1969 - 2019

50 jaar Dorpskrant

Het is een ieder waarschijnlijk even ontgaan maar
eigenlijk werd er 50 geleden al een dorpskrant(tje) in Boijl ‘geboren’ Het was de voorloper van de ‘Even Bi’j praoten van nu. (1980)
Uit de nalatenschap van onze onlangs overleden
dorpsgenote Aaltje Marks, kwamen dorpskrantjes
van het eerste uur te voorschijn. (met dank aan
haar tante zeggers) en wat is weer eens toeval…
we zijn inmiddels precies 50 jaar verder.
Op de laatste vergadering van dorpsbelang in1968 werd door vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen besloten om een dorpskrant uit
te geven. De OJP pakte dit op als
Nieuwjaarsstunt van ’68 – ’69 en
mét het nieuwe jaar verscheen de
eerste uitgave de ‘de Dorpskoerier’ .
Op het binnenblad: ‘De oudejaarsavondploeg heeft nu de eerste
uitgave verzorgd en de O.J.P. hoopt dat het dorp voor de volgende
edities garant staat’
nr. 2 van 1969: ‘Dorpskoerier’ krijgt na ‘diverse
suggesties’ de naam ‘Dorpskontakt’ .
Het krantje verschijnt elke maand.
Het is A4 in de breedte gevouwen en heeft geen
vaste indeling zoals nu. Een redactie wordt niet
vermeld maar het is Harm Zuil de nèt gepensioneerde directeur van de meelfabriek, die het typeen stencilwerk een aantal jaren verzorgt.
Er staat regelmatig een puzzel in de krant. De eerste
is een rebus. Er zijn 20 inzendingen en na loting is
Sieger Bijkerk de winnaar.
Een overzicht van de ingeleverde kopij van het verenigingsleven in Boijl 1969:
Staatspensioen:
Egbert de Boer: ‘Er zullen niet veel mensen zijn die geheel onbekend zijn met het streven van onze bond. De
naam zegt veel. Het embleem: een opgaande zon met in de halve cirkel van haar stralen: ‘ Ik ga op voor hen,
wier levenszon ondergaat.’ …… Er is weliswaar AOW maar dat is lang niet toereikend. Ouderen zijn nog steeds
aangewezen op hulp van familie of hun kinderen. Door vertrek, hoge leeftijd en overlijden is de afdelingsactiviteit verminderd. Boijl telt ± 100 leden. Het streven is: – een premievrij StaatspensioenJongerein afd. Plattelandsjongeren Boijl:
Ze verzorgen voor hun donateurs met eigen leden een toneelavond o.l.v. mevr. LijstenMeijer. Collega Jongereinleden uit Elsloo verzorgen na afloop de dansmuziek. ‘De belangstelling had wel groter gekund.’ ‘Je hoort wel eens de klacht: Boijl is zo dood als een pier, niks
te doen….. maar ligt dat niet aan u, thuisblijvers bij de T.V.?’ ……..!
Ze organiseren een quiz avond met Boijl, Appelscha, de Westhoek, Oosterwolde en Wolvega
Boijl wint en gaat naar de Provinciale quiz in Oranjewoud. Voorzitter Pieter Mulder bedankt de aanwezigen die
ondanks de gladde wegen naar Boijl gekomen zijn.
Er staat verder nog een dropping op het programma. Het nieuwe winterprogramma baart zorgen. Men wil wel
feesten maar er is weinig behoefte om eens iets ernstigs te bespreken…………!
Gemengd Koor:
Is blij met een dorpskrant. Dirk Bijl houdt een heel betoog en pleit voor de
leefbaarheid in het dorp en vooral lid worden van de verenigingen. Het koor
zingt in de super ere afdeling van de ‘Friese Zangersbond’. Hij vreest dat het
koor het in de toekomst misschien nog wel het aller moeilijkst kan krijgen
van alle verenigingen. (nou….. valt mee!) Ze zingen regelmatig in de regio en

slaan het zangersconcours over. ‘Geen tijd de verplichtte nummers in te studeren’. Ze zingen wél met veel
succes in Drachten in de Lawei, delen uit de operette ‘Im Weissen Rössl’. Het koor, dirigent Post, zijn tweelingzussen Mieke en Sijke en dochter Mientje (piano begeleiding) krijgen een uitbundige staande ovatie. T de Boer
neemt de verslaggeving van D Bijl over.
Zingen maakt droge kelen en mevr. Oosterkamp, die naast de kerk woont, zet koffie voor het koor. 25ct en
kopje zelf meenemen.
voetbal:
Na - kompetitie Boijl 1
Een halve kompetitie om uit te maken wie degradeert naar de 2 e klasse.
