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TOU!JTRtri{I(EN

vi j f cliklie boeren sterk en stug
$êËtï1. VOOr ::riemand rncer terug
ze zi jn voor niemand bang
en treklien clrie minutcn lang
zo hard als %e kunnen
want ze r.rillen de pri js aan geen êÍrd.er Eunnen,

na lang; getrekr gehijg, Eezhioêgr
fluit de arbiter ::ilrlu is het genoegit
de d,rie minuten zL Jw verstreken
eïl de pri js is nu bekelcêïr
de vi j f dilike boeren sterk en stug
gaan met de beker bÍecr naar huis
terug.
o
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KOORBTïFrïCïïT.

Vri jdagavond 15 oktober is ons
Koor op toernee geweest o Ja ja,
wi j durven zta zacht jes aan al grote
Gernengd

6.
woord,en te gaan gebruiken I lleliswaar
d.ur-ird.e d e Ïre1e toernee maar êén
avond, maar tocho o n . Enkele zeet ver
voorui'-z:-ende leden spreken aI van
c oncert en in Vc cnd ant , Exloo en ze lf s
lret Concertgebouw in i:"nsterd.anr t
\dat is er ïlu I'raar van d.it al}es?
tíeI, het z:-L zo z de af deling van de
Volkszang in Pei-ze bestond 25 jaar '
Eón van de iiGezusters i)ost", nl .
i,levr, Oosterhof , is daar sinds liort
de leidster van en %LJ had hct koor
ui tgenodi gcl , op d.e f c e stavond. tl*c e
opere ttes' t e zLt.'iJen . Ïn he i verleden
z:-jn ble er ook al eeï]s heen geweest
erl vle had.den É en hc'bben s d.aaraan
zeen prettige herinneringen overgehoud.en, dus bcsloten tre d-e uitnodiging
aan te nei.len o Bovendien ïJa,s dit een

',

a)

prachtige,,3elegenheid iets terug te
doen tegenover de Gezusters Post, die
ons koor z.,o vaali gewelclig hebbcn 8esteund

o

Zo vertroklcen we rnct een bus v;,ï1
Blol',, aI oni kruart voor 7 . i(curi6 op
tijd (tegen I uur) lcrrrainen tÍe aant
naar d,e zaa]- tÍas toen aI overvol .
Voor ons brils ruitnte geï'eserveerd op
hct toneel !
Al rae t êI , he t ï,'JË.ÍJ c eïl r eu zeleuke
avond n Tvle e opere ttes he bben wc É op
verzoek -r nog eens weer 9e'àongen t
al , 'ifn i'je issen Rtisslil en ïtDer 'frígeunerbaroït'r . In alle bescheidenheid'
opgcmerkt: aan de reacties uit de zaal
te merken viel het vrel in de stnaak,
a} kun je clai vanaf het toneel verbazend aoeili jll beoordelêo c Dai' we pas
omstre elcs }iwart over twc c thuis lrareïl
bewijst vrel hóé gezellig hci' wêr;o
U ziet hct ? ons koor, Ur'r koor iloet
ik u eggen, hcc f t tlvee functies : het
samen zingen en daarnaast het 3ezel1ÍS bi j e l-kaar zr jn. Daaroin: als U
ook maar een beetie licfhebber bent
voor zingen, liom cian op een vri jdatg*
avond. e ens }cJ" jken en l-uistercÍI o Iíe
zingen èf in de kcrk àf in Cafó de
Vriês e irls het aan ons l igt : tot _zie:rs

T.de

Bo

P oS. ï{alf f ebruari L97L gaan vIe veriiloed.eli jk twee avonden naar Exloo
in Drentc o Nad.ere berichten hierover
volgen nog. \Je hopen d.at dan ook enkele }eclêr r d ie nu hregens farlilieomst.,r.ild.igheden niet mee kondêr r uleer hun
partt.t zuLlen zingen I

