelf maar
komen bekijken. Voor de nieuwe inwoners van BoyI begint de
stunt, die plaats vindt op het schoolplein, om 00.30 uur op
1 januari.
Maar het volgende kunnen wij u nu reeds mede de1en.
Net als vorig jaar is het vteer de bedoeling een
nieuwjaarsinstuif te organiseren. Na de stunt bent u dus vteer
welkom in de Til le ornr na betaling van f 12 ,50 p .p . , tot t
5.30 uur ongestoord feest te vieren. En dat het maar net zo
gezellig mag worden als vorig jaar.
I)an noo een crnmerkino voor notentiële

wit je bij de o.J.P.
Kom dan vrijdagavond
om 20.30 uur.

Beri-cht

leden:

?

langs in café het Zwaantjee tíê beginnen

\Zá IA,
het
o-J-P
-e€rrrr
I>r-onrot
Zoals u allen een tijd geleden gelezen hebt, zijn we met
potentiëIe leden opstap geweest. Nadat we onze stoel hadden
gevonden in de luxe touringcarbus, zLJn vre vertrokken naar de
regenachtige skelterbaan in Heino. Hier aangekomen te zLTn
zagen we met z'n aLlen in dat een dak boven ons hoofd toch wel
Ieuk zou zí1n geweest. Na veel getelefoneerd te hebben zijn we
met z'rr allen naar de zeebodem afgezakt, hier kwamen we
terecht in het plaatsje Emmeloord en zj-e daar, daar uas een
hypermoderne skelterbaan met, wat niet echt overbodige luxe
tdas, een dak erop. Nadat een ieder zíelr hier had uitgeleefd,
zijn we weer land inwaarts getrokken en wel naar het plekje
wat luistert naar de naam "De blauwe hand" Hier kregen we te
maken met een geweldige cultuur chok. !{ant hier moesten we ons
omschakelen van de hypermoderne skelters naar het tijdperk
waarin onze soortgenoten geen etiketregels kenden, het
"Bourgondische" tijdperk. Hier hebben we wat vlees, botten,
slaatjes, paling en wortels uitgewisseld met elkaar. Toen de
meesten hun glas binnen een tijdsbestek van een uur niet meer
op konden, zljn we met hoofddeksel en al moe en voldaan

iet

huiswaarts gekeerd.

door dit uitje vier nieuwe leden erbij gekregen'
hier is het bestuur zeer blij mee want hiermee ziet de
toekomst van de O.J.P er goed uit.

P.S

We hebben

De O.J.P

TE TNÏ SVETTET\ÏI G:f hTG E}OY[Lange tijd hebt u niets van ons gehoord. Toch zijn we als
voorlopig bestuur nog druk bezig geweest met voorbereidende
werkzaamheden

-

Víe hebben:

a: een keuze gemaakt voor het baantype
b: uit een vijftiental offertes een goede en zo goedkoop
mogelijke leverancier gekozen
c: voorlopige statuten laten maken
d: enkele financiële bronnen aangeboord en inmiddels de
offertes gekregen
Binnenkort, waarschijnlijk in de loop van de maand januari,
roepen we alle leden en belangstellenden bij elkaar om o.a. de
definitieve stap te zetten.
Dus JÀ of NEE tegen de aanleg van de tennisbaan.
Voorl. voorz. G. Pijlman.
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BERICHT:
Beste mensen,

Zoals jullie wel zien en voelen (de kou) staat er weer een nieuwe winter voor de
deur.

Dit betekent voor mij dat het tuinwerk; wat het grootste deel van mijn klussen omvat,
weer bijna afgelopen is!

Met andere woorden: Help "HANDIGE HENKIE" de winter door,
met zogenaamde:
,'WINTERKLUSSEN''
Zoals: Ramen zemen - of stofzuigen als dat voor u te nraar wordt - goten schoonmaken dingen zoals meubels verplaatsen - iets ophangen aan de muur - kapotte
^uaÍe
lampen repareren - stoep vegen - blad harken - snoeiwerk in de tuin, oftewel de tuin
winterklaar maken - raam of deur die niet goed sluit - fietsband plakken - enz..
Het behoort ook tot de mogelijkheden, om mij gezamenlijk als straat in te huren om
het onkruid van de stoep of straat te wieden, op die plekken waar de bewoners het
zelf niet meer kunnen!

