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GOLOFON

''EVEN BI'JPRAOTEN"

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

Geert Pijlman
Henneke Veldmeijer-Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Annegina Beun-Veldhuizen
Jacoba de Vries-Veldmeijer

REDACTIE:

Ria Hoffman

MEDEWERKERS:

BEZORGERS:

Fennie Mulder-Flobbe
Nel Bastiaans-v.d. Bom
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema

H. Bijkerk
J. Jonkers

Hennie de Vries-Groen
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J. Rósener Manz-Calvelage

W. Boelen
A. Veurman
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Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee

MEDEWERKERS BUURSCHAPPEN

:

Jo Rósener Manz
Sjoukje Hazeloop en Gerda Parmentier
Meint Postma en Thea Mooy
Feikje de Vries en Sierd Dolstra
Klaasje Punter en Karin Dassen
Margret Wijntjes en Carin Binnendijk
Roelie Groen en Larnmie Jcngbloed
Annie Winters
Jantje de Vries en Alie Wieldraayer
Bea Prakken en Jelly Oosterveld
Annie en Anne Marks
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Banknummer: 31 .02.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boyl.
Alle Íoto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken nêemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden adikelen waaryan de
redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudi zich het
recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).
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VAN DE REDACTIE
Beterschap!
Al geruime tijd moeten wij het stellen zonder één van onze redactieleden van het éérste uur,
Annegina Beun.
Natuurlijk missen wij Annegina enorm bij het maken van onze dorpskrant, maar méér nog leven wij
mee met haar én haar gezin.
De wijze waarop zij de afgelopen moeilijke maanden heeft doorstaan, verdient alle respect en wij hopen
dan ook van ganser harte dat zij de komende maanden haar positieve levensinstelling behoudt. É
Geloof, hoop en liefde, daar moet je het mee doen en gelukkig ontbreeK het haar dáár niet aan!
Wij wensen haar héél véél sterkte en hopen dat zij ons weer spoedig de 'oren van 't hoofd afpraat',
want dát betekent dat het goed gaat met haarl !!

BIJ DE VOORPLAAT
Openbare basisschool "de Oosterbrink" nu Daltonbasisschool!!!
De heer Jan Diemer van de Daltonvereniging knipt tezamen met Rheate Wormgoor en Marco Asma,
resp. oudste leerlinge en super oudste van groep 2, de lintjes door van de trossen ballonnen waardoor
het nieuwe logo van "de Oosterbrink" onthuld werd!!!

'@,ffi

"De boom die wordt hoe langer hoe dikker.....", rverd er luidkeels gezongen, terwijl o.l.v. juf Geke de
Wit, de kinderen van groep 1 en 2 tezamen met twee scheidende ouderraadsleden, te weten Anja van
Starkenburg en Annemarie v/d Geest, meester Geert Pijlman symbolisch steeds dikker werd!!!

EVEN BUURTEN
Dat

je met paarden alles mee kunt maken

heeft Gerrit Veenstra ondervonden. Bij de
wedstrijden waren de paarden door het lange

Alteveer

wachten ongeduldig geworden. Toen Gerrit,
tijdens de rit merkte dat bij één van de
paarden het hoofdstel los was, probeerde hij
met een sprong de situatie te redden, maar
kwam daarbij onder de wagen terecht. Al met
al is het goed afgelopen en zagen we Gerrit

Na een prachtige, lange zomer met mooi weer
heeft iedereen weer de nodige zon gehad. De
vakantie achter de rug, weer uitgerust aan het
werk en ons kroost weer naar school. Wat doet
het kroost van de Alteveersweg zoal?
Jelmer de Vries zit in het eerste jaar MBO

alweer met z'n wagen rijden.

lnformatica te Drachten, Jorrit de Vries:
brugklas HAVOA/WO, Maaike Diever, Gea
Dolstra: HAVO-4, Anneke Diever: HAVO-3,
Mar'rjke Dolstra: VBO-2, Daniëlle Ouwerkerk:
MAVO-3, allen op het StellingwerÍcollege te

lnge en Frans stonden voor een naar besluit.
Ze moesten afscheid nemen van lnge's paard.
Door problemen aan haar benen was er geen
andere mogelijkheid meer.

Oostennrolde.

Mirjam en Henk kunnen, na de verkregen
vergunning, aan de slag met hun

Kim Heineken zit in het eerste jaar van de
Middelbare Landbouwschool te Meppel.

woninguitbreiding.

Angela Ouwerkerk doet het eerste jaar Sociaal
Pedagogisch Werk aan net Friesland College
te Heerenveen. Antoon Diever moet nog 1 jaar
naar de Tuinbouwschool te Frederiksoord en
mag zich dan hovenier noemen.

Sjoukje en Gerda.

Boyl @ost

Roy Ouwerkerk, Uilke en Ruurd Bosma,
Annelies en Sieta Dolstra zitten nog op "De
Oosterbrink" in Boyl. Sietse Bosma is nog
lekker thuis. We wensen onze jeugd het
komende schooljaar, veel plezier en succes
toe.

Na ruim 30 jaar aan de Reeweg te hebben
gewoond, ben ik in juli naar mijn nieuwe
woning in Appelscha verhuisd.

Feikje en Sierd.

donateursschappen in Boyl.

Via deze weg bedank ik voor

Jantje Jorritsma-Hoekstra.

