25 JAuqR
EVËN BI'J PRAOïËN
IN BOIJL

1980

ffi..w 2005
000

Boijl, december 2006

25 joor
"Even Bí'jpraoten"

ín Boíjl

Een bloemlezing

uit 25 joor dorpskranten

001

Boiil van {98CI Urn 2CI05
Bij het 25-jarig bestaan van de dorpskrant "Even Bi'jpraoten" in Boiji onts:cr-c bi; ce reciactie het idee
orn anekdotes, nieuwsflitsen en andere wetenswaardigheden uit alle ki-anier va- c:e aÍgelopen
periode te bundelen iot een boek.
"25 jaar Even Bilpraoten in Boijl".
Geen wetenschappelijk geschiedkundig boekwerk, maar een boek met verhalen cver mensen,
voorvallen en ontwikkelingen.
Reimer Sirikwerda, journalist en auteur van meerdere boeken, heeft uit al die Ccpskanten de in zijn
ogen teuke, belangrÍjke, meest aansprekende verhalen opgetekend.
De dames van de redactie van de krant hebben veel ti.id besteed aan het bewerken van die gegevens,
het vinden van de bijbehonende foto's, omr dit boe$cruerk de huidige vorm te geven. Ook de korte
lntervÍews rnet een aantal (oud) Boijtigers zijn van hun hand.
Jap Streek heeft, met veef n'iedewerking van Hoeve Boschoord, het drukwerk en het inbinden voor zijn
rekening genomen.
lk denk dat er een lezenswaardiE overzicht van de periode 1980 - 2005 is samengesteld.
Heet veel dank aan een ieder die aan de totstandkoming van dit boek heefi meeEewerkt.
lk wens u vee[ leesplezíer.
Nlamens de redactÈe van "Even Bi'jpraoten",
Geert Pi.jlrnan.
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Voorste rij. vlnn: .Iacoba de Vries; Altetta de Weert; Henneke Vefzeboer, Jan Stree<
Achter-ste rÍ.i: vÍnr: Geert PíjÍrnan; RÍa Hoffman; Reimer Strikwerda, Sabine Dam
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Voorwoord
Ïn een ttid dat alles vluchttg en verníeuwend

is, een frjd waarin we nailen nef vreenden,
chaffen met vrienden en de wereld onfdekken via hef web, is hef brjzonder
om fe zien
dat een papieren dorpskranf zich sfaande houdt.
A/ víjfentwintrg jaar 'Even Bíjpraofen,in Borjl.

Botjl nag frofs zrjnl'Even Bijpraofen'heeff en geeff iets exfras: hef
creè.ert en eerf
de dorpsgeesf. Knderfekeningen, dorps- en kerknteuws, puzzels en raadsels,
verhalen
over nafutrr en omgeving... rl4et b[dragen voor jong en oud befrekf 'Even
BiJpraofen,
werkelíjk iedere inwoner van Borj/brj het dorpslevei.
De kranf is uíferaard een afspiegelíng van waf zich afspeelr in hef dorp.
Botjl

leeft!
Daf wordf wel duidefik als je de dorpskranf leesf. êezien hef grote aanfal acfíeve
verenrgingen in het dorp lrjkt daf geen verrassende consfafering.
Wie echter bedenkf
dat al díe verenrgingen drriven op vrijwillrgers, beseff hoe b4zonàer
daf is. Enfhousiaste
wrjwillrgers zrjn inmers sfeeds schaarser.

rk spreek daarom een specraal woord

van waardering uit aan alle urrjwillrgers die zich
inzeffen on Borjl levend fe houden.
Vrifentwintg iaar 'Even Biipraoten': ik zie hef als een zílveren huwelijk
tussen de
(
burgers van Borjlonderling!

Pemco Heife,

Burgemeesfer van l4/esfsfellingwerf

G

geg_2000)
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Jaar van de start

kimeur zonder titel
DORPSGENOTEN, voor u lig een nieuw
tratje een samengevoegde krant, namelijk
een exemplaar van de allereerste schoolkrant in
"Borjl en het al jaren bestaande Kerk- en
Dorpsieuws".
Zo kondigde "meester"-Geert pijlman in mei

C)

!99) het eerste nummer aan van de dorpskrant.
To€n hij kwam met het idee om een school-

{

I

trd

te maken nam hij eerst contact op met de
organisatoren van de al bestaande krant, die tot
Ír-4 vooral werd verzorgd door Harm Zuil.
Telaas heeft Dhr. Zuilte kennen gegeven zijn
rcrkzaamheden met betrekking tot de krant,
gezien zijn leeftijd, te willen beêindigen. Wel

$

rnei

rgEc

btiift hij het stencilwerk (uitnodigingen voor
vergaderingen e.d.) voor de verenigingen
Temorgen. Vanaf deze plaats zou ik Dhr. Zuil
en ik denk mede namens velen van u, heel veel
dank willen zeggen voor:

Verenigingen presenteren zich

Eet vele belangeloze werk dat hij heeft
verricht voor het regelmatige verschijnen van
het blad Kerk- en Do4psnieuws.
De adviezen die hij heeft gegeven om te
komen tot de samenstelling van de nieuwe
krant
ZiF tsezegging dar er bij nood altijd een
bero€e op hem gedaan kan worden.", aidus de
nieuwe redacteur, die natuurlijk wel graag
medestanders zag aantreden voor de volgendé

De jonge, ambitieuze red.acteur had zich niet
beperkt tot de eigenlijke doelgroepen: kerk en
school. Die kwamen uiteraard wól het meest

uitgebreid aan bod. De dorpsdominee H.D.
Hendriks deed of er niets veranderd was. Hij
repte in zijn bijdrage over de zevende jaargang,
nr. 5, toen hij zich zette voor het schrij.ven van
de gebruikelijke meditatie: zijn ,.bericht van de
Hervormde gemeente", waarin hij deze keer
aangaf. dat de teksten uit de bijbel getuigden
van een bijna niet te vatten actualiteit.
Ging de dominee voort op de oude, voor zijn
gemeenteleden vertrouwde voet, de dorps_
verenigingen grepen hun nieuwe kans.

editie.
Bovendien riep hij de dorpsgenoten op een
naeÍn voor 'de krant" te verzinnen. .,Uit de
inzendingen zal dan door de subsidiërende
instanties een keus worden gedaan."
In de volgende editie bleek dat er slechts twee
igzendingen waren gekomen. Die werden op
Ëgenieuze wijze verenigd tot de nieuwe naam:
Tven Bi'jpraoten". Er was nog even sprake
van dat 'even" geen gaaf Stellingwerfs was,
marr de deskundigen van de Schrieversronte
gaven hun fiat. De tweede uitgave (in
september 1980) kende dan ook een complete

De sportvereniging kon nog net de .,nu al vele

jaren gebruikelijke" voetbalwedstrijd van 31
-"i aankondigen. Gelijk de nieuwjaars_
wedstrijd van "oud-Oranje,' gold in noi;t ae
traditie dat het kampioenselftal uit de jaren
1964-7965 in het velà trad regen her tr,riaige
eerste elftal van Boijl. Na afloop werd een
"gezellig zitje met dansen na,, in café ,,De

cover.

Vries" in het vooruitzicht gesteld.
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In het koorbericht werd nog even herinnerd

Meester Van der Heide bepeinsde nog even:
"'Waar ztjn al die 23 jaar gebleven. Er is een
periode in ons leven afgesloten. "t Heeft ons
wel iets gedaan".

aan het zeer geslaagde jubileum van november
1979 toen het koor 40 jaar bestond. En ook het

55-jarige huwelijk van erelid Egbert de Boer dat helaas in het ziekenhuis moest worden
gevierd- op Hemelvaartsdag werd nog even
gememoreerd. Hetzelfde gold uiteraard het
succes op het concours van de Friese Bond in
Gonedijk, waar een eerste prijs werd behaald.
"Maar vraag niet hoe", schreef Titus de Boer,
want op verzoek van de bond diende men een
potpouni van Friese liedjes in te studeren. Dat
nam zoveel tijd in beslag dat het
oorspronkelijk geplande hoofdnummer kwam

Hoogtepunten
Zelfs dominee Hendriks herinnert in het
kerknieuws aan de prestatie van de
dorpsgenolen: "Een dorp ís meer dan
een groep mensen die bijeen wonen.
Wat is er gewichtiger dan dat een
leven leefbaar is?'

te vervallen en men de tekst van de operette
"Die Blume von Hawai" met succes vertolkte.

Het slechte weer heeft de start van het

voetbalseizoen nogal beïnvloed.
Geregeld moesten er wedstrijden

Het koor bereidde zich intussen al voor op een
nieuw optreden: wanneer de nieuwe zaal bij
het café gereed zou zijn kon men op het koor

worden aÍgelast. De damesvoetballers
doen voor de eerste keer mee aan de
competitie. Ook hier veel vertraging en

rekenen.

zelfs de training op het

Ook de bejaardensoos greep de nieuwe
publicatiemogelijkheid aan om de dorpsgemeenschap te laten delen in hun activiteiten:
een bezoek aan de toneeluitvoering van de
zustervereniging in Oldeholtwolde, de quizmiddag en vooral de busreis naar het
Zuidwesten van Friesland, langs de Aldfaers
Erf Route.

op. "Wanneer iemand een

goede
oplossing weet dan gaarne mededelen
aan het bestuur."

Het korfbalachttal van de meisjes is
herfstkampioen geworden, zonder dat
men erop had gerekend. Het geheim
wordt ook ontraadseld: enkele andere
clubs speelden met te oude meisjes,
zodat die uit de competitie zijn
gehouden.

Afdeling Boijl van de

Plattelandsvrouwen
somde ook de hoogtepunten van het verstreken
boekjaar op, waaronder een excursie naar het
wassenbeeldenmuseum in Amsterdam - 40
dames in de bus - en een optreden van Johan

Veenstra,

die voorlas uit eigen werk:

Dorpsbelang kondigt de bouw van zes
nieuwe woningen aan. Er moet nu een
nieuw bestemmingsplan komen.

"natuurlijk in het Stellingwerfs."

Het schoolnieuws meldde trots dat het

(pas

gedraineerde) veld levert problemen

oud

papier per keer zo'n 400 gulden opbracht, dat
door de oudercommissie mocht worden
besteed. De nieuwe stencilbrander (bekostigd
door de oudercommissie - mede uit het oud
papier dus - en de Dorpsgemeenschap maakte
het mogelijk gemaakte werkstukken van de
kinderen in de dorpskrant af te drukken. Daar
werd meteen royaal gebruik van gemaakt en
aan die traditie zou nimmer meer worden

De dorpsgemeenschap kondigt vol
trots het programma voor 1981 aan:
maar liefst drie avonden worden
afgesloten met "bal", uiteraard in het
nieuwe dorpshuis. Het bestuur bestaat
uit Jan Veldhuizen, Alie Wieldraaijer,
Annie Marks, Hendrik Jan van der
Heuvel, Hennie de Vries en Jan Nolles.

getornd.

De heer Kuiper en mevrouw Koops
zegevieren bij de kegelwedstrijd, die
noodgedwongen (wegens verbouwing)

Pijlman - op 1 oktober 1979 al benoemd tot
hoofd van de school - wachtte vol ongeduld tot
hij met z'n gezin het schoolhuis kon betrekken.
Maar dan moest eerst voorganger Jan van der
Heide kunnen verhuizen naar de pastorie van
Nijeholtpade. Dat lukte in de zomer van 1980.

wordt gehouden in hotel Buter
Havelte.
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De

begrafenisvereniging neemt de
nieuwe aula in gebruik.
I
I

í

De soos telt "goed 70 leden."

behuizing van kleuterschool u't
Veurspel" ,is door het ministerie van

De

Onderwijs afgekeurd.

Op

het

gemeentehuis wordt samenvoeging
van de lagere en de kleuterschool
bestudeerd, maar de verwachting is
dat het nog wel enige tijd zal verEen
eer het geld beschikbaar komt uit
Den Haag. De beide scholen ziyq

aangewezen

als

activering-

en

stimuleringskoppel. De stimulering van
de leesbereidheid wordt het eerste
speerpunt. De start vindt (uiteraard)
ats tiidens de kinderboekenweek.
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Boijl toonde waarin

Sea'*i#r.m.g tér**g

een

klein dorp groot kan zijn

f*rs* sÊe#"rz b$ **ra pzi*zlgz+;

*t'*rps*eees

BGE"II,. ftëeÈ ëe 4+'LsisàeÉil:í,s'.sïs!g ven kcÉ íslssvre dorgrsbedr keÈfÈ E#.!ï gJc+nd
w*.gri* een lii*im dorge'gr+*Ê ka* eq*. *e*d*rdugsves*d #jd*s é* cfiIe!êe
apelr"ing vae de íre*ip esaÉeecÈí*ni+dsËe Bta:s aula kwa:lr duideli$k bear vcre*"
dat de &elroïàing v*s H*$3 gea*rae*lijk de bc3à{}udaÈis g**er d*. veruer*iig$rry
ves dg plntulen ireefr geaeÊ. F$ie* E$en dcer se fiircsslciêle $teEaa, iaaes vso*d d
dssr *eË gew*ldÉg stuE Èe€e'esbeeÉBàeid ïaíi ÈEI cal: i*moeeí.s tígde*s de b+Èrs..'
*oor diverse lipre&.*rs-.ryerq! $!s' essyáÈh45ighdd €ía g*x*esnschspszi*
d**derdagaqend bens*í$td tswijt c"ek êe d+qr é* heer w. Àatdesq g"*à,àt*
beeeËvíÊir$ degí-'*È.á duideÈlik* v-a*r$ae3dee !$*Ë e{en. De *pa*Ërr5 wen! v.er=iebi
Èe+r l4pLeÉelii*gw+rfs egdà*ed*r va* lrydS"rsaake*, de ?res Fe H$eefuas. feg
deed ds$iscan h# toueelga#igm *per= e*#Èea, weèr*s et Gewemgd K+er Be$
een s.pec!*sl-vcor dese geÊeg**b*!s d*r v+er* ter ï'. de Ë,:er op +vreir.Ee* geeeá
ag*iilrgsÊle+3 Éen g*hwe brneÈlÉ.
\rl

9/erhouder liijeaàuis bÉcht 1,soï ccr slaÍRs-

vclle "gll in hc:inaeriag,; dal ia l9?6 <i.aor Dorpsbclang Boijl heE i'nitiaticí wcrd ge*ornqr **

"*
nsder o$derzêck ia :'c stcllen vGor cf,È rÍergclljkc
accpÍrÉc-dstie. Dar *',es m.qde een gevcig val: een
cndcr:eck rr.:r dc Bcgc{eldingsc+rnrclss}e i(leine
Dorpen. die cr bi; hc! gerneerrebestuirr op had
a*ngcdrange::, dat de klcisr dorfen lang cier ean
hun uekken kwarnen. Dar resulteèrde in nover:rber
19?6 in tct beschikb*ar irelten vaa een L,Ëd.ag orn
f I nriijoen. te:l'bchoevc va:r !nyssteri:lt;ï.;;
klcinr dcrpet

Zoals cerder. oe&, door gorpdbeiaag-yooÊii:.er
S. 'Priix naat vcier! rrrrd g*bracbr. *-elc door hct

i:r'ovincias! Qpbou-,voriaaa Fricsla::d ec:r or.dereei rappbrt uirgebrachr. Aa* de
àand dê*r,ê! wcr<ien cnkcie ontÈerp-pladnc:i
gernaalc!. siaar die haelden c. cincsr#ptiet.-ia
saaoetwcrking Í:ét liet .À-rrhitecteeb,rrrea:r StÈe:t-

.;riek.Íngestcid en

I

?

vijk

I
I

rverd i:*r: nicu'rr plan ge:naakt cn dat resulteerdé tcasiatte ir. hcf frax.ie derpsirËis siat +r nu siaat.

t
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Dcsr diverse spr;!r-ei: wriC d*arna het belà4

Yan zo'n :aalaccornrsc<3*ii* Ècc;. het

doro
benad:ukr. terr';ijt ouk aai de erorÍêe zelfwerkzaaÍ:lheid ';as de 'bevoikirg niet voorhij ward
gËgsax. iiet wocrd &erd geroeiC d+or F- van Di.iir
{namÉne k:rkvooldij'en iiakcniei. ii. Zuil
{rraraeas de begrafeeisveierrigr-cg}, .1. Veidhr:iren
inanens de dcrpsgemcensÊiraÊ van Boii}'boud h:.j
z:: geiuidsz:rilen raa). O- Bijkstra iF_ababank
Eciji-N*crdwcide) <!ie ien sp!e4*l aeeboed. de
heci Êes:ing van .a.;chirectcsrbui*eu Siec*wijk. riie
scn Llok averl'randlgCe, e*de he:r Van \rvljh r.'an de
Welaijnsiead. De laatsr: sprckcr was dcrliin.:e HÈ- iienchiks, dit zsi :e hcpcn dor hci nieurte

dcrpshuit tei bijd.lage;t tct
eaktrele levcn in Bciji.
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Jaar van Nuttert
Oudejaarsploeg in het zilver
Een beetje cryptisch: 'Vrjf jaar

geleden

bestond de OJP twintig jaar, dus moest het nu
weer lukken." Het feest blijkt zich al voor de
jaarwisseling te hebben afgespeeld, maar in de
rapportage van een bezoeker ontbrak het niet
aan enthousiasme. Er werd - door voorzitter

Lute Winters

-

tijdens de feestavond voor

leden en oud-leden natuurlijk herinnerd aan de
vroegere misstanden rond oud en nieuw:

de

"toogers" verdienden

niet altijd

de

schoonheidsprijs.