I
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Na lang zoeicen is he t e ind eri jk
luiit een paar qesclriktg pro jecten táEc,:".vinden .roór d e guld enc l,,rb lien naand
"
seted en haddcn ri i pers oonli ii. ';;;1l" t
net een tied erlands echtpaar, dat Ín

surir:ane r^/erkt. Afgeloiràrl máanoag iu€r_
den een paar vêln onze lcd,en een d,anre
kenneïi, cic vertelde over ïlaa.i. l.rerl<
onder de zl,rarte bcvolking in zuid.
Afrikao En verleden week vernarucn r,'ri j,
da-t een in rndonesië v;erlizane a-rts gercl
nodig heeft voor haar werk en persooo1íjlc contact bij.zonder op i.irijs zar
stclleï]o.

onr hieruit eon }ceus tc kunnen i,r1&kenr worclen allc reden en belangstcllenden .uitgenocrigd voor de bi jee.nrlornst
rs s.vcnds
:ï $ti*.{+c.
oiil
o uu uur in c1e ruinrt e- naas t
de pas _
tori-e ' Dear zar over d.e genoemd e
r--jectcn *eer verterd. ïíorclón. - pioI{c t is wc I pre tt ig, dat geld
op cle banlc s'i;aat j ror.tio oplár"rt,, dat
irla*r
het is toch vooral d e bcdóelr-*g n dat
hc't ge bruikt word t . rJe he bben nu al_
neer clan f 1 . ooo , -- 1n lias êÍr lre
t r,lord t
hoog ti jcl e dat nenslrn die groot gebrcli
li jden, daarvan kunncn profiteror.c
Graag tot zi-cnc dus op 3 november !
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l*Jaarde Led en der vogelireschermings*
uracht Boi jl en Onst::el<cn o
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lle t Bc s tuur ví:Ln bovcn,senoenrd e vcrê
nigi'g; verzoelct u vriend àri 3t hct
naandbled ;,De venelrusïr dooi te
scven
volgens l-i.jstje achtcrin en niet
.be
laten liggcn in d.e cou.r;,.ïltenb ikl niaer
;tce f t l:rci zo ,silocd.i5i noeicli jk vcrcLer
zocLet ool; de r.ncLerr: lcd"e' l:.et 1cu*ncn

ie zeo

o

i í í"r f

e

t |

8

ïïct Bcstuur.
gg

f 3t t

$

gc

i f [

98

t t ï f r 98 r e Í

g

denversiiclerinE veln de Voge lbcscirerj1 en Onstrekeno te houd en op troensCag q. nov . I
TO in caf6
Le

ïn1ngswrl.ch":; Boi

líailly te Doijl,

Aanvang 3 uur
Agenda:
1. Opening
2 o l'ïoturlen
3, I"iededelingen
o

4

o Verslu.g :ixcursic

5, l.londvraag
5, sruiting
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HOR]ZOI-{TAAL:

ï-Ëffier

,

5 plnats in *Pries1and.
LZ soort groente
18 pleats in Overijsel
19 ï,lcderlands minister
20 i3i jbcls f iguur
2I Lidvroord
22 neuweli jlcs
}Lt losbandig persoon
2() ï'Teder1 . voe tb

?e d.iv.

.

club uit

29 getijde
7L pclpulair tv-progremi:rer
13 cleel vrcc pieno
35 lidwoorC
76 voetballer v.-n Àjax
38 kna*gc:!.ier
4O cleel v d. drg
4l sprookjesfiguur
44 afr,rercn (ni3 de
o

scherï.tsport )

46 overtrclc

4Z vogelproduct

49 ioleats in Z-I{.o}Iancl
50 plar.ts in Geld crland
52 tluroïlese organis,:tie
54 Zraard.welvis
55 i,'/atcr in Frieslend
56 niet leng
58 soort riroud.
6o rivier in ïtalië
6Z rsier

$ vriendschappelijk
65 neerstroi:len
69 boonr

7L Ï{ed ovoetba}c1ub
uit dc Jlrediv.
7? roen

74 Bcnzinemerk
75 tladio-teJ cgrafist
( afk. )
?6 Soort ondcrïrijs (afk)
77 lidwoord
?8 tcstai:rentaire beschilcliing

8O sni jr'rerktuig
BZ Eraansoort

8l plaats in l'l . -ïlolland
B:n vcrlcoopartikelen
BZ Brappennaller

89 zangnoot
9C reed.s

91 soort lccr

9,

zeehond

95dee1 v, e ,

boon

VJJNT IK/TAL :
-ï'l-á3'eï*ïien
2 rccd.s
7 ntcrl<naam vocr

notor

4 dainpkring
5 stekel
6 RcglcnientaÍre
7

ovcrcenkornst ( af Ic )
onb€p o voornaaïill{

B soort
( afk, )

9 plaats in ld-IIo1l .
10 natuurkund,ig
laboratoriun (afk"

11 vogel
LZ gevearli jke sprong
13 onïneetbaar gctal
lll ncis jesncrarn
15 l'ied r voe tb " c lub

uit

Ercd iv.