#*

Z

alle

Wellicht zullen veel van jullie ons al kennen, in
ieder geval Rommert, want die komt hier
oorspronkelijk uit Boyl.

Bezembuurt

Wij zijn familie Jonitsma en wonen sinds 24
jl. aan de Reeweg in Boyl. We wonen
tijdelijk in het huis van Rommert's moeder,
omdat wij op zoek ztjn naar een nreuw

juli

Op 9-9-99 zijn Tatja Veenendaal en Jacco
Verbrugge getrouwd. Het weer was stralend
evenals het bruidspaar. ln hun grote tuin was

het dan ook dubbel genieten van

melkveebedrijf.

Ons zoontje Gerben zit hier inmiddels op
school in groep 3 en Rianne onze dochter gaat

deze

bijzondere dag.

naar de

Bij

Peuterspeelzaal. Beiden zrjn

Hazeloop was het vallen en opstaan.
Moniek stond met een prachtige foto en
reportage in het Aanpakken, maar Siona, die
na afloop van de kringwedstrijden op eigen
terrein, van de wagen met strobalen sprong,
brak haar middenhandsbeentjes. Ze moest
vier weken in het gips en miste hierdoor vele

inmiddels al aardig gewend.
We zullen hier nog wel een tijdje "bivakkeren",
dus komen jullie ons nog wel eens tegen in het

wedstrijden.

toen het bezorgd

werd.

ïot Ziens, Gonny

Jorritsma.

dorp.

wij Boyl-Oost voor het
welkomstboe4et. Helaas waren wÍj niet f/tuis

Hierbij bedanken
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Boyl-Gentrum

Brink

Deze keer alleen maar een paar gezellige
berichtjes uit onze buurt.

Een herinnering aan een fijne Brinkbewoon-

De 13d" juli stond er een Sara in de tuin bij

ster:

RoeloÍ Boelen. Op een bord er naast stond de
tekst: "Gossie, Henny is nu ook het klossie". Ja

Moedig en dapper,
Altijd belangstellend,
RijR aan ideeën
ledereen was welkom
Een voorbeeld voor vele
Toch nog onverwachts
Je hebt je best gedaan

je

genoeg, nl. dat Henny de 50
gepasseerd is. Op de 17d' juli hebben ze dit
gevierd met familie en vrienden in de

dan weet

Koloniehof. Alsnog Van Harte Gefeliciteerd!!

Ook bij de fam. V.d. Walle was het feest. De
kroegbaas en de metselaar waren op 30
Augustus, 25 jaar getrouwd. 's Morgens om

11.00 uur kwam

de "Grote

Dorus"

En allemaalmissen we je, nu al.

een

serenade brengen. 's Middags hadden we een

Op 26 Augustus is onze buurtgenote Marietje
Pluim overleden.

besloten met een "knal" Íeest.

Jo Rósener Manz

gezellig etentje en 's avonds werd de dag
Gefeliciteerd en dat deze zilveren dag voor
jullie eens een gouden worden ma'g.

Voon
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De fam. l.J. de Vries is naar De Blesse
verhuisd. We wensen hun daar veel
woonplezier toe. De kopers komen uit
Haarlem, maar gaan het huis aan de Daoken
eerst niet permanent bewonen.
Jos de Vries is naar het voortgezet onderwijs

wErEN
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Dr kiudenen unn Menink PluinÁkkrnnnN

in Oosterwolde gegaan.

Danny Bron gaat nu naar een school

in

Wolvega. We wensen alletwee succes op hun
nieuwe school.

Nico Zandstra reist naar Leeuwarden voor
bestraling. We wensen Nico sterkte en
beterschap in deze behandeling.

Wilma Bouman heeft nu haar veestapel aan
de Daoken compleet, want een paar weken
terug is de 36 jaar oude shetlandpony Binkie,
ook gearriveerd.
Voor de mensen die zich afvroegen waarom er
een ooievaar bij Roelof en Janny in de tuin
stond?
Wel tot ieders grote verassing ook voor de
moeder, lnez v.d. Zee, zelÍ was ze zwanger.
Ze is de trotse moeder geworden van haar

gezonde zoon

Bo. lnez

gefeliciteerd en

sterkte.

Thea en Meint.

Voor Paul v.d. Zee begon de vakantie niet zo

leuk. Op de camping viel hij nl. van het
klimrek, waarbij hij zijn onderarm brak. Het
grootste gedeelte van de vakantie heeft hij
zodoende met z'n arm in het gips gelopen. Dit
mocht de pret echter niet drukken. lnmiddels
kan hij gelukkig alles weer met z'n arm. (Zo te
zien heeft de gipskamer het trouwens druk
gehad met de jongens uit Boyl).
Vrolijk nieuws hebben we ook te melden.
Op 3 augustus zijn Anne en Lucie de trotse
ouders geworden van een wolk van een zoon,

met de naam Julian. Wij Íeliciteren Anne en
Lucie van harte met hun zoon en Helen met
haar broertje natuurlijk en wensen hun samen
veel geluk en gezondheid toe voor nu en In de
toekomst.
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De fam. Hazelhoff moest hun vakantie
noodgedwongen onderbreken, omdat Geert
Hazelhoff zich niet lekker voelde. Zo kon het
gebeuren dat ze 's morgens nog op de
camping stonden en dat Geert 's avonds al in
het ziekenhuis lag, alwaar hij is geopereerd
aan galstenen. Wij wensen . hem een
voorspoedig herstel toe.
Tot slot loopt Wessel de Vries met krukken
omdat hij last heeft van z'n knie. De bedoeling
is dat er binnen 2 weken een kijkoperatie gaat

Wist u dat.....

