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..EVEN BI'JPRAOTEN''

ls een twee-maandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenÍgingen in en van het dorp BOYL
en wordt Íinancieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boyl, Rabobank BoylNoordwolde, Openbare Basisschool "De Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boyl.
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Henneke Veldmeijer-Velzeboer

Alletta de Vries
Annegina Beun-Veldhuizen
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria HotÍman
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BEZORGERS:

Fennie Mulder-Flobbe
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Marrie Marks-de Wit
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Marietje Pluim en Jo Rósener Manz
Sjoukje Hazeloop en Gerda Parmentier
Meint Postma en ïhea Mooy
Jannie Bosma
Klaasje Punter en Karin Dassen
Margret Wijntjes en Carin Binnendijk
Roelie Groen en Lammie Jongbloed
Annie Winters
Jantje de Vries en Alie Wieldraayer
Bea Prakken en Jelly Oosterveld
Annie en Anne Marks
Gea van Zanden en Fennie Mulder
lmmy Slot en Margriet van der Zee
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Banknummer: 31.02.n.257 l.n,v, Dorpskrant Even Bilpraoten te Boyl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.
Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactíe geen verantwoording, Niet geplaatst worden artikeÍen waarvan de
redactie meent, dal zij beledigend oÍ discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het
recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).
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Om t 00.30 uur in de morgen van 1 januari 1999, konden alle Boyligers weer genieten van de immer
venassende O.J. P.-stunt!
De voorzitter van de O.J.P., Christiaan Mailly, had het dit jaar prima voor elkaar......!
Vanuit het zonnige Florida kon hij middels een satellietverbinding tóch meegenieten van het Oud en
Nieuw spektakel aan het thuisfront.
Zo kon hijvernemen, evenals de aanwezige Boyligers, dat enkele familieleden (vene neven?) van de
Tele-tubbies prachtige kado's aanboden aan vele verenigíngen.
Ook aan 't Even BiJpraoten was dit jaar weer gedacht.
Zo kregen wijeen mooi opmaakprogramma, Publisher 98, kado.
ln verband met grieperige- en vakantie-vierende redactieleden hebben wij voor déze editie echter nog
geen gebruik gemaakt van dit opmaakprogramma, want voor optimaal gebruik dienen wij ons eerst
een aantal uurtjes over alle eventuele mogelijkheden te buigen!!!
Langs deze weg willen wij de O.J.P. echter heel hartelijk dank zeggen voor het welkome kado!

DORPSKRANT IN GELDNOOD!!!
Aan het begin van ieder jaar wijden wij altijd een klein stukje aan een ovezicht van onze financiên.
De laatste jaren konden wij U altijd berichten dat wij het oude jaar konden afsluiten met een positief
saldo, maar helaas hebben wij dít jaar niet zulk verheugend nieuws.
Hoewel erweliswaar nog niet de gevreesde D achter het saldo staat, weten wij in ieder geval alzeker
dat de dorpskrant die vandaag bij U op de deurmat viel, nét níet betaald kan worden.
Rekenend op Uw financiële bijdràge begin april hebben wij dus de klassieke huid verkocht zonder de
beer te hebben geschoten!!!
Dat is niet mis en zéker onze bedoeling niet......
Hoe is deze kentering nu ontstaan???
Ongeveer een jaar geleden kregen wij zoals gebruikelijk bericht dat de krant klaar lag b'rj de drukker,
echter niet zoals gebruikelijk in Wolvega máár in Noordwolde.
Tot onze grote verbazing bleek drukkerij Meestêr, waarmee altijd een prima en duidelijk
samenwerkingsverband bestond, ons over te hebben gedaan aan drukkerij Alfa Let, zonder óns
daarover te informeren!
Tevens hadden zijverzuimd aan de nieuwe en tevens huidige drukkerij te vermelden dat wij niet van
deze verandering op de hoogte waren.
Hoewel enigszins verbolgen over deze gang van zaken verliep het contact met onze nieuwe drukkers
heel plezierig en legde wij ons maar bij de gedane zaken neer.
Al snel bleek echter dat onze karakteristieke voorkant door de huidige drukker niet op eenzelfde wijze
gemaakt kon worden en dus moest er gezocht worden naar een zo goed mogelijk betaalbaar
alternatief.
Daar Óók weer overheen gekomen diende zich echter: het volgende probleem al weer aan......het

kostenplaatjell!

DrukkeriiAlfaLetkonónmogelijkvoorhetvoorheengebruikelijketariefonzedorpskantteveren,
zónder zijn eígen winstmarge tekort te doen.
Ziiziin een (wat kleiner) twee-mansbedrijf en hanteren, naar geleverde kwaliteit, een redelijk reëel
tarief.

ó.

om een lang verhaal kort te maken, welke afspraken er ook gemaakt
zijn zonder ons daarin te
kennen en hoe één en ander nu precies tot stand is gekomeà
laat zich àllemaal raaÀn, máár het
moge duidelijk zijn dat, zonder met modder te willen
f,ooien, er hier m""r oen óàoup"Jro" is en dat is
't Even BiJpraoten!!!
Nu zijn êr een aantal opties te bedenken oT
9e kosten enigszins te drukken waaÈij wij op vóórhand
al uitgegaan zijn van dézelfde genêreuze bijdrage,die
u voïig jaá, schonk, o.w.z. aË votgende opties
zijn alléén van toepassing als U tenmínste Éet zéttoe neorag-oiloraagt
jaar:
ats vorig

Adverteren

a.
b.

KJeíner lettertype
Rubrieken schrappen
5 Kranten per jaar

c.

d.
e.

Andere drukker

bo oPo

om. u echter eerlijk de waarheid te zeggen....géén van deze opties
vinden wij een échte serieuze
optie
en welom de volgende redenen:

a'

Voor het plaatsen van advertenties moeten wijextra ruimtê creêren,
deze ruimte moet dan duur
betaald worden door een handje vor Boyriger middenstanders.
wij vinden het echter.niet terecht om op oéze wijze te pioóà*n de paar
middenstanders die ons
dorp riik is in feite de kosten te laten drukken, mits zil uuernáupt
wel zouden wíllen adverteren,
want er wordt alzo vaak een beroep gedaan op de welwillendheid
van onze middenstanders.

b'

Zoals u misschien niet ontgaan was zijn wij een tijd geleden
ar overgegaan op een ander kleíner
lettertype.
lndien wij een nóg kleíner lettertype gaan.hanteren,
om op die manier meer tekst te venverken op
één pagina, is de kans groot daizéré oe kínder"n
àáàr, i*nken oat zij aan een leesbril toe zijn.

3'

over het algemeen heeft iedere rubriek zijn eígen rezerspubriek.
wij horen echter geregeld dat de meeste iezeis de héle [r"nt u"n
A tot Z doorlezen, máár het zou
natuurlÍjk heel goed mogelijk kunnen zijn dat een
enxáinj *"t""n, *"" rt"fiá iruËri"Ll overstaat.

Het is en blijft echter een dorpskrant voor en door
de Boyligers en wat voor de één totaal niet
interessant is is voor een anderiuist heileukste stur;eËóJvoer.
De'kracht'van het Even BiJpraoten zit voomamelijkin
déze vorm en opzet en te pas en te onpas
komen ons zelfs andere dorpskranten onder og"nhiu;íríiL*n
t* willen ,kopiêren,en dat mogen
we als een complíment beschouwen.

l'

Momenteel zit er tussen het verschijnen
yln de 6 dorpskranten gemiddeld zo,n 2 maanden.
ln verband met de zomervakantie (láat of juist
uro"g) *ii-rt"i*"rá"nu voort omen oài die marge
een tikkettje afwijkt.

f::,:::*,,-ji'^lïTl!_-:3.11nier

echter

actueet en de verenigingen en de

iïffi ;;:;Ë,:lfi ï#":ïherseen
i::ï'"iff:Hiï:_'^:?11ï1,:?^._T.1aiÍlËl;:ffi
en.w.a!erzoatop korte termijn op het profràmÀa staat.
*i:":iglgy!
zodra het tijdsbestek tussen hei verschijnen
rys ry!

van de kranten groter wordt, bestaat er een reéle
kans dat nieuws geen nieuws meer is in àà
strixte zin van neïwooro.
o"i"rro"
ontvangen omdat men het
1."ïT,.":::::ii:"T:l'_,11wijwél
wáardoor
*ino"'.
f:jS,:::q:::::11,yi',_'i:l
dus niet daadwerkelijk kosten worden uitgespaard.
""n
"-rniàïk;JJtJ;ffi;;ffiïË,1;;ïïï,.ffiff,",'

Ëo;;dËid'k;rïfi;:"

e.

Bíj drukkerij Alfa Let betaten wijeen geschikte prijs
d.w.z.;

i:,:::::ï1"1'*T^.:lT:9ïlï

o?àe kwatiteiioirï"iáiur.'"erk en het rasteren van de
roto,s,

kunnen wij, zover ons bekend, nergens anders goedkoper
terecht.

q.

Zoals U uit voorgaande kunt opmaken hebben wijalle mogelijkheden om de kosten te drukken al
vele malen uitvoerig doorgesproken en van alle kanten belicht.
Tot een oplossing zijn wijechter niet gekomen, tenzij..........en op dít moment komt U in beeld
U Uw vrijwillige bijdrage enigszins op wilschroeven!!!
Als U met elkaar werkelijk wilt dat onze dorpskrant in deze vorrn, dus kwalitatief en kwantitatief, moet
blijven voortbestaan, dan hopen wij dat U daarvoor ook bereid bent in de geldbuidel te tasten.
Om U enig idee te geven wat een gemiddelde dorpskrant kost en op welke geldelijke steun van de
hoofdsponsors en verenigingen wij ieder jaar kunnen rekenen, volgt hieronder een overzicht;

Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat de prijs van één dorpskrant ligt tussen de f 2,50 en f 3,--"
Daarbij zijn w'rj uitgegaan van een kleine prijsstijging ten opzichte van maart 1998.

Wij hopen dat U nu met al deze gegevens in het achterhoofd Uw steun en waardering vertaald in een
vrijwillige bijdrage welke daadwerkelijk bijdraagt tot de continuering van 't Even BiJpraoten, zodat wij
met elkaar weer een jaar lang het reilen en zeilen van alle Boyligers op de voet kunnen volgen.
Wij zullen in ieder geval ons best doen om er weer een gezellige dorpskant van te maken, zodat U
na het lezen van 't Even Bilpraoten weêr genoeg stof heeft om over biJ te praotenl!!
Hopelijk tot de volgende uitgavel!!!
De redactie

BIJ DE VOORPLMT
Een kijkje achter de schermen!
.Nut en Genoegen" werd er heelwat
Vóór we met z'n allen konden genieten van toneelvereniging
'kunst en vliegwerK vericht achter de coulisse.

5.

EVEN BUURTEN
Noordwolde. Waar

ze sinds september

sa-

men wonen.

Veel nieuws hebben we deze keer niet te
melden van onze Kerkweg.

Na zijn auto ongeluk in oktober gaat het langzamerhand wat beter met Jaap van Rozen.
Alleen heeft hij wel last van een Whiplash.
Wat heel vervelend is.
En Anja van Starkenburg wou een kunstje
doen, maar dat liep niet zo goed af. Anja
heeft er een gebroken vinger aan over ge-

Behalve dat Anne de Vries kort geleden aan
z'n oog geopereerd is voor staar. We hopen
dat hij spoedig hersteld is, zodat hij de wereld weer met heldere blik in kan kijken.
lmmy en Margriet

houden.

Chris Greaves-Lord heeft in het ziekenhuis
gelegen. Maar gelukkig gaat het met Chris
ook weer de goede kant op.
Janine Veldmeijer is ook een naar ongeluk
overkomen. Maar wij hebben gehoord, dat alles goed komt met haar.
Henneke Veldmeijer, moest ook opgenomen
worden in het ziekenhuis. Ze is inmiddels
weer thuis en knapt gelukkig al weer aardig

BOYL - CENTRT]M
Het gezin van Gert en Marjan Ensing is uitgebreid met Ue geboorte van een jonge dochter. Op 8 januari 1999 om 9 uur 31 minuten
heeft ze het eerste levenslicht aanschouwd.

op,

Ze woog 8,5 pond en ze noemen haar Sa-

Als u nog niet getroffen bent door griep of
iets anders wensen we iedereen die zwak,

cha. Ook Jordy is erg blij met zijn zusje.

Van Harte gefeliciteerd en dat de nieuwe
wereldburger maar voorspoedig op mag

ziek of misselijk is van harte beterschap!!

groeien.

Bij het uitkomen van deze krant heeft Roelof
v.d. Boer inmiddels meegedaan met de Alternatieve Elfsteden in Finland.