De oprichters uit 1955 werden terecht in het
zonnetje gezet: Jan Prakken, Jan Jonkers, Wim
Koopstra, Iebele de Boer, Jan Veen, Jelke de
Vries en Tieme Kok. En natuurlijk werd ook
Jan Hofman, jarenlang "het gezicht" van de

OJP,

in het

brengen

en ook onderdelen uitgewisseld konden
worden. Ook werd het schema van de
wedstrijden uitgelegd. "De deelnemers kunnen
kiezen uit drie snelheidsklassen, te weten 24,

melding

mogelijk de gekozen gemiddelde snelheid te
rijden, waarbij uiteraard geen gebruik gemaakt
mag worden van snelheidsmeters. Deze

gemaakt van de prestaties op de dansvloer. Jan
Prakken jr. en Sietse Jorritsma zitten op dat
moment in Canada en via een film - vertoont

-

motor of motorblok van "voor de oorlog", Wie
niet in het gelukkigebezit van zo'n oudje was
kon donateur worden. De VMC organiseerde
avonden voor de liefhebbers, waar ervaringen

de

zonnetje gezet tijdens

door moeder Zwaantje

laatste jaren schommelt het aantal deelnemers
steeds rond de honderd.
De rapporteur meldde dat de VMC - Veteraan
Motoren Club - open stond voor leden met een

30 of 36 km per uur. De keuze van deze
snelheid is geheel vrij en hangt niet samen met
het bouwjaar of de cilinderinhoud van de
motoren. Het gaat er bij de rally nu om zo goed

feestavond, die kennelijk ook door "de
aanhang" mocht worden bezocht. Er werd in

ieder geval weer uitdrukkelijk

Door de jaren heen hebben we een steeds
grotere deelname gezien van VMC-ers en de

zij

hun

gelukwensen aan de OJP over.

VMC-rally vernoemd naar Nuttert
van der Heide
Op 6 september werd alweer voor de 15u keer
de VMC-rally voor oude motoren
georganiseerd in Boijl. Toch diende van een
primeur gesproken te worden, want voor de 1u
maal werd deze genoemd naar Nuttert van der
Heide. "Voor veel Boijligers zal Nuttert van
der Heide geen onbekende zijn. Hij woont dan
wel niet in Boijl, maar op Oosterstreek. Als
bakker had hij jarenlang ook zijn klanren in
Boijl en omstreken", aldus de introductie. In de
motorsportwereld is hij ook zeker geen
onbekende en hij beperkte zich niet alleen tot
de "snelle jongens", maar hij heeft ook grote
belangstelling voor de "veteranen". Zelf heeft
hij jarenlang meegereden met diverse rally's
voor oude motoren in binnen- en buitenland.
Vijftien jaar geleden organiseerde hij in Boijl
de 1." VMC rally in samenwerking met
Sportcentrum Boijl.

worden bij

de starr afgeplakt

en

gecontroleerd".

De diverse jaarklassen - van voor 1940 tot
7940 - en de beschikbare prijzen kregen
aandacht. Niet alleen de beste prestatie werd
beloond, ook de deelnemer uit Nederland en
het buitenland, alsmede de "beste dame" werd
gehuldigd, zo meldde het overzicht, dat ook
melding maakte van de wisselbeker van het

nieuwsblad "Aanpakken" voor de deelnemer
met de minste strafpunten.
"Ja en dan is er over de motoren nog niet eens
gesproken. Hoe de rijders ze in hun bezit
hebben gekregen of weer "aan de praat"
hebben gekregen. Wel, vraag het hun zelf . Ze
stellen uw belangstelling zeker op prijs en
geven graag tekst en uitleg".

$eteraaq@otoreq$ub
Xon.
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De september editie van "Even Bi'jpraoten"

Hoogtepunten

bracht natuurlijk heet van de naald het verslag.
"Boijl was voor éên dag motorstad"!
Speciaal de aankomst van Elan Burman en van

Brian en Joan Sanders uit Engeland

.

op

woensdag en die van de Schot, Drew Grant

-

plaatselijk bekend als Jock - op donderdag
voorafgaand aan de zondag van de rally

ons orgel", aldus ds. Hendriks over het
uit 1928 daterende kerkmeubel, dat uit
Vroomshoop aÍkomstig blijkt te zijn.
Het moet nodig gerestaureerd worden
en daarvoor wordt een actie op touw
gezet. Dantume "de vakman uit Ter
ldzard" klaart de klus.

verdiende uiteraard een vermelding.

's Zaterdags ging het gehele gezelschap naar
Gorredijk voor de plaatselijke tocht aldaar,
terwijl 's avonds de oude traditie in ere werd
gehouden: de touwtrek wedstrijd tussen de
verschillende buurten van Boijl en natuurlijk
een delegatie van de VMC-ers.

De werkelijke strijd vond op

zondagmiddag

ln zaal "De Vries" vindt voor de 1" maal

plaats. Andries Meijer liet om precies één uur

een disco-avond plaats. "Smash" uit
Joure zorgde voor de muziek en "één
en ander werd ook nog begeleid door
voortdurend aan- en uitflitsende
lampen, terwijl ook het zwaailicht niet

het eerste koppel vertrekken: Joop van
Wisselingh uit Rijswijk op een Peugeot uit
1902 en Petra van der Soepel uit Gonedijk op
een Ardie van 1927. Petra reed op de motor
van vader Berend, die soms ook present was
met een Harley Davindson zijspan uit 1925,
die in Boijl ook jarenlang was bereden door de
helaas overleden Alle van 't Zet, bij velen
beter bekend als "het oude mannetje met de
gele klompen met die grote motor".
Het werd, met 1?2 deelnemers, een geweldig
spektakel in Boijl, waar "het aantal auto's en
motoren bijna niet meer te tellen was en soms
was er zelfs sprake van filevorming toen tegen
half vier de eerste rijders weer arriveerden bij
de finish", zo citeren we uit het uitbundige
verslag, dat in die jaargang helaas nog niet met
foto's werd opgefleurd.

"ontbrald. Voor

commissie

Het wordt een groot succes,

opbrengst

een

de

4.573,24. Jan Korf

op

van
coórdinator Gerard Prins, die in de wandelgang
de "welzijnsraad" zou gaanheten.

De meisjes van het korfbal blijven het
uitstekend doen. 7e worden als

Maar tijdens een herfstbijeenkomst in
cafê "Mailly" werd door de plaatselijke

kampioenen in de bloemetjes gezet.
De kampioensploeg bestaat uit: Elske
Bos, Marjan Groen, Geertje Jager,

een

wensenlij st besproken.

zodat

is fl.

schatte het gewicht van de geiten bijna
exact, Hennie de Vries-Groen wist het
aantal bonen op tien na nauwkeurig te
voorspellen en Klaasje Punter-Hofstee
won een fiets, terwijl de ballon van
Ester Wijnja
Ameland werd
teruggevonden: het dagrecord.

rond de werkgroep, onder leiding

Er bleken echter nog vele

oudere

De kantine bij het sportveld is aan een
opknapbeurt toe. De sportvereniging
en de jeugdclub organiseren een
rommelmarkt om geld bijeen te krijgen.

inventarisatie had gedaan van de verenigingsactiviteiten in het doqp, een beetje stil gebleven

afdeling van de gemeentelijke instelling

de wat

bestuursleden van de organiserende
Dorpsgemeenschap mocht het volume
welwat minder, maar de avond is in de
1e plaats voor de jeugd tussen de 12
en 18 jaar.

Welzijnsraad kan van start

Het was, nadat een

"Het orgel in de Kerk van Boijl mag
indrukwekkend genoemd worden. lk
betwijÍel of er in de onmiddellijke
omgeving een orgel is dat zo'n mooie
en oude krachtige toon voortbrengt als

onduidelijkheden

Geertje Meinardi, Jolande

Punter,
Sabine Segaar, Jelly de Vries, Mariëlle
Spraakman en Tina Wever.

er nauwelijks spijkers met koppen

geslagen konden worden. Jannie de Jong werd
contactpersoon in Boijl.
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De traditionele wedstrijd tussen het
kampioenselftal en het huidige 1e
voetbal elftal is verleden tijd. ln de
plaats daarvan wordt stratenvoetbal
geïntroduceerd, waarvoor zich 1Zs
deelnemers aanmelden: 9 elftallen +
reserves. De groep o.l.v. Geertje

De sportverenigingen doen weer mee
aan de Lotto en Toto.

I-ottoerifbh

in het dorpshuis

renilingka,Ilbest

eenp^arcmtjes erft'a

Speeloolsemsmee

Nolles wint. 's Avonds wordt wel
traditioneel op muziek van "Trio
Oosterkamp"

On
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een

dansje gemaakt.

Een zoon van dominee Oosterveen
(van 1908 tot 1928 in Boijl) stett een

schilderij

van de oude pastorie,

gemaakt door de Boijliger kunstenaar
Johannes Mulder en ook een sch'ilderij
van zijn vader, gemaakt door Ellens,
beschikbaar. Het zal in de hal van de
kerk een plaatsje krijgen, aan de grote
wand van de zondagsschool komt het
grote werk van Mulders.

SS Ë*

Waarnemend voorzitter Egbert de Boer
Algemene
Nederlandse Ouderên Bond
geeft
een situatieschets van de vereniging,
die ooit in Boijl een grote afdeling
kende. Maar het bestuur stierf letterlijk
uit of vertrok naar elders, zodat de t 60
leden vrijwel zonder "leiders" kwamen
te zitten.

van de ANBO
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De landelijke ruiters van "De Drie
Gemeenten" houdt de kringkampioenschappen op het land van de Gebr.
Bergsma aan de Rijsberkamperweg. '
Bo'rjl kent
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30 verenigingen, zodat enig

overleg over het winterprogramma
nuttig is. Binnen Dorpsgemeenschap
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Boijl worden onder voorzitterschap van
Jan Veldhuizen, goede afspraken
gemaakt.
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Op het land van Willem de Jong landt
op 17 oktober een luchtballon, die is
opgestegen in het Duitse Tecklenburg.
De bemanning van vier personen zorgt
voor een mooie landing, terwijl de
dorpsjeugd graag behulpzaam is b'rj de
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Een Motor enthousiasteling uit Boijl
"Ik was nog maar viffien, toen ik mijn eerste motor kocht en er net zo lang aan restaureerde dat hij
Iiep. Hij is ook nog eens door de politie in beslag genomen, maar toen ik beloofde dat ik er niet eerder
op zou rijden dan wanneer ik achttien was en het rijbewijs had, kreeg ik hem terug.
Anne Dassen (59) van de Doldersumsestraat is motorenthousíast gebleven en al in 1985 stoot hij zich
aan bii de VMC, de Veteranen Motor Club, die jaarlijks de Nuttert van der Heide rit organiseert. Hij
is een trouwe deelnemer aan de tocht, die hem nog nooit een echte prijs opleverde. Maar in de lente
gaat hij trouw weer sleutelen aan zijn Indian uit 1940 , de helm komt uit de kast en hij controleert of
alles het nog naar behoren doet.
Wat de charme is? Anne Dassen: Natuurlijk zíjn de georganiseerde tochten prachtig, maar het zijn
vooral ook de contacten op de dagen met al die (vooral) mannen met gevoel voor techniek en voor
traditie, waar iedereen zich op verheugt. Ook de jaartijkse bijeenkomst in het Witte Huis in
Donkerbroek is een hoogtepunt. "
Voor de leek legt hij uit: "op zo'n bejaarde motor voel je je net een machinist"
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Jaar van de kerk
Een verbitterde pastor

Want vooral door de ziekte van

"De mentale houding van sommigen van U ten
aanzien van de kerk vormt nog de zin van het
doen van enige mededelingen in dit krantje. Het
wordt zo geleidelijk een zaak van overweging,
hetgeen voelbaar wordt elke keer als er een van
hen, zoals vorige week helaas weer het geval
was, uitvalt", aldus de verbitterde dominee
Hendriks in de dorpskrant. Eerder al had hij
aangegeven dat de kerkenraad met de rug tegen
de muur stond. Tot dan werd er iedere zondag
in Boijl "met geweten en vakmanschap" een

kerkenraadsleden was zelfs de presentatie van

dienst geleid, maar dat bleek niet

de financiële jaarcijfers er bij gebleven. Maar
Harm Zuil had ze uiteraard wel weer keurig
op papier gekregen. Voor een gemeenteavond
was het intussen te laat in het zomerseizoen
gekomen, maar wie belangstelling had kon de
gegevens alsno$ bij een van de leden komen

bekijken. Haast vertwijfeld vroeg de
geplaagde voorganger zich af of er nog wel
leden van de kerk waren die in de winter
enkele malen bijeen zouden willen komen om
te discussiëren over het evangelie, maar ook
over "grensgebieden" als wijsbegeerte,

meer

mogelijk.

"En toch", aldus de pastor, "zondeÍ

psychologie of hedendaagse geschiedenis.
Gelijk een oude bijbelse waarheid: "Als er vijf
of zes zich aanmelden is het gesprek al geen
groot probleem meer."
Het slotakkoord van een problematisch
kerkelijk jaar speelde zich af op oudejaarsdag,
toen in het meest centraal gelegen kerkje,

voortdurende voeding zakt een mens gewoonweg af

en daarom zijn

onderlinge

de

gesprekken

belangrijk." De oplossing werd gevonden in
samenwerking met de gemeenten van Elsoo en
Makkinga, zodat er in ieder geval elke zondag
"eên volwaardige kerkdienst" mogelijk zou
zijn.
De eerste evaluatie in mei gaf geen florissant
beeld. We volgen de verbitterde Hendriks:
"De Avondmaaldienst op Goede Vrijdag te
Elsloo was een verademing; ook de Paasdienst
in Boijl kon nog volwaardig heten. De bijeenkomsten op de zondagen 18 april en 25 april
waren teleurstellend, de dienst op 2 mei in Boijl
beschamend, behalve voor de enkeling die er
was. En dan weten we ook nog dat er zijn die
van dit soort feiten rond de kerk genieten,
misschien nog wel meer binnenkerkelijken dan
die er buiten staan. Helemaal beschamend maar
nu alleen voor hun rekening."

namelijk dat

in Elsloo, de oudejaarsdienst

werd gehouden. Voor Boijl was in dit opzicht
een periode afgesloten.