Onze buurtgenote, Anja van Starkenburg, heel
veel weet van de 'universele levenskracht'
Reiki?
ln het kort zal zij hier toelichten wát Reiki zoal
inhoudt en op wélke wijze u kennis kunt maken
met deze positieve levenskracht;
Beste mensen

volgen.

Wij houden jullie op de hoogte.
lmmy en Margriet.

Klokkeweg
Jan en Jansje v.d. Berg gaan ons na 6 jaar
weer verlaten. Ze gaan in Twello wonen,
ongeveer 3 km. Van Deventer, waar een
dochter van hen woont. Wij zullen ze erg
missen in ons straatje, ze waren actief op
velerlei gebied en het was altijd heel gezellig
om even een praatje met ze te maken.

We wenen ze alle goeds toe in Twello

en

hopen dat ze zich daar gauw wat thuis zullen
voelen.
Geertje Jager, die nu op Klokkeweg 12 woont,
gaat nu in het huis van Jan en Jansje wonen.
Het lijkt haar mooier om een voordeur te
hebben en om buiten te zitten, is die kant van
de straat ook wat gezelliger.
Hoogstwaarschijnlijk komt er een jong meisje
in het huis van Geertje .te wonen, maar
daarover een volgende keer wat meer. Dit was

het dan weer voor deze keer, hebt u ook zo
van de mooie zomer genoten??
G. Bovenkamp.

- Reiki
mogen ontdekken.
Er's in de loop derjaren een groei- en leerproces
begonnen.
Ook is het verlangen gegroeid om ermee te
werken.
Twee jaar hebben onze gasten gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid.
Groeien is doorgaan en verdiepen, wat voor mij
betekent dat ik ook u de mogelijkheid wil geven
om de kracht te ervaren van Reiki.
Een aantaljaren geleden heb ik - Anja

Wat is Reiki?
Reiki betekent'universele levenskracht'
en is een duizenden jaren oude traditie van
genezen.
Reiki energie wordt doorgegeven door de handen
op de ontvanger te plaatsen.
De werking van Reiki in een paar trefivoorden;

* Bevordert de natuurlijke zelfgenezing

* Herstelt de harmonie van lichaam en geest

* Kan nooit schaden omdat ze stroomt in een
hoeveelheid die ons lichaam nodig heeft
* Bevordert volledige ontspanning
* Reinigt ons lichaam
Reiki wordt vaak als liefde ervaren en liefde is
een kracht die verenigd en die tot een steeds
grotere totaliteit voert.
ln oktober, november en december kunt u kennis

maken met een totale Reiki behandeling voor

t22,50 i.p.v. f 45,-.
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Heeft u vragen of wilt u een aËpraak maken?
Bel gerust of kom even langs.
Vriendelijke groeten,

Anja van Starkenburg, Boylerweg 96
tel. (0561) 421796

(

j@/-scr**Dat brengt ons

Snels Hutte

meteen

ons

volgende

ondenrverp: Ab... .en natuurlijk zijn Jean nette.

Zij hadden deze zomer heel wat meer geluk

Er is de laatste tijd in ons buurtje weer zóveel
gebeurd, dat we er de dikke zaterdag-editie
van de Telegraaf mee zouden kunnen vullen,
maar op vezoek van Even BiJpraoten houden
we het toch maar bij een A-4tje (of twee).
Waar beginnen we; bij het begin?
Nee, dat bewaren we tot het laatst.
We beginnen bij Doldersumsestraat nummer
10, waar (tja, hoe lang is dat al weer geleden?)
een nieuwe bewoner is gekomen en door ons
(waarschijnlijk omdat het zo'n 'klein" kereltje is)
helemaal over het hoofd is gezien.
Henk, onze excuses dat we je vergeten zijn te
interviewen en dat terwijlje je in zo'n korte tijd
al zo slevig in ons buurtje genesteld hebt bij
Alletta en Yanick. Je komst is vanaf het begin
overigens niet onopgemerK gebleven, maar
dat was waarschijnlijk ook niet de bedoeling,
want dan had je jezelf vast wel een wat minder
opvallend en minder groot vervoermiddel
aangemeten om bï ons in de straat te

dan Yanick, want bij hen is op 16 augustus een
z.ttaaï bepakte ooievaar (met rugklachten)

geland, met in z'n bundeltje twee gezonde
baby's: een meisje en een jongetje.
Feest dus op nummer 18 !!

Pappa-Ab en mam-Jeannette heel veel geluk
met jullie Martine en Ruben.

Namens de hele buurt: van harte gefeliciteerd.

We reizen verder en belanden bij het huis van
Ton de Knijf op Doldersumsestraat nummer g.
Alhoewel, dat klopt sinds kort niet meer, want
Ton heefl z'n huis verkocht en een nieuwe
woning gekocht in het hartje van Breda. Dat
zal vast nog wel even wennen worden,
wanneer je van een huis op het platteland met
een prachtige grote tuin, verhuist naar een
flatje waar de tuin alleen nog maar bestaat uit
een geranium in een potje.
Maar Ton heeft deze keus bewust gemaakt; hij
wil nu van andere dingen in het leven gaan
genieten en geen onkruid meer wieden of

parkeren.