Jullie zullen wel denken, we zien Annie nooit
meer met haar hondje lopen, maar daar is op
een wrede manier een einde aan gekomen.
Tijdens een wandeling in de Kerkebos werd
h'rj aangevallen door 2 herders en zodanig
toegetakeld dat hij het niet heeft overleefd.
De dierenarts heeft nog wel haar best gedaan om hem in leven te houden, door hem
te opereren maar tevergeefs, hij is na een
par dagen ingeslapen. Zo is er op een tragische manier een einde gekomen aan het
leven van mijn trouwe viervoeter. lk wil de
mensen bedanken voor hun medeleven en
die dat hebben getoond door het sturen van
een bloemetje, een kaartje, een bezoekje,
een telefoontje, of die op een andere manier
hun belangstelling lieten blijken. Dat heeft mij
goed gedaan, heel erg bedankt.

Roelie en Lammie

BRINK
Alles leek zo rustig aan de Brink, maar er
was toch het een en ander aan de hand.
Begin december is Kim Blom aan haar amandelen geholpen, na een nachtje in het ziekenhuis te moeten blijven, mocht ze weer
naar huis. Het viel haar niet mee. lnmiddels
is alles oké.

Marietje heef ook in die periode in het ziekenhuis gelegen, weer voor een kuur. Vlak
voor Kerst mocht ze weer naar huis. Veel
sterkte Marietje wensen we je toe.
ln Januari heeft Wil Rósener Manz een darmoperatie ondergaan. Zijn herstel ging voorspoedig en hij mocht na 12 dagen weer het
ziekenhuis verlaten. Het gaat goed en we
wensen je een algeheel herstel toe.

Annie.

Allereerst willen wij Gita Jongbloed en haar
vriend Cor veel woonplezier toewensen in

Marietje en Jo

6
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BEZEMBUURT
Op de laatste vrijdag in februari zijn we met
bijna alle buurtjes naar Havelte geweest om
te kegelen. Het was heel erg gezellig en
iedereen probeerde een prijsje te bemachtigen. Hennie, die na 32 jaar onze buurt heeft
verlaten, was deze avond ook van de partij.
We hebben haar een album, waaraan ieder-

Wist u dat Janneke Bayle voor het A.O.V.
geslaagd is. Dan vraagt u misschien A.O.V.,
wat is dat? Dat is het ondernemers diploma
voor de horeca. Dit heeft ze 2T januari gehaald en vanaf toen heeft de vlag met een
oude schooltas ook een tijdje buiten gehan-

een heeft meegewerkt, aangeboden.
Zoals jullie vast al hebben gelezen, exposeert
in

Wist u dat Anne Slot en Griet de Jong in
verband met het aanhoudende lawinegevaar
toch maar een vakantie naar de zon (Jamai-

Noordmoeite

ca) geboekt hebben!
Wist u dat we verder geen nieuws meer heb-

Ria Roelofs in de Oosthoek en daarna
Gezondheidscentrum "de Wissel"

wolde. Ga kijken, het is echt de

gen.

in

waard.

ben!

Gerda en Sjoukje

i,

Meint en Thea

i;i i i,,

BI'J HARMKE

'.'' llr

'\r,.r

Snels Hutte

Op 10 december is Christiaan Mailly naar
Florida vertrokken om er voor een jaar te

Al weer blijkt onze buurt volop in beweging te
zijn, want op 15 april gaan Henk en Wil de
Groot ons verlaten. Zij hebben hun huis op
nummer 4 verkocht en nemen hun intrek in
een appartement in Almere-stad.
Ruim 14 jaar hebben zij met veel plezier in
Boyl gewoond, maar om gezondheidsredenen
zien z\ zich genoodzaakt deze grote stap te
nemen. Dat hun zoon ook in Almere woont is
niet de specifieke reden geweest van deze
verhuizing (in andere plaatsen konden ze
geen geschikt appartement vinden waar alle
vertrekken gelijkvloers zijn), maar het is natuurlijk wel een prettige bijkomstigheid.
Henk en Wil, we zullen jullie missen op de
buurt, want jullie waren gezellige buurtbewoners. We wensen jullie veel geluk toe in Al-

gaan werken als kok in een heel groot hotel.

Als hij zo tegen Kerst terug is in Boyl zullen
wij hem vragen er zelt iets van te vertellen.
Christiaan, we wensen je daar een hele goeie
tijd en veel werkplezier toe.
Rient en Jellie Menger zijn de gelukkige grootouders geworden van kleinzoon Danië|.
Hij werd op 20 december geboren, precies op
de 92e verjaardag van z'n overgrootmoeder,
die helaas enkele weken geleden overleed.
Nu is opa en oma worden natuurlijk heel
leuk, alleen jammer dat zoon Henk Jan en
Andrea in Zwitserland wonen zodat ze er niet
even op een avond naar toe kunnen gaan om
te kijken hoe het met het kleine ventje gaat.
Maar na de Kerst z,tjn ze er wel geweest en
hebben er volop van genoten en ondertussen
groeit hij al lekker.
Rient en Jellie van harte geluk gewenst.
Niemand zal het ontgaan zijn, maar toch kijk
je je ogen uit.
's Morgens naar je werk is er nog niets te
zien en als je terug komt staat er een nieuw
huis en wel bij Seye en Geertje Nolles.
lnmiddels is het bijna klaar en kunnen ze
gaan inrichten en verhuizen.
Seye en Geertje, veel woon- en werkplezier

mere.

Wie de nieuwe bewoners zullen worden is
ons nog niet bekend, maar daar komen we
vast vroeg of laat nog wel achter.
Voor mevrouw De Vlieger is het nieuwe jaar
niet zo gelukkig begonnen. Zij maakte op 2
januari zo'n vervelende val, dat zij haar heup
brak. Ze moest enige tijd in het ziekenhuis
worden opgenomen, maar is inmiddels weer
thuis.

We hopen dat u weer spoedig "als een kieviet" door "Het Vliegerveld" kunt lopen.

toegewenst.

Enkele weken geleden
Klaasje en Karin.

is mevrouw Veen

opgenomen in het ziekenhuis in Heerenveen.

We wensen haar sterkte en een kaartje zal
ze zeker op prijs stellen, haar adres is
afd. 8, kamer 807

7

ZiekenhuÍs Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen.

KLOKKEWEG
Binnenkort komt de dorpskrant weer uit en
daarom ook weer wat nieuwtjes uit ons buurtje. Maar eerst even dit:
We kregen veel sneeuw ook in onze straat,
Maar gelukkig was een sneeuwploeg paraat,
En telkens maar weer met bezem en schop,
Ruimden die mensen 't witte goedje weer op.
Het stoepje weer schoon, zodat je stevig kon

Jantje en Alie

BOEKELTE
Harm-Jan Veenstra

staan
En veilig en wel naar de melkboer kon gaan.
Daarom bij deze een pluim op hun hoed,

is de nieuwe bewoner

van Boekelterweg 5, geen onbekende voor

Want dat werkje, dat deden ze handig en

Boyl, Hieronder stelt hij zich even voor.
ln de volgende krant stelt de nieuwe bewoner
van Boekeltervveg 11 zich voor.

goed.
Onze dank, die is groot en daarbij deze leus:
Aan de Klokkeweg wonen?
Een verstandige keus.

Anne en Annie

Het is wel wat laat, maar toch willen we de

ln het volgende stukje wil ik mij graag

O.J.P nog bedanken voor het aardige pakketje, wat we met Oudejaar van hen kregen.

even

voorstellen, voor zover dat nog nodig is.

lk, Harm-Jaq Veenstra, 21 jaar, woon

sinds

14 september 1998 aan de Boekelterweg 5.
Op dit adres r.s nu gevestigd Stoeterij HBC
stal, waaruan ik de bedijfsleider ben.

Het huis, waar mevr. Bosma eerst woonde
heeft ook een nieuwe bewoner en hij stelt
zichzelf. graag even aan u voor.

Samen met mijn hond (Jan Bles) vezorg ik
hier ongeveer 70 paarden, de meeste paarden zijn hier voor de opfok.
Maar ook zijn hier aanwezig, drachtige merries en 2 dekhengsten.
lnmiddels r.s hef eersÍe veulen geboren.
De bedoeling is om hier in de toekomst een
officieel k.i. station te huisvesten.

Wij wensen hem in elk geval veel woonplezier toe in Boyl.

Het werk bevalt mij pima, en ook met de
buurt bewoners kan ik het best vinden.
Over de kerstverlichting in de tuin zal ik even
wat helderheid verschaffen, want niet iedereen begreep waar die letters voor stonden.
Er stond dus "HBC schoonhoven", dat ls een
BV, waar stoeterij HBC stal weer onder valt.
De heer J. Schep uit Bergambacht is daar de
directeur van. Buiten dat het mijn baas is, is
hij straks ook mijn buurman.
Want het huis op 5a zal binnenkort bewoond
worden door J. Schep en zijn vrouw.
Kortom het bevalt mij hier goed in deze rustige buut't.
Al zorgen kranen, vrachtauto's en ander
groot materieel, momenteel nog al voor wat
opstoppingen op de Boekeltenueg.
Maar ja, staat dat er niet, dan staan er wel
wat buurmannen met wat kleiner materieel
(fietsen enzo) op de weg.

Geachte lezers,

Wat mij betreft was het dít weer, tot de volgende keer.

G. Bovenkamp.

Laat ik mezelf even voorstellen,
Mijn naam rs Sake Wesseling en woon sinds
3 januai 1999 op de Ktokkeweg 27 te Boyt.
Ik ben geboren te Leeuwarden waar ik tot
m'n 16e jaar heb gewoond.
Daarna heb ik de grenzen wat verruimd en
mezelf wat meer ontwikkeld in de vorm van
opleidingen en cursussen.
Dit hield o.a. in dat ik zeer veel gereisd, en in
het buitenland gewoond/gewerkt heb.
Momenteel ben ik nog met het chauffeursdiploma bezig en hoop op korte termijn hier
een baan in te vinden, zodat ik het reizen
beroepsmatig in kan vullen.
Verder denk ik, dat ik me hier in Boyl wel zal
vermaken.
Wel mensen, ik zou zo zeggen,

tot ziens!
Sake Wesseling.

R')
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OP WEG NAAR PASEN.

\\\\tt/

Veertig dagen nemen we de tijd
om stil te staan bij de lijdensweg
van Jezus van Nazareth.

\\\/

\\

Jezus, die er was voor anderen,
een mens om niet te vergeten,
een mens om van te houden,
Zoon van God die trouw is.

r

,-.....-\ ' ./

De weg van Jezus' menswording
is de wonderlijke weg van Gods liefde.
Een weg van kerst naar Pasen,
een weg via Herodus en Pilatus
naar Golgotha.

Maar langs die weg worden mensen
weer mens voor elkaar.

WAT HEBBEN WE ELKAAR TE VERTELLEN??
Op deze vraag in het kerkblad kreeg ik heel wat reacties. Genoeg om meerdere boekjes te maken.
Op de Z.W.O.-bazar werden er heel wat boekjes met gedichtjes, gezegden en spreuken verkocht.
Er zijn nog een paar in voorraad, dus wie nog een boekje wil kan dit doorgeven aan de leden van
de Z.W.O.-groep.
DE BAZAR VAN DE Z.W.O..GROEP VAN FRIESLANDS END
Het was een gezellige dag, waarvan u elders in dit blad een verslag leest.
POSTZEGELS VERZAMELEN
Op de bazar stond er een hele doos vol gebruikte postzegels. Zou u ook de moeite witten nemáË
om gebruikte kaarten en postzegels voor ons te bewaren? Ze kunnen dan ingeleverd worden bij
een lid van de Z.W.O.-groep of bij Truida Bovenkamp, Doldersumsestraat 30, De zegels worden
door vrijwilligers afgeweekt en daarna verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het werk van
Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. Vorig jaar brachten de kaarten f
16,898,= op en de postzegels f 39.000,=. Het is dus wel de moeite waardl Jammer om ze weg te
gooien, vinden we en naar we hopen bent u dat met ons eens.
HET JEUGDWERK

De jeugdclubs van Elsloo en Boyl komen op 1, 15 en 29 maart weer bij elkaar in 't Karkehuus in
Elsloo. We zullen dan plannen gaan maken voor koninginnedag. Naast spelletjes en vooral veel
praten kijken we ook weleens video. Vooral de film Sister Act viel goed in de smaak.
DE DINSDAGMIDDAGCLUB

Elke dinsdagmiddag staat de deur van "te Hooi en te gras" open voor kinderen van deze club. Op
kerstavond deden ze mee aan het kerstfeest met liedjes en een kerstspel. Ook met Pasen staat er
van alles te gebeuren en daarin heeft de dinsdagmiddagclub weer haar aandeel. Wat we gaan
doen, weten we nog niet, maar het wordt vast de moeite waard. Als kerkeraad willen we Minnie en
Sanne bedanken voor alles wat ze ook dit seizoen weer voor deze club hebben gedaan.
DE CATECHISATIES
Fijn dat er zoveel belangstelling is voor deze groepen.
ln een goede sfeer praten we met elkaar over de Bijbel en het geloof, maar ook over de dingen in

q

ons leven en die om ons heen gebeuren. De groep van 12 - 16 jarigen komen op dinsdagavond
tussen zeven en acht uur in de consistorie van de kerk bij elkaar, de ouderen op donderdalavond
vanaf acht uur.
Wie eens mee wil praten of gewoon eens kijken is welkom.
Je mag me natuurl'rjk ook bellen voor informatie.
BIJ DE KERKDIENSTEN
Woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid.
ln de Streekgemeente houden we een gezamenlijke vesperdienst om half acht ,s avonds in
Makkinga. De diakenen van de drie dorpen werken mee aan deze dienst. Na de korte gebedsdienst is er gelegenheid om nog even na en/of bij te praten.
DOOPDIENST IN BOYL
Zondag 21 maart is het feest in de Streekgemeente Frieslands End. 's Morgens worden de
kinderen van Gert en Marjan Ensing: Jordy Patrick en Sascha Danique gedoopt. ln deze dienst 6),
hoop ik voor te gaan, maar de Doop wordt bediend door Ds. Boessenkool. We nodigen iedereen \á
en vooral de kinderen uit om deze dienst met ons te vieren.
pÈ|È
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wEEK

snLLE
ln de week voor Pasen willen we op de avond van Witte Donderdaq met elkaar het
DE

Heilig

Avondmaal houden. ln deze dienst, die om half acht begint gaat Ds. Boonstra voor.