:
16 tc luoord
96 z,:ngnoot
97 speler vtn feyenoord, I? vocgvloord
19 opstandcling
1OO spoorstaal
20 her}i3.uwer
LA3 vrout{
Ë
105 kleirrste deeltje vree 23 tecr
25 cen gat nalcen
elenent
27 stad in Zwed.en
1OB voegwoord
1O9 het zícin abonneren
110 God van d,c liefde

r

verwir'rnling

2B vcer
tO zloagdier
tZ Dcn lezcr heil
( l,at . ;:if k. )

t4 vis

77 icdere
38 llorecabeclrijf
39 dik

)

10.

Vertikeal vervolgo
l+1
" ,StopE
42._ Boon
44 , Iie ulcenger e i
45, verbinái"g van
natrium en palm_
.
"
50.
51,
53 ,
5l+ .
48
49

,ó .

.

7L Nedo voetb.

club uit

llredi-v.
7t water in
Jtr i e sland
o1 ie
79 weter in
perij . voornearÍwoord.
plaats in Friês- 8f lJ-Brabilnt
vleesgerecht
land
84,spaanse uitgehecl gevr.rld
roep
Orrnllzielcinstrurnent
o2
zoogdier
naar bencd en le omen B6 ongaarne
oo
plaat s ii:. Id o o
deel v. d

Brabant
ru ir_r Èe voor

tairen

r,r

ilil i *

57, voorzetsel
59, inhoudsmaat (afk)
59A waterdier

o

oogst

9z Voor (Lat " ;
94 Kcrkel i jI<e

straf

95s voer.t uig.

jke

i:laa-bseli
6L" Oosterlcngte (afk)
korfbalc lub
63 " ac ht erclo"ttt
98 re e rls
64 " zL jrivicr -v. d
99 bevel
Donau
101 voor zetsel
65, anclere eind (afk) 1O2 lrrans l id
6?' pla-ntsje in FriGSwoord
land
1O4 neterton
68, rekcning
(afk" )
70. stadswal
106 tegenover
(afk, )
LO7 familir-rlid
96

o

KEiiI(B"i'l? IC itT .

Allereerst een versl*g over de
.*o.-9?-9.41W-*S$
, dcit ik
ontving ven een ván cr.e creerner'ers:
;top 12 oktober j ,1
o wils er cen sarn*íllior'qs t in caf 6 d e r/r ies rnet
oe " I-I o eír

dc Katholielcen onder r-eicring van
P;rter i icertens en de ]{eer uI Dorni-r
ven der l'je i d.e . Ge zanenli jk ,,ongen awi j
i,.tr

uit gezang r]r vers 1: rÈón naam is
onze hopei. i)*arna les de i{eer
iceide cen 6;edcerte voor uit cre vod,o
Bij-!'
b91, lJend.. Z: 4L-4? eï] I,latth, ZB:
16*20 " Ilieruit icw,rncn twee vregen
eeïl stclling ïri:rar voreÍl o I-/i j vrerdeneír
verdecld in grcepjes oiir dezó
uit te vrerk€ïl r vraer.g 1 ; rs he vragcn
t trraír.r
dat nienand b*iten áo ke.rk kan
zaL.'g
v
rrorclen? Kan rnen echt chri-sten zí
3n
zonder kerkeli jke binding? Vra.ag
iJelke kerkstructuur (ei:iÀcopaal ofZ:
synod aal ) bea*tvroordt naar uv/
n ing he t me e s t aan d.e evange
'e
li
s. he
opvetting? ( Su zai, ven d e Kàrk
.

-1

I

I

11,

:erkeli jke tucht , arnbt leek

enz .