Ook het huis moest weten dat je er was, want
dat is danig onder handen genomen (en wat
een schitterend resultaat) of heeft dat
misschien iets te maken met nesteldrang? Je
inbreng in het nieuwe tuinontwerp vinden we
iets minder geslaagd, maar goed, een rotstuin
heefr natuurlijk wél een bepaalde robuuste
uitstraling nietwaar?
Henk en Alletta, jullie zgn inmiddels al weer 2
maanden getrouwd, maar toch willen we jullie
via deze weg nog van harte feliciteren namens
de buurt en veel geluk toewensen.
Op nummer 10 woont ook nog een bijzonder
ruig typetje, die meende in de vakantie wel
even een wilde "stier" te kunnen berijden.
Yanick kerel, luister: een vakantie is om rustig
in de zon te liggen en een paar baantjes te
trekken in het anrembad, maar niet om
ziekenhuizen van de binnenkant te bezichtigen
en zeker niet de operatiekamer. Zul je dat
onthouden voor de volgende keel? En wat
betreft dat vliegen; een ticket kópen valt
vandaag de dag ook nog wel mee hoor!
Nou ja, alle gekheid op een stokje: je arm is
gelukkig weêr een heel stuk opgeknapt Yanick
en mocht je in de toekomst tóch weer zo'n
onbedwingbare drang krijgen iets geks te
doen, ga dan eens op de rug zitten van één
van de koeien van Ab (die zijn een stuk
rustiger dan een "stief).

schoffelen.
Ton, veel geluk op je nieuwe stekkie.
Wie de nieuwe bewoners van nummer g gaan
worden weten we nog niet, maar daar komen
we in de loop van de tijd nog wel achter (we
houden u op de hoogte!!).

En nu.....terug naar het begin; het eerste huis
van onze straat, het huis dat Henk en Wil de
Groot op 15 april van dit jaar venuilden voor
een appartement in Almere.

Op nummer 4 is het gezin Kuik komen wonen;
niet Kuyc, Cuyk of Ckuyck , maar heel gewoon
Kuik!!

Vader Johan is beroepsmilitair en is (dankzij
deze baan) samen met zijn vrouw Annet en
twee kinderen Saskia en André al heel wat
keertjes verhuisd (in de laatste 6 jaar al 4

keer). Enschede, Steenwijk, Vledder,

Biddinghuizen (zelfs 2 verschillende woningen)

en Dronten kennen ze dan ook als hun
broekzak. Omdat Johan deze keer
overgeplaatst werd op het militair munitiedepot

in

Veenhuizen,

was het. gezin opnieuw

gedwongen een ander stekkie te zoeken, want
dagelijks van Dronten naar Veenhuizen reizen

vond Johan toch écht iets te ver. Min of meer
bij toeval kregen ze de kans het huis van De
Groot te kopen en voorAnnet was het liefde op

ffii

het eerste gezicht. Zo'n plekje was períec{
vond zij, want Johan wilde het liefste buiten
wonen en zij zelf vond een woning in een
buurtje (waar je wat meer tussen de mensen
bent) eigenlijk wel prettig en het huis op

6wi
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nummertje

4 had dat allemaal in zich. De

drastische verbouwing was niet gepland, maar

had wel het "grote voordeel", dat je de hele

zomer "lekkef' kunt kamperen in je eigen huis
en tuin.
VoorAndré (18 jaar) en Saskia (16 jaar) is het

wel een heel gereis om op hun school

in

Zwolle te komen! Beiden gaan naar het DeltonCollege, waar André bouwkunde studeert en
Saskia naar de hotelschool gaat.
Hobby's hebben ze allemaal: Annet houdt van
handwerken, naaien, lezen en van op vakantie

gaan. Saskia houdt van paarden en heeft 8
jaar paard gereden en les gehad, maar nadat
een brand op haar slaapkamer al haar bij
wedstrijden gewonnen bekers en medailles in
vlammen deed opgaan, heeft ze er een punt
achter gezet.

Vader en zoon hebben een gezamenlijke
hobby: de formule 1 , maar daamaast houdt
André zich nog graag bezig met computeren
en schaatsen en pa met klussen in en om
huis.

En dan ten slotte nog dit : wanneer de
Doldersumsestraat bij het eerste het beste
dorpsfeest een eerste pr[is krijgt voor de

mooist vercierde straat (a, je mag gerust steil
achterover slaan), weet dan dat Annet daar de

hand in gehad heefr, want zij mag graag
versieren (straten dan wel te verctaan). Vol
veruvachting klopt ons hart!

Familie Kuik, we wensen jullie nog vele
gezellige en gelukkige jaren toe in 'Snels
Hutte'.
Klaasje en Karin
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NED. HERVORMDE KERK BOIJL
IN EN OM DE KERK
SAMEN VERDER GAAN
Dit is hetthema voor het winterwerk in Frieslands End.
Sámen, als drie dorpen van Frieslands End, maar óók sámen als dorpsgenoten willen wij dit
seizoen beginnen
ln de startdienst (hierover straks meer) lazen we het verhaal van "De werkers in de wijngaard";
Sarnen
zorgden ze voor het binnenhalen van de oogst en hoewel het aandeel van de éen wát írat groter
ias
dan van de ander, zónder elkaar hadden zihet niet gered.
Zo hebben we elkaar nodig om samen te werken in de wijngaard van de Heer.
Verschil mag er zijn als er maar waardering en respect isvóor ieders werk, dán kunnen we samen
verder gaan.
Om over na te denken:
Als je geen spar kunt zíjn hoven op een rots,
wees dan maar een mooi struikje in het dal.
AIs je geen snelweg kunt zijn,
wees dan maar een rustig pad.
AIs je de zon niet kunt zijn,
wees dan maar een kaarsvlammetje,
aok dan verspreid je warmte en lÍcht.