Ter herinnering:
Ook alle verenigingen die Boijl
"Handige Henkie". Eveneens voor

U kunt mij

rijk is, kunnen voor

/ 5,-- per uur.

klusjes een beroep doen op

zoals vanouds bereiken onder het nummer van "De Oosterbrink" -

1677.

Alle werkdagen van 9.00 - 10.00 uur ('s ochtends).

W. Matthijs.

I

IJVIIN tsI'JPRAOï'EI.{ in de keuken

Kerststol
Bereidingstijd: zl0-50 minuten
Rijstijd: 1 uur en 40 minuten
Oventijd: 30-45 minuten

Benodigdhetm:
200 gr. rozijnen zon"der pitjes
125 gr. lqenten
50 gr. sukade
50 gr. Heingesneden oranjesnippers
2 theelepels geraspte citroenschil
1 ei op knmertemperateur
150 gr. boter

2/z dl. melk
35 gr. gist

% theelepel amandelaroma
lz eetkpel zout
530 gr. patentbloem op knmertemperatuur
lz eetlepel maisolíc, andere olic of boter
1 staaf kant-en-Haar gekocht arnandelpers
250 gr. poedersuilcer
25 gr. gesmolten roomboter
% theelepel v aníIle- aroma
16 gepelde gehalveerde walnoten

(2N

Sr.)

75 gr. wiae basterdsuiker

Belugrijk kcul@ngerei:
Grote zeef, eierHopper, bloemzeefie, eleldrische handmixer met bteedhakzn, boterlcwast, oven (230

,

gasstand 5-6), taartrooster.

rng:
Was de rozijnen en de krenten zeer goed, eerst in lauwwarm en daarna in koud water. Wrijf de
yruchten luchtig in de zeef, zodat de steeltjes loslaten en spoel daarna de steeltjes weg.
t de rozijnen en krenten goed uitlekken en dep ze droog met keukenpapier of een doek.
Snijd de sukade in kleine blokjes of snippers en roer die, met de oranjesnippers en de geraspte
citroenschil door de krenten en rozijnen en zÊt die, afgedekt met een doek, op een lauwwarme plaats.
Roer de gist met 1-2 eetlepels basterdsuiker vloeibaar.
Laat de boter net smelten en roer er de melk door. I-aat de melk héél lauwwarm worden en houd de
melk afgedekt, even op temperatuur.
Klop het ei los met het amandelaroma en het zout. Spoel de deegkom om met kokend water, droog de
kom en zpnf er 500 gr. bloem met de rest van de basterdsuiker in.
Maak midden in de bloem een flinke kuil, giet daar de gist in, het losgeklopte ei en bijna alle boter
met melk. Roer, vanuit het midden, alle ingrediënten door elkaar en kneed er dan, met de mixer,
eventueel onder toevoeging van de rest van de melk - niet elke soort bloem neemt deznlfde hoeveelheid vocht op - een soepel deeg van.
Kneed tot het deeg veerkrachtig is en niet meer kleverig aanvoelt. I-aat het deeg op een lauwwarme
plaats, afgedekt, L uur rijzen. Be.strijk het midden van de bakplaat met de olie of boter. Strooi de helft
van de rest van de bloem op het kÍentenmengsel. Bestrooi het aanrecht met de rest van de bloem.
Kneed daarop het gerezen deeg met de handen zeer goed door.
Roer de bloem door het krentenmengsel en kneed dat dan met de hand gelijkmatig door het deeg.
Duw het deeg uit tot een ronde lap en leg die op de bakplaat. Irg de rol amandelpers midden op de
deeglap en sla die zà dubbel, dat het bovenste gedeelte van de deeglap de onderste lap net niet
helemaal bedekt. Dek het deeg af met een vochtige doek en laat het deeg nog 40-45 minuten op de
lauwwarme plaats rijzen.
Verwarm gedurende de laatste 10 minuten van de rijstijd de oven voor.
Schuif de bakplaat met het deeg daarna in het midden van de oven en laat de stol in 30-35 minuten
gaar worden. Het brood klinkt dan hol als er op wordt geklopt.
neem de bakplaat uit de oven en laat de stol op het taartrooster koud worden. Trnf dan de poedersuiker op de gesmolten boter en roer daat 2 theelepels water en het vanille-aroma door tot, eventue€l
met nog een paar druppels water, een dikke gladde glazuur ontstaat. Giet het glazuur op de stol en
hier en daar de halve walnoten.
[,aat het glazuur hard worden voordat de stol wordt aangesneden.
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HOFTECA