)

De

rtelling : De Kerk, d íe Eeen zending
redri jft , is geen volwaardÍge kerk'
tet epostolaat ven d.e kerk is niet
raaracht ig, als cle kerk niet é6n is "
tíerovcr r,lerd na de pauze drrk Seclis;ussicerd., het ws.'s een leer zarfle avond.
:rr om half elf sloot Dontina r:tet een
tankgebed. d.eze bi iccnlcornst en wenste

)ns allcn wel thuisi? . Iiierbi j aan6lui; end lcan ik u me e d e ler r dat de vo18êíIl.e gespreksavond zaL zi jn op maern9r*.8-..

);

november

rries,
-l*liirllg<G-

el

r:raCr
--

osnl niet uii càrË6*

bii cafó M. l,l}y, Eoyler-

reg 35, Het ondoffifri*'tffi-c1eze avond
lal zi jn rlhet i'iuweli 3kii en rneer elgeneen de pleats van maïL en vrouw tegen)ver elkaar en Ír:. het geheel vc1ÍI de
naetschappi j . All€o r die hierin SêLnteresseerC zi jn r tJori-l,en van herte
ritgenodigd. d.eze avond. mee te ntaken
De kerlid ic"rstcn; Trondag j .1. ( f g
iitet de kintleren
lr.tffi)
iren d.e zond.agsschool weer een gez'ingli enst . Het thenra van d.e dienst was
'iwerk Llan d.e wereldirían dit werd duilclijk genaakt aan de hand van het
rcrkraal v\an Jona, de prof eet die eigenLijk niet wou, Iïct was te zien dnt de
kind.eren de ;rf gelopen weken hard 8êwerkt traddeni Alles wes er: ltïincvé, de
grotc stad, de vissen in de zee en de
grote vis, d.ie Jona opslokte r en oolc
cle r*onCerbooi:ti, d.ie ecirt: verdordel Ter*
wi jI r^ri j het lied, v3.ÍI Jona zongen,
bceldden enlcele rneis jcscatechisanten
in pantoninie hct verhaal uit. l.ioge de
Bood.schep die vli j hoord,en n ons all-en
bÍ j bli jven: ;riien.sen, sta oF r nensen t
pr e d ik he t o or d , op clat aloni op aar cle
hct hreil wordt gehoordiro De volgende
$gz_**g9iegpj zaL zi jn op de eerste
adventszondag, É9_Ao_Lqmbcr cI o s3r w&err..
o

"iJ

toe r,vij u allenr
; kortom het he.le gezin, r'reer van harte
uitnodigen, Deae dienst na! weer op

de bend worden opgenomen, waïlneer daar

t'alarrgstelling voor bli jltt te zLJn.
l''Jilt u tevoren cven doorgeven aarl een
of op d.e pasto*
vi:.n de ffiadsleden
rsilt bcluiclienst
cte
thuis
rie of u
steren?
Op de laatste zorLdo.-, van het }<erkeli jk
jaar,
, hopen wi i naar
goed e gewoónte r.reer het Eo
rnaal net ellciar te vleren. Dat alle
ïídilaten de sten v:rn cle Heer, die Ïren
nodigt, mogen horen ! Denkt u eraan t

i2;

.:

dlt de dienst viin

o zondag, Zj
is? óáfn*
dez-e dienst ffiE
de band worden opggnoinen; opgave Ëiervoor
E,

r

s

gl..tg!.gg een avo_nddicnst

€I e.qg=i1g_spge*se

gq

s1LU5
t o'' er-6ffi8-oiens
t en
d.e lcomendc maantr. gewoon oïil ro , oo
uur o ïh geef u no,g even rret f i jst je :

vo

or

I

he

zonc.La.g

Zj

okt

ober : l g ,3O uur :

v,d, l'/eidc
zondag I noveniber
vod., ldeide
zon dag B novernl:er
v. d. tr/cid,e
zondag 15 nov:.mber

vodo I'leide

d

a

10, OO uur: da
10 . OO

uur

:

d.a

10 OO
"

uur

:

C.a

zondiig 22 novcr,rbcr :