STARTDIENST

Zondag 18 september vond in de kerk van Elsloo als aanvang van het nieuwe seizoen de

sta rtzondag plaats, waa rvoo r g rote belangstel ling besto nd.

Alle groepen die in de komende winter weer actieÍzullen zijn, t.w. de Zondagsschool Elsloo, de Z.W.O.grolP, de Leesgroep "Close Reading', de Gatechisatie groepen en de Vrouwenvereniging Elsloo,
werkten hieraan mee.
Het hele gebeuren werd verzorgd door de startcommissie en stond o.l.v. mevr. Hartholt.

De dienst stond in het teken van 'Samen verder gaan'.

Na de dienst kon men gezamenlijk koffie drinken en gezamenlijk een maaltijd nuttigen.

Er werden groepen gevormd om een quiz te doen; eiwas gelegenheid om éen fieÈtocht te maken naar
de.kerken van Boyl, Makkinga en Elsloo en voor diegene díe dat wat te bezwaarlijk vonden was er
gelegenheid om rummikub te spelen, met elkaar te praten of een korte wandeling te
maken.
Het was al met al een goede dag om zo als streekgemeente bezig te kunnen zijn-!

Wat gaan we doen ln en Om de Kerk?
CATECHISATIE
Dinsdagsavonds is er catechisalie in de kerk van Boyl.
Van 19.00 tot 20.00 uur voor de mensen van 12tot 1 7 jaar en vanaf 20.00 uur voor de 1 8+ groep.

We mag er komen?
ledereen die meer wil weten over de Bijbel en het geloof en het fijn vindt met anderen te praten over
wat
hij/zij belangrijk vindt in het teven.
We gaan ervan uit dat ieders mening belangrijk is en de moeite waard om er samen over na te denken
en te praten.
Als je meer wilt weten, kun je gerust even binnentopen op dinsdagavond.
GESPREKSGROEP
Er zijn vijf avonden voor mensen die al geloofsbelijdenis hebben gedaan.
De éérste keer is op 22 oktober en vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de consistorie voor
in de kerk.
DE DINSDAGMIDDAGCLUB
De dinsdagmiddagclub is alweer begonnen.
Als je nog twijfelt of je wel of niet zult gaan, zou ik zeggen: probeer het maar, want zoals één van de
kinderen zegt; "Het is hartstikke leuk!".

-9-

*dM
DE BIJBELLEESGROEP
Deze groep vezorgde de 'preek'tijdens de startdienst.

ffit

Met elkaar spreken we af om verder te gaan met het boek van Nico ter Linden of een ander boek gaan
lezen.
Elke derde dinsdag van de maand is er een leesavond.
De éérste is al in Elsloo geweest, de tweede is op 19 oktober in Boyl en op 16 november bent u weer
welkom in Elsloo, waarbij we telkens om 19.45 uur beginnen.
SAMEN ZINGEN IN FRIESLANDS END
Een belangrijk deel van de kerkdienst is het samen zingen.
Naast het psalmboek hebben we het liedboek voor de Kerken.
Niet alle liederen zijn makkelijk te zingen en daarom kwam uit de bijbelleesgroêp het initiatief om op
een doordeweekse avond nieuwe liederen te gaan zingen.
Voor elke zondag wordt een psalm voor de zondag aangegêvên en ook een lied van de week.
Als wij één keer per maand deze liederen alvast met elkaar oefenen, zal het zingen ervan tijdens de
kerkdienst geen probleem meer vormen.
We zijn benieuwd wie er allemaal mee gaan doen!
De éérste avond is op 5 oktober om 20.00 uur in ï Karkehuus in Elsloo.
OOGSTDIENST
De gezamenlijke oogstdienst wordt ook dit jaar weer in de kerk te Elsloo gehouden.
De vrouwenvereniging werkt tradÍtiegetrouw weer mee.
Dit jaar willen we onze dankbaarheid om alles wat er groeit en bloeit niet onder stoelen of kerkbanken
steken, maar ook tot uiting brengen door een bloempje te brengen naar de zieken in de drie dorpen.
OP WEG NAAR HETJAAR2OOO
Zo schieten we al aardig op naar het jaar 2000.
Een mooi getal, dat toch wel tot nadenken stemt, want de wereld is jammer genoeg nog geen paradijs.
Daarover het volgende verhaal over Mosl'e:
Mosje kwam bij zijn rabbi en zei: "Waarom heeft God de wereld tach zo geschapen dat
oorlog en zielcte is? lk hegrijp dat niet!"
Zíjn rabbi zei: "Maar Mosje, zou jij het dan beter gedaan hebben?"
"Ja zekef', zei Mosje overmoedig.
"Wat een verheelding heb jÍf', zei de rabbi.
"Maar waar wacht je dan nog op? VooruÍt aan het werk!"

