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BIJ DE VOORPLAAT
Deelnemers van "de oosterbrink" tijdens de Avondvierdaagse in Noordwoldel

EVEN BUURTEN

Boyl @ost

Jetske Kloosterman,

en Rick en

Richard
Wijntjes, zijn geslaagd voor hun zwemdiploma.
Nog van harte geÍeliciteerd!

tuinieren, lekker koken en eten en genieten van
het buitenleven.
Zo, nu weten jullie een klein beetje wie we zijn
en we hopen dat we hier een hele leuke tijd
tegemoet gaan.

Het is bijna iedereen wel opgevallen dat onze
buurt met het dorpsfeest. nieuwe versiering
had. Voor elk huis stond een mooi bord met
erop een haan en een opkomende zon.
Met elkaar hebben we ze geverfd.

Een paar mensen willen we toch even vanaf

Gerard en Astrid.

De collecte voor het Nationaal Kinderfonds
heeft in ons dorp f 703,65 opgebracht. Bedankt
iedereen en vooral: collectanten bedankt!! O

hier bedanken:
Metinus Bult voor het zagen en in de grondverf
zetten. Toos en Yvonne Dekking voor de
voorbereiding en afwerking, en Co en Riet

Margret.

Tolboom voor het beschikbaar stellen van de
ruimte.

Onze nieuwe buurtgenoten die aan

de

Reeweg, op de plek van mevrouw Kuiper, in

een nieuw huis wonen stellen zich even voor.
BesÍe Dorpsgenoten,

We hebben nogal wat nieuws te melden deze

Ook aan ong srnds 23 april nieuwe bewoners

Te beginnen met de familie Anne en Jannie de
Vries. Anne is nu geopereerd aan z'n andere
oog en alweer herstellende. Jannie loopt met
rugklachten bij het ziekenhuis en is in

keer.

van Boyl, is gevraagd om ons d.m.v. een
ingezonden stukje even voor te stellen.
Nou, daar gaat ie dan:

Wij heten Gerard en Astrid van Dijk en zijn
komen wonen aan de Reeweg.
De afgelopen 4 jaar hebben wijgewoond in het
Veluwse Putten. Echter aangezien er een
enorm drukke rondweg letterlijk langs ons oude
huis wordt aangelegd hebben we besloten het
te verkopen en vonden een prachtig stekhie in
Boyl.

Natuurlijk willen jullie weten wat we voor de
kost doen. Voor diengenen die het nog niet
weten: we komen allebeide uit de luchtvaart.

Dan wat vrolijker nieuws: op zaterdag 27 juni
hebben we met de straat een barbecue gehad
bij Martin en Thea in de tuin. We hebben hier
met z'n allen een hele gezellige middag c.q.
avond gehad, het weer zat mee, de sfeer was
goed, het eten lekker, kortom voor herhaling
vatbaar.

t ln de nacht van 25 op 26 juni heeft Andries
GerardisverkeersvIiegerbijMartinair.#Wieldraayereenmotorongelukgehad,waarbij|

I

zijn been behoorlijk beschadigd is geraakt. Hij
mag er een poosje niet op lopen. (Vandaar al

I

Hii bestuur een 8-747 en is daarmee meestal
lang en ver onderweg zodat het op en neer
reizen naar Schiphol niet zo'n bezwaar is. Ik
heb iarenlang a/s purser gewerkt echter
onlangs heb ik miin uniform aan de wilgen

fif

afwachting of er een operatie gaat volgen.

gehaigen.

Onze gemeenschappelijke hobby is onze 3
paarden Tiemen, Guusie en Roza, 2 Friezen
en een KWPNér. Gerard rs een menner en ik
liever onder het zadel. Ook houden we van

rij

I

die auto's die af- en aanrijden met de I
hulptroepen!), Wj hopen dat hij spoedig weer I
hersteld is en wensen hem veelsterkte toe.
,r1Q-

y--=

Dan nog een leuk nieuwtje. Rudy en Wibo vaÀ

Kerkweg nr. 26 zijn op maandag 5 juli, na

11

jaar te hebben samengewoond met elkaar

getrouwd. Wij wensen ze heel veel geluk met

Hallo buurtbewoners, hier even weer een paar

elkaar voor nu en in de toekomst.

Tot slot wensen wij iedereen een

nieuwtjes uit onze buurt.

.

mooie

vakantie, met veel zon en weinig regen toe.

is voor een lange

Mevrouw Stikvoort

vakantie naar haar kinderen in Afrika.
Roelof André Groen en Marte zijn op 2 juli
letterlijk en figuurtijk in het huwetijksbootje

lmmy en Margriet.

gestapt.

Ook krijgen ze voor de bouwvak de sleutel
van hun nieuwe woning in Nes, dit dorpje
ligt tegen Akkrum aan.
Op 1 juni zijn Deamen en Ramon geboren.
Dit zijn de zoontjes van Johan en Hiltje
broertje van Jórny Ouwerkerk. Na een
verblijf van zo'n vijf en een halve week in
het ziekenhuis zijn ze nu thuis. We wensen

Boyl-Centrum
Hier weer een berichtje uit onze buurt. Veel
nieuws heb ik niet kunnen ontdekken.

.

We hebben met z'n allen een gezellig
dorpsfeest gevierd. Met 4 groepen deden we
mee met het ganzebordspel en ook met de
quiz van Zondagmorgen hebben we ons danig
geweerd. Ook voor de andere activiteiten was

een goede belangstelling zodat we op
Postkantoor

en

hebben hun huis verkocht, hier t.z.t. wat
meer over.

Buurtbewoners als jullie ook iets hebben dat
jullie graag in de krant zouden vermelden geef

een

goed geslaagd Íeest terug kunnen kijken.

Dat het

het gezinnetje veel geluk toe.

Fam. Oosterkamp en Jacob

dat dan even door aan ons.

weer helemaal

Er zijn weer een aantal felicitaties te vergeven:

is

*

verandert, hebben jullie natuurlijk wel ontdekt.

Het is veel ruimer geworden en alle dagen
open. Alle bankzaken kunnen er nu worden
afgehandeld. Het is wel handig als de
Rabobank gesloten is en men heeft iets
dringends af te handelen dan kan men terecht
bij Jan de Vrrj en hoeft men niet naar

Maandag 10 mei

jl.

hebben Sigurd van

Starkenburg en Janine Veldmeijer, na heel

veel uurtjes oefenen hun

*

Noordwolde.

type-diploma

gehaald!

Maandag 21 mei jl. mochten Anneke v.d.
Boer en Janine Veldmeijer hun 5" brevet in
ontvangst nemen van de KNBRD of te wel

Koninklijke Nederlandse Bond

*

'Wat is er toch met Wim v.d. Walle aan de
Hij is alle dagen thuis en loopt met z'n hand in
het verband.
Even informeren en wat is het geval;Wim is op
zijn hand getrapt tijdens een paftijtje voetbat.
De pink is gebroken dat is niet mis,

*

ver-

schijnen van dit blad,
Heeft hijnog sÍeeds zijn werkzaamheden niet

schooltas

aan

de

of stoot.

Tot slot, Janine en Sigurd hebben afscheid
genomen van de basisschool en staan in
september voor een nieuwe fase in hun
jonge leventje........ de middelbare school!
Janine gaat haar geluk beproeven op 't
Stellingwerf College in Oosterwolde en

Sigurd vliegt

heruat.

Na de bouwvak gaat hij er weer tegen an,
Ja, wat zo'n partijtje voetbal al niet veroozaken

kan".

zin

vlaggemast hangen, want hij is geslaagd
voor de MAVO. Tevens draagt hij inmiddels
de geel/oranje band van Jujutsi. Dit is een
sportieve doch pittige sport en het behalen
van een hogere band gaat niet zonder slag

Maar hij gaat het veld weer in, zodra het maar
weer genezen is.
Nu loopt hij met de vlag langs de lijn,
Dat is een goeie manier om er toch bij te zijn.

Het gaat gelukkig goed, maar bij het

Jelmer van Starkenburg mocht een aantal

weken terug

hand,

tot het

Redden van Drenkelingen.

uit

richting Wolvega,

t

Bornego-College.

Wij willen iedereen hartelijk feliciteren met hun
behaalde prestaties en véél geluk wensen bij

O
Annie.

hetgeen z'rj nu gaan ondernemen!!!

We wensen verder iedereen een prettige en
een zonnige vakantie toe.
Lammy en Roelie.

4

Boekelte
Hallo mensen,

Op 7 juni jl. waren Gerrit en Yvonne van Dijk
25 jaar getrouwd. Dat heuglijke feit hebben ze
de gehele dag gevierd en 's avonds hadden ze
de bruiloft in de stal thuis. We hebben een
mooi feest gehad, met alles er op en aan, we
wensen hen nog vele jaren samen in goede
gezondheid en veel geluk. Bedankt voor het

Wijwillen een ieder bedanken
voor de kaarten,
planten en de belangstelling
die wij kregen voor onze mini-camping
.De

mooie feest.

Bosfluiter".

We hebben ook weer meegedaan met het
Dorpsfeest, samen met Rijsberkamp en

Fam. \Mrjntjes.

haalden de 2" prijs bij het levend Ganzenbord.

Bij de stratenquiz zaten we in de onderste
regionen, volgende keer beter.

Afgelopen zaterdagmiddag (3 juli) zorgde het
onweer voor de nodige schade en overlast aan
de Boekeltenrveg 12, we hopen dat jullie weer
rustig kunnen slagen, sterkte.

Op 9 juli

jl. is Jetze Komrij getrouwd met

Brink

Cornelia Vergunst, van harte gefeliciteerd en
veel geluk in de toekomst.

Eerst stellen de nieuwe bewoners van de Brink
32zich even aan u voor.

En nu nog, lest best, stelt Leendert Koek zich
zelf aan u voor, veel woon en werkplezier in

Hallo, wij zijn Ronald en Elly van Bennekom,

Boekelte.

AnneenAnnie.

de nieuwe bewoners van de Brink 32.
Wij zijn hier komen wonen omdat Ronald voor
zijn werk is overgeplaatst naar het oosten van
het land.
Collega's van hem hebben Boyl en omgeving
aa n geg eve n al s p rettige woon pla ats.
Elly heeft inmiddels ook ander werk gevonden
en nu werkzaam a/s budgetconsulent.
Overigens is Ronald werkzaam als verkoper in
de luchftechniek.
Ronald
36 jaar geleden geboren in
Rotterdam en Elly haar geboorteplaats ts
Barendrecht, inmiddels 37 jaar geleden.
Voordat we hier lnuamen wonen, hebben we
heel veel huizen bekeken.
Voor ons is dit het leukste en mooiste wat we
konden vinden.
We willen graag even hwijt dat w'rj het tot nu toe
te gek vinden om in Boyl te wonen. We voelen
ons zéér welkom en zijn van mening dat wij de
juiste keuze hebben gemaakt.

m

Hallo mijn naam is Leendert Koek, ben 22 jaar
oud en zal zoals Harm-Jan Veenstra beloofd
heeft, mij zo goed mogelijk voorstellen.
Begin dit jaar ben ik vanuit Elsloo naar Boyl
verhuisd.

Daar woon

ik (en ik

alleen) aan

is

de

Boekelterweg 11, 2 jaar geleden ben ik in
dienst gekomen bij Dhr. J. Schep. Het eerste
jaar heb iR de paarden op nummer 5 vezorgd.
Sinds virg jaar aprilwerk ik bij de koeien.
Afgelopen jaar zijn we hier druk bezig geweesf
om het één en ander aan te passen. Dat is
gelukkig allemaal achter de rug en kan ik mij
concentreren op de melkkoeien. De bedoeling
is om hier een melk- en fokveestapel te fokken,
die op het hoogste niveau kan meekomen.
Tot nu toe verloopf a//es goed en bevalt het

rs

Overigens nogmaals bedankt

hier erg goed aan de Boekelterweg.

voor

het

welkomsboeket!

Leendeft Koek.

We wensen Ronald en Elly veel woonplezier
toe in Boyl.

5.

Het dorpsfeest hebben we weer gehad. De

Eic op het DAC Noordwolde
voornamelijk werkzaam is in de
runderen en de kleine huisdieren. Maar ook de
andere diersooften komen aan bod. Miranda
werkt in Zuidlaren in een kleine huisdierenlands. Nu werkt

opkomst van onze straat was prima, zowel de
Zaterdagmiddag als Zondagmorgen. Met de

waar

quiz waren we voor de 3" keer tweede, dus
een goed resultaat.

hij

praktijk.

André Jager, van harte gefelÍciteerd met het
behalen van je zwemdiploma B.

Ons huis is nog niet

af

zoals wij het witten,

maar na het nodige k/ussen voelen we ons wel
thuis hier in Boyl.

14 Mei jl. waren Wil en Jo Rósener Manz 40
jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd hiermee
en nog vele gelukkige jaren!!

Verder wensen we iedereen een zonnige
zomer!!l

Bezembuurt
Alleen maar goede berichten uit onze buurt.

Laten we beginnen met Ria, die weer thuis is
van haar hernia-operatie en haar geluk niet op
kan dat ze weer rechtop kan staan zonder pijn.

Bij de Hazeloopjes haalde Siona haar VBO-

Klokkeweg

groen diploma, gefeliciteerd.

Ze gaat naar de kappersopleiding in

De dorpskrant is weer uitgekomen en daarom
ook weer wat nieuwtjes uit onze straat.
Mevrouw de Boer werd geopereerd aan haar
knie en het gaat nu weer aardig goed met haar.

Ze is verlost van de pijn en dat is

Moniek verdiende met haar pony Miza een
eerste plaats bij de bestgaande rijpony in
Sonnega, proficiat en succes bij de Friese

het

voornaamste.

kampioenschappen.

16

heeft ook weer nieuwe
bewoners en zij stellen zich hieronder zelf even
aan u voor.
Klokkeweg

Emme-

loord.

Wij wensen hen veel woonplezier bij ons

Anouk Reitsma heeft de Oosterbrink vaarwel
gezegd en gaat de dagelijkse fietstocht
verleggen naar Oosterwolde.

in

Mirjam en Henk zullen beiden optreden op het

Boyl.

jaarlijkse

Ook willen wij de actieve mensen uit onze
straat nog even bedanken voor de mooie
versiering, die ze voor ons vezorgd hebben

tu

inconcert.

Tegelijk met het concert vindt een boeiende
Country-Fair plaats.
Het is beslist de moeite waard om Zaterdag 21
augustus van 12.00 (concert 13.00 uur) op de
Bult 3 in Appelscha te gaan kijken en luisteren.

met het dorpsfeest.

De mooie plant, die wij er aan overhielden,
staat in de meeste tuintjes nog te bloeien.

Gerda en Sjoukje.

Wat mij betreft, was het dit weer, tot de
volgende keer. ledereen een prettige zomer
toegewenst met veel mooiweer.