Een ouderwetse ijswinter
De winter van 1981-1982 mag in de boeken
staan als niet extreem streng, ijsclub ,,De

Volharding"

- van 1887

greep

vele

mogelijkheden aan om de leden weer eens
uitvoerig in de wedstrijdbaan te krijgen.
Al op 21 december werd de eerste rijderrj
gehouden voor meisjes tot 16 jaar.
Marjan Groen won voor Jellie de Vries, Gea
Veenstra en Sietske Veenstra.
Een dag later kwam de jongens aan de bak.

Tot de steunpilaren van de kerk in het dolp
behoorde ongetwijfeld mevrouw Van der
Meulen, bij sommigen beter bekend als Pie.
"Ieder die haar de laatste maanden heeft
meegemaakt kwam diep onder de indruk van

Klaas Brouwer zegevierde in de eindstrijd
over Evert de Jonge. In de voorlaatste ronde
sneuvelden Hielke Veenhouwer en Luitzen
Mulder. Weer een dag later, op 23 december,
waren de mannen aan de beurt.

haar puur menselijke verschijning", schreef ds.
Hendriks, die in de loop van het jaar per week
een dag of twee-drie pastorale hulp kreeg van
A. Poelstra-Gunster, die eens in de twee
weken een dienst zou leiden in de gemeente en

Anne (van Hendrik) Marks won voor Meint
Postma en als derde eindige Jonit Jorritsma.
Tijdens deze vroege vorstperiode lag de baan
er bijzonder slecht bij, zodat het bestuur
besloot water over de ijsvloer te pompen.
"Dat is heel best bevallen", zo stelde men
achteraf, het resulteerde in "een pracht van
een ijsvloer".

daamaast werkzaam zou
zijn in
Oldeberkoop. De situatie was Hendriks

kennelijk wat boven het hoofd gegroeid.
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Daarop werden op 27 en 28 december al weer

wedstrijden gereden.

De

dames

Hoogtepunten

kregen

natuurlijk ook hun kans. Van hen won Marietje
Koopstra, gevolgd door Trijntje van de BoerGroen en Grietje Groen-Oostra.
Het mocht geen wonder heten dat meerdere van
de al direct na afloop van de wedstrijd
gehuldigde rijders en rijdsters een belangrijke
rol speelden bij de estafetterijderij. Hier won
het trio Jan van den Berg, Marietje Koopstra en
Meint Postma de 1e prijs. De premie was voor
Jan van de Boer, Jannie Oostra-Stellingwerf en
Klaas Brouwer. Voor de statistiek: als derde
eindigden Jorrit Jorrtitsma, Trijntje van de
Boer-Groen en Douwe de Vries, als vierde
Rinze Marks, José Smink en Anne Slot.

Het bestuur van Dorpsbelang verdient
hulde voor de financiële opzet bij de
bouw van het dorpshuis. Men besluit
een oud potje van de muziekvereniging
"Oefening Baart Kunst" te besteden
voor een piano voor het gemengd koor,
dat eenzelfde bedrag (2500 gulden)
heeft gekregen uit het Anjerfonds.

Hetzelfde Dorpsbelang brengt

Na de decemberwinter volgde even een wat
zachtere periode, maar in januari konden de
schaatsen al snel weer worden ondergebonden.

Nog meer nieuwe activiteiten:

In de periode van 74 tot en met 20 januari

medicijnen uit het gezondheidscentrum
in Noordwolde worden door Jan de Vrij
en enkele andere vrijwilligers naar de
winkel gehaald, waar ze door de
plaatselijke belanghebbenden - of hun
verwanten - kunnen worden afgehaald.

wapperde elke dag de vlag op de ijsbaan en het
bestuur van "De Volharding" maakte overuren.
Zelfs op zondag toog men naar Vledder, om bij

juwelier Berg de prijzen uit te zoeken. Het
waren gouden tijden voor hem, zodat hij
besloot voor de marathonrijderij een gouden
schaats als ereprijs beschikbaar te stellen.
Speciaal voor deze wedstrijden loste Hendrik

De soos "Gezellig Samenzijn" luistert
opgetogen naar het verhaal van de
heer Wybe Scheenstra uit Oosterwolde
en bekijkt zijn beroemde dia's van wild
en vogels in de omgeving. Hij rept van
grote veranderingen tijdens de jongste
jaren, niet in de laatste plaats door de
grotere omvang van de boerderijen.

van Riessen het startschot.

Bij de dames won Trijntje van de Boer de

gouden schaats omdat ze in de zinderende
finale Hennie Jonker-Bos, Marietje Koopstra en
Sjoukje Prakken achter zich liet. Wie twijfelde
bij de mannen over de superioriteit van Roelof
van de Boer op deze lange afstand? Hij won
voor Anne Marks, Jan Nolles en Rinze Marks.
De jongensmarathon leverde een overwinning
op voor Arend Groen, voor Harrie van den
Berg, Arjan Jorritsma en Hielke Veenhouwer.
Bij de estafetterijderijen kwamen de intussen
bekende schaatsers aan de kop, nieuw waren
sommige namen bij de mannen van 35 jaar en
ouder. Seniorenkampioen werd Henk van de
Boer, voor Jan Groen en Willem Veurman. In
de B-poule zegevierde Aalt Dijkstra voor
Hendrik Oostra en Jan van der Helm.
Een imponerend schaatsseizoen in Boijl
derhalve in het jaar, waarin Hilbert van der

Duim zich opmaakte voor

een

informatieboekje over Boijl uit. Samen
met lokale historici als Luitzen Mulder
en Egbert de Boer worden vele feiten
verzameld, die voor de huidige en de
nieuwe bewoners interessant blijken te
zijn.

De houtwallen rond het sportveld
worden te dicht.

Op 13 maart geeft Staatsbosbeheer
toestemming om de wallen gedeeltelijk
te kappen. Men kan bieden op een van
de zes "percelen" en na de kap moet
men het restant van het hout zelf in de
fik steken.... Na afloop is er koffie in de
kantine en staat de penningmeester
klaar om af te rekenen.

De school meldt enkele

belangrijke
aanwinsten.
De familie Barends van de Klokkeweg
heeft een prachtig aquarium met
verwarming, pomp etc. geschonken
en er is een officiële medaillekast in de
gang geïnstalleerd.

het

wereldkampioenschap.

-
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Een oud-'rjzeractie heeft het bestuur van

ilet dorpshuis krijgt een eigen naaml
"De Tille". Pier de Jong levert de
winnende naam in. Hij legt uit: ,,De
naam moet kort zijn, dan ligt ze
gemakkelijk in de volksmond. Éi; Oe

de stichting Sportcentrum enigszins uit
de zorgen doen komen, maar de
noodzakelijke verbetering van de kleeden doucheruimte levert toch financiële

hoofdpijn
verdwijnen

op. De

- er

inspiratie voor

douchecabines
komt een grote ruimte:

historische kant heeft hij gedacht aan
de Bekhoftille. De zin: er komt wat op
til, wat zoveel betekent als er gaat wat

de illustratrice Karin

Dassen- Boldingh.

gebeuren, past bij het dorpshuis. Voeg
hierbij een duiventil en een naam iè
klaar."Voormalig dorpssmid Hendrik
Oosterkamp heeft de naam .in ijzer
uitgewerkt: "een stukje vakwerk."

Nuttert van der Heide wordt na afloop

van de tweede naar hem genoemde
motorrally benoemd als erelid van de
VMC.

De Oudejaarsploeg vraagt niet alleen

met het afsteken van vuurwerk te
wachten tot 12.00 uur, maar maakt ook
bekend dat fínanciële steun zal worden
verstrekt voor een nieuwe volière aan

de

Klokkeweg, omdat

de oude "in

slechte staat van onderhoud" verkeert.
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Jaar van de Klokkenstoel

Waardering voor Dorpskrant

qrkenning voor onze krant, waaraan een groot
aantal mensen belangeloos hun medewerking
verleent", aldus de redactieleden, die wel alle

De stoel werd naderhand in 1.696, in 1809 en
in 1888 gerestaureerd of zelfs vervangen.
In de oorlogsjaren werden veel klokken door
de bezetters omgesmolten tot oorlogstuig,
maar die van Boijl dook met succes onder in
de polders van Giethoom.
Na de bevrijding kwam de klok terug en liet
z'n klanken tweemaal per dag en bij het
overlijden van een dorpsgenoot en bij
begrafenissen weer horen. Hetzelfde gold voor

overige medewerkers met name noemde.

de aanvang van kerkdiensten op zondag.

Goed nieuws voor de nog prille redactie van
"Even Bi"jpraoten", want in een competitie met

alle dolpskranten uit de

gemeente

Weststellingwerf kwam de dorpskrant van Boijl
als de allerbeste uit de bus.

'Wij

beschouwen

het wederom als

een

En nu was het geluid verstomd, het was vele
dorps genoten zeker opgevallen.

Het houtwerk van de klokkenstoel

Slechts twee dorpskrant€n
voldeden aan de +isen

nieq meer verantwoord bleek. Vervanging was,

in deze tijd van bezuinigingen, een moeilijke
zaak, màar het actiecomité "Klokkenstoel
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1983" had er alle vertrouwen in dat provincie,
gemeente en bedrijven financieel zouden
bijspringen, waÍrneer het dorp zelf ook royaal
uit de hoek zou komen.
In het najaar ging de werkelijke actie van start.
Twee weken nadat de bedelbrieven waren
verzonden was er al 2000 gulden binnen. Als
speciale attractie werden tegeltjes, met daarop
een afbeelding van de klokkenstdel,
vervaardigd. Voor een tientje werden ze in de
verkoop gedaan.
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Voet van Klokkenstoel vermolmd
Alarmerend nieuws: "de klok laat de laatste tijd
zijn indringende stem niet meer horen."
Uit een historisch overzichtje wordt duidelijk

dat de klok in de Boijliger klokkenstoel uit
1399 moet dateren.
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Yntze Punter en Bertus Nijsingh.

De damesploeg volleybal doet mee
aan het P.Z.H.-toernooi in Heerenveen.
Twee speelsters uit het eerste en vier
uit het tweede vormen de Boijliger
afvaardiging, zo meldt Anneke Dassen,
een van de deelneemsters.
Janny Ouwerkerk heeft het dubbel
zwaaf, want ze moet ook nog vier
wedstrijden fluiten. Desondanks: Boijl
wint! Anneke: "We vierden onze winst
met een dikke ijsco en nadat Janny

Aan de Brink kunnen nieuwe woningen

gefloten, konden wij onze eerste prijs

wordt geraamd op 129.000 gulden.

verbrand kwamen we weer

Hoogtepunten

. De Vogelbeschermingwacht Boijl en
omstreken komt na enkele zeer rustige
jaren tot nieuw leven. Van de
Oudejaarsploeg

zijn

nestbeschermers

ontvangen en voor de leden worden
nestkastjes besteld bij Boschoord. Het

bestuur bestaat

Veenstra,

.

.

uit

Roelof-Harm

B. Nijland, Anne Dassen,

haar laatste wedstrijd had
in ontvangst nemen: een mooie
plaquette. Apetrots en rood

worden gebouwd, zo blijkt op de
vergadering van Dorpsbelang. De prijs

in Boijl
aan. Het was een gezellig en
sportief toernooi."

Op tweede Paasdag worden aan

de
Meuleveldweg nationale grasbaanraces
gehouden, georganiseerd door de
N.G.R.V. in samenwerking met Jan van
der Helm uit Boijl en "trotse vader" van
Steven en Anne, twee enthousiaste

deelnemers. Steven komt niet voor

de

De schoolverlaters nemen

met het
delen zoals:

in

"De S is van School, want die is beslist
nog niet af
En 't is voor velen een grote straf
En 't gekke is: het geeft eigenlijk geen

uitslagen wegens "enkele
schermutselingen met andere rijders uit
zijn klasse, die Steven niet aangerekend
kunnen worden." Beter vergaat het
Anne van der Helm, die in zijn klasse
dagwinnaar wordt en later in het jaar in
de 80 cc-klasse nationaal kampioen
wordt. Een jaar eerder blijkt Steven
trouwens in de 125 cc-klasse een zelfde
klassering te hebben geboekt. Anne
wordt gehuldigd in "De Tille", daarbij
gadegeslagen door de ouders Jan en
Jantje en de grootouders Anne en Dien
en allemaal dorpsgenoten.

.

pas

Maar na de vakantie beginnen we
allemaal weer in de eeÍste klas."
"De T is van Toekomst
Die ligt nog heel ver voor ons

Wat die brengen zal
zeggen

Maar we zullen

er niet van wakker

ln het najaar roept Dorpsbelang en
Dorpsgemeenschap alle dorpsgenoten
van 16 jaar en ouder op mee te denken
over twee belangrijke punten: het
dorpsfeest voor volgend jaar en nieuwe
ideeën voor het dorp en culturele
aangelegenheden. Er wordt veel volk
verwacht, zodat
regiobijeenkomsten worden gehouden.
Logisch, de provincie heeft voor het
ondersteuningsbeleid
kleine
kernen voor Boijl zo'n 40.000 gulden
beschikbaar gesteld. Er wordt tijdens
de bijeenkomsten een lijst van 18
wensen samengesteld.

dubbeltje per kopie. "De bediening is
zeer eenvoudig, zodat u zelf uw kopie

is

gewaarborgd."

.

is moeilijk te

liggen."

De school krijgt de beschikking over een
kopieermachine. leder mag er tijdens de
schoolpren gebruik van maken voor een

kunt maken, waardoor privacy

afscheid

voordragen van een
indrukwekkend gedicht, met onder-

er vijf

De pupillen van korfbalvereniging DOS
wordt kampioen. Dit zijn: Barry Oostra,
Roel Diever, Moniek van de Boer,
Simone Wijer, Johnny de Vries, lna de
Jong, Sytske de Jong, Marc Segaar en

van

Luuck Menger.
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De jongste kleuter van nu Erik
biedt wethouder Remco

De bouw van de nieuwe kleuterschool

Pijlman

aan de lagere school brengt een
renovatie van het schoolplein mee.
Maar de verhuizing van "'t Veurspel"
aan de Klokkeweg op 15 december

Heite de sleutel aan, waarmee die de

deur definitief

op slot doet. ln

samenwerking met juf Geke wordt het
"Onbewoonbaar verklaarde
kleuterschool" aan de muur gespijkerd.
En dan gaat het op naar de nieuwe
school.

bord

wordt een mooi feest. Janneke de Vries
en Frans Mooy, die destijds samen met
toenmalige burgemeester het

de

n
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Korfbalenthousiasteling uit Boij I

De tegenwoordig in Oldeholtpade wonende Hendrik Oostra (58), vader van Karin en Barry en
tegenwoordíg ook al opa, sprak enthousiast over de korJbaljaren in Boijl. Vanaf 1969 was Hendrik
zo'n 20 jaar schoolmeester in Boijt en heeft samen met wat enthousiaste kot'balteamleden zoals
Trijntie van de Boer en Roelie Groen-Urff en ook Sierdje van de Boer en Rient Menger de

j eug dko rfbal- afdeling opg es tart.
In 1983 kon je spreken van een topjaar want in de zaal werden op één dag vier teams kampioen; de
gemengde aspiranten, het meisjes-achttal en twee teams gemengde pupillen. "Die dag wai écht een
feestie", aldus de terugblikkende Hendrik. Later dat jaar tíjdens de veldcompetitie behaalde de
gemengde pupillen en twee teams met aspiranten meisjes de titet Herfstkampioen 1983!
Ietwat spijtig zei hij "Boijl bleek niet zo'n korfbalcuttuur te hebben", wat misschien de verklaring is
waarom er in Boijl geen korJbal meer is. In zijn huidige woonplaats blijkt het met SCO-korfbal nog
steeds zeer goed te gaan en klinkt er op de velden en in de zalen nog steeds zijn scheidsrechtersfluttià.
Hendrik staat als leerkracht nog steeds voor de 9- en l}-jarigen van groep 6 in Wolvega-Zuid voor-de
klas en verzuchtte: "maer het was wel een mooie tijd! "
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Jaar van het dorysfeest
Succesvolle herintroductie feest

Jubilerende vogelbeschermers

Het doqpsfeest was danig in het slop gekomen
in Boijl, vandaar het initiatief van beide
"centrale" verenigingen om op 1ó en 17 juni
weer een ouderwetse manifestatie op touv/ te
zetïen voor de inwoners, van jong tot oud.
De thema's: een optocht van versierde wagens,
kinderspelen en 60+-activiteiten, een zeskamp,
een feestprogramma in "De Tille" en als
afsluiting op de zondagochtend een fietstocht.