PREEKROOSTER FRIESLANDS END
ln de dorpen Boyl, Elsloo en Makkinga.
Aanvang van de diensten 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
Elsloo
Makkinga
Boyl
24 okt.
Makkinga
31 okt.
Elsloo
3 nov.
Elsloo
Dankdaq voor qewas en arbeid
7 nov.
Boyl
14 nov.
Makkinga
21 nov.
Elsloo
28 nov.
Boyl
5 dec.
3 okt.

10 okt.
17

okt.

mw. Hartholt
mw. Hartholt
mw. Hartholt
da. H.G. Stavenga-v.d. Walle

......H4
mw.

Hartholt

mw. Hartholt
mw. Hartholt
mw. Hartholt
mw. Hartholt
ds. B. Haanstra
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19.30 uur
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INGEZONDEN

NEDERLANDSE

BRANDWONDEN
STICHTING

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting
van 1 0 tot en met 16 oktober 1 999

Gelukkig kennen de meeste mensen niet de pijn van een verbrandingsslachtoffer, maar iedereen heeft zich
weleens gebrand aan een hete pan of kokend water en weet hoe pijnlijk zelfs een kleÍne brandwond kan
zrjn.

Ondanks dat de behandelingsmethoden voor brandwonden de afgelopen jaren sterk verbeterd zijn, is het
genezingsproces van een brandwondpatiënt nog altijd vaak langdurig en pijnlijk.
Sinds 1971 zet de Nederlandse Brandwonden Stichting zich in voor brandwondslachtoffers.
Dankzij deze inzet en de giften van vele Nederlanders is er in de afgelopen jaren al veel vooruitgang
geboekt bij het verbeteren van de behandeling maar ook bij het voorkomen van brandwonden.
Maar zolang er slachtoffers zijn, blijft er geld nodig voor voorlichting en onderzoek!
Daarom gaan erin deweekvan 10Um 16 oKoberweer ruim 55.000 collectanten in heel Nederland op pad.
Ook in Boyl zal er, dit jaar voor het eerst, gecollecteerd worden voor de Nederlandse Brandwonden
Stichting en wij doen dan ook een dringend beroep op u om hetwerk van de Stichting te steunen, door een
bijdrage te geven aan de collectant die in de collecteweek van 10 Vm 16 oktober bij u langskomt.
Voor informatie:
NEDERLANDSE BRANDWONDEN STIGHTING
Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk

Te|.0251 275555
Giro 2O2122. Ban k 7 0.7 A.7 0.643

Voor informatie over de collecteweek:
Henneke Veldmeijer
Boylerweg 101, 8392 ND Boyl

Te|.0561 421448

R/

44Ï De Zomezang commissie
L/rU

It\

I \\
.6,

Geslaagde zomenzangavond
Onder het motto "kun je nog zingen, zing dan mee", hebben zanglustigen zondagavond 5 september
jl. genoten van een gezellige zangavond.
Onder leiding van Hendrik v.d. Meer, die opende met een Maleis lied, zat de stemming er al meteen
in.

Daarna liet hij de kerk, die op een paar stoelen na vol zat, mee slepen in het Gronings, met als
voorzanger onze Groningse koster, ook liet hij het publiek op z'n meegebrachte muziekinstrumenten
spelen, dit leidde soms tot vrolijke hilariteit. Het optreden van Margje Dijkstra en Piet Soorsma was
van hoge kwaliteit, zij werden begeleid door pianiste Helena Ytsma.
Na hun fantastisch en professionele optreden nam Hendrik v.d. Meer het weer over, ging nog even
"terug" in de tijd en ook het Friese lied ontbrak niet op deze gezellige en vrolijke zomezangavond
wat zeker op dit niveau voor herhaling vatbaar is..
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DORPSNIEUWS
cor.

adres:

Basisschool "De Oosterbrink,'

Boijlerweg 88
8392 NK Boijl

tel.0561 - 4216n
e-mail: obsboyl@euronet.nl

2000

Zaterdag z4juni 2000

Activiteitenteam
Het l'rjkt nog ver weg maar een aantal mensen in ons dorp en ook daarbuiten, zijn al bezig met het
honderdjarig bestaan van onze school in hetjaar2000.
Het activiteitenteam wil graag iets op foto- en handwerk-gebied organiseren.

Foto's
Het lijkt ons leuk om op die dag foto's ten toon te stellen die in wat voor vorm dan ook betrekking
hebben op de school en zijn bewoners. Uiteraard over een periode van 100 jaar.
ln een aantal bijeenkomsten die al zijn geweest blijkt dat er veel materiaal is. Maar ook veel
hetzelfde.
ln eerste instantie willen we inventariseren wat in Boyl voorhanden is.
Dus heeft u foto's die u voor dit doel tijdelijk af wilt staan, meld of lever dit in bij ons teamlid Rient
Menger, Boylerweg 46.
Het zou mooi zijn als u de namen van personen nog zou weten die op de foto staan, voeg deze op
een b'rjlage (niet te groot) toe.
Het jaartal van de opname is uiteraard ook belangr'rjk en geef even uw naam en adres aan, zodat we
na afloop ze weer b'rj u terug kunnen brengen.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig met uw eigendom om, we êxposeren achter glas, doch voor eventuele
schade kunt u ons niet aansprakelijk stellen.
Komen we na deze oproep materiaaltekort, dan kunnen we (oud) leerlingen van buiten Boyl
aanspreken.