Op Goede Vrijdaq willen we in alle soberheid stilstaan bij het sterven van Jezus. De paaskaars, die
elke dienst heeft gebrand wordt an het eind van de Evangelielezing uitgeblazen. Als symbool van
het sterven van Jezus.
PASEN
Na de stilte van de Stille Zaterdag komen we op zondagmorgen weer bij elkaar om het paasfeest
te vieren. Het feest van de overwinning van het leven op de dood. We willen vrolijke paasliederen
zingen en de nieuwe paaskaars wordt ontstoken als teken van het licht van Christus.
De dienst willen we afsluiten met een korte paasmaaltijd.
Wytske Hartholt,

tel.: 0516-512157
De NOODKLOK

Ook in ons dorp heeft de kerkklok geluid om op te roepen tot bezinning en zorg over het zinloos
geweld. Hier volgt het gedicht, dat op de herdenkingsavond werd voorgelezen.
Mensen gevraagd om de vrede te leren
Waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan
Mensen die wegen markeren
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan

Mensen gevraagd die in naam van de vrede
Voor behoud van de aarde en al wat daar leefr
Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
Voor de oogst die aan allen weer ove\loed geeft

Mensen gevnagd om de nodklok te luiden
En om tegen de waanzin de sfraaÍ op te gaan
Mensen gevraagd om de tekens te duiden
Die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan

Mensen gevraagd
Er worden mensen gevraagd
Dringend mensen gevraagd
It|ensen temidden van mensen gevraagd

Mensen gevraagd om hun nog uit te steken
Voor een andere tijd en een nieuwe moraa!
Mensen om ijzer met handen te breken
Ook al lijkt dat ondoenlijk en paradoxaa!

METVSEA'

Mensen gevraagd om hun sÍem Íe verheffen
Verontrust door een wapen dat niemand on2iet
Mensen die helder de waarheid beseffen
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet

en hatd loopt vast in zacht

GEVR/.,GDI

Want haat loopt stuk op liefde
Duister breekt op het licht
Grauw gaat kapot aan kleur

Na bloemen blffi van sjaggeijn niks over
Leven stijgt uit boven de dood
en het goede ovêMint het kwaad
Overuvin dan het kwade door het goede!

lo,

BAZAR í3 FEBRUARI 1999 in de Ned. Herv. Kerk te Makkinga,

Wij kunnen terugkijken op een gezellige dag, mede door de inzet van verscheidene mensen. Hulp
bij de voorbereidingen, op de dag zelf en na afloop met het opruimen.
De ochtend begon met koffie en al snel kwamen de eerste bezoekers, het spel HEXEN werd
gespeeld. Voor velen was dit een onbekend spel. HEXEN is een kaartspel op het laatst bleven nog
een paar kaarten over en diegene die deze kaarten nog in handen hadden vielen dan ook in de

prijzen. De stamppot Boerenkool met Worst smaakte heerlijk en er was voldoende voor 25
personen.

Er werden heel wat tekeningen ingeleverd en deze waren stuk voor stuk prachtig, voor een ieder

was er een zakje snoep. De winnaars werden bekend gemaakt en werden verdeeld in vier
leeftijdscategorieën:

3,4, 5 jaar

6,7 jaar
8, 9, 10 jaar
11, 12 jaar

:
:
:
:

1. Roxanne Nip uit Elsloo

2. Lieke Klijnsma uit Zandhuizen
1. Anne-Merel van Elp uit Oldeberkoop
2. Annelies Dolstra uit Boyl
1. Coby v.d. Z'rjl uit Makkinga
2. Michel van Weperen uit Elsloo
1. Lotte-Els van Elp uit Oldeberkoop
2. Sander Koopstra uit Elsloo

De winnaars kregen een kadootje, voor diegenen die er niet waren werd het meegenomen.

De FRIESE NAAM van de POP was Nienke en werd geraden door Coby v.d. Zijl.
Het SJOELEN werd gewonnen door:
1. Christien Russchen uit Boyl met 64 punten
2. Dhr. G. Akkerman uit Makkinga 63 punten
3. Mevr. D. Hoogeveen uit Boyl met 55 punten

De INHOUD van de SPAARPOT was 15 gulden en 80 centen en werd geraden door Mevr. Z.
Sietsma uit Elsloo.
Alles met alles bracht deze dag 1300 gulden op voor de zending!
Hiervoor onze Hartelijke Dank.
Met vriendelijke groeten namens de Z.W.O.-groep Frieslands End.

PREEKROOSTER:

7

maart

10 maart
14 maart
21 maart

28 maart
I april

2 april
4

april

11 april
18 april

25 april

2 mei

Makkinga
Makkinga

10.00 uur
19.30 uur

mw. W. Hartholt
mw. W. Hartholt

Biddag voor gewas en arbeid
10.00 uur
mw. W. Hartholt
10.00 uur
mw. W. HartholUds
Doopdienst familie Ensing
Makkinga 10.00 uur
ds. A. Vroegop
Boyl
19.30 uur
H.A. mw. HartholU
ds. R. Boonstra
Boyl
19.30 uur
mw. W. Hartholt
Goed Vrijdag
Boyl
mw. W. Hartholt
10.00 uur
Elsloo
10.00 uur
mw. W. Hartholt
Makkinga 10.00 uur
mw. W. Hartholt
10.00 uur
ds. A. Weenink
Elsloo
Boyl
10.00 uur
mw. W. Hartholt
Elsloo
Boyl

W
M

INGÉZONDEN

ln de week van 25 april t.m. 1 mei 1999 wordt er weer gelopen met de collectebus voor het
NATIONAAL FONDS KINDERHULP.
Net zoals voorgaande jaren gaan we 20o/o van de opbrengst weer geven aan de peuterschool. Die
zijn nog steeds druk doende, met plannen voor een nieuw gebouw, dus elk dubbeltje is welkom.
Het afgelopen jaar is er in dit rayon 'Heerenveen, Opsterland, Achterkarcpelen, Oost- en
Weststellingwerf en Tytsjerkteradiel' het landelijk hoogste gemiddelde per inwoner, nl. Í 0,S0
bijeengebracht.
ln totaal f 117.000.

Dit mooie resultaat is het gevolg van de inzet van alle coltectanten.
De kinderen rekenen ook dit jaar weer op uOm u een idee te geven wat kinderhulp o.a. doet, kunt u de "Kinderhulp Koerie/'vragen aan de
collectanten díe deze bij zich hebben en in het onderstaande krante-artikeltje kunt u Ézen over de in
november jl. gehouden actie Pepemood.

Maqret Wijntjes

krantenbericht:
Inzameling voor pakjesavond

bij Kinderte-

huizen.
Van onze correspondent

DEYENïER, donderdag

Het Nationaal Fonds
Kinderhulp (NFK) is

de actie

Pepernood
begonnen om de be-

wonertjes van tehuizen en pleeggezinnen
een 'heerlijk avondje,
te bezorgen.
Omdat voor deze kin-

deren vaak geen geld
beschikbaar is voor een
cadeautje wil het NFK
voor hen een presentje
op pakjesavond rege-

Ien. Het fonds

slachtoffer

lijkt

van

het

het
eigen succes te worden,

want het aantal aanvra-

gen van

jeugdinstel-

lingen voor een
sinterklaasbijdrage is dit

jaar met 20% gesegen
tot ruim 6.000 kinderen-

Om dit aantal yszoe.
ken te kunnen hono-

reren

is

Kinderhulp

begonnen met een
landelijke campagne,
waarbij met gerichte
mailings en advertenties in dagbtaden het
publiek om een bijdrage wordt gevraagd.

DORPSNIEUWS
corr. adres:
Basisschool "De Oosterbrink"

Boijlerweg 88
8392 NK Boijl

$

teI.0561 -421677
e-rnail : obsboyl@euronet.nl

Reiinie
2000
Zaterdag 24 juni 2000

De oryanisatie van de schoolreiinie is van start.
De werkgroepen zijn gevormd en draaien op volle toeren.
Zo kan er nu reeds worden gemeld dat van alle nog in leven zijnde oud-leerlingen al 907o van de
adressen bekend is.
Ook de activiteitencommissie heefl haar ideeën gevormd en doet hieronder uitleg, maar vooral een
oproep.
Op de laatste algemene reiinievergadering is besloten om ook de leerlingen, personeel,
oudenaadsleden enz. van de oude kleuterschool (achter de kerk) bij de retinie te betrekken. Ook
hiervan zullen we proberen de adressen te achterhalen. Mocht iemand van u ons daarover nog
gegevens kunnen verctrekken, dan houden we ons beleefd aanbevolen.

ACT]V]TEITENTEAM.
Het lijkt nog ver weg maar een aantal mensen in ons dorp en ook daarbuiten, zijn al bezig met het
honderd-jarig bestaan ven onze school in het jaar 2000.
Het activiteitenteam wilgraag iets op Íoto- en handwert<-gebied oqaniseren.
Foto's
Het lijkt ons leuk om op die dag foto's ten toon te stellen die in wat voor vorm dan ook betrekking
hebben op de school en zijn bewoners. Uiteraad over een periode van 100 jaar.

ln een aantal bijeenkomsten die al zijn geweest blijkt dat erveel materiaal is. Maar ook veet
hetzelfde.
ln eerste instantie willen we inventariseren wat in Boyl voorhanden is.
Dus heeft u foto's, die u voor dit doel tijdelijk af wilt staan, meld of lever dit in bij ons teamlid Rient
Menger, Boylenreg 46.
Het zou mooi zijn als u de namen van de personen nog zou weten die op de foto staan, voeg deze op
een bijlage (niet te groot) toe.
Het jaartal van de opname is uiteraad ook belangrijk en geef even uw naam en adres aan, zodat we
ze na afloop weer bij u terug kunnen brengen.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig met uw eigendom om, we exposeren achter glas, doch voor eventuele
schade kunt u ons niet aansprakelijk stellen.
Komen we na deze opmep materiaaltekort, dan kunnen we (oud) leerlingen van buiten Boyl
aanspreken.
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Handwerkexpositie
!9n vast vak op school is handvaardigheid. Vroeger alleen voor meisjes, later voor iedereen.
We willen proberen hier een ontwikkelingsfase van te laten zien. Zeg maer van meas- en verstellap
naar vrije expressie.

Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor de foto's.
Henny en Gea hebben dit onder hun hoede.
Dus als u spulletjes hebt die u wilt laten zien neem dan even contact met één van de twee op.
Uiteraard kunt u dit afgeven bij ons aanspreekpunt foto's Rient Menger.

we weten zeker dat uw bijdrage door alle rerinisten zeer op prijs wordt gesteld.
We rekenen op uw medewerking.
Henny Veldhuizen-Poutsma
Gea de Vries
Anne Marks

Rient Menger

tel:0561- 431990
0516- 471277
421274
421435

Hfcrblf stl tt ledereen
bedaa&en voor de kaaÉen,
bezoekJes, tetenlngen,
fnrltmanden en telefoontlec
dte tL heb getregen ttJdens
mtJn verbliJf in het zlekenhuls
en btJ rntjn thutskomst.

Hent de Veert

Bíj deze wil ik, ook namens mijn

vrouw, iedereen bedanken voor
de bloemen, kaarten, telefoontjes
en andere attenties die ik heb

ontuangen tijdens mijn verblÍjÍ

in het ziekenhuis en daarna.
J.W. de Vries
Boschoord

lu.