10 . oo uur : da
r/iering
IIe
ilig Avonclnaal
r
"
zond'ag ?9 november : ro . oo uur ; da
v d. l,ileid.e 1 €erste eidventszondagr
v

o

cl

'r/eide

u

gezinsdienst

!gjglg@:
,be gonnen
. De

Deze zLJn vleer
uren. zi jn : r,Íoensdagavond 19 . oo -, rg 45 ,r,* ; j ongens en
"
nteis jes tot 15 ;iaar
vri jdrrgavond Ig .15 r, AO, CO uur :
jongenri en neis jes vl-'af L5 jaar,
De cursus "Eelove n in cleze ti
3a"
zal- éénruaal in de maand. bi j elkaarr
koinen en wel ellee eerste ,r"i jdag
van ce inaand vr-n lg " oo r- ao óo uur .
De er" t 9 bi i e enrcor'r; t zal zll"
Jn op
.3

op d;
Wggeg.-g-L*:1:F'.
torie . Behanda'lc1ï;:r*ffi"clen he If,ast
boekje iTzaL iir berijclenis cLoen?ir
van dro Thoco Jrrcderilcse, De bedoeling is , ch t d.e clee l_ne,r*r"
een hoof dstull je
':elf elke nraa*cr.
d.oor'.cnerl
r,,,,c-cf
\{e
dan op d.e bij_
,
e enll'ci:rst saiiren verc'Ler
ovcr giran
pr3"ten. I,Jie l:e1;ingsteili**, Ë.oft,
is vnn h;rrtc r,le1j<óni

jeLg_d?tuq,. Van cle $eïIioren
iklF;gtgei:de
?r]tyi*A'
;.Ï . I , za'2cr
-.lct versla:iq :
'
d.ag , lO
ob er , l:i e ld
de Jcugdclubg eeïi gez,ellige
avor:d
inet als hooGtepunt cc-n Boercrrbruilof t , ï{et irur'reri jk werd. voltrokken
d.oor !'ov.doB, De liefe1ijl..e tortclduifjes wriren C"v.Ii. en ,j,v,d.,Bo
Toen het hu'eli jl( r,Iaii voltrokkerr
vrerd- er ?:ruilof t Eevi erd. net origo.
,
,

D,-?

e

leuke Ëperletjes. ïret spel net d.e
e d.ani3' cp. d e .lachspiererr
lle t spel ging ars voràt . rir rlerden
tvree dames ver zocht, oï,r naar voren
t e lconen o daarna oolc twe e. here iL o De
;:cren kre óen elk een pop r cr werd
poppen werlit

o

L'5.

gd dat d.e re poppen huilden, De
heren riioesten d.eze poppeÏ1 tot rust
breil.ge r i tlad.at hun dat gelul<t wes t
werden ze ve rzocht het zeLf d'e tc doen
rnet d.e tvlec clanes. Verd'er urerd er een
vraag cn antwoordsBel gedaan wat goed'
in cle smaalc Viel, Daarna llerd' er 8€improviiieeriro Verder bIerd. ntet ceÏl 8€rlurnïilert je huppel en spring*
^*l1igde itvond besloteÍlii" IIet is d'e
rrerk
bcrlocling, d.at c1e senioren een e:ltfoavond ouilen lrebben oP
ohtob_er***, vraarop e en speutrtocht
word.en; de volgende
ffi"ft
zt in do twce d'e za"Lef -'
I{e
er
nalávond
clag in cle rnaer.nrl novetnber, d.e 1l:'cle clus '
Dc junioren SaC.d en op za1,erda.g 26
sepicr:rber i ' I. cen geslaagde start
v*á het nieuhre sei:i,oen' ÏIr rdofd' 8cs joeld I z,elfportrettcn getekend en
tónslotte cen stoelenda'.ng ged'agn '
Oolc, werd het bestuur met cen nieuvr
licl aang;evuld, De eerstvolgende
juniorenclub zaL zi jn zat crclag.* .&
ór.tober &os. \lillen aI
ond- een extrs'-linkêfschoen neebrengen en ecn s jaal? Ïn
november koinen dc jlnioren wc cr bi i
elkaar otr f,*tqqÊaË ,29.j,1-geyq% ótitober i '1'
ïn ot"oo
ce o u d c r d. o nr
rr
i
I
o
I
T-"-nË..s
o v effi*
ejaar
Bi
jna
ve.n bi
,i
" i z'tJn begraf
oVGf
alÏrier
}cerk
o
herv
nis vanuit de
Lucíishet
uit
j
woord
dachten r.li een
evangelie u C]'gistus heef t on onsi 8êlcclen en vlie tot l{em ztch r,'lcadt , die
nlag het vilïL cle Heer zclf horcnl ';
voorl^ralir 1 lli ze g u ? hcclen nu]-t' gi i
Bezle