Het 85-jarig bestaan van de Vogelwacht werd
met gepaste feestvreugde gevierd. Aan de
vooravond van de jubileumviering werd in het
cafê van familie De Vries al gerept van de
heropstanding uit de crisis van voorgaande
jaren, terwijl men zich bij die gelegenheid
eveneens optimistisch toonde over de stand

Het feest werd een groot succes!

De

opbrengst van

de lijstcollecte was

al

veelbelovend en de deelname van maar liefst 14
versierde wagens wees ook op een verheugende

belangstelling van alle delen van het dorp.
De hele optocht duurde viereneenhalf uur, maar
toch waren er nog toeschouwers die het tempo
dermate hoog vonden dat ze de wagens
nauwelij ks konden bekijken.
Bijna alle kinderen namen deel aan de 18
spelletjes, waarbij volgens telling 20 moeders
en L vader behulpzaam waren. Aan de 60+activiteiten deden 30 personen mee.
Mevrouw A. Dorprichter-Hartsuiker won de
hoofdprijs, gevolgd door mevrouw L. Beun-van
Veen en mevrouw L Nolles. De heren zetten
zich terstond in training voor het volgende jaar,
want het succes van 1984 betekende dat direct
werd besloten van het festijn een jaarlijks feest
te maken.

De

zeskamp

werd "een

spektakelstuk"

genoemd, de tien stratenploegen maakten er
een mooie strijd van.
Nog lang niet moe gestreden verzamelden zich
350 Boijligers in "De Tille" die zich tot in de
kleine uurtjes zeer vermaakten bij de muziek
van "Tina and the Music Stars".
Toch was er energie gespaard voor de
fietstocht, want op zondagochtend startte 244
personen. Sommigen van hen achtten de
opgaven (bijvoorbeeld: hoeveel meeuywen
bevinden zich in de kolonie) aan de pittige kant

van de weidevogels.
Al wilde men de "gegeven paarden" uiteraard
niet graag in de bek kijken, toch was men

matig tevreden over de
nestbeschermers.

Vooral de vorig

jaar
uitgedeelde vogelhuisjes

vormden een groot
succes: meesjes. mussen
en vliegenvangers namen
er massaal bezit van.

.l

Oosterbrink officieel van start
Onderwijsinspecteur de heer Bijlsma

en

onderwijswethouder Remco Heite waren op 2
mei uitgenodigd de officiële opening van de
school te verrichten.
's Ochtends waren de kinderen al getrakteerd
op een poppenspel in "De Tille", 's middags

stond de werkelijke opening op

het

programma. Getooid met boshelmen moesten
de heren een pseudo-bos omzagen en toen
verscheen de naam van de nieuwe school:
"De Oosterbrink".
Aan een echte kastanjeboom hing de sleutel en
toen opende de heer Bijlsma het gebouw
onder gejuich en applaus. Het gezelschap
bekeek de nieuwe basisschool en toog toen
naar "De Tille", waar zinnige zaken werden
geuit tijdens de redevoeringen en de
bedenkers van de naarn een wandbord kregen

aangeboden. Jellie Menger-Oosterkamp,
Hendrik van Riessen, Jan van Zanden en
Klaas Marks waren de gelukkige naamgevers.
Ook de beide schoolschoonmaaksters Roelie
Groen-Urff en Trijntje van de Boer-Groen
werden voor hun vele, beiangenloze werk in
de bloemetjes gezet.

na zo'n nachtelijke inspanning.
Het was duidelijk: het feest was zeer geslaagd!

Gerda Nieuwpoort bedankte de

nieuwe

feest-

commissies hartelijk voor het initiatief en de
inspanningen!
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Ook veel ouders hadden zich actief getoond om
de school en de omgeving helemaal in stijl te

Hoogtepunten

presenteren bij de echte openingsdag: een
hoogtepunt voor het dorp. En het schoolteam
beloofde zich tot het uiterste in te spannen om
ieder kind op de nieuwe basisschool aan te
geven en bij te brengen wat er nodig is op hun
weg tot de ontwikkeling van een volwassen
individu.

.

De "actie klokkenstoel" is een succes

geworden: er zijn 700 tegeltjes
verkocht. De verkoop van houten
miniatuurstoelen verloopt minder vlot.

.

De leden van de soos blijven actief.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
komt er aan de spelen haast geen
eind, maar wanneer een nieuwe
traktatie, namelijk brandewijn met
rozijnen wordt opgediend, is het
moment aangebroken om te toasten

\2----Q\q

op het nieuwe jaar. En dan komt Gerrit
Beun met zijn plaatjes voor de dag. De
bijeenkomst wordt besloten met een
levende stoelendans, waarbij sprake
schijnt te zijn van een stormloop van
de dames om toch maar van de partij
te blijven.

/,>@/'
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Het Gemengd Koor Boijl bestaat 45

jaar en voorzitter Titus de Boer zet
vele activiteiten op een rij.

.

Om te beginnen wordt naast Egbert
de Boer nu Lammert Mulder benoemd
als erelid. Financieel gaat het prima
met het koor en de opbrengst van de
jaarlijkse Anjercollectie wil men zelfs
aan een andere instelling ten goede
laten komen. Het concert in Boijl zal
dit jaar in het teken staan van de actie
klokkenstoel.

Al is het laat in het seizoen, nog voor
de winter wordt gepoogd uit het potje
van de provincie de verlichting rond de
ijsbaan te realiseren. Er moet ook door
de dorpelingen flink worden gegraven
en geruimd. Dat laatste betreft de
oude houten palen. "Ze zijn nog van
goede kwaliteit", aldus het wakkere
bestuur, dat op 17 november de

15 dragers "voor vele

doeleinden

geschikt" verkoopt.

De begrafenisvereniging "De Laatste
Eer" gaat men z'n tijd mee: moest men
voorheen 21 jaar zijn om lid te worden,
nu kan dan al met 18 jaar. En haast
traditioneel zijn op de vergadering
nieuwe dragers gevraagd.
Na 31 jaar neemt Harm Zuil afscheid
als administrateur.
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De woningbouw blijÍt het bestuur van
Dorpsbelang danig bezighouden. Op
het grondgebied van de oude kleuterschool worden dit jaar nog vijf huur-

woningen gebouwd, terwijt er nog
ruimte bluft voor particuliere bouw.
Maar ook het volgende bestemmings-

plan (aan de Boschoordweg) komt al in
beeld. Gerard Prins en Geert Pijlman
zijn de coórdinatoren in de Boijliger
bouwsector.

.

Tijdens

de

motorrally wordt

11,"à.d,[ .X]*s

de

naamgever Nuttert van der Heide
herdacht: hij is dit voorjaar overleden.
Zijn dochters ontvangen in "De Tille"

Á "-,t-,A í.A-

z

ÁÁit^e^.--"t{r4,e."

een grote foto van hun vader, uiteraard
genomen op z'n bejaarde motor. Alle
157 deelnemers krijgen een kleine
uituoering, evenals een tegel met de
afbeelding van de Boijliger klokkenstoel. De kinderen stellen een beker
beschikbaar
trouwste
deelnemer. Jan Oostermeijer krijgt dit
jaar de wisselbeker mee naar huis.

voor de

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk
5 november de herenafdeling
van de volleybalclub.van start gaan. De

kan op

trainingen zijn wekelijks

in

"Hoeve

Boschoord".

de

Tijdens
ouderavond van de
kleuterschool en de lagere schoolwordt
verteld dat de gemeente Weststellingwerf nog voor de jaaruvisseling 19841985 bij Gedeputeerde Staten van
Friesland ontheffing voor het vak Fries
zal aanvragen.
Ds. Hendriks gaat in september met
emeritaat en de kerkenraad is niet van
zins
nieuwe predikant te
benoemen.

een
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Jaar van het koor
reacties - de indruk dat ze lekker hadden
gezongen.Het koor telde bij het jubileum 53
leden, waarvan het derde deel woonachtig was
in Boijl, een derde deel er voorheen woonde,
terwijl de rest de repetitie-avonden bezoekï
vanuit plaatsen als Appelscha, Vledder,

T[ouwe zangers
De jubileumavond van het 4i-jat',ge zangkoor

werd even uitgesteld, maar dat bleek geen
onverdeeld succes. De wegen v/aren of
dreigden moeilijk te bereiden, zodat vooral
enige bejaarde oudleden het niet aandurfden
de avond op 26 januari te bezoeken. De
ereleden Egbert de Boer en Lammert Mulder
moesten helaas verstek laten gaan, terwijl ook
Hendrik van Riessen de rit niet durfde te
maken. Maar het werd een indrukwekkende
avond. De burgemeester kwam aan het woord
- evenals vele anderen - en de complete
muziekvereniging "De Woudklank" uit

'Wolvega,

contributie

te

De Oudejaarsploeg 30 jaar

jong
Vogelwacht
verrassen. Na de nestbeschermers
worden broedkasten voor roofuogels

intussen blijft de

aangeboden. "Hopelijk willen ze
meewerken", aldus de vogelwachters,
die na het zomerseizoen melden dat
de eerste torenvalken (met succes)
hebben gebroed in een van de OJPkasten.

De

Plattelandsvrouwen blijven een
overstelpende lijst van activiteiten
afwerken. Men nodigt sprekers uit die

de wereld in huis halen,

zoals

dierenarts Rudolf van der Lende uit
Noordwolde, die spreekt over het
Egyptische veterinaire project, en de
journaliste Joke Keijzer, die vertelt over
haar Turkse rondreis. Maar ook de
eigen reiscommissie en de handwerkafdeling zijn actieÍ. Bovendien
wordt er - niet zelden op rijm - uitvoerig
gerapporteerd in de dorpskrant.

de

Ook werd aandacht geschonken aan het
Z3-jarig verband met Mientje Ernst-Post,
begeleidster op de piano, en uiteraard ook aan
dirigent Wilt Post, niet minder dan 37 jaar als

zodanig dienstbaar aan het Gemengd Koor
Boijl.
Voorzitter De Boer: "Ik heb het vaak gezegd:
het is voor niet-koorleden bijna niet voor te
stellen welk een inzet en soms ook opoffering
achter deze kale getallen schuil gaan. Deze
mensen zijn voor ons koor al die jaren echte
steunpilaren geweest! ! !"
Het koor zong natuurlijk ook deze avond: er
werd een "dwarsdoorsnede" van het repertoire

De aspiranten A van de korfbalclub zijn
na een zwaat seizoen kampioen. De

jonge helden: Karin Oostra, Sandra
Nolles, Marlies Kleinhoven, Ninette
From, Saskia de Vries, Henk-Jan
Menger, Fokke de Jong, Roelof-André
Groen, Jan Diever, Richard Eijer en
Jacob de Nekker.

gegeven.

-

gulden per maand

Hoogtepunten

bestuurstafel: ieder bestuurslid één.

De koorleden kregen

maakte het mogelijk de

handhaven.

schitterende show van op het podium van
"De Tille".
Speciaal werd door voorzitter Titus de Boer
aandacht besteed en hulde gebracht aan een
aantal leden met een indrukwekkend
koorverleden:
Wessel Boelen 27 jaar lid, evenals Heintje
Bijkerk en Hennie Veurman-de Vries; Geertje
Zuil-Nolles en Co de Nekker-Tjalma beiden
31 jaar lid; Jac. Harmsma, Geert Tuin en
Willem Wever stuk voor stuk 38 jaar lid; Jeltje
de Vries-Jonkers , en Dirk Jan Bijl beiden
39 jaar lid; Jansje Bijl-van de Boer 41 jaar lid
en sinds de oprichting en dus 45 jaar lid Harm
Zuil. Harm en Geertje hadden deze avond

voor een bloemetje op

op 5

Weststellingwerf

Noordwolde trad op. De leden van het kolps en
de drumband en de majorettes maakten er een

gezorgd

Nijetrijne, Oldeberkoop, Drachten,

Doldersum, Noordwolde en Peize. Een zuinig
beleid - en het subsidiebeleid van de gemeente

terecht zo bleek uit de

024

Op 21 februari 1985 wordl na 22 jaar

Bij de dames gaat Sjoukje Prakken als

Elfstedentocht
geschaatst
met Evert van Benthem
als verrassende winnaar maar een
maand eerder lijkt het ook al te gaan
lukken. Van 9 tot en met 20 januari is
er bijna dagelijks een wedstrijd op de
Boijliger ijsbaan, waar het actieve
bestuur veel waardering oogst. "Wat is
er gezwoegd en gewerkt om de baan
goed berijdbaar te maken en ... te
houden", zo schrijft een anonieme
dorpsgenote
krant. Enkele
winnaars mogen natuurlijk niet
ontbreken. Bij de meisjes (12 Im 15
jaar) wint Saskia de Vries, bij de
jongens Jacob de Nekker. Het wat
oudere jongvolk (16 t/m 18 jaar) krijgt
in Marjan Groen en Arend Groen veelbelovend winnaars. De damespartij
wordt
zege voor Marietje
Koopstra, voor Roelie Kastelein en
Roelie Groen-Urff. Bij de heren die
enkele dagen later 43 man sterk op de
baan komen - gaat Anne Marks er met
de zege vandoor, gevolgd door Henk
van de Boer, lJntze de Vries, Roelof
van de Boer, Tinus Ouwerkerk en
Frans Mooy. Natuurlijk is er weer
massale belangstelling
de
estafette, die op zondag '13 januari
wordt gepland. Maar liefst 57
deelnemers in koppels van drie flitsen
over de baan, die door een legertje
vrijwilligers met pas aangeschafte
vegers
schuivers
optimale
conditie wordt gehouden. De eerste
prijs wordt gewonnen door Anne
Marks, Jannie Oostra en Frans Mooy.
De tweede prijs is voor Adrianus
Groen, Trijntje van de Boer en Sietse
Jorritsma. Een week later nog altijd
waait de vlag bij de baan - verzint het
bestuur een estaÍette met hindernissen. Arend Groen, Trijntje van de
Boer en Henk van de Boer trekken
zich er het minst van aan, ze winnen
voor Anne Slot, Marietje Koopstra en
Rinse Marks. Ook de liefhebbers van
de lange baan komen aan hun trekken.
Bij de jongens wint Alke Graafstra voor
Roeland Groen, bij de meisjes wordt
Petra Bastiaans eerste, gevolgd door
Jolanda van de Boer.

eerste over de streep, gevolgd door,
Marietje Koopstra, Trijntje van de Boer
en Sierdje Winters. Wie anders dan
Roelof van de Boer wint bij de heren?

weer eens. een

-

-

Anne Marks, Jan Prakken en Henk van
de Boer weten nog het beste in zijn
spoor te blijven. Voor deze mannen
geldt: op naar de Elfstedentocht. Ook
de schoolkinderen zijn zeer actief op
het ijs. Tijdens het kampioenschap van
Weststellingwerf worden Moniek van
de Boer, Roel Diever en Johnny de
Vries (allen uit klas 6) tweede.