KONINGINNEDAG .30 APRII. . ROMfuÏFLMARKT
Tenvijlde sneeuvwlokken ons nog om de oren dwarrelen, de kinderen geen genoeg
líjken te kunnen krijgen van het sleetje rijden en diezelfde sneeuw in sommige
populaire ski-gebieden inmíddels voor levensbedreigende situaties zorgt, zijn wij,
de Rommelmarktcommissie, al weer druk in de weer voor het jaarlijks terugkerende
lentefeest' de RCIMMELMARKT!! !
Want al lijkt het nog vér weg, tegen hei uitkomen van deze dorpskrant doet de lente
al haast zijn intrede en dan is het nog 'maor'n kort schofiien' óf het is 30 April!!!
Zoals U van ons gewend bent vieren wij Koninginnedag op onze eigen uitbundige
wijze middels een immer gezellige wijd en zijd bekend staande traditionele
rommelmarkt, waar naast allerhande rommel en snuisterijen nog véél méér te vinden
is in de vorm van bljvoorbeeld: een spectaculaire Verloting, een Rad van Fortuin
met de meeste rondes en mooiste prijzen uit de wijde omtrek. een oer-gezellig terras
waarop gezeten U, onder het genot van een kopje koffie, kunt meedingen met de
Verkoop per opbod, de schiettent alwaar U een goed gevulde levensmiddelenmand
kunt winnen...., kortom een rommelmarkt waar van alles te beleven valt voor iedereenl
'

Zonder rommel echter geen rommelmarkt.....dus mocht U de komende weken nog last
krijgen van de jaarlijkse 'grote schoonmaaK, gaan verhuizên en van uu/ rommel af
willen of gewoon Uw spullen kwijt willen omdat hei ineens de 'verkeerde' kleur lijki te
hebben.....dan houden wij, ons aanbevolenl
U bent echter van ons gewend dat wij álles komen ophalen, máár helaas kunnen wij
niei meer storten op de wijze die wij gewend waren.
Dit betekent dat wij wel genoodzaal{zijn om veel selectiever op te halen.
ln de prakiijk betekent dit dat de volgende zaken niet meer worden ingenomen:
Matrassen, kussens, kunststof stoelen, bankstellen (uitgezonderd eiken met leren
bekleding) en kapotte kunststof artikelen zoals lampen, speelgoed e.d.
Wijhopen dat U begrip heeft voor onze siiuatie (regels zijn regeis) en toch de moeite
neennt om Uw overige rommelte veaamelen en vêrvolgens als gebruikelijk onze
rommelmarkt te bezoeken want er blijft meer dan genoeg over om'bij langes te strunen'!
Op zaterdag 24 april komen wij b'lj l..f langs om al uw spullen, prullen en rommel gratis
op te halen met daarbij slechts één verzoek nl.

geef Uw hond niet de káns om te dénken dat wij zómaaÍ uw spullen meenemen!!!
Mocht U nog overtollige tuinplanten kwijt willen, een lekkere eigen gebakken cake,
koek en /of taart. evenals leuke zelfgemaakte prijsjes yoor de verloting, dan zijn deze
van harte welkoml!
Eén en ander kunt u tot 29 april inleveren bij de familie Pijlman.
Het moge duidelijk zijn...het wordt weer een ouderwels gezellige rommelmarkt die U
niet had willen missen.
Wij hopen in ieder geval weer op een geweldige opkomst én opbrengst, welke volledig
ten gunste konrt aan OBS "De Oosterbrink".
De opbrengst van de spulletjes die de kinderen zélf aan de man brengen, op een door hen
zelf ingericht stukje van het schoolplein, mogen zij uiteraard zelf in hun spaarpot stoppen!!
Tot ziensl!!!!l
Namens de Rommelmarktcommissie basisschool "De Oosterbrink",
Henneke Veldmeijer
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VERENIGINGSLEVEN
PLATTELANDSVROUWEN AFD. BOYL
Kerstviering
Zoals ieder jaar wordt er vroêg van tevoren georganiseerd, hoe zullen we de kest vieren, we hadden
alles al in kannen en kruiken tot vlak voor kerst ons werd verteld dat degene die kerst zou verzorgen,
verhinderd was. Wij, het bestuur bij elkaar, en de vraag: hoe krijgen we nu alsnog een sfeervolle
Noorse kerstavond, want dat was wat we wilden, kwamen op het idee Muzika in te schakelen. Deze

waren wel bereid om ons te helpen. Ook veel dames gingen aan het koekjes bakken, en onze
werkgroep had de zaal mooi versierd met groen en kaarsjes. Na een goede inleiding van Yvonne,
werden er mooie kerstliederen gezongen. Daama wat creatiefs, er wêrden engeltjes gemaakt van wol,
sinaasappels versierd en doosjes gevouvren. Met wat zang tussendoor werden we ondeÍussen door
de kerstvrouwen van een drankje voozien; o.a. boerenjongens, advocaat met slagroom, en eigen
gebakken krentenbrood van Noors recept.
Toen alles in een ronde kring, want er werd een mooi kerstverhaal verteld door Zus Jonkers met
sneeuw avontuur en rornantiek, dat zich afspeelde in het hoge Noorden.
Een jager gaat voor kerct op jacht, moe van het sjouwen door de bossen, gaat hij 's avonds
vroeg naar bed. Midden in de nacht schrikt hij wakker van een ongewoon geluid. Hij hoort een
vliegtuig laag overkomen en nog in gedachten verzonken, hoort hij een enorme klap, hij vliegt
overeind van schrik doet zijn parka aan en vlucht naar buiten. Tenrijl hij hijgend tegen de
zwepende storm instormt is de brand een breed stralend lichtspel. Hij loopt tot waar de hitte
hem tegen houdt. Hij zoekt rondom het wrak. De honden die roepen hem, hij merkt:, er is iets.

Hij houdt zijn adem in, als hij ziet wat ze hebben gevonden. "Een kind". Het is bijna
ondegesneêuud, maar de honden hebben het gezichtje schoon gelikt.
Dit tafereel weld achter een verlicht doek in beeld gebracht. Je zag de jager het kind uit de
sneeuw pakken, de onrustige honden, en wij hoorden een kind zachtjes huilen en om haar papa
en mama roepen, het kind werd in dekens gepakt en de jager nam het mee naar zijn hut.
Haar ouders hadden de val niet overleefd. Hij noemde het meisje lekê, en bang dat dit
geschenk uit de Hemel hem zou worden afgenomen, probeerde hij haar zelÍ zo goed mogelijk
op te voeden. Hij maakte kleertjes voor haar, leerde haar lezen en schrijven. Maar eens komt
toch de tijd dat ze naar school moet. Ze heeft het moeilijk zich aan te passen, en verw'tjt de
jager dat hij als vader voor haar gezorgd heeft. Na een paar brieven van verwijt laat ze jaren
niets van zich horen, maar als hij na 15 jaar weer van de jacht thuis komt, ziet hij licht branden
in zijn hut. Hij gaat naar binnen, en ziet een mooie vrouw tussen de brandende kaarcen. Direct
ziet hij wie het is, zijn kleine leke, wat is hij blij. Samen vieren ze kerstmis.
Het was muisstil in de zaal, en door de uitbeelding van de jager en zijn verloren meiske, was iedereen
diep onder de indruk.
Het is al met altoch nog een mooie Kerst gewoden. Muzika werd bedankt met een leuk presentje en
een groot applaus vanuit de zaal. Yvonne bedankte een ieder voor het slagen van deze avond, en
wenste iedereen een fijne kerst en een goed en gezond nieuwjaar.

A. Kleinhoven.

{3 Januari Jaarvergadering
De voozitter Yvonne Gruttenswijk opende de veryadering en heette iedereen welkom in een, met
eigengemaakte gekregen kaarten, versietde zaal.
De volksdansgroep uit Ïer ldzard gaf de avond een feestelijk tintje.
Yvonne bedankte de OJP. Tevens vermelde zij dat de Friese Bond dit jaar haar 80ste verjaardag
viert met een bijeenkomst op 30 maart en 's avonds met een optreden van het Deep River Quartet.
leder lid mag een introducee meenemen.

17.
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Daama volgde het financiële verslag. De secretarig
Tonny Haakman deed haar jaarvercrag
helemaal
in dichtuorm' Een knap s{u\je w.erk--En zij waswerkelijk
nÍet alleen de enige die dit deect. Er waren
er
was er weer heel veel te d-oen. oe maánoàl-i;rse
avonoen, áe rnema àiodagen en de
Daama kwamen de verslagen uit de diverse clubs
aan de ode.
De gymgroep, doorAnnie winters mooivénvoord
in het stettingwerfs.
le.Aquaret-cursus, onder de deskundige reiding u.n j"irËËààË.
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2 Handwerkgroepen zowaar.
Cursus Engels, o.l.v. Commerien van Goor.
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mpt eerl tuinfeesr, waar werd
geschi6erd,
weru gescnr'erd,
heertijk gegeten en toneergespeerd. oii wero beëindigd
De leeskring, een enthousiàSe groep van verwoesÉe
lezens.
Lief en Leed, waarAlie Kleinhoven over waakt om te
iàrgèn voor een kaartje of een bloemetje.
Musical: die bij "behoefte" altijd paraat staat.
De reiscommissie, met de pi$ei en de jaarrijkse fietstocht
in september.
Dit jaar staat er een bezoek aan het Rne lenítra
stadion op sáp'"1, en wetk op 2g april.
ook volgen een aantal vrouwen een lntemet. g-ursus un
daàn ban het intemet op, om mee te doen
aan de website Boeren, Burgers en Buitenrui. hftp:/Árvww.nïài-nurger.nr.
En er komt een computercuÈus.
Op 12 februari een voorlichtingsavond overde Euro.
Deze zeer levendige avond wèrd beëindigd met
gerar"nlijk dansen in country stijl.
"án
Hoezo??? De plattetandsvrouwen uit de tijd?
En de vele activiteiten van het afgelopen jaar dan??
En die van het komende jaar??
De plattelandsvrouwen staan midden in de maatschappij!l
Het nieuwe verkennen en het goede uit de afgelopen'so
1a", behouden.
Dat is de modeme plattelandsvrouw!!

3 Februari í999

woensdag 3 Februari 's morgens om ha.lf. 10, zaten- we gezeilig
tussen de Heksen, Trollen en
Kabouters bij "Te Hooi en fe Gras". Het bestuur had
Ët.qo
uitgenodigd van de ,,stichting
Narconon"' ïwee mensen die ons wat vertelden, hoe het
isveÀlaafc te zijn. Josje en piet kwamen in
alle onschuld terecht d.e werel! van drugs.. oó;9 wai
ab rzlàrige uit een rustig dorpje naar de stad
I
verhuisd om daar te studeren. Als onschul-dig méisle *"ro
t" uitgenooigo bij house party,s en andere
gelegenheden. Het begon met stuf, maar hef kwam
zoverdat ràáttes, w"a, É"àáá! LSD, en speed
gebruikt had' Ze had Íijne ouders en familie,
die ze bedróg, en bestolen heeft. Ze had leuke
vrienden en vriendinnen, die lieten het afiueten- Kortom;e
nàuo niets meer over, en beland op streat,
ze kwam in de prostitutie. Het enige doel is geld stelen ór
o*g" te kopen *"nï"r" je verstaafd bent
kost het wel 100 gulden of
p=er oag. Zà was ur
i1oi" ïan al was verlooroïet een jongen,
.meer
van wie ze dacht er vanaf te zijn' ze zouden samen gaan
""n wonen,.leuke spulletjes gekocht. Ze kreeg
op een dag te horen dat hij gestorven was aan een overdosis.
ze'is weÀiàànlàóái*"1 geraakt, door
een hel gegaan. Dankzij Narcanon en goede vrienden er" ,o"er
bovenop gekomen, maar het blijft
moeilijk' Daarom ko1.ze. niet genoeg benadrukken aan ouoèrs
van
kinderen, praat met ze over de
gevaren, de ellende

die drugs veroorzaken kan.
Josje en Piet geven overal lezingen, om maar te vertellen
hoe
het is in de ctrugs wereld te
- - gevaarlijk
I

belanden.

Het was een leezame ochtend. onze voorzitter Yvonne Grutterswijk
bedankte hen hartelijk
wenste ze veel geluk en gezondheid toe, en dat het verleden
tgo ui;n, ,o"t à* àrugin"tr"n.
A. Kleinhoven.

7s.
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12 Februari 1999.