G. Bovenkamp.
Srnds half mei wonen wij, Eric Seesing en
Miranda de Brock, aan de Kokkeweg 16.
Beide hebben we de studie diergeneeskunde
gedaan in Gent (België), waar we een jaar
geleden zijn afgestudeerd. Na onze studie
hebben we eersf 9 maanden samen in
dezelfde praktijk gewerkt in het zuiden des

Snelshutte
In dit stukje willen wij ons even voorstellen als
nieuwe inwoners van Boyl.
Wij - Chris Woudstra en Jannie van Oostrum zijn half mei aan de DoldersumsesÍraaÍ nr. 16

6

komen wonen. Samen, met op dit moment nog
slecht 2 geitjes en een poes.
Hef r's een mooie plek om te wonen wat lang
zoeken heeft gekost. Al geruime tijd wilden we
ons graag in deze regio vestigen. Het is hef
afwisselende landschap met nog veel ruimte.
Maar vooral ook de gemoedelijkheid van de
mensen hier, die het wonen in deze streek erg

Maar nu dus slnds een jaar weer een beetje
'back to the roots" en het water is verruild voor
zandgrond. We hebben hier nog genoeg op te
knappen en hoeven ons dus niet te veruelen.
Hierbij willen wij de buurt nog haftetijk
bedanken, voor de prachtige pot met planten,
die wij hebben gekregen toen wij hier kwamen

plezierig maakt.
Het huis is door de vorige bewoners al aardig

We wensen u allen een hele fijne vakantie toe.

opgeknapt, maar er moet nog wel het één en
ander gebeuren. Dat zelfde geldt ook voor de
tuin. Maar zo zijn we de komende jaren lekker
bezig en kunnen we het ook met eigen ideeën
nog wat aanpassen. Dit is ook juist het
aantrekkelijke van een huis wat nog niet áf is.
Het dorpsfeest van begin juni was gelijk een

mooie gelegenheid om met enkele buurtbewoners al een beetje kennis te maken.

Alhoewel

we in Friesland wonen ls

wonen.

Hartelijke groeten van
en NiesT'e Rozema.

De Daok

,oschoordweg

het

Weststellingwerfs beter te volgen dan de
Friese taal. Zo schijnen we niet in Boyl te
wonen, maar in'Buil". Voor anderen komen we

\Áfij hebben een paar nieuwtjes te vertellen.
Carel de Vries heeft zijn zwemdiploma B gehaald, knap hoor veel plezier ermee!

hier nu "weg".

Maar weg van deze nieuwe plek, dáár zijn we
voorlopig nog niet weg van!

Ook hebben we een nieuwe bewoonster op de
Daoken n.l. \Mlma Bouman.
Wilma veel woonplezier samen met hond en
katten bij Meint.

W

Riisberkam F/Meuleveld

Even voorstellen,
Hallo, wij zijn Cor en Nrbsl'e Rozema en srnds
een jaar wonen wij aan de Kerlaueg 13 in Boyl,
met onze friese Wetterhoun "Beef .
We hebben het best naar de zin op ons nieuwe
stekkie en we genieten van de rust, de ruimte
en de mooie omgeving. Ook Beer voelt zich
hier wel op z'n gemak, hij heeft het druk met

En ja hoor op 10 juli was daar weer ons buurtfeest. ln tegenstelling tot andere keren hebben
we er nu een buurtdag van gemaakt.
Een dag met de huifkar, picknicken, panne-

koeken eten en.... heelmooiweer.
Nou dit was dus zeer geslaagd!
Meint en Thea

snuffelen, graven, achter de konijnen
aanrennen en op de uitkijk zitten. Helemaal

nieuw zijn we hier niet want we hebben beiden
onze jeugd ïn de buurt" doorgebracht.

in

Cor heeft
Vledder en Wlhelminaoord
gewoond en Niesie is opgegroeid in Steggerda
en Wolvega. Cor is 40 jaar, n scheepsÍmmerman en heeft een klussenbedrijf. Nieslb r's
39 jaar en is groepsleerkracht geweest aan de
basisschoo/ en ze heeft jaren voor de kleuterklas gestaan in Goutum, Heerenveen-Zuid en
Leliestad.

Nu doet ze de Zondagsschool in Elsloo

en

vindt het heerlijk om met kinderen te werken.

Onze vorige woonplaats was Dronten waar we
bijna 5 jaar op een woonark hebben gewoond.

kaarten, eadeau's, hanrldntkken
en beste wensen, dle

fi

mochten ontvangen
voor ons vertre[ naar Canada.
Tevens zeggenw[ hlerbfl alle lidmaatschappen op
van verenlglngen ln Boyl.
VriendeltJke groeten van
Rinse, Jannle, Ilaete en lltlleger.

)
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NED. HERVORMDE KERK BOIJL
IN EN OM DE KERK
PINKSTEREN
ln de pinksterdienst zongen we het lied:
"Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdrief'

k'ma

I

Een liedje tegen de angst. lemand zei eens: Een mens moet angst een plaats geven in zijn leven,
anders gaat angst het leven beheersen. Omgaan met angst kost ons moeite. Uitkomen voor je angst
kost moed, maar kan het begin zijn van het overwinnen ervan.
Daarom i s het goed met elkaar erover te zingen, erover te praten. Elkaar niet nog meer angst aan te
praten, maar samen te werken aan een wereld, waarin voor zover het van ons afhangt, veilig leven is.
Daarom is het goed dat mensen de moed erin houden. Dit door op te komen tegen (zinloos) geweld.
Hieronder het symbool tegen het geweld. Het diertje met die betekenisvolle naam "lieveheersbeestje".

@db
Informatie: Stichting'tegen zinloos geweld', poitbus 359,22Oo AJ Noordwijk.

DE PINKSTERDIENST
Het werk dat de Zendingscommissie heeft vezet voor deze dienst is harvenruarmend. Er was een

wereldbol opgehangen met daaromheen rode vlammen. Door de warmte van de waxinelichtjes
eronder bewogen de vlammen en de wereldbol. Daarachter stonden op rood papier de woorden:
"Door de wereld gaat een woord"
De tafel was aangekleed met bloemstukken en in het midden een plaquette van de aarde. bergen,
rivieren en bossen wisselden elkaar af. Vlaggen van de landen gaven aan in hoeveel landen de aàrde
is verdeeld. Maar toch is er maar één wereld. Ook in de liturgie deden leden van de groep mee. Het
was fijn om met zoveel mensen samen de pinksterzondag in de kerk te beginnen.

OUDERENREISJE''FRIESLANDS END''

Op 29 juni hadden we weer ons jaarlijks reisje. Het was een verrassÍngstocht door Drenthe. Vanuit
Makkinga ging het via Elsloo en Boyl richting Frederiksoord, waar we even rond de tuinen van het
Terracollege reden. Toen gingen we op weg naar Echten. Echten is een dorp van meer dan 750 jaar.
Er is een kasteel, maar ook een plaggenhut. Op de deel van een boerderij hebben we koffie
gedronken met iets lekkers erbij. Daarna maakten we een huifkartocht door "Echtensparadijs". Een
wisselend landschap met vennen, velden waarop zonnebloemen worden verbouwd, bos en heide. Aan
het eind van tocht stond een lekker diner op ons te wachten. Het smaakte voortreffelijk. Natafelen was
er gezien, de volgende afgesproken activiteit, niet bij. Eenmaal in de bus gingen we naar Westerbork.
Daar stapte een Drents sprekende gids in de bus, die de "Boerenhoeventocht", voozag van
commentaar. Terug in Westerbork dronken we nog een kopje thee met een plak krentewegge. De weg
terug ging langs leuke, kleine weggetjes. Commentaar op deze dag: HEr] MOOI!!!

DAGTOCHT FRIE5LAND5 END

8.

ZOMERZANGAVOND
Zondagavond 5 september kunt u weer meezingen in de kerk van ons dorp. Hendrik van der Meer zal
die avond voor en met ons zingen. Natuurlijk worden er veel bekende liederen samen gezongen. Hebt
u een lied dat u graag eens met anderen wilt zingen, geef het dan door aan de zangavondcommissie.
Zil zullen in dit blad meer vertellen over deze avond.

NA DE ZOMER
We zijn al druk bezig met het voorbereiden van de startdienst op 19 september, maar verder is er alle
tijd voor de zondagse kerkdiensten en om elkaar eens een bezoekje te brengen. Een goede zomer
toegewenst!

BALLONNEN WEDSTRIJD
De ballon die het verst is gekomen was afkomstig van:
Eline Jorritsma, gevonden in Neuenkirchen in Duitsland.
De poedelprijs gaat naar:
Anouk Reitsma. Deze ballon kwam niet verder dan het sportveld in Boyl.
De inzending is inmiddels gesloten.

Wytske Hartholt, Boekhorst 8
tel.512157

ZOMER ZANG AVOND
Kun je nog zingen,.......zing dan mee!!
Zondag 5 september 1999 is er in de kerk van Boyl,
weer traditionele zomezangavond. ln tegenstelling
tot andere jaren, nu niet eens voor maar na de
zomervakantie. Hendrik van der Meer zal deze avond
voor ons gaan zingen en spelen en natuurlijk zingen

We hopen er weer een vrolijke avond van
te maken.
De aanvang is 19.30 uur
Tot 5 september "de Commissie"

P.S. Wie kan ons helpen aan de woorden en de melodie van het lied Van Boyl.
We zouden het graag in het programma meenemen. Mocht iemand in het bezit zijn van dit lied, laat
het dan even weten aan Henny Boelsma, ïe\.421304.

1

PREEKROOSTER FRIESLANDS END
ln de dorpen Boyl, Elsloo en Makkinga.
Aanvang van de diensten 10.00 uur, tenzijanders vermeld.

juli
25 juli
1 aug
I aug
15 aug

Elsloo

ds. R. Boonstra

Boyl

mw. Germs-Klapwijk

Makkinga

ds. A. Vroegop

Elsloo

ds. E.J. Struif

Boyl

mw. A. Cornelis-Venema

22 aug

Makkinga

ds. E.J. Struif

29 aug

Elsloo

ds. D.E. Voortman

5 sept

Makkinga

mw. A. Cornelis-Venema

12 sept

Boyl

Hartholt

Elsloo

Hartholt

18

19

sept

Ziekenzondag, tevens staÉzondag Winterwerk!
26 sept
Boyl
mw. W. Hartholt
Zoals u wellicht opgevallen is, staat de muur aan de westzijde van de kerk in de steigers. De bedoeling
hiervan is dat de top van de muur tot halverwege opnieuw zal worden ingevoegd. Dit om het doorslaan
van het regenwater door de muur naar binnen toe, te voorkomen. Tevens is er een verbeterde afuoer
van de goten via een afuoer naar de gracht aangebracht. Dit om het optrekken van het vocht, via de
fundering, zoveel mogelijk te beperken
De kerkenraad.

O,B.S. "de Oosterbrink"........BEDANKT!
Woensdagmorgen

7

!!

!

juli, is voor mij een morgen am nooit weer te vergeten.

Na de reorganisatie van Frieslands End werd het kerkenwerk voor mij uitgebreid met het dorp
Makkinga. Daarom nam ik het besluit te stoppen met de godsdrbnsf/essen.
10 iaar heb ik met veel plezier gewerkt aan "De Oosterbink". lk heb er veel geleerd en hopelijk hebben
de leerlingen ook wat van mij geleerd. ln elk geval hadden we het goed samen en dat is al heelwat!!
Na de /essen werd er koffie gedronken en hadden we soms serieuze, soms humonsfische gesprekken,
maar ik vond het altijd heel gezellig.
De spiegel met naast de jaaftallen 1989-1999 en het logo van de school ook nog een geopende bijbel,
zal een ereplaatsje krijgen in ons huis. De door de leerlingen gemaakte boekjes zal ik nog vaak
doorbladeren, om nog even weer te denken aan die goede jaren op "De Oosterbrink".
Wytske Hartholt.

lo.

INGEZONDEN
Atelier Jackie
Aan alle belangstellenden,

Voortbordurend op m'tjn opleiding tot kleuterleidster en verschillende cursussen op creatief en
kunsEinnig gebied ben ik voortdurend op zoek naar mogelijkheden om mijn creativiteit tot uitdrukking
te brengen.

Aanvankelijk gebeurden de activiteiten, het maken van kleding, wandkleden en schilderen in de hobby
sfeer.

Vanaf 1985 legde ik mij toe op het maken van handgevormde poppen.
ln de jaren daarna ontsteeg dit werk het hobbymatige. Cursussen werden gegeven en talloze
exposities werden gehouden. De verkoopresultaten waren soms zodanig dat de productie geen gelijke
tred kon houden.
ln deze periode ontstond het idee van een eigen atelier, annex expositieruimte.
Het idee kwam min of meer in de ijskast omdat zich opnieuw een kans voordeed om les te geven aan
een school, voor bijna de hele week.
ln het midden van de jaren negentig kreeg ik een opdracht om, uitgaande van de modellen van enkele
handgemaakte poppen, een beeld in brons te maken.
Dit was de aanzet tot de huidige ontwikkelingen, waarbij ik beeldend vorm geef in keramiek en brons.
lnmiddels werden verschillende opdrachten uitgevoerd en zijn de eerste exposities gehouden.
De resultaten en het plezier in het werk waren van dien aard dat vorig jaar werd besloten om de ideeën
rond atelier en expositieruimte te venryezenlijken. De weektaak aan school werd teruggebracht en het
oorspronkelijke voorhuis van de boerderij is omgebouwd en ingericht.
De openingstijden zijn van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 18.00 uur, dan wel na telefonische
afspraak.

Vriendelijke groeten,
Jackie.
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DORPSNIEUWS
Dorpsfeest 19gg - Dorpsfeest í ggg - Dorpsfeest 19gg
Het Dorpsfeest ligt inmiddels alweer geruime tijd achter ons, máár wij
vonden het weer een goed
geslaagd dorpsfeest voor en door de Boyligers, waarbij opviel dai
ook Oe wi;zijingen in het
g.e-bruikelijke programma in goede aarde.viel bijvelenl
Wij hopen en rekenen er dan ook op dat U alleh in 2001 weer van de partijzult
zijnll
ln dát jaar ligt het in de bedoeling dat iedere buurt weer zorg draagt voor
een verlierde wagen.
Aangezien er dan wél met een thema gewerkt gaat worden,-welke ook geldt voor
de straatversiering,
zult u tíjdig weer'warm gemaakt" gaan worden door de dorpsfeestcommissie!ll

Bij het verschijnen van deze dorpskrant is waarschijnlijk de nabespreking
met alle commissies
eveneens al achter de ru9, máár mocht U nog op- en/of aanmerkingen h-ebben
dan Àoren wij dit toch
graag van U.
Schroom niet' want een portie gezonde kritiek omgezet in een dosis opbouwende
kritiek en/of
bruikbare nieuwe frisse ideeën, dáár kunnen we in net nieuwe millennium daadwerkelijk
wat mee!
En over nieuw en fris gesproken, zoals de meesten van u wel weten is het
bestuurweer voltallig.
Marijn Boekhoudt heeÍt zich spontaan aangemeld als nieuwe penningmeester (hij
ooet ziin naam eer
aan) en heeft reeds samen met de voorzitter en secretaresse het dorlsfeest
r àgó áig"sroten!!!
Wíj zijn hem bijzonder dankbaar en rekenen op een lange vruchtbare
samenwerninji

Totziens in 2001!!!
Namens het bestuur,
Meint Postma (rz), sylvia Huizing (secr) en Marijn Boekhoudt
{penn)

60-plus middag
Het was weer een heel gezellig samenziin met de, in totaal 39,
wat oudere meàsen van ons dorp
We hebben verschillende speltetjes gedaàn en dit is erg goed in de smaak gevallen.
De aanwezigen waren enthousialt en de spelletjes weráe-n met volle
inzet gïsÈelà.
Aan het einde van de middag werden de prijzen-uitgereikil

De éérste prijs was voor de groêp;

Marks
429 pnt
Neeltje Veldhuizen 523 pnt
Alie Kleinhoven 4ZZ pnt
Truus Dijkstra
437 pnt
Jan van de Berg
470 pnt
Totaat:
;;;iKlaas

De tweede prijs was voor de groep;

Jannie Bos, Wietse de Vries, Aaltje Hartsuiker,
Arend van Weert en Kees Bos
De derde prijs was voor de groep;
Geertje Zuil, Geertje jager, Annie Winters
Judith Bos en Jaap Dijkstra

Na de borrel en de bítterbal gingen we met Jellie Menger op eên muzíkale-reisl
Bij iedere plaats waar we aan èn door kwamen zongen wê samen verschillende
liedjes.
Het geheelwas kunstig in elkaar gedraaid want allJaanwezige werden
met naam en toenaam bij de
muzikale-reis betrokken!