ín de

De Agrarische Gespreksgroep ElslooBoijl komt in café "'t Zwaantje" bijeen

om actuele zaken uit de rundveefokkerij te bespreken. Als spreker is

Germ Landman uit De

een

-

De plannen voor het dorpsfeest nemen

vaste vormen aan. Er wordt afgesproken dat eens in de vijf jaar de
optocht met de versierde wagens

voor

en

Hoeve

uitgenodigd: zelf een succesvol boer
en fokker, maar ook als bestuurder
actief op provÍnciaal gebied. Nelleke
Zwier fungeert als verslaggeefster, ze
spreekt van een leerzame avond.

gehouden zal worden, maar overigens
zal het elk jaar een weekend lang feest
zijn: "een echt doe-gebeuren voor en
door Boijligers", zoals de feestcommissie aangeeft. Nu er geen wagens
opgetuigd hoeven te worden denkt de
commissie dat aan de versiering van
de straten (nog meer) aandacht kan
worden geschonken. Nieuw op het
programma: zakslaan, levende
stoelendans en vooral de verkiezing
van de sterkste man van Boijl.

in

-

Ook bij de voetballers een kampioensfeest. Het eerste elftal van Boijl wordt
kampioen van de tweede klasse van
de Friese voetbalbond. Op bescheiden
wijze wordt het feest gevierd: sponsor
Wiep Ouwerkerk en cafébaas Henk de
Vries bieden een broodmaaltijd aan,
terwijl trainer en spelers in de bloemen
worden gestoken door het bestuur.
Maar er wordt wel een heuse receptie
in het dorpshuis in het vooruitzicht
gesteld.
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Door twee wethouders worden de
nieuwe waarschuwingsborden "spelende kinderen" onthuld. Karin Dassen
maakte het ontwerp, fa. Alten zorgde
voor het zaagwerk en Kees Bos zorgde
voor het schilderwerk.

dag van noeste arbeid aan

gespendeerd om de sloot langs het
sportveld schoon te maken. Reeds
enkele weken later is het weer een
grote troep." De waarschuwing luidt: bij
herhaling zullen de namen van de

De school - nu officieel basisschool meldt het succesvolle verloop van de
oud-papieractie. Er wordt steeds meer
oud papier bèwaard en bijna alle
ouders zijn actief bij het ophalen. De
papierprijs is hoog - soms 15 cent per
kg. - zodat er meer dan 3.500 gulden
bijeen is gebracht. De ouderraad heeft
er duurzame leerhulpmiddelen voor

daders

wo

in dit blad bekend worden

gemaakt."

.

Anne van der Helm gaat door: hijwordt
125cc
klasse grasbaan. De pas 16-jarige van
der Helm mag volgend jaar starten in
de 250cc klasse. Hulde aan de
kampioen en sponsor Her{f Diever uit
Noordwolde.

nu nationaal kampioen in de

aangeschaft.

NEN

Onverlaten maken zich schuldig aan
vernielingen op en rond het sportpark.
"Joep Hoogewoonink heeft er bijna een

EN
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graag
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vroog vrij btijvend inLichtingen bij
6PRlNS,Boyterweg 69, tet.
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F,en Schaatsfanaat

uit Boijl

Roelof van de Boer is inmiddels 47 jaar, en getrouwd met Sierdje Winters. Ze hebben samen 2
kinderen, Anneke(l9) en Geert(16). Roelof heeft inderdaad mee gedaan aan de Elfstedentocht van
1985. Ook met die van L9B6 en 1997 trouwens. En vanaf 1990 ook elk jaar met de Finse alternatieve
Elfstedentocht. Die eerste elfstedentocht heeft hij samen met Anne Marks, Gerke Jager, Henk van de
Boer, Pieter Huisman, Ruud van Grieken en Joop Benders geschaatst. Dat jaar sliepen Roelof, Anne
en Henk bij de schoonouders van Anne, welke een paar honderd meter bij de Frieslandhallen vandaan
wonen. De mannen kregen de smaak te pakken en sommige van hen, waaronder Roelof, schaatsten
hem het jaar daarop weer. De Finse Elfstedentocht schaatst Roelof echter zonder andere Boijligers.
Jan Streek, zelf ook een vervent schaatser, maakte hem hiervoor enthousiast.(Jan zorgt inmiddels al
zo'n 30 jaar voor de organisatie). Hij heeft Roelof maar liefst 12 jaren gesponsord.
Op de vraag of hij er laatst niet bij had willen zijn op de door Evert van Benthem georganiseerde
tocht in Canada, begint Roelof te lachen, want natuurlijk had hij daar ook graag willen rijden, echter
het kostenplaatje zou dan toch wel erg hoog worden. Een sponsor die de reiskosten vergoedt heeft hij
namelíjk niet. Daarnaast kost het allemaal ook nog al wat tijd, en aangezien Roelof nog elke dag zo'n
35 koeien moet melken moet hij keuzes maken.
Trainen doet Roelof regelmatíg 's zomers op de racefiets, en 's winters gaat hij toch wel zo'n drie keer
per week naar Thialf. Ermee stoppen is hij nog lang niet van plan, in Thialf schaatst hij met mannen
van tegen de zestíg jaar oud, dus hij kan nog even vooruit. Ook dochter Anneke gaat graag met vader
mee te schaatsen in Heerenveen. En 's zomers kun je haar nog al eens tegenkomen op de skeelers.
Vrouw Sierdje fietst, terwijl zoon Geert zich voorlopig alleen nog maar bezighoudt met voetballen
Roelof is trouwens zelf pas op latere leeftijd echt fanatiek gaan schaatsen. Hij was ook oltijd een zeer
v erdi ens telij k v o etb al I e r.
Op

de

foto Roelof te midden van een groep tijdens de Finse Elfstedentocht

1
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De voorbereidingen voor het dorpsfeest worden al weer vroeg getroffen.
Er zijn nu rayonhoofden aangesteld,
die in de eerste plaats zorg moeten

Hoogtepunten

.

Als tweede project uit het provinciale
ondersteuningsproject voor kleine kernen, dat intussen 'De Banaan' is
komen te heten, komt geld beschikbaar om een oude wens in vervulling
te doen gaan: de verharding van de
oprijlaan en het parkeerterrein van het
sportcomplex. Mede door de inzet van

voor een

uitbundige
dragen
feestversiering in de straten, maar ook
in de buitengebieden. Nieuw op het

programma:

een

zaterdagochtend

waterspel

en de

op

stratenkwis
zondagochtend,
voorafgaand aan de fietstocht. De
stratenquiz gemaakt door Henneke en
Alletta levert een overwinning op voor
de Kerkweg. Daar weet men feilloos te
melden dat Roelof Riemersma de
oudste inwoner van Boijl is, op de
windwijzer van de kerk een paard staat
en op de grote steen bij de ingang van
het bungalowpark "De Groene Zoom"
staat: "Welkom".

gemaakt

dorpsbelang komt er waarschijnlijk een
bedrag van 40.000 gulden vrij voor dit
project, dat met hulp van vrijwilligers
eindelijk uitgevoerd moet kunnen
worden. Dat lukt: namens het
sportcentrum brengt later in het jaar
Rient Menger hulde aan "de horden
vrijwilligers", die de handen flink uit de
mouwen hebben gestoken.

De afdeling Boijl van de Algemene
Bond van Ouderen (ANBO) verkeert in
crisis, zo blijkt uit een verslag van
Boer, "Twee
voorzitter Egbert
ouderen hebben nog de leiding, 83 en
88 jaar. Zo wordt de zaak draaiende
gehouden. Maar nu is het toch nodig
dat een nieuw bestuur ons gaat
vervangen, zo kan het niet doorgaan."
Eens, zo blijkt, kende Boijl een afdeling
van de Bond voor Staatspensionering
met meer dan '100 leden. Zo rond 1900
was een dergelijke instelling broodnodig, maar na 'iDrees" meende men
dat er geen werkterrein zou bestaan
voor een organisatie op dit gebied.
"Maar nu het met de economie niet
meer gaat zoals het geweest is blijkt
de noodzaak van een instantie als de
ANBO", aldus De Boer.

op

De korf- en voetbalvereniging

DOS

bestaat een halve eeuw. Dat moet
gevierd worden: direct maar met een
discoavond voor de jeugd, een
kindermorgen, een heuse receptie en
een ontmoetingsmiddag voor oudleden en een gezellige avond. Tijdens
de receptie wordt Gerard Prins door de
voorzitter van de FVB tot erelid

de

benoemd.

De "Nuttert van der Heide" rally wordt

voor de twintigste maal

verreden.
Reden om burgemeester Schurer en
wethouder Heite met hun echtgenotes
uit te nodigen de tocht mee te rijden in
twee driewielige Messerschmittes, een
BMW lsetta en een Goggomobiel. De
besturing van deze voertuigen wordt
verzorgd door leden van de Dwergauto
Club Nederland.
Wanneer alle deelnemers terug zijn in
Boijl draagt voorzitter Riek Akkerman

Op zaterdag 10 mei organiseert de

openbare basisschool een rommelmarkt. Hendrik-Jan van de Heuvel en
Roelof Alten gaan zich inspannen om
de spullen af te halen.

de hamer na twintig jaar over aan
Rient Menger, de huidige voorzitter

van het Sportcentrum.

Van het ijsfront komt, ondanks de lage
temperaturen, nauwelijks nieuws. De
schoolkinderen houden wel hun wedstrijden. Bij de meisjes winnen Corrie
Alten, Monique Pereboom en lngeborg
van de Boer, bij de jongens Maarten
Sluyter, Jelmer Pijlman en Niels
Dassen.

Het dorpscentrum "De Tille"

krijgt
nieuwe beheerders: Jacob en Janneke
Meijer, voorheen eigenaars van Frieslands oudste dansschool, zo schrijven
ze bij hun introductie. Maar het dorpshuis wordt geen disco, men hoeft zich
geen zorgen te rhaken.
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Jaar van bezinníng

- inleg en opname van gelden en

Dorpskrant op de schop?
Is

het een jaar van intense rust in het dorp? De
jaargang van de dorpskrant is dunner dan ooit

-

al verschijnen alle zes afleveringen keurig.
Maar Geert Pijlman, nog altijd de man van de
"algehele verzorging", zoals het colofon op de
binnenkant van de omslag nu voor de eerste
keer meldt, heeft

al zijn

girohandelingen (storten en opnemen van
geld)
aanvragen en verlengen van rijbewijzen
aanvragen en verlengen van paspoorten

- aanvragen pas 65
- aanvragen uittreksels van

medewerk(st)ers

bijeengeroepen en zendt een prikkelende
stelling naar de dorpsgenoten:
"Even Bi'jpraoten" is nodig aan vemieuwing

het

bevolkingsregister.

toe.

De krant wordt steeds minder gelezen.

De PTT toonde een willig oor voor
protesten,

Is het de moeite en de kosten (2000 gulden per

jaar) nog wel waard, zo vraagÍ het

de

doqpsbelang, maar

begrepen in het do1p.

De definitieve telling van PTT gaf in 1986 een

stijging van het aantal handelingen aan tot
3762, zodat de grens van 4000 weer in zicht
kwam. PTT besloot tot een proetjaar voor
Boijl. Een mooi succes, dat kennelijk ook een
schaduwkant had. Want nadrukkelijk werd

Postagentschap in gevaar

wordt gesleuteld aan

niet alleen van

ook van de gemeente en merkte dat de
publiciteit sympathie toonde voor de kleine,
bedreigde gemeenschap. De sluiting werd
vooralsnog afgelast en er werd een gesprek in
het vooruitzicht gesteld. De Vrij kreeg meer
klanten in zijn agentschap, de boodschap \Mas

team

medewerkers - Pijlman, illustratrice Karin
Dassen-Boldingh, typiste Minnie DieverRooks, de leden van de stencil- en nietgroep en
de bezorgers - zich in af.
Ook denkt men aan vemieuwing, verjonging
en een andere uitvoering. Er leven gedachten
rond de verandering, maar eerst wil men de
reacties uit het dorp afwachten.

Er

spaarregelingen
verzenden van postpakketten
verzenden van aangetekende stukken
aanbieden van telegrammen

het

voorzieningenpatroon op het platteland. Het is
geen nieuw thema, maar een brief van PTT aan

aangegeven dat "het niet onze bedoeling is dat
andere zaken, die u via de bank
regelt, gaaï overhevelen naar het
postagentschap."
Nee, dan liever aan de eerdere lijst toegevoegd:

u geld- en

het bestuur van Dorpsbelang was toch wel
even schrikken. Die hield namelijk de
mededeling in dat per 1 oktober 1987 het
postagentschap in Boijl gesloten zou worden.
De reden? "Het aantal jaarlijkse handelingen
van 4000 wordt niet meer gehaald."

Dorpsbelang berichtte - uiteraard via het
agentschap - ogenblikkelijk niet akkoord te
gaan met de sluiting, maar besefte ook dat
daarmee de zaak nog niet was gered. Nadere
informatie leerde dat het aantal handelingen in
Boijl was teruggezakt naar 3353 (in 1985-'86)
en dat de grens van 4000 redelijk heilig was bij
de PTT. Derhalve werd een dringend beroep
gedaan op de doqpsbevolking voor de volgende
geregistreerde handelingen het postagentschap
in de winkel van Jan de Vrij in te schakelen:
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-

verkoop sterabonnementen (voor openbaar

-

verkoopdienstregelingen
uitgereikteviskaarten.

vervoer)

Het juniorenploegje van

korfbalclub

Het wordt steeds gekker: Anne van der
zelfs natÍonaal
kampioen in twee klassen: 125 en 250
cc. Vrijwel steeds wint hij met een
straatlengte
alle concurrenten.
Huldiging in "De Tille" wordt traditie.

DOS wordt kampioen. Coach Jellie
Menger zorgt direct voor lekkers.
Naderhand wordt het feest gevierd in
Tuk op en rond de bowlingbaan.

De

op

Leeuwarder Courant besteedt

Het koor zet drie leden in het zonnetje:
Harm Zuil zingt meer dan 45 jaar mee,
Geertje Zuil-Nolles bijna 35 jaar en
Willem Wever al meer dan 40 jaar.
Reden om hen te benoemen tot erelÍd.

alsnog aandacht aan de borden bíj de
ingang van het dorp, die een jaar
eerder zijn geplaatst. De redactie van
"Even Bi'jpraoten" reageert cynisch op
het erg late bericht!

fw

nu

Helm wordt

Er is gestart met de bouw van de
eerste vier huurwoningen aan de
Boschoordweg. Gerard prins roept
ieder, die belangstelling heeft op zich

LTEUWÀTDER COURÀi{I

YRÍJDÀG

in te laten schrijven. Anders vervalt
mogelijk het quotum voor Boijl. Maar
ook is er plaats voor bouw van
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premiewoningen

Eindelijk weer nieuws van het kerkfront
de
klokkenstoel", waarin
kerstmedÍtatie van ds. Gerard van VelzenZorgen rond het orgel in de kerk blijven
niet onvermeld, maar de vorming van
een grotere gemeente biedt nieuwe
kansen. Ook de herintroductie van het
klokluiden wordt "in de Boijliger groep"
gegooid.

met de start de rubriek "Rond

een

T5

Nieuw bord in Boijl

bevragen

BOIJL - In het Weststellinguserfse
Boiil heeft ÍLer. een nietnte tariant

TE.

rijdende automobilisten tot kalmte te

nu .narneLuK Ol1qaand. bo'rd. tn

de

tsoetballen, ont vaà de ríeisjes nóg
maar te zusiioen. maar het ís in elk
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Jaur van de computer

Historisch besef
In het voorgaande jaar was al diverse malen
door Dorpsbelang gevraagd historisch

Nieuw leven in kerkenland
Met de vorming van de nieuwe Nederlands
Hervormde streekgemeente Frieslands End
(Boï1, Elsloo, Makkinga, Oldeberkoop en
Nijeberkoop) en de benoeming van ds. pier
Bijlefeld kwam er nieuw leven in kerkenland,
waar het jarenlang zeer stil was geweest. De
kerk in Boijl werd door inspectie van
Monumentenzorg eerst na een grondige
opknap- en schoonmaakbeurt weer veilig voor
kerkdiensten bevonden. De deur van de kerk
stond tot voor kort altijd open, maar nad.at
vandalen de collectebus - gebruikt na
begrafenissen - hadden vernield nam de

materiaal van het do{p - foto's en documenten
- aan te leveren bij Hendrik Marks. Het zijn

natuurlijk niet deze bijdragen, die de

basis

vorÍnen van enige historische beschouwingen
in de dorpskrant. Hij schreef over de omgeving
van het dorp, toen die nog vrijwel 'woest en
ledig was en er tussen Boijl (dat vroeger ook
als Boile, Beule, Beuil en Buil op kaarten en
akten werd vermeld) en de omliggende dorpen
van grillige zandwegen gebruik moest worden
gemaakt. De aanleg van de straatweg in
1867-1868 maakte het streekverkeer heel wat
efficiënter.

kerkenraad het besluit de deur op slot te doen.