Aanwezig: 30 dames en 2 heren.
Voozitster Yvonne Grutterswiik opende de avond met wat mededelingen over cursussen, reisjes en
de jaarvergadering in Drachten.
Daama was het woord aan de heer Ballast, medewerker van de Rabobank Boyl-Noordwolde. De heer
Ballast is al twee jaar specifiek bezig met de voorbereiding en de voorlichting over de invoering van
de Euro.
De spreker vertelde over de voorgeschiedenis van ons geldverlreer. Dit stamt uit de 18e eeuw. Onze
gulden komt oorspronkelijk uit ltalië (Florence) en dat was een gouden Florijn.
Duitsland voerde later de Reinse gulden In. Voor Nederland werden de eerste munten in Dordrecht
geslagen, deze waren ook van goud, later zilver en nog later zoals we ze nu kennen. Elke provincie
had zijn eigen gulden, behalve Groningen. Dhr. Ballast wees ons op het bestaan van "Het Nederlands
Munt Museum" te Utrecht.

Na de tweede W.O. ontstond vooral in West Europa de behoefte en de noodzaak om te gaan
samenwerken.
Eerst ontstond: E.G.K.S. Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Ë.E.G.

EuropeseEconomischeGemeenschap
Europese Gemeenschap
E.M.U. Europese Monetaire Unie
Vanuit de EMU is lang gewertt aan het bestaan van de Euro. De rekeneenheid van de Euro is
afgeleid van de gemiddelde valuta van de deelnemende landen, elf in getal.

E.G.

Om mee te kunnen doen zijn er een aantal criteria vastgesleld.

GemiddeldeinÍlatie:

1,5o/o

Lange rente:
2o/o
Wisselkoers v.d. munt Binnen de marye
Overheids schuld
60lo B.B.P.
Overheids tekort
3olo B.B.P.

N.B. BBP=Bruto Binnenlands Product.
Overheids en bedrijfsleven verwachten door de komst van de Euro een gemakkelijker en goedkoper
geldverkeer te krijgen. Er zijn geen kosten meer van wisselkoersen e.d.
Voor het zover is moet er nog heel wat werk gebeuren. Denk maar eens aan alle geldautomaten,
parkeermeters, kassaS, trei n kaartenautomaten etc.
Ook alle drukwerk moet worden aangepast, prijslijsten, sofiware, schoolboeken en ga zo maar door.
Gelukkig duurt het nog tot 2002 voor de Euro in het betalingwerkeer wordt opgenomen.
De verwachting is op dit moment dat op 1 januari 2AO2 de Euro munten en de biljetten in plaats van
onze gulden moeten worden gebruikt. Tot 1 juni 2A02 mag nog met de gulden worden betaald.
Daama niet meer. Bij de banken kan het oude muntgeld nog een jaar na dato wolden ingewisseld.
Het papiergeld kan tot 30 jaar na dato worden ingewisseld.

Yvonne bedankte dhr. Ballast voor zijn uitleg over deze toch wel moeilijke materie. We hebben nog
even tijd om te wennen aan de Euro en afscheid te nemen van onze oude vertrouwde gulden.
Na een wel thuis sluit de vootzitter deze avond.

Namens hetBeshuruande
Plaftelandsvrouu)en - Boal.
usíllenwij de AIP bedankenuoor
de mooíe cadeans díe ulj met
oud" en nieuD hebben ortua ngen-

:$ o..l.n. 't Zwaantje

BERICHT

Beste BoÍjligers,

op de eerste plaats willen we iederéén nog een goed en gezond 19g9 wensen.
Als van ouds zijn we het nieuwe jaar begonnen met het om klokslag twaalf
uur lossen van het schot,
waama de klok 600 maal is geluid, als eerbetoon in onze traditionele jaaruisseling
aan de 600 jarige
klokkenstoel. Zo rond half één aniveerden de Boijligers naast de kroeg. VanaÍ
daar konden ze het
grote vuuruerk aanschouwen dat op de kruising Boijlerweg Kerkweg
werd aangestoken. Net als vorig
jaar hebben we de stunt en het uitreiken van de cadeaus dynamisch
en humoristisch gehouden.
Door het ontbreken van onze voozitter, een jaar lang, hadden we dit jaar de stunt uitbesteed
aan
BNN (Boijliger News Network). Bart de Groef had dr. Sabbel Bout gestuurd om de stunt
aan elkaar te
praten. Na alle aanwezigen een goed 1999 te wensen ging hij contact
met Christiaan maken, zodat
deze een nieuwjaarsboodschap aan de Bo'rjligers kon overbrengen. Via een straalzender
kregen we
contact met Bil Cliton. Ojee, het beeld was wel slecht, maar êr waren zeer grote schaduwen
te zien.
Monica bracht Bil in extase en deze sloeg op zijn beurt op de knop, zodat lrak werd aangevallen
met
raketten. Aangezien onze presentator hier niet langer getuige van wilde zijn, ging hij verder
met het

programma' Híj vond dat Bart weer één of andere goedkope straalzender had opgesnord
om veel
geld aan ons te verdienen. De presentator wilde een paar dingen duidelijk maken
en riep de Tering
Kubies op het podium. Híj begreep niet dat mensen deze schepsels lief en/of leuk konden vinden,
want ze zien er niet uit, ze praten niet normaal en ze zijn agressief. Op dat moment kwam Bart
woedend op. Sabbel mocht niets meer over Bart zeggen, anders werd hij ontslagen. Híj werd
betaald
om voor Bart te werken. Sabbel wilde dan eerst wet eens geld zien en ontving dit direct. De Tering
Kubíes zagen dat en wilde ook geld, maar Bart had alles aan Sabbel gegeven en werd daarom
van
het podium geveegd. Hierna was Sabbel aan de beurt, nadat de Tering Kubies hem zijn geld
afhandig hadden gemaakt. De Tering Kubies waren dus best agressief. Van het geld hebben ze
echter cadeaus gekocht voor de verenigingen in Boijl. Zulke monsters zijn het nu ook weer niet.

Zo kreqen:
. ANBO:

Bingo

prijzen. - Basisschool:

- Bejaardensoos: Boncadeau - Dorpskrant:
- Peuterspeelzaal; Traptrekker - Dorpsbelang:
- Toneelvereniging: Pruiken
- Plattelandsvrouwen:
- sportvereniging Dos: ïelefoonkast - Gemengd koor:
- lJsclub:
Walky talky of telefoon.

15 ballen.

publisher opmaakprogramma.
Microfoon met standaard.
Wandbord en lessenaar.

4 muziek staanders.

We hadden dit jaar weer een zeer goede lijst opbrengst. Dit was terug te zien in de 65+ pakketjes,
het vuurwerk en de cadeaus voor de verenigingen. Boijligerc goed gedaan.

De OJP heeft op dit moment 26 leden. Het bestuur van de O.J.P. ziet er als volgt uit; Christiaan
Mailly (voozitter), Roel Diever (secretaris), Harm-Jan Veenstra (penningmeester), Wiebren Jonkman
en Antoon Diever.
R. Diever (secretaris), Boijtenreg 60, 4392 NJ Boijl.
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KOORBERICHT
Het jaar 1999 is al weer bijna twee maanden onderweg als ik dit koorbericht schrijf. De
jaanuisseling ligt voor mijn gevoel in een "grijs" verleden, ook wat de koozaken betrett,
wánt de
drukte rond allerlei activiteiten rijst zo nu en dan de pan uit! Toch wil ik nadrukkelijk even stilstaan
bij de overgang van oud- naar nieuwjaar. Voor de zoveelste keer - en die uitdrukking mag ik heus
wel gebruiken - werden wij door de mensen van de OJP verrast met een prachtig gesch-enk: vier
gloednieuwe bladmuziek-standers voor onze vocalgroup "Con Amore". Namens onJ hele koor wil ik
de oJP ook langs deze weg nog eens bedanken voor dit zeer welkome cadeau!
ln vorige koorberichten heb ik het meermalen geschreven: ons Boijliger koor wordt
gedragen door de inzet van heel veel mensen. Juist dat menselijke aspect is bij ons heel belangrijk. Daarom eerst weer enkele punten in de "persoonlijke" sfeer. Allereerst moet ik dan meldei,
dat Tiny Klaver-Koopmans uit Noordwolde-Zuid onze rijen bij de alt heeft verlaten. Jammer, maar
haar besluit moeten we respecteren. Door ziekte moeten we het nu ook al enige tijd stellen zonder
de vrolijke inbreng van Anne Hoogeveen uit Hoogersmilde. Via echtgenote kitty O[.;ven we heel

goed op de hoogte; het is fijn te kunnen melden dat Anne weer aan de beterende hand is.
Meezingen zit er op korte termijn - nog - niet in, en dus voor hem van ons allemaal: van harte
beterschap!

Door Anne's uitvallen werd onze tenorgroep zwaat getroffen, vooral in de nummers voor
het Mannenkoor. Joop Moes zag het zwerk drijven: hij zou bij de 2e tenor helemaal alleen staanl
Onze dirigente vroeg daarom twee tenoren uit Jubbega om steun bij het concert in Noordwolde.
Beide mannen oefenden twee weken enthousiast mee en brachten twee studiemiddagen in
Noordwolde door. Het resultaat mocht er zijn: het optreden van de Mannengroep viel in zeeigoede
aarde! Volkomen onvenaracht kwam Frans Mooy ook nog rechtstreeks vanaf de wintersport dè kerk
in Noordwolde binnenstappen en toen kon het optreden helemaal niet meer stuk!
Nu spreek ik al over het theeconcert in Noordwolde op 14 februari. Daarvoor begonnen we
onze serie concerten in Boijl met het traditionele Nieuwjaarsconcert. Samen met De Woudklank uit
Noordwolde traden we in De Tille op voor zo'n 230 muziekliefhebbers. Zo'n overweldigende
belangstelling doet je als koorlid b'rjzonder goed, dat mag u rustig van mij aannemen. Het puOtiet<
waardeert naast de muzikale kant van het geheel ook heel duidelijk de ontspannen en genoeglijke
sfeer tijdens onze concerten. lk hoop, dat we er in zullen slagen om het evenwicht tussen
verantwoord musiceren en gezellig samenzijn ook in de komende jaren te handhaven. Het blijkt
ook aantrekkelijk te zijn voor zangers en zangeressen: in de afgelopen weken hebben zich vier
nieuwe leden aangemeld. Zo bleek een van de Jubbegaaster tenoren, Gerrit Bakker, zich z% thuis
te voelen, dat hij besloot om definitief bij ons te blijven zingen. Datzelfde besluit namen ook de
sopraan Hiltje de Vries uit Oosterwolde en de alten Joukje Krol-Veenstra uit Noordwolde en Geppie
Lottman-de Vries uit Appelscha. Natuurlijk zijn ze hartelijk welkom geheten; we rekenen er op dat
ze zich heel gauw bij ons thuis zullen voelen!
Ons ledental is daarmee weer tot boven de 60 geklommen. Het Gemengd Koor Boyl is - en
dat blijkt steeds duidelijker - een regiokoor met als oude vertrouwde thuisbasii Boijl. Als het aan
ons ligt bl'rjft dat ook zo!
Natuurlijk eist een dergelijk groot koor qua organisatie wel eens veel inspanning, maar als je dan
op maandagavond alle glunderende gezichten weer ziet, dan weet ieder van ons weer precies
waar hij of zij mee bezig is!
Onze jaarvergadering 1999 hielden we de dag na het Nieuwjaarsconcert. Schokkende
zaken werden daar niet besproken. Zo bleef het bestuur ongewijzigd in samenstelling en functieverdeling. Met het oog op de mogelijke vervanging van allerlei materiaal moest de peÀningmeester
iets meer armslag hebben en dus werd de contributie gebracht op f 14,- per maand. Daaimee zijn
we nog lang niet het duurste koor in de regio, zo hebben we begrepen. Wat kun je voor twee
kwartjes per dag veel plezier hebben!
Tenslotte wil ik nog drie zaken noemen die steeds nadrukkelijker onze aandacht vragen.
Allereerst is er dan het concert dat wij samen met het Ghr. Ooststellingwerfs Mannenkoor op
vrijdagavond 19 maart a.s. zullen geven in de Geref. kerk in Oostenuolde. Natuurlijk brengen we
daar een groot deel van ons eigen repertoire, maar ook zullen we samen met de mannen daar vier
nummers zingen. lk verheug me nu al op die muzikale happening: met 120 mensen zingen in die
grote ruimte! Dan is er ons 60-jarig bestaan dat we vieren op 6 november in De Tille. Voor die t'rjd
moeten we dan in Assen een jubileum-CD opgenomen hebben, want die zal tijdens de jubileumviering worden gepresenteerd. Het eist allemaal veel, heel veel planning en inspanning, maar het
toont opnieuw aan: het koor van Boijl is springlevend! Graag tot een volgende keer!
Titus de Boer, secr.
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PERSBERICHT
BIJZONDER JUBILEUMCONCERT

IN

OOSTERWOLDE

Vrijdag 19 maart 1999 wordt voor het muziekleven in Ooststellingwerf en wijde omgeving
een bijzondere dag. Dan zal namelijk het Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor (COM) haar
3O-jarig bestaan vieren met een groot jubileumconcert vanaf 19.45 uur in de Gereformeerde kerk in
Oosterwolde. Om het regionale karakter van het koor nog eens te benadrukken heeft het COM
zich vezekerd van de medewerking van het Gemengd Koor Boijl (GKB), een koor dat ook jaarlijks
een serie concerten in de wijde regio vezorgt.
Het COM heeft zich in de afgelopen 30 jaar in het culturele leven van Ooststellingwerf een
geheel eigen plaats verworven, vooral door de grote inbreng en bezieling van dirigent Piet
Soorsma, die voortreffelijk aangevuld wordt door de begeleiders en solisten Jannie Oostingh (orgel)
en Jan Andries Dijkstra (piano). Het koor is bijzonder gelukkig met de medewerking van het
Gemengd Koor Boijl o.l.v. Hiltsje Blumers; de samenwerking van beide koren levert een muzikaal
zeer gevarieerd beeld op.
Het programma biedt beide koren volop gelegenheid hun eigen muzikale gezicht te tonen.