DUIELTï^IS

Cafë 't Zwaantje

Café H- Mailly

Henk en Tineke

Harmke

Zoals U misschien aI was opgevallen hebben wij, de café-houders van Boyl, dit jaar niet op de kerstmarkt gestaan.

En zoals het nu lijkt, zullen Lrij er de komende jaren niet
meer staan.
Soms wordt je mening niet gevraagd! !
Dhr. Liefland heeft inmiddels ook een horeca-vergunning, en
wil de komende jaren zeLf het horeca-gedeelte van de kerstmarkt voor zijn rekening nemen.
Wat ons betreft.....VíIJ hebben aftijd met veel plezier op de
kerstmarkt gestaan!

Hierbij

wensen
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Eerste Elftal
Het eerste elftal is het seizoen 1994-L995 met Henk Dijkstra als trainer van

start

gegmÍ\ echter vlak voor het inleveren van de kopy zijn beide partijer\ het bestuur en
trainer Dijkstra tot de konklusie gekomen dat het dienstverband van Dijkstra
voortijdig en wederzijds is opgezegd.
Hoewel het eerste team zeer moeizaam uit de startblokken lnranr, gezien de matige
tot zeer slecht afgewerkte F.V.B. toernooi en de matige seizoenstart, begint men zich
enigszins te hervinden. Thuis tegen O.N.V. werd met ruime cijfers gewonnen en tegen
Wijkels Hallum pakte Boijl 1 thuis een meer dan verdiend punt. Met nog 3 westrijden
te gaan voor de winterstop bieden de drie behaalde punten zeker perspektief voor het
restant van het seizoen.

Tlveede elftal
Het tweede team had de eerste wedstrijden moeilijkheden om in haar ritme

te
komen. Maar na gelang de kompetitie in de reserve derde klas zich vorderde begint
de formatie o.l.v. van Robert Vos nu toch punten te verzamelen en neemt het tweede
team reeds een middenmoot positie in.

Derde elftal
Het derde team gaat z'n gangetje. Bij de veteranen van de vereniging slaat de balans
niet naar beneden en naar bovenuit. Het derde team neemt evenals het 2e een
stevige positie in het midden van de ranglijst in.

De B-junioren
De kombinatie tussen Boijl en O.Z.C. spelen dit seizoen in de B-junioren. Vorig vorig
seizoen waren ze te sterk voor iedere tegenstander, maar dit seizoen stuit deze jeugd
o.l.v. de leiders Hans Meijer en Jan Mailly op beduidend meer tegenstand.
De pupillen zijn dit seizoen onderverdeeld in E's en Fs. Vooral bij de kleinsten is de
groep behoorlijk gegroeid. De Fs worden getraind door Gerlof Bottema terwijl Jan
Willem, evenals voorgaande jaren de E's begeleidt.