Al met al was het een fijne middag waar we met z'n allen
met veel plezier op terug kunnen kijken!!!
Namens de 60-pluscommissie,
Alie Wieldraaijer, Geertje Nolles en Nel Bastiaans

\
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Kinderspelen
Het is alweer een tiidie geleden
dat de kinderspelen zíjn gespeeld.
We kunnen echter í"iugkijt en
;";h;t; geze'ige, gestaagde middag.

"t

Als éérste was er een ballonnenwedstriid

i"+ï:li5;:::of,l}!flr*

""iËiig'Ë"ttonn"n
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sinsen reserijkertijd, voorzien van êen
kaartje met

waaide hard en het was dan
ook een mooisezicht om
ardie

Ëir,:Ë'J,"Jffil;ïilïii;:runlï'j:,j.ï?i'.*r.rederrands
welke ballon het verste
is

Hervormde Kerk wesens het

gekome;kr"tiJ tezen nil nát'ni"r*,
van de Nederrands Hervormde

Tóen konden de kinderspelen
beginnen.

ËiËffi:J,g;ïii'JnïrurlJl[lïi:ïïïffi"
Het
6e spel was het.....springkussenl'-'--'

ffff

kerk.

regsen, het maken van een
terevisiescherm, het

'L*:#ï$::ffj,;ffÍ":."":hetspringkussenwerdnaarhartenrusrsêspronsen.

Dan volgen nu de uitslagen
van de kinderspelen:
1e praats "De

windowtj::"

T.t

55 punten.

h,gp?p,

aangevoerd do.or,Kobjg verdhuizen,
bestond u*;

Blllilï3ïÍ';J,",:::yÍ*:*ï É:$j"JH,::jÍïË: ffiïi""ï"í,H:,
2e plaats "De

JennirerJaser, Marin Zubonja,

on-Lineol' *91 52 punten' D"
slggp, aangevoerd ooor,rglin Jorritsma,
bestond uít;

*:i:ï""Ylï:í:ffi S"H[H'"J,.1#:ff fr.wiiá"iiËdiiàli"",ï"Kroosterman,.reriolenstra,
a3 nt3ats "De CD-Rommetjes,,
met 51 punten. De nrnan àa^^Ár.^^_r

r,
j1",,flï"ii:.:,liià;.R""Ë;h";:.ilË;ffiËï:,8:,.ïï:i,í:H?ilïlï,,ïï*T;ï.ï,,Jlnï:,"""#l*::",
4e plaats 'De Faxên' mêf 4g hrraran Í1^
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,ri"",ïilgï"dreJaser,

5e plaats oDe GomouteÉjes"
met 47 punten. De.groep, aangevoerd
d10r.Geke de

i:lË"ïiili:í3l;:ïai"i1;r":l:lnl*#;'4Ë;'iffi;Y"';:,ïlJ,i

wit, bestond

oo,"n", Ui,ke Bosma,

uit;

6e plaats

" De printers,,, ..De Surfens,, én ..De Glasvezels,
met allemaal 42 punten. De groepen
w. aren respectievetiji;
en hun
3:::::rg.*
Yvonne peereboom.
eà.t

V""*irà,

Robbie Roelofsen, Linsey Binnendii

van de Berg,
iËJ;;;" en Rrr'*{ aar*_ ^,.k, carotien
l*'jgfl #,H.iïlt#,Íi:,:;;Èï*:e:ïiïiïËnÉ::i:tll}:f;
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ue groep' aangevoerd door llona
Kim van der Geest,
van Drie,
Dri
ËË,ïË
ilisï"?:"'I":T;,i:?.n.",::ï111?jl*
poro"r, rrr"r['iír, besrond uit;
Nienke
NienkevanZanden,c","roËrii".-,-d;Ë:ï;:,ffi
van.
u"n z"nà"ri, è-"r"t de Vries.
Mariorein
!9
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8e praats "De Netwerkers"
met 39 punten. De groep, aangevoerd
ao.1,llouijg Berglma, bestond
uit;

#ïj;:l ::'","J::,Àfr Sfji*.-"ïï]li1;ïi*i:,s;::ïHï:

Ëï"ii"ng", J"nuànuil"n1n,

Doodhasen, besrond u*;
ïï{fï1,tr1Ïi[ï:ii;ff".11,:Ë:ï,n$::?j;3ïï:il.Jï::i:!,r"
Judith van de Bers, n"*r-lrràiliËn
cnika Edema, .roày rjerg.ma,

Ë.'inl.'ïïuun,i"=

'loe plaats "De lnternettep.'l
met 34 punten.
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gr:"p_, aangevoerd door
Mirjam Boer,
Joe'a Benders, Deborah Roerorsen, bestond uit;
sirvÈ de vries,

13,

Levende Stoelendans
Vrijdagavond was het een bonte verzameling van jongens en meisjes, dertigers en nog iets
ouderen, welke allen met véél plezier meededen met de levende stoelendan!!
Het fanatisme tussen de verschillende leeftijden deed niets voor elkaar onder, maar toch wonnen de
jonkies met verve.
De 11-jarige Bert Veenstra en 8-jarige Wilmer Terpstra waren alle levende stoelen te snel af en
kwamen als beste stoelendansers uit de strijdl
Het was al met al een leuke happening en zéker voor herhaling vatbaar!!!
Genie & Genie

Levend Ganzenbord
Dit jaar hebben wij, de zeskampcommissie, levend ganzenbord georganiseerd.
Het was, dachten we zelf, een groot succes!!!
Het ganzenbord liep door het hele dorp, waarbij gemiddetd om de 4 m 501 nummers waren geplaatst.
Zonder de Boylerweg mee te rekenen, want daarlangs waren i.v.m. de veiligheid géén nummers
geplaatst, bedroeg de route zo'n 2000 m.
Erwaren een aantal leuke spelvormen in verwerkt, alleen de overbekende put was vervangen door
een heuse schandpaal!
Het spel was zonder m99r gegchikt voor jong en oud en de deelname was dan ook overweldÍgend,
want eÍ speelden maar liefst 34 groepen van 6 personen van 12 jaar en ouder mee.
Ook voor de jongere kinderen was het echter een leuke middag want zij konden wél meelopen en om
beurten met de dobbelsteen gooien.
Overigens zíjn wij nog een paar dobbelstenen lcrvijt!
DÉs als iemand deze per ongeluk heefi meegenomen, alwas het maar als aandenken, dan
zouden wij het op prijs stellen om deze tocfr terug te kijgen i.v.m. een volgende keer!!!

*

Naluurlijk waren er ook bij deze ganzenbord-rniddag punten te verdienen.
Voor alle juiste antrinoorden op de vragen en het conect uitvoeren van de opdrachten kon men punten
scor€rn.

Hoe meer nummers met vragen c.q. opdrachten men dan ook dobbelden, hoe groter de kans om
hoog te
.*&..
Het was dus een kwestie van de juíste ogen gooienl!!

eindigen.

De uitslag luidt als volgt;

Í,

Boyl Oost

2. Boekelte / Rijsberkamp
3. Klokkeweg
4. Alteveer
5. Bekhof
6. Kerkweg

293,66
283,5

273
266,5
255,5
231

7. Brink
8. Daoken

g. Bi'j Harmke
10. BoylCentrum
11. Bezembuurt

12. Wissel

225,75
217,8

217
205,2
196
178,6

Al met al vonden wii het als ganzencommissie een zêer geslaagde middag en met meer dan
250 personen op de been wareR wii dik tevredenlt!
De ganse ganzencommissie

rq.

De Feestavond

Al met al is het dus een avond geworden waaóijvgoFlveelgelachen
kon worden en na het optreden
van de diverse artiesten probeerde het trio "umËrella'
oe steáming erin te houden door ervoor te
zorgen dat er nog een aantal uurtjes gedanst kon worden!
Bea en Gea

De Stratenquiz
ook dit jaar hadden wii over de opkomst va1 'stratenquiz-fanaten'
niets te klagen én ook zii
te iËs"";",á"lzoars betoofd was de qr
quiz
Í1mg:1,3"^fÍ:f,::lj::b,:lïq"l'niets
daadwerkelijk een'ietsie pietsie'ingekórt en de moeir;irneioslraad?
Te doenll!
sommige buurten hadden zérrs nojwat tiid over o* Èiti;
;;àËn, dÉs in 2001..........nr

naà

Hoewel de uitslagen al bekend zijn gemaakt op de afsluitingsavond
en ook het Aanpakken
ruimschoots aandacht heeft bestáeJaan ons dorpsfeest,
rïl"n
lvrj toch nog éénmaal onder de
aandacht brengen welke buurt het hoogst aantal punten
scoorde en wekeÉuurten een ietsje minder
(erwaren 522 pnt te verdienen) en tevás runt
utp
àe
pagina,s de voltedige quiz
terugvinden met de daarbij behorende juiste antwoorden.
De indeling van de quiz is hier en daaiiets
de pagina's zo goed mogetijk te benutten!

""lóil;

séwiI*;;

V\fij vonden het al met al weêr en waar gênoegên
en

voor 200i.....
zitten we alweer boordevol ptannen drÉs tot danlil
Alletta en Henneke

1e Bekhof

2e
3e
4e
5e
6e

de Brink
Boyl-Centrum

de Daoken
BiJ Harmke
Kerkweg

7e de Wíssel

463,5
446,5
434,5
419,5

pnt
pnt

pnt

pnt
413 pnt
4O2 pnt
397,5 pnt

8e Alteveer
9e Boyl-Oost
10e Snels Hutte

1le

12e
13e
14e

Rijsberkamp

Bezembuurt
Boekelte
Klokkeweg

375,5 pnt
362 pnt
330,5 pnt
309,5 pnt
304,5 pnt
291,5 pnt
285 pnt

VRAGEN OVER BOYL
waar in Boyl bevindt zich tegenwoordig de Bosfluiter? Familie
wijntjes, aan de venrversweg 7
welke Boyligers stonden met foto, naam en toenaam in
het weststellingwerfs journaal welke
verscheen in week 20? Anne en Griet Stot

15.

3,'"5,ï51ïH%n::nïïflf,i.:

iï iïï,:x ï:l ::i i:,,i: i:::j:ïi"*':;", \$fl
aangeboden

'trounile deelnemer' de Nuttert van der Heide Beker
Wie van de volgende drie, Roel Kreunen, Berend Fietsiunior àn paut Button,
heefi deze oerer

\q
\

echter nog nooit in ontvangst genomen? paul Button

Met de kavelruil'De D-Ênen'ln Boyí kwam in Friesland de 10,000ste vrijwillige
kavelruil tot stand.
Welke vier boeren in Boylwaren naast het Watersctrap bij de kavetruil betrokken?
Jonit Jonitsma, Rinus van stee, Anne Marks en Alberi Kleinhoven
Stonden de kanten de taatste tiid bol van de verhuizing van de bekende politicus
Hans Wiegel
naar het Drentse Diever, zo is er in Boylzonder alte vèd ruclrtbaarheid
een bekende acteur

a.
b.

komen lvonen.
Hoe luidt zijn naam? Joep Dorren
Welke rolgaat hij spelen c.q. speelt hij at? pipo de

6.

waar in Boyl bevindt zictr een depot van stomerij wchers? café de rlte

7.

pnl

e.

c.
d.
e.

f.
g.

Oow

U een beege rekenen? Tel op, bek af, deet en vermenigvutdig;

t:J sp-ortveld hangen vele reclameborden, waarvan
á"nt"l rnet telefoonnummers.
9p.
Tel3lgAiersvan de gevonden telefoonnummers b[ etkaarof,
""n
du, asffi42144g = 5€+1+4+2+
etc"l 352 - Let op bordje - R

Ngt*t her biielkaar opgetelde aantal kilomeËrs welke op hetANWB verkeersbord slaan die
U
vindt op de kruising Bossclnordreg/Alteveersureg! &í -'Let op bo(ie
-|
- tet op torfue - e
Jgt le-ptaampalen op Boekettet
een is, B twee, c drie etc. hoeveet is net rcáa DoRpsFEEST dan?
S:4
127
T9l de arEebakendewfe karnpeerplekken op hettenein van Sauna NierxrBoyl!
44
-Let op boqê-T
Tel de leeftiiden Yan oÍrze (Alleua & Herrreke) kinderen hj elkaar oF, deel
dit door 3 en
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=
lrek nu b van a aÍ, tel c erbg op, tren d ei weer vanaf, tel è hier'reer blj op, tnek f er vervotgehs
veqqnigsnrtcig dil getat met 2, fek
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T I af, dá oit ga;r ooor sêá-tLr
getatweer bÍ elkaar op tot U op í cijfer eindigil
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8.

Op biigaande foto's ontbreken de grezicfrten rran die Boyligers die
ziclr hebben ingezet voor de
op 30 apriljL gehouden rommelmarkt
De mysterier.rze Boyligers waren (ziin);
Foto í. Frans Kroostennan - roio áriitske ouwerkerk - Foto 3. Hans

wormgoor

FRIESLAND EN ONZE NAASTE OMGEVING
1.