Zo brengt het COM naast massale mannenkoozang ook enkele nummers met solisten. Margje
Dijkstra (sopraan) uit Wolvega vertolkt b'tjvoorbeeld "His name is excellent" en "Song for the
Nations", terwijl zij ook samen met bariton Piet Soorsma een a2onderlijk optreden zal verzorgen.
Koorlid Jan de Ruiter zal zijn sonore basgeluid tegen de achtergrond van de overige mannenstemmen laten weerklinken in "Just a closer walk with Thee" en het Mannenkoor zelf toont al haar
mogelijkheden in o.m. "He will comfort me" en "When the Saints go marching in".
Het GKB vult het programma goed aan met een contrastrijk optreden. Het koor brengt niet
alleen vrolijke volksliedjes ("Summertime, summertime" ) en moderne accoorden (in "Aquarius" uit
de rock-musical "Hair"), maar ook de traditionele operetteselectie, nu uit "Ein Walzertraum"

Bovendien zal

de uit dit koor gevormde Vocalgroup "Con Amore" enkele

Beatles-melodieën

vertolken (o.m. "Let it be").

Speciaal voor

dit jubileumconcert

hebben

de koren enkele

gezamenlijke nummers

licht" en "Come o Jesus" worden enkele operakoren van
Mozart gezongen. ln de grote ruimte van de Gereformeerde kerk zullen de 120 zangers en

ingestudeerd. Naast bijv. "God eeuwig

zangeressen samen met de soliste het concert afsluiten met "Gross ist Dein Name".
Van dit concert worden geluidsopnamen gemaakt voor een jubileum-CD die later dit jaar
zal uitkomen. De toegang tot het concert is alleen mogelijk op vertoon van een (gratis) programmaboekje dat verkrijgbaar is op de adressen: Dorprichterstraat 38 en Rozendael 57 in Oostenrvolde
plus Bruggelaan 11A in Appelscha.

Kortom:

-

Jubileumconcert Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor
o.l.v. Piet Soorsma
(m.m.v. Gemengd Koor Boijl o.l.v. Hiltsje Blumers)

- Datum : vrijdag 19 maart 1999
- Plaats : Gereformeerde kerk te Oosterwolde (Fr.)
- Aanvang : 19.45 uur
Nadere informatie:
W. Bosscha, Menninge 12,8431CA Oosterwolde, tel. 0516 - 515052
K.G. Maring, Bruggelaan 11A,8426 BC Appelscha, tel.0516 -433128
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VOGELWACHT
LEDENVERGADERING
Deze vindt plaats op 23 maart om 20.00 uur in café Mailly. De agenda ligt ter tafel.
EIERZOEKKAARTEN
Aanvraagformulieren voor deze zijn te verkrijgen bij J. de Vrij.
rls..?rAls men eieren zoekt is deze wettelijk verplicht. Buiten Friesland moet men tevens een schriftelijke
rn Friesrand is dit niet nodis, arhoewer
Q\tt*p^::rll11s^P:?^"i:":^:^"-g1::-1":s:lrij:,*:^"0'uiker'
het wel zo netjes is om eerst toestemming te vragen.
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LEESVOER
Van alles is een tweemaandelijks tijdschrift van de B.F.V.W.. Het bevat diverse informatie voor de
vogelliefhebber. Een abonnement kost slechts f 20,00. Wilt u eerst eens een nummer op proef
lezen dan kan dat natuurlijk ook.
NESTKASTEN
Afgelopen jaar zijn van 45 nestkasten de volgende gegevens ontvangen. Er werden in totaal 37
broedsels geteld en wel van 21 koolmezen, 5 pimpelmezen, ringmussen, 1 bonte vliegen-vanger,
1 spreeuw en 1 torenvalk.
Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer op uw hulp rekenen bij het veaamelen van de gegevens en
dat u deze door wih geven.
Er zijn nog een klein aantal kastjes te koop tegen de kostprijs van f 8,00.
Voor diegene die lid wordt van de vogelwacht is er een gratis kastje beschikbaar.

I

Ledenservice: B. Nijsingk 421536
J. Edema 421890
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Ook wij, Adrie en Henneke Yeldmeijer,
willen iedereen hartelijk bedanken ./
voor alle opbeurende reacties nahet

ongelukvanJanine.

/

A

Vooral die hórdes kinderen, voor- \
tussen- en na-schooltijd, deden Janine
ênorm goed en óns daardoor ook!
Dus bedankt jongens e4 meiden!!!

-t ,/
Verder wil ik (Herineke) iedereen

bedanken die vlak daarna wéér aan onc
dachten in de vorm rran welke attentie
dan ook, voor tijdens en na mijnthuiskomst uit het ziekenhuis.

/t
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'-.,0 BEJAARDENSOOS"GEZELLIGSAMENZTJN"

trefi ,"#H:ff i*::i'^'ll"Tj"^:p:i:n:i^?,.".g:"^^^,^^-^Á^^^^,,^\ru-9gryo9gmiddag 16 decemberwaren

led'en_

van de bejaardensoos "Gezellig Samenzijn,,en de

lNBq afdeling Boijl in "de.Tílle" bijelkaar gekomen om hun Kerstmiddag
Voozitter

te ;ieren.

mevr. G- Bovenkamp verwelkomde de 33 aanwezigen en dankte mevr.
M. Dikstaal
voor de sÍeervolle aankledíng van de zaal en_de kerstslukjes óp de tafels.
Vervoige;L heette zij
welkom mevr. A. de Boer uit oldeholtpade, die begeleid dbor mevr. E. Schreibeàit
È""r"nu""n
op de píano een aantal Kerstlíederen ten gehore zóu brengen. Zij begonne;ffi
met
Hollandse en Belgische liederen, daama Óuitse en ats laaiste Engeliialige,ruàrgi;;
"pir"den
carots,,.
Tussendoorwerden natuurlijk enkele pauzes in acht genomen en las me-vr. R. Góeneveld
een paar
Kerstverhalen voor- Mevr. Schreiber vezorgde ook de píanobegeleiding tUoens oe samenhang
van
de traditionele kerstliedjes.
ln haar dankwoord zei mevr. Bovenkamp tot de 2 gasten dat de blijdschap van de
zang en het
pianospel en ook "de zaal" overkwam en dat terwijl ze pas voor heí eerst
!"rén óptr.o"n;
hetgeen oor beíde een extra applaus opleverde.
De middag werd afgesloten met en gezamenlijke broodmaaltijd die picobello was vezorgd
door
het team van "de Tille", waama iedereen letterlijk voldaan hui-swaarts keerde, met
nog een
kaarsattentie van de bestuurvan de SOOS en ANBO. Dan willen we de OJp nog
neei narteti.lt<
bedanken voor de cadeaubonnen en we denken ook namens alÍe 65-plussers
uit-eoilt te mogen
spreken om ze ook te bedanken voor het "oudejaarstasje".
Dinsdagmiddag 12 januari waren we uitgenodigd door de soos te Zorgvlied. Daar traden
op de dames
Roeles en Bakker uit De Hoeve. Ze brachten een heel leuk programma met lie-djes en
sketsjes. Het
aanzíen en aanhoren meer dan waard.
Op 20 januari was de Nieuwjaarsmiddag. We deden toen wat Oudhollandse spelletjes (van
',de TÍlle')
en natuurlijk ook nog sjoelen. Na de pauze met koffie en nieuwjaarsrolletjes (gebaiken
door
G. Bovenkamp en M. Dikstaal) werd de bingomolen in stelling gebracht. We àeOen een
aantat
spellen onder genot van een glaasje boerenjongens en een oórrelnapje.
De ANBO afd. Boijl en de bejaardensoos "Gezellig SamenzÍjn" hielden vrijdag 1g
februari hun
jaarlijkse toneelmiddag waarbij de toneelvereniging "Opnei fbriene"
uit Haule voor de 5e maal
een stuk op de planken bracht. Ook ditmaal waren zusterverenigingen uit Makkinga,
Elsloo,
Zorgvlied, Oosterstreek en Oldeholtpade uitgenodigd . Zij zorgdenvoor een volle zaal, hetgeen
voor de toneelspelers ook een stimulans was om eÍra hun best te doen.
Het publiek en de spelerc werden welkom geheten door de ANBO-voozitter dhr. K. Bos.
opgevoerd werd het blijspel "Feenstra met een lange F" geschreven door piet de Vries, onder
regie van mevr. F. Bruinenberg.
opa Feenstra (Wim Donkers) woont nog zelfstandig, maar zijn kinderen vinden dat dit niet meer
langer gaat; hij vezorgt zich niet goed en ook de maaltijdberéiding laat te wensen over
en soms
vergeet hij wel eens waar hij bÍjv. zijn geld had gelaten dat hij bÍj de paardenrennen had gewonnen.
Zij willen hem in een bejaardentehuis plaatsen, maar opa is áaarvoor nog niet "in,'.
Hij plaatst een advertentie voor een huishoudster en die meld zich in de kortste tijd (frineke Kisjes),
zij ordent de huishouding en deelt bevelen uit. Opa heeft spijt, hij zit in Oe verOrut<fiàg.
De huishoudster laat haar dochter, gespeeld door lna van Oe Hengel, overkomen en àie
kan Opa
goed "bespelen".
Opa's kinderen zijn niet blij met de nieuwe sítuatie, zij zijn bang dat op die manier hun erfenis
er
door gaat. De huishoudster had al ontdekt dat zoon friti feenÀtra (Harry Geersing) de vader
van
haar dochter was en dat geefi natuurlijk de nodige venrvikkelingen, vooral voor Friis'vrouw (willy
Bosma).
Opa is blij met z'n nieuwe kleindochter en haar vriendje die het eerder gewonnen geld had ontdekt.
Zij kregen een beloning en opa gaat met zijn huishoudster van de rest van het geid een reis naar
Amerika maken.
Het was een heel leuk stuk om naar te kijken, de rollen werden heel goed vertolkt en de
toneelaankleding plus attributen waren zeer apart.

De voorzitter van de bejaardensoos "Gezellig Samenzijn", mevr. G. Bovenkamp, dankte de
acteurs en actrices voor hun geweldige inzet en omdat het een lustrumoptreden betrof, werden
de spelers met een bos bloemen bedankt. De zaal was het daar van harte mee eens en liet dat
merften door alweer een daverend applaus.
Nu de vooruilblik:
17 maart - komt de heer A.R. Middelveldt uit Ruinerwold met z'n verhaal en dia's over een reis
per fiets van de Noodkaap naar Gibraltar over een afstand van 6.300 km.
24 maart - hebben we een uitnodiging van de ANBO uit Oldeholtpade voor een toneelavond in café
Kromkamp met "Vreemd Volk op t arfl' door de toneelvereniging uit Eesveen.
21 april - besluiten we het seizoen. We hadden graag weer een muziekmiddag gehouden, maar dat
lukte niet en nu komt dhr. Ridderman uit Staphorst met een programma over Drentse
voordracht en zang en spelletjes met Drentse woorden.