11

F-pupillen
Klussenbedrijf ROMI steekt F-pupillen in het nieuw.

v.l.n.r.:

bovctrstc rij: Jeroen Bokkers, René Bron, René Terpstra, Hendrik Marks en Jos de Vries
mktdelste rij: Lydia Roelofsen (klussenbedrijf ROMI), Jacob Veldmeijer, Geert v.d. Boer, Robbie Roelofsen, Stefan
Edema, Ryan Greaves-l,orrl, Eddie Buitenhuis, Yntze de Vries (leider) en Albert-Jan Veening (leider)
ondcrstc rij: Rick Wijntjes, René van 7^nden, Thejan Benders en Wieger Marks (op de foto ontbreken Roy Ouwerkerk
en Pieter Benders.

Sinds oktober voetballen onze F-pupillen

in een nieuw

tenue, beschikbaar gesteld

door Michiel en Lydia Roelofsen van Klussenbedrijf ROMI. Moesten ze

eerst

voetballen in oude en vermaakte shirtjes met gaten, tegenwoordig voetballen ze in
shirts met frisse geel/blauwe kleuren met bijbehorende broekjes en kousen.
Hierbij willen we de familie Roelofsen bedanken en hopen dat we veel succes zullen
hebben in ons tenue.

Jeugd commissie D.O.S.
Maandag 24 oktober zijn we met 3L kinderen naar Thialf geweest om een paar uur te
schaatsen.

Falko Zandstra was er ook en enkele kinderen kregen zijn handtekening.
Het was een geslaagde morgen en langs deze weg Margriet, Wim, Jacob, Mariët, Bea,
Greek en Roelof nog hartelijk bedankt voor het vervoer.

2B

Omdat Anja tijdelijk uitgeschakeld is, gaat Johanna tot de zomervakantie de kleutergaan $mnastieken.
Srm er bij doen. Dit houdt in dat beide groepen nu op wijdag
4,5 en 6 jarigen van 16.15 tot 17.05 uur,
7,8 en 9 jarigen van 17.05 tot 18.00 uur.
Ook langs deze weg, Anja veel sterkte.
Iedereen fijne feestdagen toegewenst en op vnjdag 13 januari! begint de glrmnastiek
weer.

Schoonmaken sportkantine:
Dinsdag 3 januari wordt de kantine schoongemaakt.
Alle hulp is welkom, tel.: 1471.

VOLLEYBAL
Standen (periode 23-09-1994 - 28-11-1994)

Dames Boyl

Heren Boyl

I

Wordt Kwiek
Udiros
Flora 3

7-20

Steggerda 2

6-18

7-18
8-16

7-t5

Steggerda 2

5-r2
7-r2

Griffioen 5
Kwiek 1
Boyl 1
A.V.C.'69 3

6-8
6-7
8-6
6-3

Steggerda 4
Hercules 2
Wordt Kwiek 4
S.I.M. 1

8-t2

5-2

Mildam 2

5-1

O.ICC. 4
Reva 4

Boyl 1
Mildam 1
Sport Vereent
Hevoc'89 4
Postale L

c.s.c.

L

3

v.K.H.'93

5

7-13

7-t3
7-r3
8-12

8-8
6-7
8-7
5-4
7-3

Dames Boyl 2

Dames Boyl 3

WIK-FTC

Flora 5
Udiros 4
Hercules 3
Smash Down
Wordt Kwiek
Boyl 3
H.V.C. 3

o.K.c.

5

2

Griffioen 9
Wordt Kwiek 9
Griffioen 11
Thor 4
Wordt Kwiek 7

2

Boyl
Advendo
Bontebok

3
1

8-20
7-14
8-13
6-12
7-11

7-ll
8-11
7- 9

8- 2
7- 2

5-14
6-13
L

6

Steggerda 5

Wordt Kwiek

12

5-t2
5-9
5-7
5-5

4-4
6-3
5-2

29

Hierbij wil ik een ieder
ook namens mijn vrouw
hartelijk bedanken voor
het bezoek en de kaarten en andere attenties
in het ziekenhuis en bij
mijn thuiskomst.
Heel erg bedankt
M. J. Marlcs
!