I

l
7
!

in het parcrdijs z:-Jllrro
T,eker6eicl tot
"?-5243) l,ïogc d.eze
jn
en kin''
vrout{
troos'b %LJn voor zi

rire;t Uii
(Luc
dc'r

G i'L o

ïrinanción: Hoevrel de actie vi;tn de
.taa[ 'ffiït Ïffikcn in Ooststellingr.rerf
e o o . in ollze Eerïeente geen doorgang
kon vinden, interes6eert het u wellicht, tc horen clat d.eze actie in d'e
overige aangeslo'ben genecnten in
totaal hceft opdcbracht ; 77ZO u55
(uit Ee%onderd. nagelioi:ien giften) " De
collecte voor d.e inedische %end.ing en
intcrnationale hulpverleniag in'de
nra.a::cl Ëcptcinber hee f t opgebracht
f 41, ?5, die';'voor het theologisch
stud,ie f onCs LiL t -'. AIl n r clie hicrvoor gaven heel fuarteli jh dan]c. In

de maand noveinirer za]- de e:ctf8-co11€ct e zi jn voor de na iaarszencLingsact ie '

ij;"'

i'{et hartelij}<e groet, in hct biier aan zíelcen en be iaarden
Donina vod" i''íeicle

zond

tel "

- *..*
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Geachte DorpsgenotêÍI
lïet bestuur vi-i-I d.e DorpsgcrlecÍIsschap bieclt u hierbi j het progranmla
eír.n. van d e Dorpswintcravonden 7O/7L,
l'Je be ginnen rnet e en e chte orf tspanningsavoncl,. Op 26 novenber kont
he t cabare t ge r'eLs chap 'iThe rrlying
,slarsir uit Old.ciroltpacle iret nuzickt
zang, een schets en vcel hunor,
28 jan . '7J- koiitt d.c heer D. lïranlie
c

lroofd d, school te Iiernewoud.e
d.ía I s ovcr de n;itttur .

t

nret

4 rnrt. '?L draait de
prachtige filmi?ïIcho cler ilergen:rin
Op donderclag

}<'leuf

c

Tegen d.e eichtergrond vc.n het Oostenrijkse Ïrooggebergte speelt cleze spànnencle filn aich af i-iet o'&c prechtige
natuuropnanen die in d.e bergwouden
van Salzburg en Tirc1 t.terd.en gêffiêírkt.
7-'aterdag 27 mrt . t 7l zaL cen toneelavond t/ord.en gehouden o i{ontakt is oPgenoilen i;iêt d.e i.rlaatseli jlie eïl enkele
naburige t oneelver . om e Il< een óénakt e i' op t c voef €íl
I{et is tleer een gevarieercl- prograama ge\ilorclcn o \/e d oen clan ook een beo

roep op U : be zoekt d e ze avond.en I
Iioopt niet alleen e'eïl };aart, iilaar
toont Uvr interes$e ? toont dat ons
dorp leeft " Dc ki.tarten voor iret nieutre
seizoen à í 1r5A i)er persoon zuLlen
u eerstdaags t{orclen aangeboden
Aanvs,.ng alle avond.en pre c ies 3 uur
o

e
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Iiet Bestuur
Dorpsgcnecnschap Boi i1 .
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Platteland.svr o Vergaderiflg "
De vergad ering; van cle rr1 ' I . vr .
rlrercl op L3 olct " d.oor 48 dames bez,ocht. De presidente heette eeïl ieder ven harte vrelkoni waaronder óén
nieuw 1id, nl " iievro rrod.o Boer-Groeïl
en 1 gast ' Na de ""ain1 "Jerd.en d-e '1otulea van d.e vorige vergadering in

e bevonden ' ïliernn rverd het vêrslag ven het nanglcoort j e dat naar
ï'Ienrik is geweest naar vorcn gebracht
ord