De nieuwe predikant bleef wonen op De pol.
Tijdens zijn eerste gemeenteavond kwamen
uiteraard de invulling van de kerkdiensten, de

Marks verhaalde van de floreen- en
stemcohieren, die aangeven dat het aantal
boeren in Boijl in 1640 30 bedroeg, in 1698
was het aantal stemmen 30. Toen in de

financiële situatie van de kerk en
beschikbaarheid van ambtsbekleders aan

Napoleontische tijd achtemamen moesten
worden aangenomen deed zich het
opmerkeiijke feit voor dat Andries Jans als
achternaam Jager koos - zijn hobby en dus al
zijn bijnaam in het doqp - en dat zijn broers en

orde. Bijlefeld: "Wie weet wat er nog allemaal
uitkomt!"

Hoogtepunten

zusters kozen voor de naam Oosterkamp.

De Plattelandsvrouwen blijven bijzondere gasten lokken. Op 16 april treedt
voor een gezelschap van 83 dames
weerman Jan Pelleboer op. "Hij gaf
een zeq interessante en humoristische uitleg hoe het weerbericht tot

Les in computers
Het was al weer enkele jaren gelden dat
dorpsgenoot Herman Tichelaar op de
basisschool een demonstratie gaf met een
computer. Het enthousiasme bij de
leerkrachten was groot, maar er zattochweinig
in de zaak. De benodigde middelen

stand komt", aldus het verslag.

schot

ontbraken

en de

ontwikkeling

in

de

ln alle stilte is in café "'t Zwaanlje" een
biljartclub opgericht. Bij de start telde
de nieuwe vereniging 12 leden, die
tijdens hun eerste toernooi Andries
Wieldraaijer (van
Klokkeweg)
kampioen zagen worden, gevolgd door
Jan Wapstra en Jan Mailly. Hans
Meijer en Henk de Vries (van de
Boijlerweg) kregen beiden een beker
voor de hoogste serie: 15. Men kan
nog meer leden gebruiken voor het
biljartseizoen 1 987-1 988.

computerbranche was dermate heftig dat
niemand een duidelijke uitspraak kon doen
over de meest ideale apparatuur. "En dan moet
je zelf op zoek", aldus meester Pijlman.

De keus viel op de MSX2 met

de

meerdere

Commodore 64's voor leerlingengebruik, de
aanschaf werd mogelijk door bijdrage van de

Rabobank Boijl-Noordwolde

en van

de

gemeente.

Tijdens de zakelijke ouderavond gaf Tichelaar
aan de hand van een aardrijks-kundeproject

aan de ouders enig inzicht over

de
de

de

mogelijkheden van de computer in lesverband.

032

lJsclub "De Volharding" bestaat 100
jaar. Het feest wordt gevierd tijdens

Spreekwoorden en gezegden vormen
het thema voor de versiering van de
straten tijdens het zomerfeest, zo
kondigt de commissie tijdig aan. De
versiering blijkt op 12 juni inderdaad
als nooit tevoren. Wat ook niet
onbelangrijk is: het weer laat zich
eindelijk van de goede kant zien.
Bijde 60+ - activiteiten wint het kwartet
van Anna Dorprigter, Rietje Groeneveld, Harm Zuil en Geert Tuin.

een rece-ptie, maar een groots festijn
wordt het niet. Er komen nauwelijks
leden opzetten. En dat terwijl er in de
voorgaande winters juist zoveel is
gepresteerd door het bestuur. Een
teleurgestelde bezoeker wenst ieder
"in ieder geval nog een heel prettíg
schaatsseizoen toe."

Tot de sterkste man wordt (net als
vorig jaar) Jan Korf .uitEeroepen, op

SportieÍ succes: de voetballers van
Boijl van trainer
.De Hans Meijer worden

afstand gevolgd door Juup Bosma.
De stratenkwis leert dat de eerste tram
in Boijl reed op 16 mei 1914, terwijl het
aantal inwoners op 1 januari van dit
jaar 853 bedroeg. Het team van
K. Veldhuizen wint nipt voor de groep
van Bert Diever.

basisgroep bestaat uit

kampioen.

Hylke Veenhouwer, Jan Prakken,
Roelof van de Boer, Meint Postma,

Anne Marks, Isak de Vries, Jan'Beun,
Jan Willem de Vries, Jos Nieuwenburg, Douwe de Vries, Roelof de Vries

en Robert Vos. Het herenvolleybalteam is na enkele jaren doorgedrongen tot de kop van de competitie.
Onder de bezielende leiding van coach
Geesje Beuker wordt het kampioenschap behaald. Als spelers staan te
boek: aanvoerder Jan Korf, Juup
Bosma, Roelof Groen, Rient Menger,
Jaap Ouwerkerk, Geert Pijlman,
Herman Vermeeren en Jan Willem de
Vries. Als vaste Ínvallers staan Minne
Brouwer, Sierd Dolstia, Albert
Kleinhoven en Jan Vermeeren ook een
beetje in de schijnwerpers tijdens'het
ioensfeest.

Terwijl op vele plaatsen in Friesland
tijdens de jaanarisseling grote ver-

nielingen

zijn

aangebracht

of

vechtpartijen ontstonden, maakte de
Oudejaarsploeg er in Boijl een dolle,
maar vreedzame boel van. ln een OJPTV-show werden weer heel wat nuttige
zaken uitgereikt aan diverse verenigingen. Alle bejaarden kregen bovendien
het traditionele zuivel pakket.
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vrfiuld.
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Interview

rrrret

dé coruputerdeskundige op "de

Oosterbrink", Geke de Wit.

W';?3*%ffi

773?':,n'

Geke is sinds 1 ougustus L972 werkzocm in het onderwijs in BoijlTot 1985 wcs zij hoofdleidster von kleuterschool't Veurspel. Toen in 1985
schoo I werden sqmengevoegd

kleuter- enlagere

tot bcsísonderwijs, werd ze groepsleerkrocht.

Vqnof het begin dot computers hun intrede deden in het bcsisonderwijs. wos Geke degene die
zichgeroepenvoeldeomvoordeorganisotiedoorvcnbinnendeschool zorgtedrogen.
Ontwikkelingen met betrekking tot het fCT-onderwijs hebben ook binnen "De Oosterbrink" de
nodige veranderingen met zich mee gebrocht.
6eke:

zijn begonnen mef commodore-compufers. Eersf alleen voor de adminisfrafie , maar als snel
was er ook soffware voor de leerlingen beschikbaar. In die beginjaren is er ook door de
"We

ouderraad veelgeihvesfeerd in hardware. De ontwikketingen in computerland sfonden en sfaan
nief stil. Álsnel moesfen er snellere en uifgebreider compufers komen. Voorfdurend
veranderingen duè.
i4omenteel werken we op "De Oosferbink'al weer een aanfal iaren met een infern netwerk, wal
ook aangeslofen is op infernef. Dit hebben we kunnen aanleggen dank zij een forse invesfering
van de gemeente Westsfellingwerf.
De loatsfe verandering, het besfuringssysfeem Windows XP is korfgeleden gerealiseerd.
Elk lokaalbeschikt over minimaal 3, op het nelwerk aangesloten, compufers. Ook sfaan er in de
lol<alen nog de z.g-n. stand-alone compufers (deze zijn níef op hef nefwerk aangeslofen)Een deel van de soffware die onze leerlingen ( vanaf groep l) gebruikt, is zo samengesfeld daf
hel exfra ondersfeuníng biedf oan de uifleg van de leerkrachf, of daar zelfs voor ín de plaafs
komf. De leerlingen gebruiken de compufer steeds meer bij hef maken van wersfukken (14/ord en
Exce\, hef oefenen van lesprogrammas en bij hun spreekbeurfen (PowerPoinf)
fk vínd hef prachfrg om te zien hoê sneljonge kinderen al heel vaardig mef de compufer
omgaan."
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Olympisch

jaar
De crosscountry werd gewonnen door
Monique en Ingeborg van de Boer, terwijl
Jolanda van de Boer zich als allerlaatste
zittende wist te houden tijdens de levende

Plattelandswouwen j ubileren
Op 15 december 7947 werd in Boijl een eigen
afdeling vair de Bond van plattelandsvrouwen
in Friesland opgericht. Het jubileum werd
begin 1988 gevierd met een speciale bijeenkomst in café Otter, waar 50 van de 140 leden
zich verzamelden. Speciale hulde was er voor
de dames die vanaf de oprichting lid waren
geweest: Jonkers-Hoogeveen, Mulder-Prakken,
Van Riesen-Mendels, de Vecht-Regtop, ZuilNolles, Hoogeveen-van Riesen, Bijkerk-Kraak,
de Vrij-IJben en de Vries-Jonkers. Ook werden
even de 'Jonkies" van dat moment genoemd:
Marks-Blaauwbroek, van de Boer-Winters,
Bokkers-Ossedrijver en van Zanden-Huisman.
De dames hadden zeker niet stilgezeten.
Naast de noodzakelijke toespraken werd een
eigen geschreven revue gespeeld met de
toepasselijke naam "Van vroeger en Nu" en
natuurlijk was er een gelegenheidskoortje met

stoelendans.

De stratenquiz werd gewonnen door De Brink

en

leverde weer nuttige informatie op.
Zoals: het aantal inwoners van Boijl zakte naar
825, de klokkenluider van Boijl heet Piet Bron,
het wapen in de dolpsvlag is dat van de familie

Van Riessen en als sponsoren van

de

sportclubs fungeren garage Ouwerkerk, café 't
Zwaanïje, dansschool Meijer, gaÍage Wever en
Reinder Bottema.

Ook werd in de vraagstelling nog

even

herinnerd aan de jaarmarkt van de Commissie
Middenstanders en Handelsondememingen in
Boijl, die op 6 augustus '87 naar eigen ruwe

telling 10.000 bezoekers had getrokken.

speciaal geschreven liederen.

Sportkantine vernieuwd

Mevrouw Jellie Menger zorgde voor het
historisch overzicht, terwijl de volgende
swingende show in het teken stond van
"ochtendjas tot bruidsjapon". Geheel in stijl

De zes meest actieve vrijwilligers tijdens de
verbouw van de kantine op het sportterrein

mochten tijdens

werd de avond dansend besloten op de muziek
van het trio "Vliegensvlug".

Dorpsfeest viert lustrum
Vijf jaar na het eerste grote dolpsfeest

achtte

openingsceremonie

belangstellenden.

de commissie het weer de hoogste tijd voor een

Deze prestatie verhulde uiteraard niet de
identiteit van het resterende vijftal: Wim van

optocht met versierde wagens. Het thema lag
voor de hand: de Olympische Spelen. Er
verschenen twaalf Íffagens. De MeuleveldwegRijsberkamperweg won de eerste prijs,
gevolgd door de Boijlerweg (wijk Menger) en
de Kerkweg-Klokkeweg. De route van de
wagens was ten opzichte van de vorige keer
danig ingekort, zodat er deze keer voldoende
tijd overbleef voor een overvloed aan spellen
voor jong en oud. De deelname bleek massaal.

Een nrwe schatting leverde

de

beurtelings een schot lossen richting doel met
twee gaten. Achter een daarvan hing de sleutel,
die paste op de toegangsdeur van het
vemieuwde centrum. Het lukte IVim Koopstra
als eerste het doel te raken, zodat hij de deur
op 29 oktober open kon zwaaien voor de vele

Olphen, Kees Bos, Peter Blom, Berend Slot en
Jaap Ouwerkerk aldus het verslag, dat getuigde

van veel plannenmakerij, het gebruikelijke

rekenwerk, de bouw "van een nieuwe
bergruimte voor de peuters", zodat de
coórdinatie met de peuterspeelzaal heel wat
efficiënter kon worden.
Vooral het succesvolle sportleven van het dorp
maakte dat de kantineruimte niet meer aan de
vraag kon voldoen.
Eerst werd de kantine aangepakt door de
vrijwilligers, die werkten als vaklui.
Voor de uitbreiding van de kleedkamers was
intussen een subsidieverzoek bij de gemeente
gedeponeerd. De "bouwvakkers" kregen na
afloop met hun dames een etentje aangeboden.

op:

90 gekostumeerde voetballers, 25 crosslopers,
32 zestigplussers, 100 kinderen op het
sportveld en725 feestvierders in het dorpshuis.
Tijdens de fietstocht werden 193 deelnemers
geteld en het fraaist uitgedosr tijdens het
voetbal bleken Klaas Brouwer, Benny van
Opzeeland en Reinder Bottema.
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Hoogtepunten

.

Begin april begint de interne verbouw
van de school. Een lokaal, dat al jaren
leegstaat, wordt samen met een deel
van de gang geschikt gemaakt als
gemeenschapsruimte. Ook andere
lokalen worden onder handen genomen... De werkers ter plaatse noemden de verbouwing na afloop een hele

Dirigent Wilt Post van Gemengd Koor
Boijl viert zijn veertigjarig jubileum.
Bijna heel Boijl wist al lang dat er een
koninklijke onderscheiding op hem lag
te wachten - in stilte was zelÍs al een
aangepast lied ingestudeerd . - maar
Post zelf is geheel verbijsterd door de
mededeling van loco-burgemeester

verbetering.

De kerkvoogdij van de N.H. kerk
heeft aan Klaas Nieuwenhuis uit
Oosterstreek opdracht gegeven
"'t Skoelebos" flink onder handen te

Remco Heite. Uit heel de muziekwereld komen de lofredenaars, maar

niemand verveelt zich tijdens de
receptie ter ere van de jubilaris, die
een operettereis naar Wenen krijgt

nemen. Het bosje, is in verval geraakt.
Het is gedegradeerd tot stortplaats van
puin en afual en als crossbaan voor de
jeugd en ook als parkeerplaats van
alles wat maar rijdt. De kerkenraad
heeft H. Marks benoemd als opzichter.
Vogelwacht zou enige nestkastjes

aangeboden.

.

.

De nieuwe weg in het uitbreidingsplan
aan de Boschoord gaat "De Daoken"
heten. Met de gemeente wordt serieus
overleg gepleegd over verbetering van
de BekhoÍweg en de Boijlerweg in het
centrum van het dorp.

De Vogelwacht voert een succesvolle
ledenwerfactie. Er kunnen 52 nieuwe
leden worden ingeschreven en dat
hadden er nog meer kunnen ziln
wanneer de voorraad vogelkastjes niet

De

begrafenisvereniging ziel
praktische problemen bij de taakuitvoering en zoekt aansluiting bij de
"grote" uifuaartvereniging "Twenthe".
Voorzitter Eise Vonk en secretaris
Klaas de Vries roepen de leden op

uitgeput was geraakt. Vooral het
nieuwe bestuurslid Jan Edema is zeer

actief

bij de

registratie

van

de

broedresultaten.

Sportsuccessen blijven binnenstromen. Voor de tweede achtereenvolgende maal wordt het herenteam
van de volleyballers kampioen, zodat

zich in de nieuwe situatie te verdiepen.