Fries dorp is het'l(aneleon{orp'tot
!tlplk
Terhorne oftewel

Terheme op dn Fries

in de kleinste detaits na gebo.rwdll

Het Thialf-stadion is wereld,viid bekend. Wal betekent ecfrter
het woord Thial? Usgod

sf dienaar van Germaanse God Thor

Wat is het thema van het jaarlijkse Floralia-corso welke gehouden wordt
in Frederiksoord dit
jaar? "De twintigste e€uw, een terugblik,'
Op.3 januarijl. overleed Roelof Veen, de oudste man in Friesland
en tevens cje oudste nog op

zichzelf wonende bejaarde.
Welke respectabele leeftijd bereikte de heer Veen? iOZ
waar woonde de heer Veen tot aan z'n overrijden? oosterstreek

???
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o

l.

i)

7)

'weststellinErerf helpt Kosovo" datwas zaterdag 1T aprilde strijdkreet
in wolvega

Jss#
''pH

de geweldige opbrengst, na een vocizicfrtige schatting op
basis van het -.É +-i..rFu.;
::1ït,:Í,1:ï
gs'vicl'rt ínzake ingezamelde gcederen,te waarde van tevenirnidl"Ë;'ËnÏ#;;*.rcÍe
bij elkaar waren opgetetd? Ruim een krrart miljoen (resp. ÍS0-0OC +
SS.BSO

getd.

*

f-S.OOOl

wat vindt voortaan íeder jaar plaats

ín onze regio op de éérste woensdag in juni?
oefenalarm van de sirenes in onze regio (en Ín heel Nedertand)

Viife*dertig hondea uit heel Friesland stonden op de lljst orn mee te doen
aan de auditie vocr één
van de klangrijkste bijrollen van defïlrn "oe FÉkê", *étke gehouden
àt*Ëlg 22 **i1t.

"*c ó

ín Oldeberkoop.
De hcad zal de beste wiend speten van de hmfdrclspeler in de tweede
Friese film van
Steven de Jong.
lvalyocr personágie za! de hcofdrolspeler gaan speten ín de film .De Fóke"? schipper
De filrn "De Gouden swipe" qías een aantaijaren gelden de grote vuurdoop
van filàmaker De
Jong en daama heefi hii onder meer ervaring apgedaan als r{isseur van
een soapserie,
tengijl
'-F -J
hii rnomerÉeel te zíen is ars acteur in een reoamespo$e over
welke soapserie heeft hij rnede geregisseerd? onàenveg Naar Morgeri

tsËerenburg

NIEUWS UIT NEDERTÁND

I'

Tijdens het verhoor deor de parÍementaire enquêteemmissie
Bijlmenamp werd een kleine
ingelast omdat een oud+ninister door emoties bevangen in tranen
raakte en niet door
$Tsin-g
KOn SpÍeKen

Wie wordt hier beCoetd? Hanja Maij-Weggen

2'
a_

b.
3,

I februari van dit.jaar stond als gevolg van a&€Íe sneeurval in combinatie met hagelh.rien en
iizef, biina geheel rijdend Nederland stit.
.!va!was de leng*e van deze rrega-file? gzs tm (AD! bÍjna 1oa0 km (Telegraae
Op hoeveel kilometerstond het oude record? eOO f"n
op

welke bacÉerie dook tiegin maart waáÍ op en veroorzaalde behocrtijke paniek?
De Legionella bacterie dook op op de Westfriese Flora
Wanneer kun Íe bij de Staat schade verhalen als je buíten je scfruld
oÍn
{verooeaakti met een motorvoertuig? AIs dit gebeuÉ op 2oab.wegen

*fl

ongeluk krijgt

{i.v-rnlladheid Zoab}

Binnenkort kunnen stellen die kinderen willen ziózelf eerst testen
of zrj oberhaupt wel
-- ,geschikt,
ziln voor het ouderscfriF: op welke wijze is dit binnen atzienoare tijd
mqgelijk?

F

ftIiddets eea virtuele baby oftewel conqputerkind

6'

Ê11 kpaald gedeelte (provincie) van ons Íand is bijzonder tevreden
over zicfrzetf, vindt zidzetÍ
zelfs mooier dan andere Nedertandersl
WeÍk gedeelte van sns tand is die zeffuerzekerde maning toegedaan?
LÍmburg {Zuiderlinge*}

7,

Het "witte gaud' van Naard- en Midden Limburg genereert
eefl economiscire waarde van rcnd de 1ffi miljoen,
Vfat word bedoelt met "w*te goud? Asperges

L

ln Leerdarn werd op 5 mei vaor het eerst in Nederland
dit bord geplaaist.
Omschrijf duidetíjk wat dit nieuwe verkeersbord inhoud!
Parkeerplaats voor zíc htbaa r zrlrangere vrouwen

lf?: !r1,, de werkelijke naam van het werk van Piet Mondriaan, ook wel ,de Nachtwacht van de
20e eeurd genoemd,
lat o.n 31 augustus jl. aan de Nederlandse Staat *"ro
en
momenteel te bezichtigen is in het Nederlands Gemeenterijk
Museum in Den""nóËoojen
HaËg?
Victor Boogie Woogie

10' De productiemaatschappij lD&Dtv, liet het voorlichtingsbureau van
het Europees parlement
ruim f 100'000 betalen om acht europarlementariêrs áee te laten
spelen m"t
uiterst populair
televisiespelletje.
"en
Aan welk t.v.-spelletje deden zij (per toerbeurt van twee) vier keer
mee? Triviant

BUITENLANDS.NIEUWS
Welk transportmiddel, dat gold als het veiligste transportmiddel ter
wereld, verongelukte in
Duitsland na bijna 100 jaar schade vrij rijdeá? Monorail c.q. zureefbaan
van w"Ëp"*a
De Amerikaanse democratlscle více-president Al Gore heeft zictr
officieel kandidaat gesteld voor
de presidentsverkiezingen in 2000.
De (in januaríjl.) belangrijkste republikeínse kandidaat is de zoon
ván een ex-president
van de Verenigde Staten.
a. Hoe luidt de naam van deze republikeinse kandidaat? George
Bush junior
b. Hoe luidt de n€am van zijn vader? George Bush
ln Amerika is een nieure uitvindíng gedaen om het overgavicht
van de bevolking tegen te gaan:
de televisie-fiets.
Deze t'v'-Íiets is met name bedoeld voor de jeugd van 8 tot 12 jaardie
over het algemeen veel
voor de buis zit.
Op welke wÍjze werkt deze t.v.-fiets? De televisie-ftets is elektronisch
gekoppeld aan het

beeldscherm, om beerd te krijgen moet ercontinu getrapt worden.

'op 26 ?priljl' precies

13 jaar na de ramp in de Tsjemobyl-kemcentrale, welke
ontstond door een
ontplofring in één van kemreactoren in het oekraiense rqemoóy,
brak er een virus uit waardoor
met name Noorwegen werd getroffien.
Hoe luidt de naam van dit virus? Tsjemobyl-computervirus

y:t

i".q9 aanleiding dat president Clinton wil dat wrede video-speletjes ats "Doom",

.y*1,ï:T*l^,:1_ry-ellptincrworoenseoovcot""n,ipióoïÀ;Ë;;"#;y-Ën'ruintenaowir

l":1f i-s]:tgl?rp:ï"!:"-aanzientijkÈnerminoer"nz'H.iui*A;;;Ëlj;iilïoid:
een schoot in ï Amerikaaása Litteton
{en eerde; ËËàï'Ëilffi;
i"jl,ï::r"o
delicten)
De 41-jarige Lana Wood werd dit jaar in Engeland uitgeroepen
tot Zakenvrouw van het Jaar.
Van welke momenteel razend populaire jeugdserie is'zij oe'oecànkster?

ó..-..rÈlËiuaeEs

WERELDBEKEN DE AARDBEWON ERS
Oprah Winfrey heefi de oorlog verklaard aan Barbara Walters,
de vrouw die Monica Lewinsky
heeft geïnterviewd, omdat zijzett namelijk de hoogste ri;ncijfers
wit h;Ë;.-'Met welke bekende Amerikaans e zal ziinu oan oàr aan'hei
jaar
eind

van het
een interview
hebben? Hifiary Ctinton
oprah Winfrey heeft óék de oorlog verklaard aan een bekende Amerikaanse
presentator, die,
hoewelhij hoge kijkciifers scoort, in naar ogen de'markt'veaiekt
met teveel sex en geweld in zijn
programma, waardoor hij een verkeerd en agressief
beeld schetst ván en áán het Arierikaanse

volk?
Hoe luidt de naam van deze presentator? Jerry Springer

Wat is de naam van de fractieleider van Leefbaar Utrecht, die tevens
een bekend zanger is?
Henk Westbroek

,NW

3.

welke bekende pop 'vierde' op 9 maart 1999
haar 40ste verjaa rdag? Baóie

4.

$"#'8ffïi#Jrï::1""'setuigenis

voor de senaat op 2 januarijt,
seregetd krachr bij met

waarop duidde' volgens communicatíe-deskundíge
Jan Hargrave, haar gespreide vingers?
Dat zii de waarheid sprak!
{iemand aie iit te nóen' he;ftï;
"vv'r us handen meestar gebogen met
de vingers dicht tegen elkaar|
5.

b.
o.

Een bekende NederÍandse zanger raakte
in de nacht van zaterda g22 opzondag
23 meiernstig
ggwond bijeen éénzijdig auto ongetuk.
Hoe luidt de naam van deze zangier? Èennie
Jolink
De band waar hij in speelt had eàn protástloileenkomst
georganíseerd op woensdag 2s mei
tegen de aanleg van een zeker iets àoor hun
áchtertuinlti, wei[e vervolgens gewoon doorging.
Tegen wetke eventuere aanteg protesieerden
zij?

D;Ë;il;tij;

de Noordtak

spice girl Mel c. zingt de.titersong van de eerstvorgende
James Bondfirm:
"The wortd ts Nor Eiough".
antwoóra op uiáag 2a w 2iverdient
We vertolkten de titelsoág vàn de volge'nOe Bondfilms:

N;;d;iliist

"Tomonow Never

b.

"Gotden
"The Living Daytights"
'A View to a Kill"
"For your Eyes Onl/

c.

d.
él

f.
g.

h.
i.

- Tinaiumer
- A_HA

JJ

- Duran Duran
- Sheena Easton

JJ

welke Bondfïlms werden door.$ votgende artíesten
van een titersong voozien:
Tom Jones
- ..Thunàerbalt,,
Gladys_Knight - ,.Licênse to

Sinatra

Kilf'

tI

- ,you only Live Twicê,, Jd
PaulMc CartneyM/ings - ,.Live and1"t OieiJ--Nancy

10 punten)

Dies" - Sheryl ë-r,,

a.

Eye"

u

JJ

HUIS VAN ORANJE EN MEER BLAUW BLOED
1.

a.
b.
2.

Kroonprins wllem Alexander (b)lUkt al sinds 1991 aan
een bepaalde ziekte te lijden, maar apriljl.
demonstreerde hij echter bii eenfi-kse klimpartij
momenteel ouèt. e"n goede lichamelijke conditie
te bescfrikken.
Hoe luidt de naam van deze ziekte? Besnier Boeck
wat werd er in rap tempo door hem bekrommen? De chinese Muur
Begin februari nam de wereld op waardige en indrukwekkende
wijze afscheid van een van de
meest opvallende vorsten van onze tijd, koning Hoessein
oin-tatalvan Jordaniê.
wat was het rnooíste en voor vele meest ondéikbare eerbetoon,
welke

bewezen werd tijdens de
uitvaartplechtigheid? Vriend en viiand herenigd (onverzoenbare
extremisten en als meest
gezochte terroristen bestempelden leiders waren
verenigd, stonden zij aan zrj, wisselden
blikken en soms woorden en/of schudden handen)
Koningin Beatrix was één van de weinige vrouwen die Koning
r 'v-vvv"r begeleidde !
'È Hoessein
-vvv'v'vve op weg naar
zijn laatste rustplaats.
Waarom was dit zo bijzonder? Naar Arabische traditie vervullen
alléén mannen de

begrafenisrituelen

c.
d.

ïtt",.de
op-welke

lie.velingsvolbloed van Koning Hoessein liep te midden van
de stoet de grafheuvelop.
wijze werden de rege raarzeridoor de hengst meegedragen?

Achterctevoren in de stijgbeugels
wie zal overeenkomstig de wens van Koning Hoessein de hengst gaan berijden?
Niemand, de hengst zal nóóit meer bereden wordenl

70.

welk lid van onze Koninklijke
familie bracht.onderlg3tst
áà-";,:ïffi:ïïntdaan uiiÀlt een bezoek aan Tirana temidden van het
'""r'Ë
van

ffin::ïiff'n
4.
€1.

b.
c.
d.

ar dat reed?

"ï"Jiouwen

op 30 aprir 1999 werd
lool het here rand uitb_undig Koninginnedag gevierd.
Hoeveetjaar wordr Koninginná"ó
á,'l'p
aprít gevierd? S0 jaar
W_etke teden van ons
xo"i"r.rii[Ëi,.'"iïi]

jaar? Prinses
*tËnawe'o
wie statdit jaar middets

,t
gï"" Ë"il',ïl"tiX,ffi#f:,i:?."!Jj:'f

"';;*Ë;Al

ritie op Jà r]eË

iï::j'ff:;:Ëliï:ï?'"*ffri";t?:Ï::r':ffiï

ïJïo*,

reeftijd bereíkten zij
dit

prins craus

lï:x*nrs om zo on,usren in de stad

DIEREN
1.

a.
b.
2.

o-p 12 aprilil' werden
ruim--400 dieren,

di"

de juiste invoerpapieren
:gnoï'';r:":'"ï'"'
naar ons rand reisden,

ifl#-ft"ff sïË#hrËï:rilff
weretdberoemde

fraaie tGrthuizer
[Vellg
oe"snáËËtï"i;",ri"
je"Ë" j"Ë-j,:ïï:ffi

:lirffi"1:$:,J:ïirenvoed,)

ln ïh0ringen is het fgT]"lv€n
een reuzenduizendpoot gevonden.
Het dier reefde rono

zs6;iËà"ïá"r=ËË."n. Ho" láne";;'iïze

4.

ff*ï#J#?leken

ouizendpoot? z meter

in Nederland is begnet
met de Bo'eria Bursdorferi
die deziekrevan

Ê[ii+liï""#ffiFË*1ffitru;ï;;::"'*-""ï:"'
SPORT
1.
ct.

b.
c.

d.

gÏ-;t;ryËÏi:rtrfi ï:ri:JïLn:::H:ïï,ffi iï;::*:3HH:Hil:,ï',0""

$-rurfr-t*rur*ï*5*"_,:X".:ï-*-*

vo.r de were d

ffK? Resp. le en 3e plaats
2,
a.

j:,"

b.
c.

d
3.

mi$i::*r'Ëlr-n+*'i:mr*d*ïï;ffi ,,.,*;"
jï"";'f":-ii[ïJ"ffi ii],*ï::ïffi
ï:H:::::::
i"","'tffi
rp,

*i*ï*ïïfr HËï:"Ë$I";,idËi:iliiïr{dd;x j"::",*";;:"

2t

a.

b.

c.

Wat was de eindstand na 2 x 20 minuten voetbal? "Rood-wit" Aiax vêrsus .,zwart"
Ajax
eindigde in een 1 - 2
lndien er gescoord werd,wie was (waren) dan de doelpuntenmaker(s) tijdens deze
wedstrijd?
Marco van Basten (rood-wit) scoorde 1 maal tegen Jan wouters (arart) 2 maal
Na afloop wilde 'nummer 14' het (dank)woord nemàn maar werd even 'monádood' gemaakt
door
Ajax-voorzitter Michael van Praag die hem een onderscheiding in ontvangst liet neÉren.
welke onderscheiding werd aan Johan cruyff uitgereikt? gre-iio van Ajax

4.