W
N

Sportvereniging
f).O.,S. Boyl

dl$

I

-/

dit jaar

komen de leden
van onze sportvereniging op
donderdag 29 december weer bij
Ook

u aan huis, om oliebollen aan
u te verkopen ten bate van onze
sportvereniging

De

.

priizen:

7 zak 10 stuks
3 zak
1. zak krenten

Uw aankoop

f
f
f

4,--5,--

10,

steunt onze kas

!

Mocht u die dag niet thuis zijn,
dan kunt u vooraf ook bestel len
bij Lammy Jongbloed
Boylerweg 90, tel .1408

Het Bestuur
Sportvereniging
M. Brouwer
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Veriaardaqen:

20 december
I 1 maart
1 3 maart

Tara Wapstra

Jennifer ,Jager
Joëtta Benders

Joey Bergsma is onze nieuwste aanwinst. Hij speelt nu bij
juf Lenie en we hopen dat hij met veel pl-ezier bij ons komt
spelen.

Sint Maarten
Een jaarlijkse traditie, met de laatste jaren traditioneel
slecht weer.
Maar met een beetje muziek van de Woudklank en allemaal de
lampjes in de lampion êêItr was het toch weer heel gezell-ig.
Met een beker lfarme chocolademelk en een zakje Snoep gingen
de kinderen weer tevreden naar huis.

Sinterklaas
Vrijdag 2 december om 10 uur in de Tille' we er allemaal zíjn,
Dat had zwarbe Piet gezegd' Dan moesten
want dan zov Sinterklaas lcomen '
En natuurlijk kwam hij ook samen met ZwarLe Piet.
Na 't welkomstlied en een half uurtje spelen Ilraren de kado' s
aan de beurt.
naar huis gegaan en SinAlle kinderen zíjn met een presentje
terklaas beloofde ze om volgend jaar weer bij ons langs te komen'
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933ï::I3Ti:I:
Door steeds verdere gemeentelijke bezuinigingen wordt Ïret
steeds moeilijker om de kosten voor de peuterspeelzaal op

te brengen.
Daarom willen wij in april een kledinginzamelingsaktie houden
om de peulers daarvan zo weinig mogelijk le laten merken.

al deze nelding?
Om zoveel mogelijk kleding in te kunnen zamelen zouden wij
graag willen dat u kl-eding die u misschien van plan was weg
te gooien, toch nog een tijdje te bewaren.
Het is de bedoeling dat de schone kleding verpakt in plastic
zakken geLijktijdig met de maandelijl<se oudpapieraktíe wordt

YÍaaron nu

opgehaald.

Over de juiste datum en het hoe en wat ten aanzien van de
plastic.zakken wordt u via de dorpskrant nog nader geïnformeerd.
Wij danken u alvast voor uw medewerlcing en wensen u prettige
Feestdagen.

Bestuur Peuterspeelzaal- rt Speulhoklcien

Beter vroeq dan laat
Iedereen een plezierige kerst en een gezellige jaarwisseling

gewenst !

!

de juffen

mxr;s"

n""nlifl/'"4 ;;'"
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asisschoolUitbreidinq Schoolqebouw
A1 enige tijd

Van gereentewege

is bekend, dat de school uitgebreid mag worden.

hebben we de toestemming gekregen om binnen het

Ministerie beschikbaar gestelde bedrag een zo gunstig
mogel-ijke aanbouw te realiseren.
idee rond de uitbreiding is inmiddels overeenstemming
maar nu nog de reaLisatie. Want zoals zovaakr ook
onze wensen zíjn groter dan het beschikbare budget. Toch
willen we, samen met de ouderraad en m.z.r. r alle rnogel-ijkheden tot realisering ervan onderzoeken.
Een van de mogelijkheden om met het beschikbare gel_d uit te
komen is: het benutten van zelfwerkzaamheid.
Bij deze dan ook een oproep aan alle inwoners van ons dorp
om u op te geven a1s hulp indien u daarvoor wordt benaderd.
Sinterkl-aas