j.5,
door iÍevr. G. Veurman-Prakken' IIet verslag van de kadermidd'ag in Oostorr*o1de
dooi Mevr' J. v.d'. Ploeg-Schurer en het
verslag van de fietstocht naar l'Íolvega
door I'lóvr. S. l'Ïolles-Bolding' Voor de
ontspanningsnid'clag in l"lolvega op 3-O
rrovo die verzorgd zal rrorclen door ilenri
Knap zal door JO danes wordetr bezocht"
Ook zul-len 10 clames een kerststukje
niaken voor d-c liortend.e l(crstavond''

clit aL; cr nog
bclani5ste1Iin1; bcstr.at voor clc 3;tnnastielc men naar Elsloo 6aan kan'
Opgavc voor 2-7 olr-|-. bii l'levr' F' Brourrler-llekker. Voor de Teleac-curs[s l{as
geen belangstelling;. l{icrna r'vas het
woord aan l'ievr. ldartena uit Hc'er€RveeÍlo
Zij sprak over bcroeps- en schoollceuze'
nei is tegenwoordíg niet zo gcmakkeLíik om een beroep te kÍezent aldus
spieekstcr. llet is bijv. nict zoals
j^e een nieuwe jurk of jas koopt ' Als
je het zin eraf hebt, d'at je hein aan
áe kant lcunt leggen. Zij vergeleek
een bcroep te kiezen crls het l<iezen
va-n een huwelijkspartner' I(l-eine hin-

Dan r.rcrd. :led-c;;ec1ce1d,

d.eren hebben vaall ecn fantasielceuze t
een schooLkind' weer een andere lceuze

en later beginnen ze niecstal vleer te
twijfelcn. Ilet ene l'"índ is oole eerder
rijp als hct anderc. Vroeger ging nen
dirc'ct van school aan cie arbeiC' Tegcnwoordig is het LB à 20 jaar' Hierna
Ët"6ut wc oP hct flanelbord le zien
welkc scholen kunnen word'en bezocht
en r,rat voor nogelijkheden er zi jn'
Na het in werkingtreden van de
l4annoetwct is er in het onderwijs
veel vcrandcrd" ÏIc;t lager onclcn'rijs
ireet tegcnr+oortl,i6 basisonderviijs en
de Ul,O is nu l{:l.VOr tervrijl de vroeserc
lcweeksciiool nu pcdagogische acadenie
heet.
ltra d-c pauzc konden' er vragen gv'steld
worden, díe cloor sprcekster vlot wer-

rleir'uitecngezet. Aan het eind clankte
l,Ievr" Prakken, l'ievr. \dartena heel
hartelijk voor de leerzarne avond op

schoolgcbied.
Na de rondvraag sl-oot presidente deze
vergadering rnet een welthuis en tot
dc volgende keer.
* - + -* -+ - + - * - {--* --l- - * -* - * - * - + -+ -+ -+ -,|- l,Iie *o.ilt er voor om een artikcl of
meerdere te schrijven ín de volgende
numr0ers? ?? ?
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tlct Is l{crfst
De zomer is voorbi j,
I{u is het herfst,

De vruchten en de bladeren vallen,
tjn c1e avonCen rrorclen kort er ,
De bomen worden }<aal ,
Hct gres gaart latrgzan:cr íjroeien,
Iln de oogst i jd ís voorbi j
Dc bour',len wordcn alweer }<aaI ,
Dan is alle s ctood en tr i e st
l.{aar d.an };oi:it cr ecn vcrrass ing,
\Iant dan r'rord.t Friesland wit "
r\nnei Jent j c cle Vric,s
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Hi ze d e stulcken voor de d.eur
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langs noet konen. ,Iven
staiit dic ze aI op clkaar te
pessen " IiJa'r da,agt hi j uit, ttno ireft
I t neteïldi. ? o lJillern Ïiaerlt de schouders
op trliat z& f Lc zeggeii?ïi tr:ent hi j ,
ttïk heb nog gclC veur een ni jeii
Dá. I s ilou nct luat voor ro n grootse
boer : Alt i j d lat en mcrken , d.a.t hi j
het gelcl heeft I e c e o Zou je heni de
stul;lien van cLe vork niet naar cle
oren slingcrcn? ']le gen cl.e avond zi-et
Bart je cen egcl, die :Ln de hof op
jactrt is" Hij heeft er allang op geloerd, orir qlic bi j Trucle in bed te
stoppen - d."tar %oLr ne nog a.nclers
van gÍI}en dan van eeil onschr-rld,ige
hikk€r r lfaar nu ki jkt hi j er nict
naar oril o ';'Jat }can irent ciie stinlcrtie id
schelen? Bart je de jongen is heleuiaal