Welke bekende tennisster heeft een scheiding van tafel en bed aangevraagd omdat de carrières
van hemzelÍ en zijn partner'lijden' onder het hr.rwel'rjksgenot? Agassi (partier Brooke Shields|

5.

Welke voetbalvereniging lanceerde begin van het jaar een 'babylijn' op de markt? Feyenoord

6.

Sinds zes jaar sierde de naam van Batavus de shirts van de pompeblèdeclub, SC Heerenveen.
D.e fietsenfabrikant gaat zich nu echter richten op een andere tak van sport
en dus is er een
nieuwe hoofdsponsor gezocht én gevonden.
Wie is de nieurve hoofdsponsor van SC Heerenveen? Telekabel
Welke sport wil Batavus nu gaan sponsoren? Wielersport

ct.

b.
7.

wetke plaats eindigde de jeugd van SC Heerenveen tijdens het traditionele
Eurovoetbaltoemooi?
werden tweede (wonnen ze in de voorrondes van Ajax, in de finale
!_ii

!P

verloren zê yan datzelfde Ajax)

MULTIPLE CHOICE
1.

Begin van het jaar werden in de krant door twee verschiltende eetgelegenheideigenaars
een
gedee.lte van een gebit getoond. De één stond met een bovengeOii
op?e foto en-oe

anoer

showde op een Íoto een ondergebit.
Wat was er zo bijzonder aan beide protheses?

A. Tandarts failliet na leveren.haff werk,
B.'Gevonden voon verpen' tussen keukenefoal van beide eetgelegenheden
C. lnbeslaggenomen van één en dezetfde.ee$iraaf
Op het landgoed Verwolde bij het Aóterhoekse Laren staat de dikste eik van
Nederland.
Hoeveel meet deze circa 500 jaar oude dikste eik?

A. 5.93 meter

3.

8.6.46 meter

C.7.5í meter

ln welke stad werd 'The venetiarf het grootste hotel ter wereld gebouwd?

A. Beverly Hills

B. LasVegas

c.

Wat doet een wild arijn als haar jong spoorloos is?
A. Zij doet niks, zal het niet eens missen
B. Hysterisch knonend gaat zij op zoek en reageert heel agressief op alles
wat ze tegen komt
c. Zo snel mogelijk wêer ailanger worden om Ëet verlies ticompenseren
Verschillende cafetariahouders in ons land weigeren in verband met de oorlog
in Joegoslavië
nog langer'patatjes oorlog' te verkopen.
Zij hopen met een nieuwe benamÍng héér Nederrand te veroveren.
Hoe luidt díe nieuwe benaming?

A. "frietje feesf'

B. "vrije frieten'

72.

C. "patatje vrijheid"

------_t

6'

De 33-jarige Nepalese sjezpa Babu chiri heeft
een aantal uren op de top van de Mount Everest
doorgebracht en vestigde daarmee een record.
HoeveeÍ uur heeft hij op de hoogste plek op
aarde gezeten?

A. 14 uur

8.21 uur

C. 28 uur

Duitsland mooiste, claudia schiffer, demonstreert
in de recramespot van het Franse automerk
de veiligheid van een airbag door frontaar ergens
9,Jt::"
tegenaan
wat is er zo'bijzonder'aan het feitáat juist zij in aezË iect"ïáràot te rijden.
optreedr?

schiffer is van Duitse komaf en maakt reclame voor een
l'B. Qt-auala
Frans automerk
Claudia Schiffer

is hetemaal niet in het bezit

c' claudia schiffer is alvele

*É","ii"

""n ""r
malen betrokken (verantwoord"íqr;

g"*""st

bij een auto-ongeluk.

welk dier konrt niet in het Nationaar park de oosterscherde
voor?
A" Snoek

9.

B. Zeepaardje

C. Zeekat (Sepia)

Wat maakt de sctrolekster zo bijzonder?
A. Manne$es kunnen eieren leggen
B. De bijzondere oranje fleur vái de snavel
C. Snavel past zich aan aan het soort voedsel

UITGEROEPEN TOT..........

1.

welk symbool is uitgeroepen tot het bekendste symbooltja
van deze eeuw?
A. Smiley

2.

B. Rose driehoekje

G. Flippo

welke videocrip is uitgekozen tot,Beste videoctip
uit de Gescrriedenis,?

A.'Thrille/' van Michael Jackson
B. 'Love is All" van Roger Clover
C. 'Sunday Bloody SunAay" van U2

3'

wÍe werd in Amerika uitgeroepen to|zangêres van de Eeurn/?

À

4.

Barbra Streisand

B. Tina Tumer

C. Madonna

Wie werd in Amerika uitgeroepen tot ,Zanger van
de Eer.n/?
A. Elvis Presley

B. MichaelJackson

C. Frank Sinatra

Welke reclamespot won begin van het jaar
de Gouden Loeki?

A Voetballertie van de Calvé pindakaas reclame

!.

.Gro-en ....', Fruit Joy-ijsjes etenOe iamilie voor het stoplicht
i"Jà,"", voor Dutchtone

C. Leslie Nietsen met eénbêen

wie koos het Amerikaanse weekbrad "peopre"
tot,Mooiste Vroutv van de wererd?
A. DemiMoore

B. Nicole Kidman

23

C. Michette pfeiffer

-

7.

ffi'ff xï"il;:"ïI;ï#:ff

door het Nederrands pubr iek
sekozen tot respectiever ijk

A" Rutger Hauer en Monique
van de Ven
B. Jeroen Krabbé en Winek_e
C. Antonie Kamerting en Wilteke

6;;;;.y
AiËil'-

PUZZ,ELS, FLA'ADS ELS, Vt DEO_OPDRAC
HTEN
EN WAT AL NIET II/IEER
Even BiJpraoten
jaarsang 21 no- 2, vindu
de vorsende sedeertes tekst c.q.
bijbehorende
Zoek de gegeven teksJ oj afbeeldingen
op en
btadzijde het sepraatst staa*r-voóiï.olií"i*t noteer onder welkerubriek, welk ,kopje, én op welke

lÏ":il::.::'.'.p..'.].!""

"nt*áoË'

.

Tekst c.o olaatje
b.v. níeuvve peuters bt! juf Lenie

1
2.

"Als ík kon zou ik ieder mens
'Vremd volk op het arf

illiËii

u

1

0 punten.

Rubriek
"t Speulhokkien

'Kopie,

Ned. Hervormde kerk
Verenigingsleven

Pinksteren
Bejaardensoos

Nieuwe Knderen

Ele
30

6
19

3.

z.*.zr----z

Verenigingsteven

4.
5.

TRIOMFWAGEN
Ledenservice: 421gg0

Vogelwacht 'Boyl' e.o. 18

Puzzelpagina
Verenigingsleven

Woordzoeker
24
Vogelwacht "Boyl" e.o. 18

u

PSZ't Speulhokkien

Logo treintje

30

Even Buurten

Bezembuurt

4

Basisscfrool

Daltonschool

o7.

L
L

rt c

nieuwe'Bankstel"
een rustige, gezeilíge,
.e1leerst
wefl<zame sfeer

a,@

Even Biïpraoten jeugd Hoe gaan
woorden...

10. "Twee weten meerdan
één"

1't. Leeuwarder Courant
12.

13. Op Bassie rijden

t+ HEB HART VOOR
HET DORP
15,

-ê=__

16. Zwaardvis Brons
17. dat zij beledigend of discriminerend
kunnen zijn voor
18.

&/-/=,,,

32

23

Dorpsnieuws
Verenigingsleven

Stratenquiz
Gezocht!!!

22

Basisschool

Mei-vakantie gr 3-4

36

Basisschool

Wat doe je het liefst

u

Sport

Voetbal Vereniging

29

Van de redactíe

FinancÍeelovezicht

3

Even Buurten

Brink

4

Colofon

(redactie)

Sport

KC'89

15

,

A(4r,7r)-)

7q

27

19. 'intelligentê blik'en hun
'uiterst beschaafd
20. kampioenschap en de
"vliegende schotels"
tvVaarJos

2.,.

Verstllryren in rijclt

22. Q-+oQn:{
23. ('83) Cupido
24. veel

folntnel te koop

25. dit jaar fenomenaal.

26

6ínDí

Dorpsnielrws

Feestavond

15

Sport

Herenvolleybal

28

Basisschool

Groep 7 en 8

41

Basisschool
Dorpsnieuws

Groep 5 - 6
Reunie 2000

3B

Basisschool

Groep 7 en

I

4A

Van de redactie
Dorpsnieuws

Opbrengst lijstcot lecte
Afsluíting

17

3
16

Waar of Niet Waar
Gelooft U dit gegeven.....noteer

dan waar, noteer niet waar.....als U denkt in de maling te worden
gênomen of met een fabeltje van doen te hebbenl
loor ieder juist antwoord veroÈri U 1 punt.
u te weten op welke waarheid een eventueet fabettje
berust, of kunt U ;J;;;;
?"lft
waarom deze
stelling niet waaris, dán kunt U voor iedere @necteuitÍe! 1 punt extra
verdienen!!

1'

ln de zeer zoute Dode Zee leven vissen die nergens anders op
aarde voorkomen.
Antwoord: NIETW-AAR Erteven hefemaat gee.n
in

vjgsen

de DodeZee

171972 werd Napoleons-gedroogde penis bij chrislie,s in Londen geveitd.
Antwoord: NIET WAAR. Werd in rgeg te koop aangeboden

maai haatde

/n

vraagprijs niet

Gherlie ChaBlin wqrd 3e in een wedsfijd vaar gherlie ChaBtin{ubbefgangers,
Antwoord: WAAR
Hej wifl<etryagen$e in de supermarkt staat op de tweede plaats
van de wereldranglijst voor meest
gebruil(e vigrwietars,
Antvnord: WAAR. De enige vienrielar waar êr meêr van rijden
is de auto.

S'

Als je op een z9meravond een "A' zingl, loop je he-t risics een
mgnd vol manngtjesmuggen te
krijgen. De vrouwgesmug produceert àie toon met haar vleugels.
antvvoord:

6.
7

'

I'

9'

WAAR Maar gerukkrg steekt aileen ae vrouurtlèsmug,

Chinese mannen gebrUikten een veegstokje in plaats van toiletpapier.
Dit stokjg W€$ strikt
persoonlijk en ging met ze mee in heigrafAntwoort, NIET WAAR. De oudste zJon erfde het stokje.
Koningin Elisabeth I en haar hofdames stopten geschilde appels
onder hun oksels tegen de
zweetlucht.
Antwoord: WAAR. De appels absorbeerden het anreet.
Nadat hij neergeschoten was, slaagde een 25-jarige rnan
uit Arizona erin met een magneet zelÍ
de kogel te venuijderen.
Antwoord: NIET WAAR. Flij snoot z'n nêus en de kogel kwam
uit z'n neusgat.
De doktoren zeiden dat de kogel in de voorhoofdsËolte was
blijven stek]n.
De olifant en de bosmuis hebben één ding gemeen: hun hart
klopt tíjdens hun leven even vaak.
Antwoord: WAAR. De harten van alle zoogàieren kloppen gemid'delá g00
miljoen maat.
Het menselijk hart is de enige uitzondering, dat kan oriemaát=o
u"x

kffi;.

7ï

10. Julius Caesar vond het

heelbelangrijk dat Cleopatra nog maagd was voordat ze zijn maïtresse
werd.
Antwoord: NIET WAAR. Voordat zij Caesar ontmoette, was zê at getrouwd
met haar twee

jongere broers.

11. Het beeldje van de A:ade.my Award kreeg zijn bijnaam 'Oscar' omdat
Margaret Henick,
secretaresse van de Academy, het goudàn figuurtje op haar oom oscar uo-no
tijt
Antwoord: WAAR. De eerste oscars werden in iges uitgereikt.
"n.

12. Blondjes hebben anderhalf keer zoveel haar als roodharigen.
Antwoord: WAAR. Blonde mensên hebben gemiddeld ilo.ooo hoofdharen,
tegen

roodharigen 90.000.

Populair of Niet
Hieronder staan twintig jongensnamen en twintig meisjesnamen.
Tien van elk staan daadwerkelijk in de 'top 20 van oe meest poputaire namen' die
ouders momenteel
aan hun pasgeboren kinderen gevenl
Streep door of kruis aan welke tien jongensnamen en welke tien meisjesnamen volgens
U níef in de
'top 20' voorkomen en noteer de jongens- en rneisjesnaam die het nréésf
faronef isïl
Voor ieder iuist antwoord u.erdieit IJ-| punt, máár voor de juíste favoiet eti Á
ln totaal kunt U dus voor deze vraag 40 punten verdieneni

iliier.

Jongensnaam
1. Max

2. Ruben
3. Michel
4. Lars
5.'David

6. Jeroen
7. Niels

L

Stefan
9. Jan
10. Sander

11.

ïm

1. Amber

12. Mark

2. Maria
3. Sarah
4. Lisanne
5. Anna
6. Laura
7. Kirsten
8. Eva
9. Lotte

13. Bert

14- Koen
15. Jesse

í6. Paul
17. Danny
18. Jacob
19. Bart
20. René

10. lrís

11. Robin
12. Sylvia
13. Kim

14. Sabine
15. Demi
16. Anouk

17. Hilde
18. Merel
19. Judith

2A. Anne

Foto's
Weet U waar deze foto's zijn gemaakt? Zo ja, begeef U dan daarheen en
noteer onder de
desbetreffende foto wáár hij is gemaakt en-wa1 eiop het door ons geptaatste
ooroje staat!
u verdient telkens 1 punt als u weet wáár de foto is gemaakt, mááitj verdieni ËJLi"
r.""r 10 punten
als U de moeite neemt om te zien wát er op óns UorO]e staat.
Met deze gevonden letters én de letter dia U genoteerd hebt bij vraag
Ta op blz.2, dient U namelijk
één woord te vormen waarvoor U óók 10 punien ontvangt mits'het net juistà
*oord i".

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

1.
2.
3.
4.
5.

Hoek Kerkeweg í telefooncel
Veurmansweg Uo Fa. Alten
Hoek Boschoordweg t.o. café
Schoolplein
Tuinhek R. Vos - Daoken

S

Foto 6.
Foto 7.
Foto 8.
Foto 9.
Foto í0.

K
E
It
E

Het door U gevonden woord moest zijn: ,, STIEFKIEKERS',!!