door het
en groot
Over het
bereikt,

Na de rondwandeling door het dorp heeft de Sint met twee Pieten
onze school bezocht. Hij heeft in elke groep een bezoek ge-

bracht, kado's uitgedeeld.
NaÈuurlijk heeft hij geluisterd en gekeken naar liedjes,toneelstukjes enz. enz. Ook kon hij bij de surprises genieten van
prachtige werkstukken en gedichten.
Maar ook de kinderen hebben genoten r want deze l<eer had de Sint
twee "Acrobaten Pieten" meegenomen, die samen, maar ook met de
kinderen mooie en acrobatische toeren verrichtten.
Kortorn een zeer gesi-aagde ochtend.
's Middags zíjn de kinderen in groepen (xinderen van a1le leeftijden doorelkaar)weer bezig geweest met het versieren van
taaipoppen (het z.g.n. koekvergulden).
Na een uur "lijmen", versieren en smullen waren de meest fraaie
en lekkere exemplaren te bewonderen.
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nderpostzeqel

s

De opbrengst van de kinderpostzegelaktie heeft opnieuw a1le

records gebroken. Er werd door de leerlingen van groep 7 en B
maar l-ief st voor f 3.379,90 aan besteJ-lingen genoteerd.
Zo'n f, 4OO,-- meer dan vorig jaar. ïnmiddels is de aktie afgerond en moet een ieder van u het bestelde hebben ontvangen.
Voor zover wij weten is een en ander goed verlopen.
Mochten er evenwel toch nog onvolkomenheden zíjn, neem dan
gerust kontakt met ons op.
Sint Maarten
Eindelijk was het dan zover. Met de zelfgemaakte lampion
mochten de kinderen van de peuterspeelzaal ' t Speul-hokkien en
basisschool rrDe Oosterbrink" in een lange sliert achter de
muziek van de Woudklank aan. Spannend voor de kinderen en een
mooi gezicht al die lichtjes in het donker. Gelukkig was er
ook publieke belangsteLling langs de route.
Na de wandeling kregen a1le kinderen in school warme chocolademelk en een zakje met wat lekkers.
Ook werden er onder leiding van de juffen nog enkele Sint
Maartenliedjes gezongen. Hierna gingen de kinderen huiswaarts.
Sommigen oÍrr voorzien van een grote pJ-astic zak, noq even
langs de deuren te gaan.

Nieuwe

leerlinq

opnieuw hebben we een nieuwe leerling kunnen inschrijven
school.

wilmer Terpstra. wilmer, we wensen jó een fijne tijd t,oe n.1_
op
onze
Mede namens

de andere personeel-sleden wens ik een ieder van
Prettige Kerstdagen
en

een

Voorspoedig

1

995
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c. Pijlman

Zakel i jke ouderavond van de obs trDe Oosterbrink"
9-1 1-1 994

in Boyl r

korte inleiding over het verloop van de avond r gaf voorzitÈer Hans Wormgoor het woord aan mevr. Lieke Mank van de
Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Mevr. Mank gaf als gastdocent van de stichting Spel en Opvoeding een inleiding over
pestgedrag en gepest worden.
Uit recent onderzoek is gebleken, dat dagelijks 385.000 kinderen worden geconfronteerd met pesten, voornamelijk in de
vorm van scheldpartijen, maar ook door uitsluiten en fysiek
geweld.
Stelllingen als pesten gaat vanzelf over, het is een natuurverschijnsel, je l-okt het zeLf uit en daar word je hard van,
vindt mevr. Mank onjuist. Het is vaak het zoeken van een zondebok voor andere problemen en frustatiesr vijandig gedrag
tegen een onschuldig en hulpeloos slachtoffer.