Met vriendelijke groeten,

Klaas Dikstaal

KINDERWERK BOYL
Naast de u allen bekende miniplaybackshow, die kinderwerk Boyl jaarlijks organiseert, is er voor jeugd
nog meer te doen op de woensdagmiddag. ln principe is er elke maand een activiteit.
ln december hebben ongeveer 30 kinderen o.l.v. de dames Annie en Nynke ledema een mooie
kerstguirlande gemaakt in "de Tille". Een touw werd bekleed met groene takjes en versierd met
kerstspulletjes of met vogelvoer.
ln november en januari z'rjn we per auto naar "de Oosthoek" in Noordwolde geweest om daar een

theatervoorstelling bij te wonen. Deze voorstellingen worden door professionele gezelschappen
vezorgd en zijn zeker de moeite waard. Het is eens iets anders dan TV !!!!
ln de voorjaarsvakantie werd "de Tille" ingericht als bioscoop. Op een groot videoscherm werd eerst
voor de groepen 1 Um 6 de tekenfilm "Muizenjacht" gedraaid . Deze kinderfilm bleek echter na het
eerste kwartíer al niet geschikt voor de allerkleinste k'tjkertjes en dus werd snel "Doornroosje"
opgetrommeld. Later op de avond de film "Romancing the Stone" voor de oudere jeugd.
En wat qaan we verder noo doen dit seizoen?????

a

g{
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10 maart is er waarschijnlijk een poppentheater voor de kleintjes in "de Tille".
í4 april is de langverwachte, superspannende en vast zeer drukbezochte BINGO middag!!l
Feikje de Vries, Nellie de Vries, Bea Prakken, Jolijn Jorritsma en Anne-Marie v.d. Geest.

DORPSBtr/ ANG
WEGVERSMALLING IN DE BOYLERWEG
Al jarenlang hebben we als bestuur van Dorpsbelang vezoeken aan de gemeente gericht om de
wegversmalling bij basisschool "De Oosterbrink", vooral bij slecht weer en in het donker, beter
zichtbaar te maken. De oplossing die wij hadden aangedragen was het aan beide kanten plaatsen van
blauwwit gestreepte, langwerpige borden (gelijk als bij de drempel in Oosterstreek bij de school

"Matthijsje").
Het gemeentelijke verkeersbeleid is er echter op gericht om zo weinig mogelijk borden in de
bebouwde kom te plaatsen. Daarom hebben de gemeentelijke verkeersdeskundigen ervoor gekozen
om de verlichting bij de versmalling te verbeteren door het plaatsen van meer lantarenpalen. Onlangs
zijn de mensen van de NUON hiermee bezig geweest.
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HORIZONTAAL:
1, stukje klein vuurwerk dat op de grond ontploft,
2. inwoner van Estland - wild zwiin,
3. wintervoertuig - noot zonder n,
4. vogelprodukt - vrouw van Tiil Uilespiegel,
5, raadsel met tekeningen - vader,
6. soort kaartspel - niet dichtbil,
7. niet zonder n - tweede noot,
8. boven - karperachtige vis,
9. verharding der huid - een stuk garen,
10. mondeling oÍ schriÍteliik verhaal - achter
VERTIKAAL:

:ro

\,6 s&á
'sg

Trek snel een lijn tussen de punten
van I tot enmet 50. Danweet jewa€rr

l

landbouwer,

1. schoennestel -

2. rund - boom - peer zonder staart,
3. kunstwerk - mánnetie van de geit - lol min o,
4. aangenaam - vorm van staan,
5. zeer groot water - teken,
6. bako[aats - anaqram van droes,
7. dubbele klinker-- oude maat - ster zonder begin,
8. loopse kat zonder s - keukengerei'
L waterkant - dubbele klinker,
10. bedorven - rooÍvogel

;,4.33 int"{t
g'a

l,lVillemijn zo weselijk van is geschrokken.
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Ondergtaande woorden zijn in allerlei lichting€n in het letter"eld
vêÍstopt. Zoek ds lroorden en BE€sp uè door. Sommigê letters

wordènvakêÍ gêbruikl.
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BosIE
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NIEZEN

WÀARD
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Ook dieren spelenwel eens krijgertje'
ïllaarschijnlijk is de vlinder oP dit plaatje te slim voor
het kleine eendje. Kun jij zes verschillen vinden?

l:5p@'

TJ

gp

(c

Jï3
-[]

Nh*c;::)
rïï:r

LT

ru
o

il
-----

%q.

0

SPORT
JEUGD AFD. VOETBAL
De beide E's zijn kampioen geworden op het veld dit najaar. Dit kampioensfeest werd gevierd bij
het "Klaverblad" in Appelscha.
Onder de noemer "Ontspanning" hebben de C's en D's hun hoofden gebroken over een speurtocht
in Zandhuizen. Op een zeer mistige en donkere vrijdagavond trokken er zo'n vijf groepjes van
Jeugd de bossen in bij Zandhuizen. Maar éen groepje wist de eindstreep te halen. Onder het genot
van een hapje en een drankje werd er nog lang na gepraat in de kantine van Zandhuizen.
Met de F's en E's zijn we naar het Abe Lenstra Stadion vertrokken. Hier kregen we een rondleiding
door het stadion, een oude voetbalfilm en een kijkje in het museum te zien. Het was jammer dat de
spelers er niet waren, maar het was toch een geslaagde middag.
Namens het jeugdbestuur,
Ybele de Jong en Janetta Bos.

F.1 TAALVOETBAL KAMPIOEN

Een combinatie van de F-jes van Zandhuizen en Boyl, is het afgelopen
seizoen, zaalvoetbal
kampioen geworden. Het têam hestaat uit dê spelërs zoali op de foto
v.l.n.r.
Mark Bos, Davey de Nekker, Danny Visser, winfred Boekholdt, yanick
wieldraayer, Jacco veenstra

en keeper Genien Visser.
op de foto ontbreekt Barry Mailly. Tevens bedanken wij Richard wijntjes die
tijdens ziekte ons team
heeft vensterkt.

30.

VOLLEYBAL
Beste Boyligers,
Ons jeugdteam zoekt volleyballers vanaf 12jaar. Heb jezin? Kom dan eens kijken!
Vanaf 1 februari kan iedereen 3 maanden lang gratis mee trainen. We hebben versterking nodig. Onze
allereerste wedstrijd hebben we een set gewonnen, maar dat is de enige tot nu toe.
Het gaat steeds beter!

OLIEBOLLEN
\Mst

u dat er op 29 dec. weer veel oliebollen zijn gebakken,
dat 28 dec. Wim, Gerrie, Jacob de V. en Klaas de sportkantine bakklaar maakten,
dat op 29 dec. de beslagmakers om 5 uur al stonden te mixen
dat toen vanaf 6 uur 8 bakkers de hele dag actief zijn geweest
dat zij 11.000 bollen geschept en gevist hebben
dat om.9.30 uur de eerste gevulde zakken langs de deuren gingen
dat Geertje en haar hulpen pas om 17.00 uur terug waren

dat Sierd bijgebrek aan auto's 2 routes reed
dat Jan Riemersma's avonds uitgeteld was
dat eerstgenoemden 30 dec. de kantine ruim maaKen
dat er buiten toen geen vetlucht, maar een brandlucht hing
dat er vanaf 1 3.00 uur door 8 moeders van jeugdleden gesopt en geboend werd

dat Sjoukje piepende beestjes niet leuk vindt (het moet hinniken)
dat

t

16.00 uur de kantine weer speelklaar was

dat de algehele opbrengst

t

f 3.800,- was

dat dit ten goede komt aan sportvereniging DOS/Boyl
dat deze club alle vr'ljwilligers bijzonder dankbaar is.
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NIEUWE KINDEREN:
Juf Lenie heeft 3 nieuwe kinderen in haar groep, dit zijn Edwin Vening, Ashley Mooy en Melissa
Rajavathanan. B'tj Juf Jannie in de groep is Jordy Ensing gekomen. Hij woont nog niet zo lang in
Boyl en is bijna 3 jaar. We wensen alle nieuwkomers heel veel plezier in 't Speulhokkien.

JARIG!!!!
Saskia de Vries
lris van Noord
Ruurd Bosma
Hessel van der Zee
Jorn Klaverboer
Jordy Ensing
Daphne Wijntjes
Joyce van der Helm
Jeffrey Mieras

7 maart
29 maart
16 maart
26 maart
3 april
7 april
20 april
24 april
28 april

3 jaar

4
4
4
4

jaar
jaar
jaar
jaar

3 jaar

4 jaar
3 jaar
4 jaar

BASISSGHOOL:
Erwin Boekhoudt en Aàron Dam zijn naar de Oosterbrink gegaan.

BEDANKT!!!!
Er zijn een aantal mensen die wij nog even voor het één en ander willen bedanken.

*

Anne Veenstra hartelijk bedankt voor het schenken van een Kerstbooml!
Begin dit jaar hebben alle peuters als nieuwjaarsgroet een prachtige doos potloden gekregen van
Dirk Peters (van camping De Bekhofschans).
Wat wij met Dirk Peters te doen hebben?
Nou, behalve campinghouder is Dirk ook nog architect en samen met zijn collega Amke Homan
heeft hij ons qeheel belanqeloos geholpen met de bouwplannen voor onze peuterspeelzaal.
Dirk en Amke nog heel hartelijk bedankt !!
O.J.P.... wij als leidsters en bestuur en natuurlijk alle peuters willen jullie hartelijk bedanken voor
de prachtige tractor. Hij is heel erg gewild en staat geen moment stil.

BRAN DWO N DENSTI CHTI NG :
Zoals u in de vorige dorpskrant hebt kunnen lezen, organiseren wU op
avond, waar gesproken zal worden over:
- hoe u onnodige risico's voor uw kind kunt vermijden,
- hoe u veiligheid in uw huis kunt verbeteren,
- hoe u uw kind goede directe hulp kunt verlenen.
Deze avond

is niet

í6 maaÉ

een voorlichtings

alleen bedoeld voor de ouders van de peuters maar voor iedereen die

belangstelling heeft!!

U kunt zich opgeven TOT í2 maart bij Jannie de Jong of Lenie Westerink
421634
4330í5).
Het wordt gehouden in de Sportkantine. De kosten bedragen 5 gulden (dit is inclusief koffie en
een vrijwillige bijdragen voor de brandwondenstichting).
Tot ziens op 16 maart!!!

32.
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Basisschool
De Oosterbrink op weg naar Daltonschool
Hieronder het tweede stukje in de serie artikelen over Daltonondenrvijs.

ln de vorige dorpskrant heb ik geschreven over het ontstaan van Daltonondenrijs en de drie

belangrijkste uitgangspunten nl.

o VrijheidA/erantwoordelijkheicl
o Zelfstandigheid
o Samenwerken
Deze 3 uitgangspunten zijn eigenlijk logische stappen in het proces van: "het groot worden".
Even een voorbeeld: ln de levensfase van baby naar peuter stimuleren we als ouders het proces van
leren lopen. Eerst gaat dat voozichtig aan de hand van een begeleider, maar als het even kan zo
snel mogelijk alleen. We juichen het toe als ons kind zelf de vrijheid neemt om de eerste schreden
alleen te zetten en vinden het prachtig als het zelf ontdekt dat tafel/stoel, of wat dan ook, daar een
goed hulpmÍddel bij is (zelfstandig beslissen). Heel vaak merken we dan ook dat er tijdens het leren
lopen steun wordt gezocht bij andere personen (samenwerken).
Het kind wil oeholpen worden om het uiteindeliik zelf te kunnen.
We weten ook dat niet ieder kind op hetzelfde moment met het leren lopen begint.

Waarom dan datgene, wat we de eemte levensjaren zo belangrijk, eigenlÍjk zo vanzelfsprekend
vinden, later veranderen.
Waarom in school allemaal altijd tegelijkertijd hetzelfde doen?
Waarom allemaal altijd dezelfde uitleg?
Waarom allemaal altijd dezelfde leerstof, dezelfde hulp, dezelfde behandeling?
Het Daltonondenrijs zoals wij dat op onze school invoeren, bouwt voort op het leerproces van de
eerste levensjaren.

Een middel om de drie uitgangspunten (vrijheidlverantwoordelijkheid en samenwerken) aan te leren
is: De Taak.

Al in groep 1 en 2 krijgen de kinderen een taak opgedragen. Natuurlijk wordt er aan die taak eerst
uitleg gegeven. Er worden afspraken gemaakt bv, over waaraan de taak moet voldoen, voor wanneer
hij af moet zijn enz. enz.
Hieronder volgt een beschrijving van de leerkracht van groep 112, over de praktische gang van zaken
in de klas.

Geert Pijlman

Dalton bij de groepên 1 en 2
Wanneer een kleuter in groep 1 komt heeft hij thuis al veel geleerd en dat gaan we, na een eerste
gewenningsperiode op school, verder uitbreiden.
lk noem een paar onderdelen op: zelf aan- en uitkleden voor de gymnastiek, zelf je jas dicht doen, je
zelf redden op de wc, zelf de materialen pakken die je nodig bent bv. plaksel, elkaar etgens mee
helpen en niet te vergeten je eigen spullen weer opruimen. Ook wordt de kleuters geleerd wanneer ze
naar de wc mogen zonder te vragen, hoe kun je iemand vragen je te helpen als iets even niet lukt.
ln klassegesprekken bespreken we het rode bordje.
Dat bordje staat regelmatig tijdens de werkles bij de juf op een tafel en betekent dat ze juf dan niet
mogen storen. We bespreken allerlei problemen waar de kleuterc mogelijkerwijs mee te maken
krijgen en met elkaar proberen we oplossingen te bedenken.