7('

Tuin A. Marks - Boylenreg
Kerkeweg - zandpad
Doldersumsestraat
Klokkeweg
Hoek Bekhofweg I Fa. Alten
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Zoek de Verschillen
Een té gekke opdracht of gewoon gekkenwerk.....het
maakt niet uit 't gekkengetal is 11 én
zoveel verschillen zijn er ook!ll
Teken bij, omcirkel de gevonden plek of kruis duidelijk aan met liefst
een duidelijk afstekende kleur
zoals rood, bíj afbeelding B wáár het verschil zit tussên afbeelding
A en B.
Afbeelding A is zoals'ie behoort te zijn, in afbeelding e uina ry
U ous
poinfs,llt

oe mrssing
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De Fietstocht
De fietstocht was ondanks het slechte weerwederom een geslaagd onderdeel van
ons
dorpsfeest.
Ruim 100, 118 om precies te zijn, enthousiastelingen lieten zich niet weerhouden door een
dreigend
'buitie'en fietsten met veel plezier de 32 kilometer lange tocht door Boyl en omgeving.
Voor alle deelnemers was er aan het eind van de tochi een medaille ván de Neáenaiose Hervormde
Kerk wegens het 600-jarig bestaan van de Klokkestoel.
Een leuk initiatief welke door alle deelnemers bijzonder op prijs werd gesteld!!l

Natuurlijk waren er ook deze keer weer een aantal deelnemers die 'nét even iets beter hebben
geluisterd toen 'Sneeuwwitje" in hun jonge jaren werd voorgelezen' en/of eventuele 'instinkers,
tijdig
doozagen en dus hoger zijn geëindigd dan de andere 112.....te weten; Pier de Jong met 35 puntón,
Lida Bokkers met 34 punten, Anne Marie van de Geest en Jan Dam met beioenl3 punten en

Arjen Lenstra en L-ammie Jongbloed behaalden beiden 32 punten.

1. Noem 4 van de 7 óuergen!
Antw.: Doc, Dommel, Grumpie, Giegel, Niazel, Btoosje en $toetel
Doc, Dopey, Grumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy
- of,vel
2.
Wie is verantwoordelijk voor de tekst op het groene bord?
Antw.: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
2. wat staat er op het bordje onder het laatste verkeersbord? Antw.: Geen
3. Wat is het ganichtsverschil tussên de ktokken van de klokkestoel? Antw.: 25 kg
4- \Me woont er op nr 13? Antw.: R. yspeert
5. Hoe oud is de oudste klok van Noord-Europa? Antw.: 699 jaar
6. Hoe heet de'obs"? Antw.: .,de Stam"
8. Tel alle getallen van ANWB paddestoel nr 23775 bij etkaar opl Antw: 23929,6
9. Hoeveel luxe vakantievilla's zijn er verkocht? Antw.r 65
10. Wat is de postcode van fam. Krans? Antw.: g4il7 pB
11. Wat kijgÊ men'na 150 meter"? Antw.: Geen
12- Wat is hier"op eigen risico"? Antu: Betreden
13' Wat is de naam van de klok in de klokkesteol van Boyl? Antw.: Martinus Klocke
14. Hoe heet de beste Dartspeler van Nederland? Antw.: Raymond van Bameveld
15. ]n welk jaar was de Nederland Europees kampioen voetbal? Antw.: iggg
16. wie was wereldkampioen formule I in 19g7? Antw.: Jacques vifleneuve
17. \Me won de Tour de France in lggg? Antw.: ilarco pantani
18. ln welk jaar was de laatste elfstedentocht? Antw.: 1992
19. Wat is een Boxer? Antw.: Hond
Namens de Íietstochtcommissie,
t9t de volgende tochil

Afsluitingsavond
De laatste avond van het dorpsfeest was in een gehéélander jasje gestoken.
Dit jaar geen rustige dansavond, maar van t2.00 tot *,21.0a uur eeÀ bijzonder gezellig
samenzijn
van/voor jong en oud!
Bijtoerbeurten gingen de voetjes van de vloer en werd het al met al een weliswaar luidruótige
máár

super gezellige afsluiting.
Tussen het dansen en springen door was er gelegenheid voor de verschillende commissies om
de
uitslagen van eventuele winnaars bekend te makón en één en ander toe te lichten.

Met de rustige dansavonden van de laatste jaren in gedachten en met name die van ,gB, kunnen
wij
als bestuutr en dorpsfeestcommissie dan ook niet anders dan bÍjzonder tevreden zijn over het verloóp
van deze middag c.q. avond en aan de verschillende reacties té vememen dachten gelukkig de
meeste Boyligers er net zo over!

Tot zover't999.....óp naar 2001 lt!
Namens het bestuur,
Meint Postma, Sylvia Huizing en Marijn Boekhoudt

Plattelandsvrouwen
Boyl. Dinsdag 18 mei kwamen 52 leden van de afdeling Boyl van de Nederla*dse Bo*d van

Plattelandsvrouwen bÍjeen in de Tille. ïraditiegetrouw werd de laatste avond van het seizcen veaorgd
door het'ééndagsbestuu.'. Eéndagspresidente Marie Jubbega heette iedereen wetkom. deed enkele
mededelingen en beklom vervolgens het podium om met Feikje de vrÍes een korte samenspraak te
hcuden.

Daarin overtuigde de éne ptattefandsvrouw de andere cm mee te hetpen bÍj het organíseren van een
gezellige avond. En, afdus Feikje:"het eendagsbestuur.daar ben je zó weer vanaf!".
Samen met hun contactgroepjes e* dat van Geke Nysingh bleken zij daarin goed geslaagd te zijn" Êr
moesten per tafel met zeven dames zeven lijsten met vragen beanl,rrsord worden. Het geheuge*
schoot soms nog wel ee*s tekort maar er werd ook veet gelachen. Bijvoorbeeld bij de vraag hoeveet

tanden en kiezen een.vofwassen mens heefl aan sommige tafels werden vreemde handelingen
verricht om het antwoord te vinden en dat zorgde vcor hee[wat hilariteit!.
Vervolgens las Marie het sprookje van Assepoester vscr, maar z6 dat er heel veel getatlen in verwerkt

waren. Die getallen wareft nodig om de uitgedeelde bingofcrmuliertjes te kunnen invulfen. Per taíel
mocht er slechts één keer Singo! Geroepen worden rnaar tot íeders verbazing was het verhaaltje al uit
toen er nog steeds níemand zijn formulíertje vot had" Maar leuk was het wel !
De twee groepjes met de hoogste puntenscore kregen later op de avond een leuk prrjsje.
Bij het eerste kcpje kcfËie aan het begin van de avond was er al op heerfijke cake getrakteerd: in de
pauze na de hÁíis werd er rondgegaan met kaas en bÍtterballen.
Toen vroeg de "echle" presidente Yvonne GutterswÍjk het woord om namens allen afscheÍd te nemen
van ïcnnie Haakman, de huidÍge secretaresse, die wegens verhuÍzíng Boyl gaat verfaten. Afs dank
voor haar nauwgezette werk Ín het bestuur kreeg zij voor ín haar toekomstige tuin een grote beer van
natuurtijk materiaal. waarop Tonnie een dank- en afscheidswoordje sprak.
Gelukkig is er ook al een opvolgster voor haar gevonden. Sjoukie HazeÍoop zal met assÍste*tie van
Francien Rodenburg het secretariaat op zích *emen. Met handopsteken gingen de aanwezige leden
hiermee accocrd, Fijn dat er weeÍ leden bereid zij* gevonden dit werk te gaan doen. Dat geldt ook
voor Jellie Menger. die de reiscsmmissÍe gaat aanvullea.
Na de pauze konden er nog wat oud-holla*dse spelen worden gedaan, totdat het tijd werd om naar
huis te gaan, Maar niet voordat de 'echte" bestuursleden uit handen van Marie een beeldschoon
waaiertje hadden o*tvangen als dank vooÍ hun voortdurende inzet, en Yvonne het
ééndagsbestuurhad had bedankt vocr de gezellige avand. Het bloemetje van de maand zat gebracht
worden naar Je*níe Veldhuizen die deze avo*d wel had willen helpen vocrbereÍderÏ. maar plotseling
ziek was geworden. Voor alle dames was er tenslctte een fraai verpakte zijden roos met een wens
voor een fijne zomer.

Reisje Plattelandsvrouwen Boyl op 28 april 1999
Ons reisdoel is dit keer het voetbalstadion in Heereftveen. Het "Abe Lenstrastadion".
Om 9.15 uur ve*rokken we uit Bcyl met 40 dames. Met de zon erbi.i werd het een stralende dag en
maar hopen dat de rondleidíng cok leuk was.
Nu dat was wel ín orde. We werden o*fuange* met koffie en gebak en dat fieter: de dames zieh goed
smaken, en na wat gepraat waÍen de nieuwtjes eok aan de orde geweest.
Na de koffie waren de heren De Jonge en De Graaf aan de beurt, die cns naar het museurn brachten.
ln het museum daar kregen we veel bekers en foto's te zien. We kregen een videofilm te zien.
Ïe beginne*: het Friese Volkslied; dai is een gewoonle bij "Sc Heerenveen". We kregen Abe Lenstra
te zien op video tat aan Foppe de Haan toe, de huidige trainer. Van us Abe stcnden zijn

voetbalschoenen efl shirt in de vitrine, hij speelde ook met Oranje. Zo was er een "Crackstate
ptaquette" in ZiÍver gewcnnenilg20-1945). Er was een grafïek van koper van "Sc Heerenveen"
gevcnde* op een rommelmarkt in Amsterdam. De groep splitste zich in tweeën. We hebben veelgrote
zalen oezien

3J

[i u;as ee* *jeciakemeí vocí versiaggeveis en een speieshc+k er.i kactcren- f:. was eer: iifi. vcor
danes c;e de irag *iel zc gcei kc*cje:--: ;ie!'*eí":,
Je versieii::g va* cie zaien r:;aie- i- ce vcfi'i va* het $ampebiad va* de Friese viag, De '?izzaszaaí''
v;as ook i':":cc: rnet ai dai Wcrkur:':er aarclevlerk e:': di*ge* va* D.I. oÍ ! l';as hel Lapaz zaal?
3e :-ocrdleici*g gi:tg weer iichting zaai waar de iucch cp ci":s '"vachtte, ivtaar vocí we Cat dedea heboe*
'v"re even op de -ocgsie ring van de irrbii;":e gezeten *ai was wel *iooi crl: ïe zie*. Íe* heie cjielie
*aar;e kcn cje v;edsirijC gced z:ei':
Ër z:}n irie xaarte:': gesii.:i.:l'c. naar Ai;e Kielnhoven. Maíieáje Pluim en ïinneke Wilkenshuis Aite
dames stsrkie.
De luncir smaakie goed en u;as gceci verzo:-gd. Na iunch ging het lichting liltratui* in Heerenveer': Er
werd ee* groepsf*tc gernaakt voor het -Abe Lenstrastadion". Het standbeeld van Us Abe siaat ei cck
voor. We haciCen cok een Íotograíe ;n or:s *':riden; ze heeit verschillecde fclo's gemaakt. Ze hee* ei
een rnoci boek van gemaakt. Marie bedankt.
ln ie lntratuin is menig bloem of pland mee neet huis gegaan. Een kop.le thee ei-r cake smaakie wei.
Commerien heeft ons veriaten. Ze heefi Cit reisje nog met o*s gec.ganiseerci. Ccri-lrnerie* beda*ki.
Ook de ciames bedankt voor het gebruik van;uiiie a'iio's.
De reisccmrnissie
Commerren. Ccbie en Akke.
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Geacht besluur en alle leden.

Ja. ntt '"'tt! ik nag eye/? ser vtoordle zeggen.
El*a twinlig jaar zit ik bij Bcyl en heb. dar;kzii de Platteiandsvrouwen heef vee! vriendschap e* fijrte
coftiacten andervanden. rnede iuis! dacr de veíe cursusssn err c/i.,bs"
r-''elaas kart ik liet tniyt fueie besfuursterntijn af maken. wat rnij erg spijt. $rtaar ik hoop dat jt;ílie aan mij*
cpvclgsfers eert gaed u,rerkend leam hebben.

d*s zui{en juííie r}}f yasf nog wefeens zien- lk rvit liierbj aiie
leden. oude ert ltutCíge besitirrs/eCe*. metwíe ik heb sa/]iengenrerkr, heel hartelilk bedanke* voorde
fijne vr;endscliaís en het ltertrauwen. da! juifie in ntíj gestefd hebber.en vtens juilie ailen een gaed
i:esflL'r eft een {lSn t:ieuw seizcen tce.

ín afscheid netlletl
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niet za goed.
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33" Nuttert van der Heide Rit
zondag 5 september 1999
Een jaar vliegt voorbij. Er gebeuren venrvachte en onverwachte, mooie en minder mooie dingen. De

Nuttert van der Heide Rit behoort tot die verwachte en mooie dingen. lmmers al 33 jaar lang staat
deze rit voor antieke motoren op de agenda van Sportcentrum en de Veteraan Motoren Club.
En steeds weerweten over de 100 leden van die Veteraan Motoren Club ons dorp te vinden. Zo ook
vele bezoekers uit Boyl en wijde omgeving. We haalden vorig jaar zelfs het clubblad van de ruim
13.000 leden tellende Engelse Vintage Motor Cycle Club, kortweg de VMCC. Deelnemer Vic Blake
schreef daarin een lovend artikel over zowel de rit in Gorredijk als onze rit in Boyl. Ook in het door zo'n
1500 leden gelezen clubblad van de Nederlandse Veteraan Motoren Club stond vorig jaar een
uitvoerig verslag met ondermeer een grote foto van de tuin van de familie Marks met daarin opgesteld
een tiental motoren van een groep zeer enthousiaste Brabantse deelnemers. 'Boyl-promotion' dus
volop.

Zondag 5 september is het dus weer zovet. Op vrijdag, zaterdag en zondag slaan de deelnemers hun
tenten op rond het Sportpark en het naastgelegen weiland van buurman Pier de Jong. Loop er gerust
eens rond en vraag de mensen het hemd van hun lijf. U zult horen en zien hoe trots ze zijn op hun
vehikels. Vanaf zondag-morgen 11.00 uur starten zij in drietallen per minuut vanaf heEelfde
Sportpark. De route voert hen richting de Drentse Gemeente Noordenveld. Het wordt een CRIMINELE
rit en een goed verstaander begrijpt dan wel waar het naar toe gaat. Veenhuizen natuurlijk. Daar
pauzeren ze 1D uur en krijgen de gelegenheid om het Gevangenismuseurn te bekijken en een kop
koffie te drinken in het Verenigingsgebouw. Vervolgens gaat het weer richting Boyl. Bij de finish bij
Dorpshuis De Tille verwachten we de eerste tuffers zo rond 14.30 uur. Een uurtje later zal ook de

laatste naar verwachting binnen zijn. Dan vindt de prijsuitreiking plaats in De Tille. Wij, aile
medewerkers aan de organisatie van deze rit wensen u veel luister- en kijkplezier en hopen u in het

eerste weekend te mogen begroeten bij de

33" Nuttert van der Heide Rit.

ffi
Stichting Sportcentru m Boyl
Verdere info:
Jan Veldhuizen
Van Emstplein 55
8426 BX Appelscha
Tel. 0516 - 481647
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EVEN BN'JPRAOTEN MET DE JEUGD
Eindelijk maar toch.....gróte zornervakantiel
Jullie zullen je vást niet vervelen, máar anders hebben wíj
nog een aantal leuke ideetjes voor jullie!!
Véél vakantiepret en tot september!!!
BUND VOEREN
Verdeel de spelers ín paren en blinddoek hen. Geef elk van hen een lepel en een bordje pinda's.
De paren gaan elkaar.voerên. Het gaat erom, wie de ander het snelst óet oe lepel
dà pinda's in de
mond stopt' Pinda's die op de grond vallen tellen niet meer mee en worden afgàtrokken.
Je kunt als
regel stelÍen dat iemand afvalt, wanneer hij/zij meer dan drie pinda,s laat valleál

PAS OP VOOR DE I;/.ATSTE

"safri

Zestien lucifers worden onder elkaar op tafel gelegd;
één in de eerste rij, drie in de tweede, vijf in de derde
en in de vierde rijzeven.
Elke speler mag op zijnihaar beurt één, twee of drie
lucifers oppakken, máár uit elke rij slechts één.
Wíe de laatste lucifer opraapt, heeft verloren!