Hemelvaartdag naar Arum. Het verslag:
‘Op het onbeschutte terrein kwam Arum, door het zwoegende werk
van A Marks en J E Jonkers, nogal eens in moeilijkheden’. ‘Een dribbelpass van de Vries belandde bij midvoor Nolles’. ‘Die
ontdeed zich handig van de voortreffelijke spil van Arum
en snelde op de doelman af’. ‘Helaas… tegen de paal!
Arum zat niet stil en het heiligdom van Mulder werd flink belaagd, die bekwaam keepend de stand
bij de rust hield op 0 – 0’ ‘Toen was het Arum die op de defensie van Boijl beukte’. ‘Een goede pass
van Veurman bereikte Marks en 0 – 1. Massaal verdedigend door Boijl volgde en het bleef 0 – 1.’
‘Zo werd de overwinning behaald maar….. ‘een gelijk spel zou de verhouding beter hebben weer gegeven’.
Van de Toto penningmeester Gerard Prins: Er werden tot nu toe 44 pools gehouden. Eerst 60 deelnemers inmiddels 115. Totaal 3818 deelname formulieren opgehaald en totaal 5851 zegels geplakt. Netto saldo f. 846.32.
Korfbal:
Na de winter is het veld erg hard om op te spelen. Ze winnen met 2 – 0 van Advendo met een
mooie inloopbal en een strafworp. J.E. Jonkers maakt beide punten.
In de winter vallen korfbal en voetbal nu samen en dat pakt niet gunstig uit bij de aspirant jongens.
Samen met de voetballers is er een quiz. Totaal 150 sportvragen. De prijzen, taart en worst worden door de winnaars met de anderen gedeeld.
Dorpsbelang:
Voorzitter Lammert Mulder roemt onze omgeving met de mooie fietspaden in de bossen zó
dichtbij. Is heel blij met het fietspad in Boijl maar…. het is niet bedoeld voor het drijven van vee
of er op te rijden met een auto of een tractor. Een dringend verzoek om dit niet te doen om ‘zo
te waarderen dat deze verbetering door ons zeer op prijs wordt gesteld‘.
Bij Augustein (hoek Alteveersweg) is een wegwijzer geplaatst. Ze willen er graag nog wel wat
meer. Mededeling: ‘Er kunnen ook advertenties in de Dorpskrant worden geplaatst’.
De CLC geeft hier gehoor aan. Wie in december en januari minimaal 75l OK Superbenzine tankt á …….57.9ct
per liter(!) kan 3kg waspoeder kopen van f. 4.85 voor f. 2.50
Kerk:
da. v.d. Weide heeft net in Boijl haar intrede gedaan als eerst vrouwelijke dominee. Ze schrijft: ‘Je hebt het
gevoel dat je binnenkomt in een onbekende bibliotheek.’ ‘Je ziet veel boeken en je wilt niets liever dan zo snel
mogelijk weten hoe ze heten en waar ze over gaan’.
Sinds kort is er de mogelijkheid om de Kerkdienst op band te beluisteren voor wie niet naar de kerk kan komen.
De predikante is zeer verheugd dat bij de jeugddienst zoveel jongeren aanwezig waren. Er is een verzoek om
een Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk van Froukje Jonkers en Reiner Bustorf.
Op discussieavonden men kan kennis maken met de nieuwe psalmberijming, die in de toekomst in de kerk
gebruikt zal worden. Besloten wordt om het avondmaal niet 2 keer maar voortaan 4 keer per jaar te houden,
zoals de Kerkorde ook voorschrijft.
In Oostellingwerf wordt een raad van kerken opgericht. Boijl wordt ook lid. Pater Mertens wordt benaderd voor
een eucumenische dienst. Die wordt in Boijl gehouden op 8 februari.
Er wordt een ‘guldenclub’ opgericht. Elke week dragen de leden f.1.—bij voor onderwijsprojecten als ontwikkelingshulp. Ze hebben al f. 160.—in kas, grotendeels te danken aan het bruidspaar Bustorf – Jonkers die de opbrengst van hun collecte aan de club schonk.
Zes Kerkenraadsleden en diakenen zijn aftredend. Dhr A jager is niet herkiesbaar. Hem is al eens dispensatie
verleend en dat kan niet nog eens. De anderen zijn herkiesbaar.
Het voormalige postkantoor, eigendom van de kerk, wordt verkocht.
(Het zou zo maar eens kunnen zijn, dat de kerk in al die 50 jaar de meeste kopij aangeleverd
heeft.)

School: 26 Kinderen gaan 5 dagen op schoolreis naar Vlieland. Elly de Boer doet heel gedetailleerd verslag van
het eiland. 500ha groot en ± 700 inwoners. ’s Zomers veel meer -dan krioelen- er veel Duitsers en de duinen
zijn wel 25m. hoog. Ze gaan naar het Posthuis en een vogelreservaat.