34.

Voorbeelden:
wat moet je doen als je een puzzel niet weer heel krijgt,
als je moet plassen en je krijgt de knoop niet los,
wat als je klaar bent en wilt gaan kiezen.
Nou dan vraag je of iemand je helpt.
Na deze gesprekken gaan we het tijdens de werkles in praktijk brengen. We beginnen met 10
minuten. ln die tijd ziet de leerkracht de leerlingen te observeren, wat er fout en wat er goed gaat. Na
die 10 minuten bespreken we even het resultaat, het bordje verdwijnt en de juf is weer voor iedereen
aanspreekbaar. Deze oefeningen komen regelmatig terug en de tijd voeren we op naar20 minuten.
Al heel snel redden de kleuters zich zelÍ uitstekend.
Dan stopt het observeren en krijgt de leerkracht de handen vrij om met een kind of een groepje aan 't
werk te gaan. Een groot voordeel is dat je in die periode niet om de haverklap gestoord wordt met
kleuters die wat komen vragen. Want dat komt de concentratie van het groepje waar je mee aan het
werk bent niet ten goede!
Voordeel van deze uitgestelde aandacht is dat alle kleuters leren zelfstandiger te handelen, hulp van
een klasgenoot leren inroepen en ook zelf verantwoodelijk zijn voor hun gedrag, want daar worden
ze op aangesproken.
ledere dag heefr een vaste kleur en een vaste indeling. Dat wordt iedere dag besproken en zichtbaar
gemaakt d.m.v. pictogrammen.
ln groep 2 krijgen de kinderen steeds meer opdrachten tijdens de werkles. ln de oude situatie gaf de
leerkracht aan wie wat moest doen. Kreeg een kind geen opdracht dan was het blij, want dan kon er
gekozen worden.

Degenen die wel een opdracht kregen, gingen soms zuchtend aan 't werk. Niet omdat de opdracht
niet leuk was, maar ze waren net van plan om iets anders te gaan doen.
Als de opdrachten door iedereen afgewerkt waren, begonnen we met nieuwe opdrachten.
De groep 2 van nu werkt op dinsdag, woensdag en donderdag aan een opdrachtltaak.
Op dinsdagochtend bespreken we welke opdrachten er moeten gebeuren. ln het eerste deel van 't
schooljaar zijn dat er 2, later 3 per week. De opdrachten en de materialen liggen altijd op een vaste
plaats.

De kinderen mogen zelf weten met welke oSracht ze beginnen. Of ze meerdere opdrachten achter
elkaar doen en aan welke taÍel ze gaan werken. Ze mogen ook de hulp van een andere kleuter
inroepen. Regelmatig zijn er opdrachten die ze samen moeten doen. Op dat samenwerken en elkaar
helpen kom ik verderop in dit stuk terug.
ls de opdracht af dan laten ze die controleren door de leekracht. Daama moeten ze op het takenbord
met de dagkleur aangeven dal ze de opdracht hebben gedaan. Als laatste "schrijven" ze het bij in hun
takenboekje.
ledere dinsdag-, woensdag en donderdagochtend noemt de leerkracht, voor aanvang van de werkles,
de naam van het kind en zegÉ dat ze een opdracht mogen gaan kiezen.
's Middags mogen ze kiezen: of een o@racht, of vrij kiezen. Zijn alle 3 o$rachten gemaakt dan
kunnen ze de rest van de week vrij kiezen.
ln de praktijk zie je dat de meeste kinderen eerst de opdrachten afmaken. Verschillende gaan ook's
middags met een opdracht aan de gang. Maar iedere ochtend één opdracht maken kan natuurlijk ook.
Het kind is daar helemaal vrij in, maar het is er wel verantwoordelijk dat alle opdrachten op tijd
komen. De leerkracht stuurt en stimuleert en zorgt dat er goed werk afgeleverd wordt.
De vrijdagochtend is de uitloopochtend, voor een kind dat om de één of andere reden nog niet klaar
is met alle opdrachten bv. een opdracht die mislukt is, of die erg moeilijk was, nog eens herhalen.
Het hulp inroepen van een andere kleuter tijdens een opdracht is wel aan regels gebonden. Het is niet
de bedoeling dat die ander het werk even voor je doet. Nee, dat kind mag aanwijzingen geven oÍ wat
uitleggen. U kunt begrijpen dat dat ook erg goed is voor de taalontwikkeling want de vraagsteller moet
een duidelijke vraag Íormuleren en de antwoordgever een duidelijk antwoord. Valt niet altijd mee.
Bij samenwerfting is het de bedoeling dat er overleg plaats vindt en dat er samen aan gewerkt wordt.
Niet dat de één het wel even doet of dat er één met de handen over elkaar kan gaan zitten.
Samenwerken en elkaar helpen is een proces dat moet groeien.
De kinderen uit groep 2 werken graag met het takenboekje. En van iets wat je leuk vindt leer je het
meest!

Bovendien voelen ze zich groot en flink en dat is weer goed voor hun eigenwaarde.
Als leerkrachten vinden wij ook dat er met meer plezier en toch goed gewerkt, en dus geleerd, wordt.
Geke de Wit
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Vakantie

Eerste dag

Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

2 april
30 april

í)
April
1 Eva Prakken
4 Astrid Bruursema
4 Silvia v.d. Berg
4 René Bron
I Matthijs de Jonge
I Carolien v.d. Berg
12 Jos de Vries
14 Patrick de Nekker

15 Mark Bos
16 José de Vries
18 Janine Veldmeijer

20 Sylvia Jonitsma
24 Michielde Jong

t/+\S I

íl

l-aatste dag
5 april
9 mei

13 mei

16 mei

22 mei
24 juli

24 mei
5 september

VIRJ+V\RDÀGINI

Mei
I Marileen Groenewoud
1 Jonit de Vries

2 Patrick Friesvijk
7 Jentje Russchen
11 Liam Bergsma
í4 Danny Wijntjes
17 Monika Edema
24 Remon v.d. Velde
24 Danielle Beun
28 Romana Groen
28 Nienke van Zanden
28 Pieter Benders
29 Sieta Dolstra

A

Juni

I Stefan v.d. Velde

9 Anouk ReÍtsma
13 Davey de Nekker
17 Josje Veldmeijer

M{n oprcclite dank, ook namGns
m[n rrouw' voor uw bclanEsÍelllng
en medslevsn tijdons mtln vertlljf
ln het dekenhuls en ook daarna,
voor all,e telefoonÍles, pnnclrtig
wenskaaíea, blo€mcn, Ínrltmanden
en bsoeksn.
Het was harftrcwarmend.
Jo en I'Yil R6sener tfanz

3A

Groep 1:
Wat wil ik later worden!!
Stefan v.d. Velde
Bastiaan Russchen
Marjolein Reinbergen
Jiske Dassen
Wiljan Veening
lsak de Vries
Tim de Vries

politieman
politieman
moeder
toverfee
boer
politieman
meester

po\iUu-m.an-

SLe(o",- v\A (Ie-\Ae-

\l /

Astrid Bruursema
Silvia v.d. Berg
José de Vries
Patrick de Nekker

juf

Matthijs de Jonge
Marileen Groenewoud
Patrick Friesntijk

werkman

moeder
kapSer
politieman
kraamverzorgster
kok

tr
Remon v.d. Velde
Romana Groen
Lisa Bergsma
Herwin Marks
Erwin Boekhoudt
Aáron Dama

HesselHilhorst

politieman
indiaantje

/

paardrijles geven
kok

politieman
ik wil gewoon werken
boer

J"ar*nl6
R".""o 6*un
ï\f

Groep 2
Wat wil ik later worden!?

Carelde Vries
Jerko Lenstra
Judith v.ct. Berg
Wnfred Boekhoudt
Joey Begsma

Siloïa

Be".*n*

voetbaltrainer
politieman

juf
trainer (Êjes)
trekkerboer

'taÏ;'.9."a

ko€óke-c

Boe\<hot,t.&k

Uoe!6o.\ lcro-iner

Uilke Bosma
Michael Frieswijk
Sylvia de Vries
Liam Bergsma
Danny Wijntjes
Nienke van Zanden

politieman
bouwvakker
moeder
dinopark bouwer
politieman
danseres

á

Josje Veldmeijer
André Jager
Hidde Kloosterman

Silvia Beun
Marco Asme
Bertine de Vries

moeder
vrachtwagenchauffeur
boer
kapster
vrachtwagenchauffeur
zuster ín een ziekenhuis
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Groep 5 en 6:

RA, RA WELK DIER
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Bedenk de naam van een (huis)dier en zet de letters van het dier,dat je hebt
onder elkaar. Op elke regel een letter. Maak met elke letter een zin over dat
dier, zonder de naam ervan te noemen. De kinderen van groep 6 hebben het
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Klauwt ook met zijn poten.

hem ziet
hij er achter aan

Ook is hij familie van de haas.
Neemt meestal wortels.
Ik vind het een lief beest
Je kan er leuk mee knuffelen
Nijntje is ook en konijn

ro leuk

Geert van de Boer.Groep;6

Knjgt

Achter je aan lopendoen ze vaak.
Tot de voerbak vol is luieren ze.

soms kalfies.

Ook eten ze hooi.
En ze geeft ook melk,
René Terpstra groep:6

Heeft iemand ook een beest
Ons beest heeft veel geleerd
Nu is hij 16.
De naam was bobby

Spitse en stompe snoeten hebben ze.

Renó Bron groep 6.

Op een dag eet I dier een 3 kruiwagens vol .
En heel veel beesten eten zo een voeÍmengwagen leeg
In de stal is het soms een lawaai of rustig .
En je heb ook wel tamme beesten
Nu bedankt dat je dit heb gelezen
Groetjes Robby Roelofsen. groep 6.
.

.

Deze beesten zijn heel mooi.
Onder water kunnen ze goed zwemmen.
Lang kunnen ze onder water blijven.
Fijne beesten zijn het.

In de zee zweÍrmen zever.
Jongen van het dier zwemmen gelijk'
Natuurlijk kun je ze zienin't Dolfinarium.

Af

en toe krijgen ze eennieuwe huid
Normaal ne je ze rnet
Grond hebben ze nodig om vooruit te komen

Paarden zijn groter dan deze dieren
Opa heeft er drie :Bimbo,Bruno,Misty
en ik heb er zelf ook een en ze heet:Sasha
.

prijzen met haar

s

s
1'

d
d

Poten zijn groot.
Op een kat lijkt hij.
tren roofdier is het wel,
Met zijn bek eet hij dieren
Altijd rooft hij alleen .
Melissa Jorritsma groep : 6.

Laat de reeën en rendieren niet rennen
Uit de beurt blijven
In Afrika leven ze
Plagen kan hij soortgenoten
Aanraken is gevaarlijk
Alleen aaien als je in een dichte auto zit
Razend snel is hij
Dit dier is levensgevaarlijk
EvaPrakken groep6
Heelveel beweging hebben ze nodig.
Om de paar uur worden de meeste uitge
Niemand is het verboden om zete auen.
Dat ze altijd lief is niet altijd waar.
Wietske Boeijenga Groep 6

Schade aan de draden maken ze ook
Crossen door de wei doen ze ook
Het moet een keer per jaar geschoren wordt
Alle boeren geven de dieren voer
Af halen van de lammetjes moet een keer per
Planten en gras eten ze

JeroenBokkers

Q
Heel veel beweging is goed voor ze.
Ons huisdier heet: Senna.
Niet alle dieren worden uitgelaten, maar deze dieren wel,

frinri.

groep 6

die vond ik zo

lief

En Grijsi is al oud hij zal vast snel
glulll.
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l2Maarl
Í3 Maart
í6 Maart
l7 Maart
í9 Maart
23 Maart

24Maart
24 Maart
30 Maart

í4 April
í8 April
21 April
2í April
22 April

Kinderdisco, Aanvang í9.00 uur in de Tille
Oud Papier - De Oosterbrink
Plattelandsvrouwen Broeder Aqui no
Bejaardensoos + ANBO lezig + dia's feitsreis
Gemengd Koor Boyl i.s.m. Chr, Mannenkoor te Oosterwolde
Vogelwacht Ledenvergadering 20.00 uur Café Mailly
Plattelandsvrouwen Paasknutselen bij Ria schuit,Bekhofireg 4
Bejaardensoos Zaal Kromkamp Oldeholtpade
Aanvang 20.00 uur Toneelavond ANBO afd. O.holtpade
Plattelandsvrouwen 80 jarig bestaan Friese Bond ie Drachten
Kinderwerk BTNGO
Gemengd Koor Slotconcert te Vledder
Plattelandsvrouwen Kunst en Kitsch Dhr. Verbeek
Bejaardensoos Drentse Taalmiddag, De TÍlle í4.00 ANBO + SOOS
Oud Papier - De Oosterbrink
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