BEROEPEíVSPEI.

Verdeel de kinderen in paren. Elk paar trekt een papiertje uit een hoed of doos.
Op elk papiertje staat
een beroep geschreven, zoals tandarts, dokter, kleermaker, bakker, metselaar, timmerman,
agent ênz
Om beurten moeten de paren dat beroep uitbeelden, tenrijlde rest probeert te raden
wat het is.
Dat hierbijhet nodige gelachenwordt spreekt vanzeifl
GEHEUGENSPEL
Afhankelijk van de leefiijd van de kinderen, leg
je tussen de zes en twaalf verschillende
vooÍwerpen op tafel. Natuurlijk verander je de
samenstelling bij elke speler; sommige
voonÍverpen laat je liggen, anderen vervang je.
Je legt een doek over de voorwerpen en kiest een speler uit. Je neemt de doek weg
en alle kinderen
tellen samen hardop tot tien. Dan leg je de doek opnieuw over de voorwerpen
en de speler moet nu
Soveel mogelijk voonilerpen opnoemen. Wie de meeste goed heeft als alle kinderen een bêurt
hebben gehad is de winnaarl
HET GOUDEN DAELPUNT
ln de bodem van een schoenendoos maak je drie of
vier gaten, doelen, die je met een kleurpoilood
omrandt. Eén van die kleuren is goud of geel. Je
schrijft punten bíjelk doel, máár het goede gouden of
gelen doel, krijgt de meestê punten. VanaÍ een
bepaalde ldn gooien de spelers met pingpongballen
naar de doos. leder mag drie (of vier of vijf wat je
wilt) keer gooien. De speÍer die de meeste punten
weet te behalen is winnaar. Gooit iemand in het
gouden doel, dan is hijwinnaar, ongeacht het aantal
punten. Gooien rneerdere spelers in get gouden
doel. dan wint diegene met de meeste punten!

\9.
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PUZZELPAGINA
De kaarten op tafel

Bij het piketspel doen maar 32 kaarten mee: acht van iedere kleur, vanaf
de 7 naar boven; en dan is
er nog de joker.
op de tekening ziet u acht van deze kaarten; van iedere kleur twee en de joker.
ledere waarde, van 7 tot en met aas, komt éénmaal voor_
Kunt U vertellen hoe de kaarten liggen?

aas ligt
schuin links

1. De

KaaÉ nummer
is rood.

boven de I van
dezelfde kleur.

1

5.

De 7, dat is
geen klaveren,

De joker ligt

vrouru, boer)

eên
hartenkaart.

een oneven
plaats; ein
naast beíde ligit
een andere
ararte kaart.

naast de 9 en
schuin reqhts
boven die 9ligt
een ruitenkaart.

diagonale lijn

Schoppenvrouw
ligt pal boven

op de onderste
rij, beide op

ligt pal links

niet beneden
een ruitenkaart,
maar ligrt op een

Er liggen twee
poppen (heer,

met een
klaverkaart.

7. De heer ligt,

horizontaal
gezien, niet
naast een
schoppenkaart.

Succesl!!

H'H'H
K.{ART

,
3

KAART

I(AART

4

1

J

8

6

9

leftermix

Woordenketling

Zel de lellers in de goede rolgorde om een woord le
voÍmen. De lekeningen helpen ie olvosl op weg.

sepilspr

fsurklopn

Kiik noor de tekeningen en vul bii ieder ciifer hel iuisie
woord in. De lootsle letter von ieder woord is de eersle

von hel volgende.

KINDERPUZZELS

-\r

lNil

e

dnrlvie

kerwke

Puzzelcirkel

Schriif von ieder voorwerp de eerste lefler in hel midden
von de cirkel. Mel die leflers kun je een vtoord vormen

om deze zin oon le vullen: Als het koud is, don ... ik.

ln dit rooster zitlen I nomen von londen verborgen.
Zoek de woorden en lrek er een cirkel omheen.

Kruiswoordroodsel

ffi
or#
,ru
,,

,"

m'
es

l. Hii reist door de ruimte.
2. Doormee wos ie ie hoor.
3. Zo noemt men heï hoor op de kin von monnen.
4. Hel legengesteldevon dun.
5. Hel wormste seizoen von het joor.
ó. Doormee wos ie iezelf.

MEXICOXSJ
ADFLMBIOA
LZITALIEP
EGYVGHANA
IJFPKAIWN
SHTCRZQlQ
IERLANDUP
ERDKMXHGE
JKCTUPUIR
TURKIJEMU

KLEURPLAAT

Jongens en meisjes wij wensen jullie allemaal
een hélé prettige zomervakantie!!!

\=-
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SPORT
--.7

Vóór dat wijmet z'n allen op vakantie gaan nog even een opsomming van wat er op tennisgebied is
gebeurd;

ln de eerste plaats is de lang gewenst dug-out er gekomen, geweldig!
Verder hebben we goed bezochte tennislessen gehad, prima!
Ons éêrste toernooi zit er intussen op, prachtig weer, leuke sfeer, máár waar bleven de leden?l
Het tennisboekje is gemaakt voor de leden met álle datum's van de toemooien erin venrerkt.....én
zoals jullie gezien hebben is de baan príma in orde!l!
Verder hebben we met een aantal leden een 4-dorpen-toemooi gespeeld.
De dames en heren z'rjn maar liefst 4 avonden in tourry geweest.
Het ging niet om het winnen, maar meer om met anderén te kunnen spelen en ervaring op tê
doen.
Ook wisselen we dan van gedachten over hoe zíjhet tennisgebeuren aanpakken in hun áorpen!
Beste tennisvrienden, wij wensen jullie allen een prettige vakantie toe en een fijne zomer en
met
name het laatste voor diegene die bíj het verschijnen van onze dorpskant de v'akantie er reeds
op

hebben zitten!!!

Tot ziens,
namens het Tennisbestuur

>r,H€f F€€Sf YNil D€ ilEfflêLNNN

EIV

D€ IíNO€OBNNS

Uaorom een feest?
Omdat ze op 3O ougustus a.s.
95 jaar getrouwc/ ziJn.

Waar is het feost?
ln zaol De Tllle te Boljl
von 91.00 uur tot 94.00 uur
Wie uordan er uitgenodigd?
€enÍeder die zlch geroepen
voelt om gezelllg met ons te bonelen
Cadeaa tip:
Geen cadeous, maar welveel gezelligheÍd
Over uie gaat het?
Jan-Wlllen von der Wolle
ftneke von der Walle-l.fjkendijk
De Tille, Bot/erwag 81, 8399 NC Boïl - 05ó1491285

so

Hel seizcen 1gg8 - 19gg is vocrbii.
De jeugd heeft een leuk seizaen gedraeid.
De samen'+rerking r*et Zandhuizen loapt goed en vscr het nieuwe

icgedeefd,

seiz*e* zijn de leams rveer

We startsr met 6 jeugdteaíns,
Het jeugdbestuur is uitgebreid met êén persoon. Marijn Bcekhaudt hee*
zich beschikbaar gestetc
HartelÍjk welkom Marrjnl

Liepen de zake* bij de jer.rgd het afgetopen seiecen goed, bij de senicren ging
het *íet ai te b€sr,

we denken echter de zaken weer enigszins op de rairs te neooen.

Hans Meijer is aangetrokken als nieuwe Fainer en er zíjn wat*nieul*re speiers bijgekcmen.
{een
enkeÍing is vertrokken)
ln éérste instaniie hebben we drie senicren elftallen opgegeven voor de ccmpetitie"
Dit kán lukken, máár daa hebben we wel íeders mecewérÈing nedigl
ook is de verenigi*g uitgebreid met een zaterdagmicdag efftll; Hoéve Bcsschoord speelt Ínet e€n
team mee in de zaterdag-ccmpetitie.
Graag willen we ats bestuur *og even terugkcmen op het vragenfcrmulier vcor vrijwittigerswerk
binnen de vereniging!
Hierop hebben we versctrifiende reacties gehad.
Velen vonden het invullen te lastig, te moeifijk of vonden dat het formulier Íés
bij de dorpskrant
toegevoegd had moeten worden.
Êr was zelfs iemand die vand dat de vereniging zijn tuin{l) niet deed en hrj
dus óók geen
verptiótÍngen ten cpzichte van de verenigíng had-!
Hierover moet een ieder dan maar denken wat hij af zij wil. ons is het niet
de moeite waard op
dergelijke cpmerkingen te Feêgeren-

ln het kort komt het er echter hier op neer, dat wij graag een gro€p mensen
bÍnnen de club hebben
waarw$ een beroep ep kunnen doen als er eenseen kár'.veitil gedaan moet warden!
Wan*eerie hier geen mensen voor hebt, mcet het bestuur oi zeH altiid opdraven of stad
en land
afbellen orn iets gedaan te kriftTen en dít vréér tijdil
rie! ie eclrter een graep mensen op papier, dan kun je gericht belten vocr eerl bepaald
ktus en
denken we vlotter te kunnen werken.
Enkele klussen dÍe nodig onder handen genomÊn rhoeten wcrdec zijn: reparatie
daelen,
balt*nvangers, doelen verven en scl-'tccnmaken, kassa lakken, dug outs
vemieuwen en dat scsrt

zaken.

vccrts hebben we nag e€fï grensfechter nodig vocr het éérste team en enkele jeugdleiders.

Í?d:*

er is ge*oeg te dcen en ats leder een steentje bijdraagt, komt dit de verenigi*g
ren goede.

we kunnen niet alles aÍleen doen en houden ons dus aanbevofen!

Het bestuur
Noot:

Ock mensen die geen lid van de sp*rtver*niging zÍjn e* wel iets om hance* willen
hebben"
zijn van hárte welkom!

sq

NIEUWE KINDEREN:
Als nieuwe peuters zijn deze ronde erbijgekomen Esmee Dam en Ruben de Jonge. Het is voor de
éen iets meer wennen als voor de ander. maar het zal nÍet lang duren dat beiden met evenveel
plezier naar het 't Speulhokkien gaan.

JARIGEN:
lris Mooy

6 augusius

3 jaarl

Vast van harte gefeficiteerci!

SASISSCHOOL:
Arnold Dassen en €line Jorritsma ziin al weer 4 .iaar gewcrden e* zulïe;r ná de grote schcotvakantle
naal. groep één va* ''De Oosterbrink",

SCHOOLREISJE:
Op dinsdag 15 juni zijn we weer op schoolreisje geweest. De weergoden waren ons geweldig gezind:
we hadden er prachtig weer bij.

*"rfe vertrokken

*m 103C uur va**it *oidersi::-:'l mei 2 hi:ifkairei:. via'de zesspror-1E' waar,.rJe ever.:
gesicct zij* vo*r een glaasje 5in':o;'iacie eÍi eeí: 'iru!thap'. ginge;r we Ccor r:aar carnping "Oe Zc:-:l-.:ekan-:c.. *e paarCen uitgespa;rne* er: tce* vclcp lijd c*: iekker te caa* spele* i* rie speeiiuin,
Orr: i2 0* uul iijd v*c. oíïze lucci-:. we hebbe* gezeillg *:el z'n aiie* cp kieden gezeter: er: ge;-.:*ie;-:
=
va:-: ie brccdjes e;: het heerlij< vertrisser:de drirrken"
Daar:ia gelu:<kig :-:og tijd ctï *Jeet heeriijk va* de gÍ4bea* te gaa*. o* de schcir:mei ie ziGen of iekke;
i;-: de za*cibak te spele*.

Ais afsiuiting va* deze prachtige dag weiden we geirakieerd op ee* heenljk ijsjei Vocr Íedereen eer:
echte traktatie
Oe rysy"es v'terde* ans aangebaden daar Anne Veenstra" Bij deze r:tllfen vte hem hiervoor nog hartefíjke
bedatrken!!

cja* helaas. aa* aíle ieuke dingen kor':rt een eind. Het is weer tijd om de paarden siari kiaar te
maken vocr de terugreis. Hier en daar moesi e!- nog een plasje e* eeí'i ... geciaa* worden en toe*
weer door het bcs richiir:g Dolde;'sum.
Crv": de be*rt 'even paardje siuren'was cok erg spannend om te Cce*"
E;-r

We

kr.vamer-t

iels later da* gecland weer op de aígesproker-: plaats aan {sorry hcor, papa's enlof
iag gehad, waar we weer ee* jaar mee vooruit rnoeie*.

:-ï'iai!']a'si. maa. lve hebben een heeriijke

De peuiers
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HOERA DALTONSCHOOL
DE 1E IN DË GEMEENïE WESTSTELLINGWERF
DE BE IN DE PROVINCIE FRIESLAND.

Afgelopen april heeÊ de vÍsitatiecommissie van de Nederlandse Datton Vereniging een positief advies,
m,b.t. het bezoek aa* onze schsol, gegeven aan het hcofdbestuur.
ln de vergadering van dat hoofdbestuur in juni, ís dit advies overgenomen.

wu zlJN pus
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NU oFFrctEEL EEN DALTgNSCHOCL.