Verenigingen in het dorp krijgen het
moeilijk, zo ook de afdeling Boijl van
ANBO. Zeker 50 leden hebben gehoor

het promoveert naar de derde klasse.

Trainer

Jan Bult van de

in

de bomen en
mogelijk weet Dorpsbelang ergens een
zitbank voor de plaatselijke senioren
los te peuteren. Een oud stukje Boijl
moet weer de oorspronkelijke glorie
krijgen.
kunnen hangen

de noodkreet van
Hendrik Marks om de vereniging nieuw
leven in te blazen. Hij is de enige
bestuurder! De aanwezigen luisteren
naar de gouden tijden van weleer en
oefenen zich in oude dansen. Gelukkig
kan Marks even later enkele nieuwe
kandidaat-bestu u rsleden noteren.

gegeven aan

drie

damesteams blikt tevreden terug.

Hij roemt de inzet van zijn
speelsters. De "Anne Weverboys", het
vierde voetbalelftal wordt eveneens
kampioen en viert het feest direct in de
vernieuwde kantine.
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Jaar van de buurten

de

en

Dorpskrant in nieuwe jas

Tevens werden

Dorpskrant "Even Bi'jpraotèn" opende bij de
start van de tiende jaargang verrassend: in een
geheel nieuwe opmaak, op beter papier en een
beter leesbare letter, gedrukt bij een echte
drukker en voorzien van foto's.

Meer door het regelmatig interviewen van
opvallende dorpsgenoten en het plaatsen

Maar mogelijk nog belangrijker was

mededelingen

de

tekeningen van de schoolkinderen ook binnen
de perken gebracht.

van een vaste

activiteitenagenda, kreeg

"Even Bi'jpraoten" een haast professionele

de

uitstraling.
Het kostenplaatje leverde nog wel enige zorgen
op, want het was niet helemaal duidelijk hoe

redactionele verfrissing. Initiatiefnemer Geert
Pijlman - die intussen na Gerard Prins , ook
voorzitter was geworden van Doqpsbelang -

dè jaarlijkse kosten van zo'n 5000 gulden

kreeg versterking van zijn eenmansredactieteam van Isak de Vries, die voor de foto's
zorgde, Karin Dassen, die naast haar fraaie
tekeningen nu ook teksten aanleverde,
Henneke Veldmeijer, Minnie Diever, Gerda
Nieuwpoort en Alletta Wieldraaijer.
De redactie nam nog een zeer belangrijk
besluit: het verdeelde Boijl en buitenbuurten
in maar liefst 15 buurschappen en vond in elk
daarvan een coÍrespondent, soms zelfs twee.
Zij werden geacht het nieuws kort en bondig
door te geven aan de redactie. En zo kon geen
Boijliger meer een arm of been breken zonder
in de dorpskrant te komen.
Deze wijziging had bovendien tot gevolg dat
de vaak zeer uitgebreide verslagen van de
verenigingen iets werden ingekort.

boven tafel moesten komen.
Bedrijven werden geacht een duit

in het zakje

te doen en particulieren werd gevraagd een
vrijwillige bijdrage te storten. Zonder
duidelijke regels kwam het er nauwelijks van
en de eerste advertentie op de achteromslag van de Rabobank - Ieek een teken aan de
wand.

Toen het eerste nummer van de vernieuwde
dorpskrant van de persen was gerold spoedden
de redactieleden Geert Pijlman, Karin Dassen
en Henneke Veldmeijer zich naar Roelof
Riemersma - die op 27 meí de leeftijd van 102
jaar zou bereiken en de oudste inwoner was
van Boijl - om hem het eerste exemplaar uit te
reiken.

i;:Ei4
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Geboortegolf

Hoogtepunten

De verschijning van "Even Bi'jpraoten nieuwe

stijl" werd aangegrepen om
besteden aan de geboortegolf
eerste maanden van 1989.

aandacht te

in 1988 en de

.

In café "'t Zwaantje" verzamelde zich het
jonge grut van "Babycity", resultaat van een
ware geboortegolf, waar de trotse moeders

opgelopen vooral in

de

. De motorclub "Boijl" staat in

de

schade

-

en
werden gezet.

kruinen van de grove den - zodat de
gelegenheid werd benut veel beschadigde bomen te vellen en daarvoor
loofbomen aan te planten. Bovendien
zal een nieuw wandelpad door het
bosperceel worden aangebracht door
eigenaar Staatsbosbeheer.

een enkele vader - op de foto
Deskundigen wezen er op dat er zelfs nog drie

baby's ontbraken: Jolise Wilming,
Smit en Pier de Jong.
De rest van de koters

Larissa

:

Vooraan zittend van links naar rechts: Gertie
van der Helm met Ronnie, Elske Marks met
Laura, Jolijn Jorritsma met lvlelissa, Siertje van
de Boer met Geert.
In het'midden van links naar rechts: IVlargret
Wijntjes met Rik, Lida Bokkers met Jeroen,

startblokken. Jan Willem de Vries en
Griet de Jong zijn de initiatiefnemers.
De belangstelling blijkt al snel: op '15
mei rijdt een flinke colonne uit Boijl de
Elfstedentocht per motor onder de

Margriet van der Zee met Paul, Henneke
Veldmeijer met Jacob, Marietje Terpstra met
René, Grietje Edema met Stefan, Annegiena
Beun met Daniëlie en Michel Roelofsen met
Robbie. Op de achterste rij van links naar
rechts: Harry de Vries, de voorzitter van de
Oudejaarspioeg, Herman Winters, Jan Mooy,
Jos Nieuwenburg en Frans Mooy.

ill

''

"Het Boijlerbosch" (van 1899) gaat op
de schop. Het bijna 10 ha grote bos
aan de westzijde van de Kerkweg heeft
in het voorjaar van 1987 door ijzel veel

nieuwe clubnaam "Chaos".
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De renovatie van "'t Skoelebos" blijkt
zeer geslaagd. Het ,bestuur van "De
Vogelwacht" is de hint van de
initiatiefnemers niet vergeten en biedt
tijdig nestkastjes aan als symbool dat

"De Boijliger markt" wordt benut om de
nieuwe uitgave van "Even Bi'jpraoten"
aan de man en vrouw te brengen. En
vooral om in de financiële nood te
voorzien. Dat lukt behoorlijk: de loterij
brengt 650 gulden op.

"'t Skoelebos" weer een toevluchtsoord
is voor nestelende vogels. Op de foto
overhandigt voorzitter Bertus Nijsingh
het kastje aan kerkvoogd Henk de
Groot. Op de achtergrond Hendrik
Marks (van het kerkbestuur) en Anne
Dassen en Yntze Punter (bestuurs-

Hans Meijer acht de tijd rijp

de

resultaten te melden van de prille
biljartclub, die intussen ofÍicieel *,t
Zwaantje" is komen te heten. Het
aantal leden is gestegen tot 14 , dat in
het onderlinge toernooi Jan prakken
als winnaar met de beker ziel
vertrekken. Na hem scoren ook Meijer
zelf, Andries Wieldraaijer en Aalt

leden van "De Vogelwacht").

Dijkstra duidelijk bovenmodaal. Ook de
nieuwe voorzitter, Henk de Vries sr.
blijkt goed op stoot.

ls het nog nieuws? De volleybal-

mannen zijn weer kampioen. Bij de
uitbundige huldiging wordt ook sponsor
Reinder Bottema betrokken. Alle
sportsponsoren verschijnen trouwens
nog eens in de krant: nu dat kan met
fotol

Het jaarlijkse dorpsfeest kent

Eindelijk weer eens goed nieuws van
het ANBO-front het aantal leden mag
met 95 "respectabel" heten. En wàt
nog belangrijker is: voorzitter Hendrik
Marks heeft medebestuursleden weten
te charteren. Zelf blijft hij voorzitter,
Kees Bos wordt secretaris, Henk de
Groot penningmeester
Riek
Groeneveld zorgt voor de distributie
van het bondsorgaan "Samen op weg."
Hendrik Marks: "Nu de AOW-uitkering
onder grote druk dreigt te komen is hej
belangrijk dat de 50-plussers onze rijen
versterken; zij zijn immers de ouderen
van straks."

spellendag maakt de pezige Jos
Nieuwenburg indruk, door de cross-

country met overmacht te winnen.

"De Vogelwacht" komt met alarmerende cijfers over de broedresultaten van
de kievit. Werden er in 1g88 nog 5g
nesten gevonden, nu is dat aantal
gedaald lot.24. Een kleine troost: in 20
nesten komen 76 eieren uit. Ook de
grutto lijkt op retour.

en

De kerk van Boijl is op 29

- dorpsman als geen
- is een kwarteeuw verbonden

aan de Rabobank

juni

opgenomen in het mini-kerkepad,
waarbij ook de kerken van Makkinga
en Oldeberkoop kunnen worden
bezichtigd. Hendrik Marks geeft
toelichting in Boijl en geeft . toe-

Gerard Prins
ander

het

thema "Sprookjes" als thema voor de
versiering van de straten. Tijdens de

Boijl-Noordwolde.

De laatste jaren als adjunct-directeur.
Er wordt - ook tijdens de massaal
bezochte receptie in het dorpshuis aan herinnerd dat de tijden, ook bij de
bank, snel zijn veranderd. Nog in '1965

aan enkele muzikale
bezoekers een deuntje op het orgel te
spelen. Aan het eind van het jaar gaat
de kerk trouwens in de steigers. De
muren zijn slecht en laten vocht door
met kwalijke gevolgen voor het
pleisterwerk.
stemming

moest Prins letterlijk de boer op om het

melkgeld, in plaats van met de

melkrijders mee te geven, rechtstreeks
de bankrekeninq te storten.

042
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Beheerder Jacob Meijer heeft het
beheer van "De Tille" overgedragen.
Hij gaat zich specialiseren als
dansleraar in diverse dorpen in de
omtrek. De nieuwe beheerders, Rik en
Joop, hebben mooie plannen voor de
toekomst: ze willen modeshows en een
antiekbeurs organiseren. Nog vlak voor
de overdracht, begeeft bij een razende
storm de buitenverlichting het: de hele
Heineken-reclame gaat bungelen.
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Nog een nieuwe club: de klaverjas- en
canastavereniging voor de wekelijkse
kaartjesleggers in "De Tille": ook een
initiatief van de nieuwe beheerders.
Jan Boer zoekt de deelnemers voor
"KC'99".

I{oevuk 6int erpanoons frcnne gaort
(De

stienen om [e fotrÉg íraegt fr.eur naeme4
Oe frfoftfgstoef 6kef [eur [e jaoren staon
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Dan

As

Uit het land van Sierd Dolstra wordt
een kolossale zwerfkei opgedolven. Na
heel veel moeite wordt de kolos
geplaatst in de voortuin van Yntze en
Klaasje Punter aan de Doldersumsestraat, die eerder hebben geboerd op
de boerderij van Dolstra. De reden?
Punter: "Ach, ik vond het wel leuk
staan, zo'n steen".

Ê,linfrg

[t

K{oLfuLkanfrooru tegemoet.

wij ían frim of freur faangs 't Ltoífru

cDan

írengt

[,

K[oLFe freur zipn feste groet,

Ifrfreure íen herfraefíe frkanfrin't fuíery
Oat atkman íie íosscfrop mdg,uerstaon:
Eewaer, íefrotí íit iewen ooffe arfgoed

Laot nooit [ie mooie ft[offgstoef rlergdttL

Safutfouscfren

043

íraegery

Jaar van de jubilea
Spellen uit grootmoeders

tijd

Trijntje Smit riep alle dorpsbewoners die deze
primeur aan zich voorbij hadden laten gaan op
in 1.99I vooral wel te komen. Het was een

De nieuwe opzet van het dorpsfeest leek een
groot succes, maar de commissie - waarin
Geert Pijlman het voorzittersstokje overdroeg
aan Joop Benders - wilde van de dorpsbewoners graag een bevestiging. Vandaar de
enquête. die door 197 mensen ingevuld werd
teruggestuurd. Driekwart van de bewoners
prefereerde een jaarlijks feest van vrijdag tot en
met zondag. Waar de festiviteiten zich
afspeelden - op het spoÍveld of in het centrum
van het do{p - maakte men niet uit zo bleek uit
de zeer verdeelde meningen. Wel zou de
meerderheid het op prijs stellen dat het feest

gezellige avond!
Joop Benders was na afloop van het dorpsfeest
een tevreden man-

Halve eeuw koor
Een kleurrijk optreden voor de Zeeuwse bond
in Middelburg vormde een mooie opstap van
"Het Gemengd Koor Boijl" naar het gouden

jubileum. Secretaris Dirk Bijl schreef in zijn
laatste - verslag: "Natuurlijk was het zingen
prachtig, daar in die grote zaalin Middelburg.
Voor velen zal ons optreden in het grote

besloten zou worden met een "rustige
dansavond", terwijl - mogelijk tot verbazing
van de commissie - veel inzenders gÍaag
spellen uit grootrnoeders tijd wilden spelen en
ook oude ambachten in ere wilden hersteld
zien. Nostalgische trekjes bij een sterk
verjongende bevolking, die bleken - althans

restaurant op

de

oosterscheldedam

onvergetelijk blijven.
Hoe we daar, temidden van enkele honderden

andere gasten, onder leiding van een
glunderende Wilt Post het Slavenkoor
vertolkten, zal moeilijk te vergeten zijn..."
De echte jubileumviering begon met de
felicitaties van de kersverse burgemeester
Remco Heite en de huldiging van een aantal
koorjubilarissen door de voorzitter van de
Friese bond, De Boer. Daar mochten ze weer
naar voren komen: Jansje Bijl-van de Boer,
Jeltje de Vries-Jonkers, Dirk Bijl en Geerr
Tuin: allen minstens 45 jaar lang trouw lid van
het koor. Ook Egbert de Boer, erelid en oudvoorzitter getuigde nog van zijn respect voor

voor één dag in het jaar - kennelijk in trek. De
feestcommissie oogstte direct veel succes met

al die zangers, de trots van hun koor.

Huwelijkstrouw
De pas teruggetreden koorsecretaris Dirk Bijl
werd ook nog in het zonnetje gezet met het
oog op zijn gouden huwelijksverbintenis met

echtgenote Jansje. Maar twee Boijliger
echtparen waren zestig jaar getrouwd. Dat
gold eerst Berend Veen en Jannegje Veen-

Maar ook de traditionele fietstocht stond met

Otten, die naast hun bescheiden boerenbedrijf
diverse nevenactiviteiten ontwikkelden: een
melkrit, rijden van vee naar de markt en de
lijkwagen en daamaast nog de taxatie van
paarden. Ook Harm en Geertje Zuil waren
zestig jaar getrouwd. Zuil maakte carrière

bijna 200 deelnemers weer in hoog aanzien.
Vandaar hulde aan de organisatoren van dit
onderdeel: Nettie Roos-van Riesen, Joop
Benders, Riek en Geertje Akkerman, Aalt
Dijkstra, Lammert Knorren en Frans Mooy, de
baas van de bezemfiets.

En dat andere nieuwtje: de

bij de

dansavond, die

Coóperatieve vereniging van

Landbouwbenodigdheden voor Boijl en
omstreken, waar hij 27 jaar directeur was.

slaagde ook voortreffelijk.
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De reconstructie van de

Hoogtepunten

.

Boijlerweg
heeft heel wat voeten in de aarde. Aan
de zuidkant een tweezijdig fietspad en
aan de noordkant een multifunctionele
strook voor voetgangers en elkaar

De dorpskrant kent problemen. Eerst
waait de inhoud van een van de

-

kopijboxen bij slager Van Opzeeland
door het hele dorp en dan ontbreken
bij het juni nummer een drietal pagina's.
ln alle gevallen spreekt men van niet te
achterhalen missers.