Na een

dit pestgedrag aan te pakken, is het noodzakelijk om de
zwíjgende middengroep in aktie te laten komen.
Zíj moeten stelling nemen tegen een pester en opkomen voor
een gepeste. Regels en afspraken tussen alle partijen, dus
pesters, gepesten, meelopers, leerkrachten en ouders, kunnen
bijdragen tot een oplossing voor dit vaak bijzonder trieste
Om

probleem.
Na een korte
waardoor een

discussie, waarin mogelijkheden werden besproken
slachtoffer iets weerbaarder kan worden, bedankte
de voorzitter mevr. Mank d.m.v. een bloemetje en een envelop
voor haar deskundige bijdrage aan deze avond.
Na de pauze volgde het zakelijke qedeelte van de vergadering.
Jaarverslagr f inancieel verslagr Vêrs1àg van de M.Z.R. werden' onder dankzegging, goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezíng werd het aftredende ouderraadslid
Pieter Oostervel-d hartelijk bedankt voor z:- jn jarenlange inzet middel-s een karaf met inscriptie en twee glazen. Hij
wenste zijn opvolger Anne Marks veel plezier en succes voor
de toekomst.
Directeur Geert Pijlman kwam aan het woord voor de schoolse
zaken.
Hij bracht de aanwezigen op de hoogte van de toekomstige bestuurlijke schaalvergroting, de op handen zijnde aanbouw van
de school, leerlingenaantallenr schoolreisjes, cursussen die
door het personeel gevolgd worden en bedankte de 22 ouders
die op school meehelpen met lezen, handvaardigheid, computeronderwijs en de speelleesset.
Na beantwoording van enkele vragen in de rondvraag sl-oot
de voorzitter rond e1f uur deze interessante avond af en
wenste al-len wel thuis.

Anne-Maríe van der Geest
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fileg deze datum vast!>(
Vakantieregeling openbaar ondervijs gên. Weststellinqrerf
schooljaar 1994/1995:
26 december L/m 6 januari 1995
27 februari L/n 3 maart 1 995
74 t,/m 1.7 april 1995

Kerstvakantie

Voorj aarsvakantie
Paasvakantie
Koninginnedag

Meivakantie

Hemel-vaartsdag +

vrijdag

7 L,lvl 5 mei 1995
25 en 26 mei 1 995

5 juni 1995
Pinkstervakant i e
Zomervakantie basisonderw]-] S 10 juli E,/m 18 augustus 1995

Veriaardagen
JÀIVT'ÀRT

FEBRUÀRT

3 j an. ,Jeroen Bokkers
B j an. Mel-issa Jorritsma
23 jan. Lotte v.d. Geest

1

5 febr.
0 febr.
1 0 febr.
1 B febr.

Anneke

v.d.

Boer

Théjan Benders
Boudewijn Stift
Anke Slot

MÀART

3 mrt.
6 mrt.
72 mrt.
20 mrt.
24 mrL.

Ryan Greaves-Lord

flse Huisman
Yvonne Pereboom
flse van Zanden
Siona Hazeloop

6
7

15
20
27

mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.

Eddie Buitenhuis

Annemarie van Stee

Roderick Stift
Renee van Zanden
Roy Ouwerkerk

qffifi-ffifu

31

Sinterlclaas komt op school. Hoe vind je dat? De leerlingen
uit gr. I vertelden het volgende:
Annemiek Bokkers

fk vind het, leuk dat Sinterklaas komt r wêrt dan l<ri jg ik
een cadeautje, want dat wil ik zo graag. fk hoop dat het
stiften zíjn want mijn oude stiften doen het haast niet meer.
Dan kan ik weer kleuren.
Roderick Stift
A1s Sinterklaas komt dan vind ik dat leuk, want ik hoop dat
ik een hoop cadeautjes krijg. Het lief st wil il( een trekker
en een autootje. Daar kan ik dan mooi mee spelen

Annelies Dolstra

Leuk, ik vind het I t leukst dat hij thuis komt.
ïk krijg vast een cadeautje. fk wi1 graag een beer r oÍl rïlêê
in bed.
Michiel de Jonq
Mooi. Voor de cadeautjes. fk wil graag dierendomino. Dan moet
je hetzelfde dier naast elkaar leggen. Hij komt ook bij ons
thuis op cadeautjesavond. En in C1000 komt hij, dan moet je lo^
ook je schoen zetten.