Handwerkexpositie.
Een vast vak op school is handvaardigheid. Vroeger alleen voor meisjes, later voor iedereen.
We willen proberen hier een ontwikkelingsfase van te laten zien. Zeg maar van maas- en verstellap
naar vrije expressie.
Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor de foto's.
Henny en Gea hebben dit onder hun hoede.
Dus als u spulletjes hebt die u wilt laten zien neem dan even contact met één van de twee op.
Uiteraard kunt u dit afgeven bij ons aanspreekpunt foto's, Rient Menger.

We weten zeker dat uw bijdrage door alle reUnisten zeer op prijs wordt gesteld.
We rekenen op uw medewerking.
Henny Veldhuizen-Poutsma tel: 0561-431 990
Gea de Vries
0516-471277
Anne Marks
0561-421274
Rient Menger
0561-421435
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VERENIGING$LEVEN
PLATTELANDSVROUWEN AFD. BOYL
Fietstocht
Op 1 september 1999 was het zo ver om te gaan fietsen.

's Morgens om

I

uur vertrokken we vanaf "de Tille" met 25 dames naar Dolderum over de heide

richting Wateren, Wapse naar Diever

Daar waren wij rond half 11 bij het museum "Diverza' van Ron en Eefke Zegers. Daar werden wij
ontvangen mef koffie en koek dát tieten de dames zich goed smaken. Tijdens de koffie vertelde ze dat
ze jaren spullen hadden verzameld wat zoveel werd, dat het bij familie, buren en kennissen moest
worden opgeslagen.
Na lang zoeken vonden ze toen de boerderij in Diever. Die verbouwden ze in kleine winkeltjes. Een

t<apperl een kruidenier, een schoenmaker met een paar ongelooflijke kleine Chinese schoentjes voor

de ingebonden voetjes. Zelfs ondergoed van Juliana wat door haar moeder was geschonken tijdens
de wàtersnood van 1953, zo mooi, dat de moeder het haar kinderen niet aan durfde trekken.
Toen werd het tijd voor de pick-nick. Jammer dat het regende, maar we gingen naar de overdekte tafel
op de parkeerpláats. We pasten er precies omheen! Een stuk plastic bood uitkomst voor een lek in het
dat en het was er heel gezellig. We vervolgden de tocht via Oldendiever, Wapserveen en een
theestop in Wapse. Toen via Vledder naar Doldercum naar restaurant "Doldersum'
pannen'koeken en een lekkere hap goed smaakten. Vooral de dronken banaan was favoriett
Daama huiswaarts.
We hebben ongeveer 50 km. gefietst.

{i.,..W
^í
c"*'t

De plattelandsvrouwen hielden woensdagavond 15 sept. 1999 de eerste avond van het
seizoen.

Omdat de presidente Yvonne Grutterswijk met vakantie was, werd de avond geleid door Alie
Kleinhoven als vice-presidente.

Zij kon 46 dames welkom heten.
Er waren kort geleden 3 dames 4A jaar getrouwd, n.l. Tineke lMlkeshuis, Joke Tjaden en Jo RÓsenerManz. Van het was er een traktatie en er werd even voor hen gezongen'

Ook Mariege Pluim werd herdacht door een minuut stihe. Marietje heeft veel voor

de

plattelandsvrouwen gedaan.
Het bloemetje van de maand ging naar Geertje Akkerman.
Daama was het woord aan Ad Sanders uit Elsloo, die de avond verder voor ons vezorgde.
Samen met zijn vrouw gaat hij veel op reis. Hij had ery mooie dia's en een onderhoudend verslag over
een reis van |Yriaar door Zuid-Amenika. Er ging een voorbereiding van ongeveer een jaar aan vooraf
en ze reisden met een camper. Perdag legden ze ongeveer 100 tot 200 km. af.
De landen, waar ze doorheen kwamen, waren zeer afwisselend. Lange done en droge stukken en
dan weer met mooie begroeiing en prachtig gekleude bloemen. Ook zagen ze eên indrukwekkende
waterval, in Patagonie boeren Oie 1O.OOO schapen hadden, en ook mensen die in schamele hutten
woonden. Van criminaliteit hebben ze niet veel last gehad, behalve die keer dat hun fotomateriaal
gestolen werd. Erg jammer.
De dia's waren erg mooi, vooral de zonsondergangen waren praehtig.

Na 100.000 km. ging het weer op huis aan. Een hele verandering om weer in het vlakke, welvarende
Nederland te komen.

Alie bedankte de heer Sanders hartelijk voor de mooie avond, die hij ons bezoqd had, en wenste
allen welthuis.
G. Bovenkamp.
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KOORBERICHT

- OKTOBER

1999

Voor het eerst na de vakantie kan ik u weer iets vertellen over het reilen en zeilen van ons koor. Terwijl ik
dit schrijf, zijn we al weer enkele keren bijzonder intensief aan het oefenen geweest;
datzal in de loop van dit koorbericht nog wel duidelijk worden.
ln ieder geval hoop ik dat u - net als wij - in de afgelopen tijd voldoende energie hebt opgedaan om er in
de komende "donkere" jaargetijden fris tegenaan te gaan!