-

passerende voertuigen, zo luidt in
grote lijnen de wens van Dorpsbelang.
De gemeente vindt het plan te
rigoureus, maar wanneer een honderd
inwoners van Boijl onder het motto "de

maat is vol" de tribunes van de
gemeenteraad bevolken, lijkt het

Toneelvereniging "Nut en Genoegen'
ontvangt van de "OJP" een nieuwe
toneelverlichting, zodat de uitvoeringen
nog beter tot hun recht kunnen komen.
Hannie Beun wordt gehuldigd voor 40
jaar toneelactiviteiten.

bestuur van Dorpsbelang toch haar zin

te krijgen. Maar, zo waarschuwen de
deskundigen onder de bestuurders,

juich niet te vroeg.

"De Nuttert van der Heide rally" kent

Andries de Nekker, die tien jaar lang de
scepter zwaaide als "bouwkabouter" in
de voormalige CAF-fabriek, verkoopt
zijn zaak aan Jaap Karbet uit Wateren,

waar

hij de

machines

niet alleen een hoog internationaal
karakter, ook komen er vier deelnemers uit Boijl. Ze worden geportret-

teerd: van links naar rechts Anne

van zijn

Dassen, Jan Willem de Vries, Andries
Bovenkamp en lmke Dassen. Alsof
het een bijzondere prestatie is, luidt
het onderschrift: "Alle vier hebben
zonder pech de rit uitgereden!!"

grondverzetbedrijf kan herbergen. De

winkel wordt gerund door

Anne

Veenstra, soms bijgestaan door zijn
vrouw Els. De nieuwe naam: AHB,
"Agrarische Handelsonderneming Boijl."
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De dorpskrant kent in de

De lezers van de dorpskrant blijken
zeer tevreden over de nieuwe opzet,
al blijven er natuurlijk altijd wensen en
kleine redenen tot ongenoegen. De
vrijwillige bijdrage van minstens s

nieuwe

uitvoering een puzzelrubriek. En dus
ook een puzzelkampioen: Jan Edema.
Ook Geertje Akkerman en Wim Mooy

krijgen een appeltaart voor

hun

gulden per jaar vindt

prestaties.

De bevolking van Boijl mag zich niet
beklagen over gebrek aan inspraak.
Ook over het klokkenluiden wordt de
mening gevraagd. De uitslag laat
nauwelijks iets aan duidelijkheid te
wensen over: 95 procent van de

worden opgevuld door de lezers.

ln het kader van de interviews met
dorpsgenoten aandacht voor Klaas

ondervraagden kiest voor luiden om 9
12 en 18 uur.

Bovenkamp, die elf jaar eerder bij een
motorongeluk het grootste deel van
zijn gezichtsvermogen heeft verloren,
maar miniatuurboten maakt "op zijn
eigen werf." Een prestatie, die hier en
elders bewondering en waardering

De voormalige kolenberging achter de
school heeÍt - uiteraard - niet meer de
originele functie. Het gebouw raakt in
verval en de gemeente besluit tot
afbraak. De ouderraad van de school
redt het gebouwtje, zorgt voor renovatie
en zodoende kan het dienst doen als

opslag van oud papier

algemene

ondersteuning. Daarmee wil men
voorkomen dat er meer geadverteerd
moet worden, terwijl het tekort van
1400 gulden op de begroting kan

krijgt. Klaas Bovenkamp

is

een

ambachtsman, die nog dagelijks laat
zien dat vakmanschap meesterschap
is. Hij heeft een oud ambacht in een
nieuw jasje gestoken, aldus het
verhaal, dat wordt geïllustreerd met
een Íoto van Klaas in zijn werkplaats.

en

spelmateriaal.
Na jaren een wisseling van de wacht bij

de

Plattelandsvrouwen. Jannie Prins
wordt gekozen als secretaresse en
volgt als zodanig Tineke Wilkenshuis
op, die op haar beurt president wordt in

de plaats van Bep

Koopmans. De
laatste verlaat het bestuur. Zij krijgt veel
lof toegezwaaid en een Plattelandspen
als blijk van waardering.

Een nieuwe TV-hipe is ook in Boijl niet
keren: de playback show. Alie
Oosterveld, Gerrie Beun en Alletta
Wieldraaijer organiseren het evenement, dat bijzondere glans verleent aan
de avond, waarop het tienjarig bestaan
van "De Tille" wordt herdacht. Bij de
jeugd zijn er zeven acts, waarbij Mark
Oosterveld, Jasper Japink, Kim Blom
en Gerben Nijsingh zegevieren met hun

te

imitatie

van

"Normaal".
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deelnemers bij de volwassenen strijden
in het Nederlands en Engels een felle
strijd, die eindigt in een overwinning
van GerloÍ Bottema als Michael
Jackson. Maar ook Alletta Wieldraaijer
en Anne Slot als Tina Turner en Rod
Steward mogen er zijn: de tweede prijs.

Boschoord bestaat

40 jaar. De

jubileumviering van "de buren" mag
natuurlijk niet onvermeld blijven, want
diverse dorpsbewoners verdienen er
hun brood.
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40

jaar Hoeve Boschoord

Dirk Siebering kwam op 1 mei 1952 bij *de Maatschappij van Weldadigheid" terecht. Hij had een
HTS opleidíng gevolgd en wilde de agrarísche sector in. Zodoende i*o* hij op boeiaerti "ae
Eikenhof" als landbouwkundig opzichter te werken. "De Eikenhof" was net ats ';Hieve Boschoord",
onderdeel van "de Maatschappij van Weldadigheíd".
In de loop der jaren kwam er steeds meer samenwerking tussen deze twee bedrijven en op 1 augustus
1961 werd Sieberíng gevraagd directeur te worden van "Hoeve Boschoord;', als opvolgei van
de heer L. van Dijk.
Síebering had hiervoor geen opleiding gevolgd, maar doormiddel van stage bij onder andere de
reclassering en de kinderbescherming leerde hij snet.
In die tiid werkten er 7 à B mensen en woonden er 28 bewoners op "Hoeve Boschoord". Het was een
open inrichting. De taak van directeur bestond niet alleen uit management, mear hij hielp als het
nodig was ook de andere werknemers met de dagelíjkse beslommeringen. Zo kon het ook gebàuren dat
de dírecteur een slaapdíenst moest draaien.
Tot ianuari 1976 viel "Hoeve Boschoord" ond,er de verantwoordelíjkheid van "de Maatschappij van
Weldadigheíd", maar met ingang van deze datum werd de inrichting ondergebracht in een ,"Tjttondtg
stichting met een eigen bestuur en Siebering als eigen directeur.
ook werd het gebouw "de Beuken" geopend. Hier kwamen gesloten afdelingen in.
Toen Dírk Siebering in 1992 met pensioen ging, was het aantal bewoners op "Hoeve Boschoord"
uítgegroeid tot zo'n 70 en werkten er inmiddels 120 mensen.
Hij heeft het werk altiid met veel voldoening gedaan en kan terug zien op een plezierige tijd.
Siebering is al weer heel wat iaartjes gepensioneerd, maar verveett zich nog geen moment. Htj heeft
een grote tuin te onderhouden, houdt van puzzelen, fietsen en zit nog in verschillende besturen,
waaronder, welíswaar dit jaar voor het laatst, "De Vríenden van Hoeve Boschoord".
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Jaar van sociale vernieuwing
Verder stonden op het verlanglijstje: de
herinrichting van de Brink, Klokkeweg en
Kerkweg (woonerf, parkeergelegenheid en

Rtjk verenigingsleven
De eerste van de (nog altijd zes) afleveringen
van de dolpskrant kreeg een flinke basis: die
bevatte een opsomming van de verenigingen in
Boijl, met een stukje historie, hun doelstelling
en de huidige bestuurders. Van Doqpsbelang
tot jagersvereniging, van ouderraad tot ijsclub,
van bejaardensoos tot biljartclub, geen
vereniging bleef ongenoemd.
Zo werd ook genoemd dat zondagsschool "De
Kandelaar" vlak voor het nieuwe jaar was
opgericht. Elf kinderen van 4 tot en met 12 jaar
kregen 's zondags van 11 tot 12 uur "les" van
Tineke Benders, Sanna, Nim en Anke
Schelhaas, Minnie Diever en Bert van
Starkenburg. Op de deel van hun boerderij
werd de zondagsschool gehouden.

speelvoorzieningen) en een verkeersspiegel op
de kruising van Bekhofweg en Boijlerweg.
Van fundamentele aard waren ook vragen over

de uitvoering van de

de

gebied van de afvoer van het afval en het
landbouwplastic, het bermonderhoud en de
toepassing van de distelverordening. Ook
wilde men graag weten wat de rol van het
dorpshuis zou kunnen zijn als centrum van de
activiteiten in het dorp.
Mogelijk wel de belangrijkste conclusie in het
Plan van Aanpak gold het overleg tussen
gemeente en Boijl, waar het de kwestie
Boijlerweg betrof. Geadviseerd werd dit

Sociale vernieulving
Pal na de komende jaarwisseling zette de
gemeente "Weststellingwerf" een proef met

overleg weer op te starten.

sociale vemieuwing op de rails. Er waren twee
proefgebieden aangewezen: wijk "De Heide"

in

Wolvega en Boijl. De bedoeling was
in hun woonomgeving zelf
met hulp van instellingen en overheid hun
groepen mensen

problemen te leren oplossen.
Boijl werd gekozen omdat: er al plannen waren
voor dorpsvernieuwing, de reconstructie van
de Boijlerweg was nog altijd niet van start
gegaan, de relatief gezien grote groep oudere
bewoners vroeg om bijzondere aandacht, er in
de vorm van "Plaatselijk Belang" een goed
kader aanwezig was, zodat experimenten voor

zelf- of medebeheer en dienstverlening

Vinex-nota,

werkgelegenheid en de voorzieningen in het
dorp, wanneer bewoners naar elders zouden
vertrekken. Daamaast waren er wensen op het

een

goede kans van slagen leken te hebben.

De eerste stap bestond uit het verzamelen van
gegevens over het dorp, een inventarisatie van
de problemen en de wensen. Tijdens twee
bijeenkomsten, de eerste voor de verenigingen,
de tweede voor de inwoners, werd een schat
aan informatie verzameld, zo meldde Trijntje
Kohler. Boven aan de lijst prijkte natuurlijk de
reconstructie van de Boijlerweg, waardoor
veilige oversteekplaatsen, parkeermogelijkheden bij de school, meer groen in het dorp en
snelheidsbeperkende maatregelen te realiseren
zouden zijn.
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"De

Oudejaarsploeg" krijgt weer
waardering voor het initiatief de rij
rododendrons langs "'t Skoelebos" te
complementeren. De eerste rij was al

in mei zijn
verjaardag. De krasse oude heer
wordt geïnterviewd door "Radio
Centraal" en dat ging hem nog maar
goed af. Een jaar later verhuist hij naar
verzorgingshuis "Groot Soolstede" in
Wolvega.
Roelof Riemersma viert
'104e

aangeboden toen de "OJP" het 3S-jarig
bestaan vierde.

.

Op 8 februari gaat een wens van de

bevolking werkelijk

in

vervulling:

Het zit er aan te koment een Europees
kampioenschap van Anne van der
Helm bij het grasbaanracen. Dat
ideaal van de nationaal al gelouterde
rijder wordt
1992 dan ook
werkelijkheid. Als goede journalisten

driemaal per dag laat de klok in de

oude stoel zich
aangedreven

-

mechanisch

horen. Kerkbestuur en

Dorpsbelang zorgden

voor

in

een

financiële onderbouwing, terwijl voor dit
doel ook het nog altijd bewaarde
tegoed van de voormalige muziekvereniging "O.8.K." werd aangewend.

.

nemen redactieleden Henneke en
Allette nu al een royaal uitgepakt
interview af, voor deze gelegenheid

is

samen met zijn oudere broer Steven.
De laatste wordt gekarakteriseerd als
"lang, volslank, hoogblond, gekruld

van
de

donkerblond golvend haar en
lichtbesnord." Foto's van de helden

De eerste druk van het boekje over het
dorp
uitverkocht. De tweede,
geactualiseerde druk, is voorzien van
"dorpsfotograaf" Koos
Íoto's
Akkerman, die intussen ook de Íoto's
voor
dorpskrant verzorgt. Die
oogsten veel loÍ van de lezers, zij het
dat
ook zrjn die
Íraaie
pentekeningen van Karin Dassen op
de omslag node zeggen te missen. De
redactie besluit tot een mix.

er

en besnord". De werkelijke
kampioen Anne is "iets kleiner, slank,
haar

ontbreken natuurlijk niet.

de
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Het overlijden van Jaap Ouwerkerk
wordt niet alleen door zijn naasten,
maar ook door de sporters zeet
betreurd. Vooral de voetballers zullen
hem missen: als verzorger van het veld

en als deskundig toeschouwer.

"Hij

was een markante persoonlijkheid en

een

en

stimulerend
regulerend
vrijwilliger. Hij heeft erg veel voor onze
vereniging betekend," aldus de
herdenking.
De befaamde schrijver van de Cock
(met ck), Appie Baantjer houdt op

uitnodiging van "Dorpsgemeenschap"
een lezing. De belangstelling uit het

dorp valt flink tegen, de

veertig
belangstellenden komen hoofdzakelijk
"van buitenaf". Het mooie lenteweer
van de 16e maart wordt verantwoordelijk gehouden. Maar Appie kon na
afloop nog wel een aantal verkochte
boeken signeren.

Het dorpsfeest heeft dit jaar het circus
als centrale thema. Bij het ringsteken
bereiken Henk de Ruyter en Moniek
van de Boer het beste resultaat, bij het
zakslaan zijn Juup Bosma en - weer
Moniek van de Boer het meest effectief
bezig. (Op de foto de gebroeders Anne
en Berend Slot.)

-

Bij de vragen over het dorp - in het
kader van de stratenquiz - wordt de

naam van vlaggenhijster op

het

schoolplein onthuld: Corrie de Vries,
alsmede die van de eigenaars van
"Te Hooi en te Gras", campinghouders
Van Starkenburg. Opmerkelijk is ook
de vraag naar het populairste kevertje
dat in Boijl hoog geparkeerd staat. Het
blijkt Herbie te zijn, op het dak van
garage Ouwerkerk.
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De traditionele rally van "VMC" krijgt
een speciaal tintje: het is de 25" rit en

Evenals bij het dorpsfeest ontbreekt
het bij de jaarmarkt niet aan attracties.

voor de 10" keer is de naam van
Nuttert van der Heide aan de rit

De rij kramen wordt een tikje gecomprimeerd
tussen café "Mailly" en café
"'t Zwaantje" en ook de tijdstippen
worden aangepast: vroeger van 13.30
uur tot 21.00 uur, nu van 11.00 uur tot
17.00 uur. Het weer werkt helaas niet

verbonden. Andries Meijer schetst het
historisch belang, Klaasje punter en
Jannie Ouwerkerk kiezen de mooiste
combinatie en de burgemeester roemt

de inzet van

vrijwilligers

-

en

deelnemers.

-

mee.

Roelof-André Groen wordt 16" als
wielrenner in de Ronde van Frans
Guyana. ln de ploeg van de Hoogeveense "Peddelaars" maakt hij een

Eindelijk weer sportief succes: nu van

het seniorenteam van de korfbalclub.

De kampioenswedstrijd wordt gespeeld

in Noordwolde, omdat het veld in Boijl

puike indruk, terwijl het aan avontuur in
Zuid-Amerika n iet ontbreekt.

al over de kop is gegaan.
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De Boijliger slagers Ben en Femia van
Opzeeland openen in Oosterwolde een
filiaal van hun bedrijf.
Even wordt gevreesd dat dit het einde
betekenen van
Boijliger
slagerswinkel, maar dat valt mee, de
winkel gaat een half uurtje later open.
ln de slachtplaats wordt het zelfs
drukker, want voor beide winkels wordt
er geslacht in Boijl.

zal

de

Even voorstellen:
Wij zijn de leerlingen uit de groepen 1 en 2
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