W

Richard Wi int'ies
Mooi. Want dan krijgen wij cadeautjes. fk ook.
Ik wil graag een bestuurbare raceauto. Daar ga ik mee racen
Wilmer Terpstra
Goed. Jawelr om toch. Hij neemt cadeautje mee.
Een raceauto. Dan kan ik autorijden. Leuk. Gisteren heb ie
ook gekoomt. Ik slaap. Toen l<reeg ik een bestuurbare auto.

Nico Huisman

Leuk. Ik wil graag een auto met blokken. Daar kan ik wat van
maken. Dan cross ik er doorheen. ïk ga zíe ginds kwam de
stoomboot zingen voor Sinterklaas.
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Sinterklaasfeest is leuk ondat
: Sinterklaas ook op school- komt
ilos de Vries
: het een gezellig feest is
Jorrit de Vries
: je pakjes in je schoen krijqt
fnge v.d. Geest
: Sinterklaas elk jaar weer in NederKim v.d. Geest
land komt.
: ik misschien een auto krijg.
Bojan Koj ic

Groeo 3 en 4

Sigurd v. Starkenburg
Boudewijn Stift

Piet vaak grappig doet
je elkaar blij mag maken
we een wandeling met Sinterklaa
door het dorp maken.

Anouk Reitsma

we pakjesavond hebben

Merel v.d. Veldt
Janine Veldmeijer

je je schoen mag zetten
je elk jaar een ander kadootje krij gt .
ik Sinterklaas aardig vind
er pepernoten worden gestrooid.
je kadootjes krijgt
sinterklaas helemaal uit Spanje

Alex Meester

Yvonne Pereboom

,facob Veldmeijer

Rick wijntjes

Laura

Marl<s

Christien

Russchen

Zwarbe

Nederland komt.

: ik kauwgomballen in mijn

schoen

Rheate Wormgoor

: we met pakjesavond misschien
ladeletter krijgen.

oaniëtte

: er pepernoten worden gestrooid.

Beun

4T

een

Sint is verdwoold.
Schimmeltje is het poord von
Sinterkloos. Het brengt zijn boosje
overol heen. Maar deze ovond kon het de weg
niet goed vinden. 't ls ook zo donker in het
bos. Sint en Piet turen in het rond.
Opeens zegt Piet ,,Kijk door eens Sint, door
tussen de bomen!"
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Groep 7 en I

leerlingen van groep 7 en 8 hebben in groepen van 3
gedichten gemaakt over Sinterklaasviering in het algemeen.
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17 dec.
19 dec.
21 dec.

"Nut en Genoegen", toneeluitvoeriag,
de Tile, aanvang 20.00 uur.

Plattelandsvr., Kerstviering

met o.a. verhalen en gedichten
van Godfried Bomans.
Soos "Gezellig samenzijn", Kerstmiddag,
aanvang 14.30 uurr ook ANBO-leden
zijn van harte vrelkom.

dec,/ljan "Nieuwjaarsinstuif " O.J. P.
jan. Soos "GezelIig samenzijn",
Nieuwjaarsmiddag, aanvang 14.00 uur.
28 jan.
Dorpsgemeenschap
t2 febr. cemengd Koor, Koffj-econcert Oldeberkoop
Soos
15 febr.
Soos
15 mrt.
31
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Malckeliik sparen?
Doe't au[omatisch
bij de ltabobadc

tlij de ltnbobarrk spaart u op zeker. Err als u wilt
ook rrrnkkelijker.
I)oor autornatisch. bijvoorbeeld elke nraarrd, een
vast ol'varinbel bedrag nanr uw spnnrrekerring te
latelr overschrijverr. lvlet eerr prinra rerrte. Zo groeit
urv geld orrgerrrerkt err srrel.

Loop everr bilrrrelt voor nteer inforrrratie.

llububilnk El
Meet bankvoorje gelcl
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