wa.ar 1,Jillem

latcr

o

e

,rtr

L7,

I

op Eoln dag, En Bartje de knecht
z,ít taïer op ,tjn kaniert jà en ki jkt
naar z i jn handeï?. c- Rood, ,,crt ruw zi jn die
handoilr gebarsten en verweerdr met v€f,e'elte btár.cn aa,n d,e bii'lï:e nzí'j d* ven.
de vingcrs o Verdirld,. dat zi jn nou zi jn
handen. ,íulke klaurdên hee f t hi j gelcregêrl van irèt vrerk. iIi j ki jkt' rond. r sn
hi j zíeL ineens cp ruat een kaal en
%oer-

aaitilat

a

<aaa

armoed ig vertrelc je hi j nít,
met 'vêrmolmde houtei: wanden

een hok
en beharlssel vlln- vergeeld sr"terig krantenpapier "
't t ïs eiEeqli jk ::ict beter dan dq stal
die eronder ligt; Een cel is hct en
hi, j ie de geyr:-rlrgene I d íe no gelc is Be bÍe est , ollt hier te kornen eïI die zich
nou ied.ere nacht laat opbergen. ïIi i
heeft het benauwd, hij ltan nlaar rnoeíjk rueer edenhalen n Hí j smakt de clettr
. }i
open cn ze gt een }eli jlt woord, als ctie
ierugslaat te6en zi j'r hoof d . I'Ii i trapt
met opzet door de onderste wra$,ke tree
van cle iadd.€r o Laat d.e boerin er d.e
nek over Q"*lcen , als zi i hem nocht gaar1,
%oeken , beter he e f t %LJ niet vercliend
hi j zwerft het vcld in, En als hÍ j
dan te;;en de boswal uit' en de Eon ziet
ondergár.n n schoon' erà rood . in 'eerr bed
van gouden dons d.irn vervloe it níjn
opstandigheicl iir een oïleindigc weernoed '
ï{ier zit hi j nou, Bart je Bartcls 1 in
cle uffie eenu aarnhe id en hi j he e f t geen
niesÊ r d.ic ivat on her,i gec f t in d.e hele
trere1d.. Alp hi j hier dood girlg viiÍril:vond en achterovcr zakte tegen de wal,
d.a.n zou er irienand weuen op heel de
r,rerelcl , clie een traan or-r hóm laten zetr
Ze z,oudcn hen ond er & grond. stopFen r
zoals'za zijn noed,er onder de gronC
$cstopt hebi.ren ên binneïr. .Jen week zouden zà Ïren vergeten weu êï1 o .Behalve cle
'boer nt j-sschi€ft r d ie zot.r' niet .iauw ee
' kt,ech"b weer krijgen? d.ie zo gàt< rra.s
ofit, zo hard. te lrerkerr als hi j " Itïou ja,
oril hem zelf gc e f t de boer ool: geerr ' .
zíêr . Ear"b je kre e f t deit zeker voJïr zL Jn
riroe d er : clie r'Jerkte ook a1s ecn eze 1
en no€ lbcd zc gebrek. Ach qr iïI . iiloêder L n . . ldat w&s dat ee$, geeie ti jë,
toen ze hem soms haar arm on de schoud.eis lcgcle r toen hi j r:rct haar 'tehe inp jes had . Och I{e er , clat hi j haár nou
nict 'Hleer hcef t ; nóu heef t hi j niets
meer overf nou wil Fii wel doodgaan
Dan lroef de hi j ook niet neer in dat
beroercle karnert je o . . . l,Jat moet iti j
nog in d.e hlere 1d.? Er ir: t och irlht€rs
niks, d.at dc nioe ite waará is om voor
o
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