Daar zijn wij als leerkrachten en kinderen erg blij rlee en dus gaan we dat vieren

ffi=

Vanwege de verbsuwi*g is het enigszins rommelig in school en daarom niet zo geschikt em alle
suders en Ínwaners van Boijl met het werken volgens Dalton te laten kennlsmaken.
Daarcm staat het of*ciele gedeelte, met o.a. de uitreiking van het predikaat. voor dinsdag 28 sept.
gepland.
Maar met de kinderen gaan we wel feest vieren en wel op vrijdagmiddag Í6 juli a.s.
We blijven tussen de middag op school over en gaan gezellig met elkaar eten. Daarna staan er nag
atlerlei activiteiten op het pragramma,
Zo hebben we Age Hartsuiker, beeldend kunstenaar uít Jubbega, bereid bevcnden om een verhaal te
verlelfen en met ieder klnd een kunstwerkje te maken. Daamaast maken afle leerlingen een
zogenaamd 3 luik, wat permanent in school komt te hangen.
Dinsdag 28 sept. a.s., als de renovatíewerkzaamheden zíjn afgerond. en schcol en pleín er weer tip tCIp
uÍtzien, vindt de officiële overhandiging van het predikaat plaats.
Van 9.00 tat 10.00 uur zullen met de gencdigden, degene die ons in staat hebben gesteld om deze
erke*ning te verkrijgen, enkele officÍële zaken worden afgerond.
Saarna wordt een ieder van u, ook enkele daarop volgende ochtenden, in de gelegenheid gesteld am
de veranderde manier van werken te komen bekijken.
Wíj hopenfverwachten dat u daar massaal gebr*ik van zult maken.
Nadere berÍchtgevÍng hierover volgt in sept. a.s.

t

Geert Fijlman

VERJAARDAGEN
Augustus

2 Kirsten Bruursema
6 Herwín Marks
19 Hidde Kfoosterman
21 Robby Roelofsen
22 Hendrik Marks

September

4 Marjctein
B

9

12
14
17
20
20

26
29

Bos
Paulv.d. Zee

Merelv.d. Veldt
Amanda Melchior
Mirjam de VrÍes
Christien Russchen
Silvía Beun
Jacob Veldmeijer
Marcc Asma
Rannie v.d. Velde

Oktober
2 Kim v.d. Geest
2 lnge v.d. Geest

3
5

I

Bastíaan Russchen
Debora Roelofsen

Wilmer ïerpstra

11 Jerko Lenstra
11 Jojanneke Groeneweud

Wat vond je het leukst van het schoolreisje - groep

I en2

- Bertine de Vries: Het paard besturen en de speurtocht
- Silvia Beun: Speurtocht en onderduikershol

- Lisa Bergsma: Onderduikershol en in de huifkar
- Astrid Bruursema: Leuk dat de huifkar door de modder reed

- Marileen Groenewoud: ln de huifkar

- Patrick de Nekker: ln het bos spelen

í5erLf ne
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- stefan v.d. Velde: ln het onderduikershol en de speurtocht
- Josje Veldmeijer: Diertjes zoeken(kÍkkers en torren)

- Henruin Marks: ln de huifkarren, onderduikershol
- Hidde Kloosterman: Onderduikershol en voetballen
- Joey Bergsma: Voetballen en onderduikershol

4t
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.

- Nienke van Zanden: Onderduikershol
- Sylvia de Vries: ln de onderduikershol
- Winfred Boekhoudt: Mennen, speurtocht
- André Jager: Mennen

- Carel de Vries: Voetballen, ijs eten
- Jorn Klaverboer: Zingen

- Marjolein Reinbergen: Onderduikershol

ffiI..* (íh
Vakantie U

Eerste dag

Herfstuakantie
Kerstvakantie

25
27
28
21

Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

7 jan. '00

3 maart'00
24 april '00
5 mei'00
2 juni '00

april'00
1 mei'00
1 juni'00
12 juni '00
24 juli '00

W'ii willen de bewoners van de Brink
bednnken voor de phut die wii Imegen"
bii ons .4Qiarig huweliik
Ook diegene ya,n wie we een kqfft
hebben ontva,ngen é.n de buren voor
de nrooielnort.

Laatste dag
29 okt. '99

okt. '99
dec. '99
feb. '00

1

sept.'00

Bij deze, wif it i.au..un bedanken
voor de kaarten en telefoontjes,
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
enbij mijn thuiskomst.
Tevens wil ik de bewoners van de
I{okkeweg bedanken voor de mooie

i

fruitmand!

EDÀl\-I(T -{L r. lrirLl.itl,
Wll enJo RiisenerMnnz

B

rllew. de Boer - de Boer
Klokkewes 41te Boyl
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- Remon v.d. Velde: Onderduikershol
- José de Vries: Mennen

- Romana Groen: Mennen, voetballen en eten
- Wiljan Veening. Pannenkoeken eten

- lsak de Vries: Mennen dat we de hoed van Uilke's vader op
mogen

- Uilke Bosma: Onderduikershol omdat juf vertelde over de hol wat
er gebeurt was

- Ruurd Bosma: Onderduikershol, voetballen

3so-\-
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lSerg5ma"
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- Daphne Wijntjes: De takken die tegen de huifkar kwamen en we
nat werden

&
JJJ

- Danny Wijntjes: Mennen, onderduikershol

- Enrvin Boekhoudt: Mennen, speurtocht

4s
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- Hessel Hilhorst: Pannenkoeken eten
- Jeffrey Mieras: Paarden aaien en in de huifkar

- Marco Asma: Voetballen, in de huifkar
- Jerko Lenstra: Mennen

- Liam Bergsma: Onderduikershol
- Aàron Dam: ln de huifkar

- Bastiaan Russchen: lJs en pannenkoeken eten
- Matthijs de Jonge: Onderduikershol
- Jiske Dassen: Door de blubber rijden met de huifkar

- Silvia v.d. Berg: Dat de paarden hard gingen rennen
- Tim de Vries: Paarden aaien die lief zijn, spelen
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- Judith v.d. Berg: Kikkers vangen
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Schoolreisje groep 3 en4.

fla,a-a/*/iaafu
tekeningen zijn gemaakt door Jochem Boeyenga

Karina Marks:

De zeehonden vond ik het allerleukste.
Ze warcn zo groot.

Davey de Nekker:

De beren vond ik het leukste.
Er plaste een van de berg af in het water.

Sieta Dolstra:

De speeltuin vond ik leuk.
Daar rilas een wipwap waar je op

Evelien Asrna:

De slingerapen vond ik leuk.
ZeKauteren zoveel in de bomen.

Danny Bron:

Zebra's vond ik mooi.
Het zijn mrjn lievelingsdieren.

Barry Mailly:

De giraf[es vond ik het leukste.
Zehebben van die mooie kleuren en van die
lange nekken.

Debora Roelofsen:

De speeltuin vond ik leuk.
In de glijbaan zat een bobbel
van vliegen.

ging

je

Jentje Russchen:

De beren vond ik het leukste.
Ze liepen de hele tijd weg.

Mark Bos:

De tijgers vond ik het mooiste.
Ze zíjn zo groot.

Maria vldZee:

De speeltuin vond ik het leukst.
De gtijbÍurn was heel mooi.

Sieta Dolstra:

De speeltuin vond ik leuk.
Daar was esn wipwap \ilaaÍ je op moest staan-

\l

Marin Zuborya:

De olifanten vond ik mooi.
Zehadden zand op hun rug.

Yanick Wieldraayer: De piranha's vond ik gaaf.
Zehebben van die scherpe tanden.
-ffikr#.fo4
rr
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Joella Benders',,"''o D. sringerapen vond ik leukste.
Eentje stak zijn tong uit.
Terrenja v/d Polder.

De wasberen vond ik het grappigste.
Zehadden bijna ruzie.

Olrik Lenstra:

De grote speeltuin.
Er waren computerspelletjes.

Jennifer Jager:

Ik vind alles leuk.

Sylvia Jorrisma:

Naar de dieren kdken vond ik leuk.
En het pannenkoek eten was heel lekker.

Monika Edema:

De slingeraapjes vond ik de leukste.
Een aapje had de staart om een tak en de ander
maakte hem los.

@#&
Mirjam de Vries:

De olifanten vond ik leuk.
Zelf heb ík er een keer op mogen rijden.

Jochem Boeyenga:

Overal vond ik het leuk.

Wilmer Terpstra:

De vlindertuin.
Ik heb een gouden vlinder geaaid.

IN74(W
ï.
i

á.

Carolien vld Berg:

De zebra's vond ik het mooiste.
Ze hebben van die mooie strepen.

Barry Mailly:

De giraffes vond het leukste.
Ze hebben van die mooie kleuren en van di
lange nekJcen.

Jojanneke Groenewoud: De bavianen vond ik het leukste.
Tehadden hrrn hroek niet aan.

q8

Schoolreis groep 5 t/m

8

Jeugdherberg de Zwerfsteen

ri,ll

Slapen en corvee
Jeugdherberg "De Zwerfsteen"
We sliepen in een jeugdherberg genaamd De Zwerfsteen.
Dat was heel leuk. Er was een grote eetzaal. Beneden had
elke slaapkamer een wc en douche. Er waren I slaapkamers.
Om De Zwerfsteen waren enkele dingen om te doen.
Zoals schommelen, tafeltennis, volleybal en er was een voetbal
, Vlakb'rj de herberg was een mooi bos.

Eten
Hans en Anne-Marie kookten zou lekker.
Dat we er van smullen, Weet je wat we eten :
brood en spaggetie dat we er ook van smuilen.
En weet je wat we nog meer eten patat en
aardappels en we moesten een lunchpakket
maken en veel kinderen namensnoep mee.
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Met corvee moesten we afirvassen, afdrogen,
afruimen en vegen. Er waren veel mensen
mee dus er was veel werk aan de winkel.
De kinderen werden in groepjes verdeeld
en moesten om de beurt corveeën..Dat
vonden ze meestal niet leuk ze deden liever
wat anders. Anne-Marie en Hans hielpen
ook mee.

JàL i,^

Slapen

Het slapen bij groep 5 en 6 was heel gezellig.
lWe gingen pas om half 12 slapen, mét gave
kussengevechten en snoepfeestjes. Het. was heel
leuk ,want Ronnie wou Eva een kusje geven maar
'Eva had haar kussen gepakt
en sloeg daarmee
Ronnie op zijn hoofd. Bij groepT en 8 was het ook
gezellig. Joyce, Christien, Laura en Rheate sliepen
boven de rest beneden.
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door: R*

Vera Laurier
Stefan Edema
Roy Ouwekerk
Rheate Wormgoor
Merel van der Veldt.
Jorrit de Vries
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HeenreÍs en terugreis Gevongenis museum.
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: Rene ïerpsïro,
Linsey Binnendijk,
,
Eva Prckken.
I

Wijntjes,
Tnge von der Geest.

lRick
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BOSSPELEN
Blikspuit
Blikspuit is een soort verstoppertje. Alleen dan met een bal die je *"g
trappen. lemand trapt de bal weg en dan moet je gauw verstoppen. Het is
meestal erg spannend. Je moet proberen om in het spel de balweg te trappen.
Als je de bal wegtrapt dan mag iedereen die al gevonden was zich weer
verstoppen. Toen iedereen gevonden was begonnen we weer overnieuw. Het
was heel leuk.

r*t

Janine, Danielle en Kirsten

$CI0 0
Met het douanespel wordt je in verschillende groepen ingedeeld.
Omstebeurt zijn ze douane. De douane moet briefjes van de smokkelaars
afpakken. Aan het begin stond meester waar we de geld briefjes van kregen.
Aan het eind stond juf Gerry waar we de briefles in moesten leveren. Daarna
werd geteld hoeveel geld er over gesmokkeld werd. Bij de groep waar het
minste geld over werd gebracht had gewonnen. Op het laatst waren er heel
veel blessures. Dat kwam door het heuvel achtige gebied waar we het
douanespel deden. Er was een nekblesure en een enkel blessure. Op de terug
weg levamen we een ree tegen hij raakte enkele kinderen uit de groepen.

Hendrik, Robby en Richard

5/
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Kindermuseum en winkelen!!
;maal<Í door: Pieter Benders

Melissa Jorritsma
Jeroen Bofttcers

Bert Veenstra
Kim van der Geest

*ur.,rrJ /

'v

We zijn op de fiets naar Roden geweest. Daar zijn we in groepjes verdeeld en zijn we het
Kinderwereld in gegaan en we moesten vragen beantwooiaer,ó,rer de dingen die er waren. Er was een theaíer
hij kwam uit Tsjechië en een molen die werd voortbewogen door hitte van"Kaars.o .i
ook fornuisjes en
er stond een strijkuizer op er waren ook popen huizen

*-.r,

Wligingen winkelen in Roden.

í:ïïlJ""lllï*,i1":":.:,r*ryrraastied;kochtsnoep
groàpjes naar bifvooó*d;-iïiffiff1;."
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Wat wij er van vonden.
RODEN GEZELLIG WINKELENI

Toen we naar het Kinderwereldmuseum

waren geweest gingen we winkelen ook in Roden.
We mochtenbii Primera enBart Smitveel kindsen

Ik vond winkelen wel leul alleen de snoepzakken
van Primera waren niet zo sterk!
Ik vond museum Kinderwereld niet echt leuk
maar het buitenspelen was wel leuk.

kochten snoep van tien gulden!

Ikvondhetheel leuk

4M"t"'uY

[rj
""*eenffirt"o"rwereld
We hebben
zrjn

Winkelen vond ik wel leuk.

!n veet snoep eten natuurlijk.
Het Kindermuseum was inieressant.
Buiten was het leuk.
Ik vond het matig!

áfffita

geweest.

soort speurtocht gedaan.
Er waren spulletjes van lroeger.
Dat was erg mooi om te zien.
Ik heb bij de toekomst voorspellen een kwartje in gedaan.
Ik vond het heel leuk in museum Kinderwereld.
Het winkelen was ook heel leuk.

*a

**a

Dinsdag ochtend gingen we eerst naar het
gingen we winkelen.
Ik vond het winkelen leuk en het Kinderrnuseum vond ik het buitenspellen ook leuk.

4ffËs
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DE BONTE AVOND
Het overzicht
Quiz
Waar of niet waar :Jacob en Bert
Quiz
Waar of niet waar :Jeroen , Geert, Rene T
Quiz
Zoekje suf show :Rick, Richard, Melissa
Quiz
Moppen
:Stefan, Robby
Quiz
De Klerenshow
:Wietske, Linsey
Liedje
Vengaboys: Boom,boom :Vera,Marjolein, Jeóen, paul
Liedje
Janet Jet And the block heats :Eva, Melissa, Rene
i, Ry"n
Liedje
Briney Spears: Baby one more
: Janine, Wonne
Mopjes
Laura, Rheate, Christien, Annelies
Mopjes
Roy
Mopjes
Michiel, pieter
Mopjes
Ronnie
Mopjes
Henderik, Ryan
Mopjes
Danielle, Kirsten
Mopjes
Rene B
Gedichtje
Het
: Linsey
Toneelstukje
Bert, Jos, Jacob, Sigurd
Liedjes Ouderen
Hans, Meester pijlman, Juf Gerry, Tjitske

time

*

koffertje

Door:Michiel de Jong

Het leukst
lk vindt het leukste onderwerp:
Sigurd: Zoekje suf show
Ronnie: Alle quizzen
Marjolein: Alles
Michiel: Groep 8
Laura: Alles
Yvonne: Bijna alles

De presentator
De presentator was Frans als boer Hendrixs.
Hij deed het heel grappig! Zijn kleren zaten
helemaal verkeerd. {Hij had een groene
onderbroek aan) Als de meesters en juffrouwen
gingen zingen, rende hij snelweg.

J

Gemaakt door:
Michiel de Jong
Marjolein Bos
Ronnie v.d. Velde
Laura Marks
Sigurd v. Starkenburg
Yvonne Pereboom
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AGENDA
22 juli

Oud Papier "De Oosterbrink"
Plattelandsvrouwen

1 sept.

5

sept.

Nuttert van der Heide rit

7

sept.

Plattelandsvrouwen

15 sept.

Plattelandsvrouwen

18 sept.

Aprè Ski party "De Tille"

20

Plattelandsvrouwen

sept.

LET OP!

\

LET OP!

,"gan**T'ff

>>

LET OP!

LET OP!
17 september

LET OP!
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