Hennie Marks: ‘Op blote voeten door allemaal vieze blauwe modder’. Dan op pad met een gids en ze zien jonge
meeuwen, net kleine donsballetjes en nesten van tureluur, scholekster en eidereend. Ook veel konijnenholen
waar de bergeend graag zijn nest in maakt.
Wadlopen, ook leuk ‘en toen de voeten weer schoongewassen in een sloot.’ Fred Kuperus: ‘De kamers waren
erg klein ook de eetzaal.’ Alles was er klein. ‘In de keuken liep je elkaar al met z’n drieën in de weg, daardoor
viel wel eens een kopje of een bord kapot maar dan hoef je ook minder af te wassen……..’ !!
Modeshow: De meisje in hun nachthemden. De (jongens)jury geven ze heel hoge punten! De prijswinnaars
krijgen een roomijsje en de anderen een ‘gewone’
De vereniging voor ‘Volksonderwijs’ fuseert en wordt V.O.O.
Schrijver vraagt zich af: Kinderen gaan soms niet met elkaar naar de zelfde school. Waarom ze laten opgroeien
in een sfeer van apartheid? Samen op één school leren ze omgaan met anders denkenden, elkaar begrijpen en
verdraagzaam te zijn. Bouwen aan een maatschappij met meer saamhorigheid dus…. De oproep is:
‘Onverdeeld naar de Openbare School’ (ja…. dát wel)
Plattelandsvrouwen:
Ook heel trouw in hun hele bestaan 1947 – 2006 met verslagen. Wieke Veen Joppe is in 1969 de secretaris.
In maart is een discussieavond met veel vragen. Ook wensen zoals een bushokje en wat meer straatlantarens.
Opmerking: ‘ooit zei een burgemeester (Huisman) dat Boijl de parel van West Stellingwerf is, misschien denken
ze in Wolvega wel dat die parel zoveel licht geeft dat we daar wel mee
toe kunnen…!’
Allerlei activiteiten: Met 24 vrouwen naar een jubileum viering in het
IJsstadion in Heerenveen. Het Zuivelbureau komt en ds. van ’t Riet uit
Heerenveen houdt een boekbespreking over ‘Morgen zal ik huilen’ en
later over ‘donker Amsterdam’. Brand Klijnstra vertelt over zijn reis naar
Canada. De kapster mevr. de Vries Hoogeveen verzorgt met ‘Loreal’ een
avond haarverzorging.
De afdeling verzorgt voor de 20e keer een bejaardenreisje. Ze gaan net
als de eerste reis naar Emmen maar niet weer naar de dierentuin. Ze bezoeken nu o.a. een museum boerderij
en gaan varen in Giethoorn. De Woudklank van Noordwolde verwelkomt ze ’s avonds in Boijl.
Nuttert van de Heide Railly:
Wordt voor de 3e keer gehouden. 26 mannen en 1 vrouw. 6 rijders komen uit Duitsland. Na afloop is er op het
sportveld nóg een proef die veel publiek trekt. Een bal door het doel schoppen, ring steken, flessen slalom
rijden, over een plank rijden en aan de bel trekken. Dit alles uiteraard op de motor!
Touwtrekkers ploeg:
Een wedstrijd in Zorgvlied levert ze een 1e prijs op. Toen vol goede moed naar Oosterwolde maar…. ‘ongetraind
waren ze tegen de Friese kleiboeren niet opgewassen’ Ze gaan trainen onder leiding van Minne Brouwer en er
komt zelfs een 2e team. Ze worden kampioen van West Stellingwerf en winnen f.100.—
Dorpsgemeenschap:
De Bekkentrekkers uit Roden brengen een programma met muziek, schets en veel humor.
De heer Schuiling toont dia’s uit Noorwegen. In samenwerking met de vogelwacht komt dhr. Baron uit Terwispel met een film en dia’s over de Eskimo’s aan de Hudsonbaai.
Toneel:
1969 Nut en Genoegen bestaat 65 jaar. Juffrouw de Jong richtte het op in. Ze leidde de groep tot 1931. Er zijn
nog 2 oprichters. Die zijn nu 78 jaar. J.E. Jonkers en E Russchen.
Op veler verzoek speelt de groep ‘Het meisje met het leeuwenjong’.
Oudejaarsavond ploeg
Jan Hofman een van de oprichters, was jarenlang voorzitter. Ze melden in november dat, nu
er een dorpskrant is, ze geen circulaire meer rondsturen wanneer de lijstcollecte is.
Het is heel strak gepland. Ze mogen in de week van 6 – 13 december hun ronde doen.
WIE BEWEERDE ER IN 1969: ‘ BOIJL IS ZO DOOD ALS EEN PIER‘……………… ???????!!!!!!
(en dan is dit alleen nog maar een samenvatting van de verenigingen die 1969 hun kopij inzonden …...)
voor ‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger - Oosterkamp
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