De traditie wil, dat ik allereerst even aandacht schenk aan de zg. persoonlijke zaken.
Er is in de afgelopen periode op ditterrein nogalwat gebeurd.
Zo verloor ons koor door allerlei omstandigheden maar liefst vier leden.
Jannie Hakman-Mooy uit Vinkega stopte met zingen na ruim 15 jaar in ons midden te hebben gestaan.
ZUzag haar werk zozeer uitbreiden, dat zij een keuze moest maken en die viel - heel begrijpelijk! - op haar

werk.
Jannie, ik wilje namens ons alteen heel veel dank zeggen voor je ínbreng, niet alleen in het "grote" koor,
maar ook in onze vocalgroup "Con Amore".
Je wou beslist niet een Íormeel aÉcheid in koorkring en daarom Oren(y ik onze dank ook op deze plaats nog
eens duidelijk over!
Ook Jaap en Griet Wieling uit Oosterwolde moesten - met tranen in hun ogen - bedanken als lid.
De algemene gezondheid liet het wekelijks reizen naar Boyl en de inspanningen van concerten enz. niet
meer toe.
Ruim acht jaar waren zij beiden stille en trouwe krachten in ons koor.
Bijna even lang stond Jantje vd Berg-Greven uit Boyl in de sopraangroep te zingen.
Zij is verhuisd en daardoor moest ook zij met grote spijt bedanken.
ook deze drie trouwe leden wil ik langs deze weg nog eens uitvoerig danken!
ln een vereniging met zo'n 60 leden zie je ook ledenmutaties naar de andere kant er komen ook nieuwe
mensen bij.
Zo is Joh. Hensen uit Noordwolde-Zuid enthousiast toegetreden tot de basgroep.
ZÏn koorzangervaring is nog niet groot, maar door wat extra oefenen bij de dirigente thuis wordt hij snel
bijgespijkerd.
lk wens hem veel genoegen in ons koor!
Daarnaast hebben ook nog enkele mensên uit Steggerda belangstelling getoond; zijzullenwaarschijnlijk
gebruik maken van onze regeldat iedereen eerst een maand gratis met ons meé kan zingen ornpás
daarna een definitief besluit te nemen.
op die manier kunnen nieuwe leden eerst onze zang aan den lijve ervaren!
pan zi!1 er ook nog enkele zieken te noemen. Zo is Jeltje de VdesJonkes (ons oudste tid) bijna helemaal
hersteld van de gevolgen van de hittegolf in de afgelopen zomer.
Zij hoeft daardoor de repetities van "haar" koor niet te missen, want dat zou bijna onvoorstelbaar zijn. Jettje,
pas goed op jezelf!
We rekenen op je vrolijke inbreng in de komende tijd!
Van de andere zieken noem ik alleen nog Mien Verbaan uit Appelscha.
Altijd vrolijk, altijd grappen en zingen met plezier, dat is onze Mien!
Helaas is zij zo ernstig door ziekte getroffen, dat opname in een verpleeghuis noodzakelijk werd.
Wij wensen ook haar van harte beterschap toe!
lntussen is ons jubileumseizoen zeer hevig van start gegaan.
Twee ondenrerpen houden bestuur, leiding en teden voortdurend bezig: ons jubileumfeest op zaterdag 6
november a.s. en de opname van een jubileum-cD op 3 en 4 december in Assen.
ln het kader van ons 60-jarig bestaan zullen we op 6 november vanaf 14.30 een receptie houden in "De
Tille" in Boyl.
ledereen die ons koor een warrn hart toedraagt, is daarbij welkom!
Natuurlijk zullen we allerlei personen en instianties uitnodigen voor het feest, maar uit ervaring weet ik, dat
je bij het versturen van uitnodigingen nooit voltedig kunt zijn.
Daarom: ieder die dat wil, kan die zaterdagmiddag ons feest meevieren!
Natuurlijk zullen er enkele sprekers zijn, maar ook zal ons koor in de vorm van een mini-concert een indruk
geven van de muziek die op de jubileum-CD te horen zal zijn.
Een gezellige koffietafel voor leden, oudJeden en genodigden (met hun "aanhang") zal de dag besluiten.
Wie er meer over weten wil, kan ondergetekende altijd bellen: 0561i+31709 lOgg: OO 506540á2). h,/'
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goed op de rails te krijgen, hebben we op 11 september jl. een zg. workshop gehouden in
O_t
19 zaken
"De Tille".
Van 10.00 tot 16.00 hebben we daar met de verschillende groepen van ons koor intensief geoefend op de
CD-muziek.
Het was warm, het was vermoeiend en we oefenden fanatiek, maar wat was het ook gezellig! Natuurlijk
kunnen niet alle leden op zo'n dag aanwezig zijn, maar ik wil graag een compliment uitspreken aan hêt
adres van de 45 zangerslzangeressen die de dag geheel of gedeeltelijk
/b
Hun inzetwas
En wat te denken van dirigente en pianiste die de hele dag in actie waren?
í
Zeer terecht ontuingen zij na aÍloop een bloemetje!
à

meemaakten!

hartverwarmend!

Af

De workshop had ook nog een onverwacht gevolg: onze vocalgroup "Con Amore" werd uitgenodigd om op
Kerstavond (24 december) een vocale bijdrage te leveren tijdens het Kerstfeest in de NH-kerk in Boyl. '
ook daar zal Nyske Kisjes uit Wilhelminaoord als opvolgstervan Jannie Hakman meezingen.

lnmiddels zijn we ook begonnen aan het plannen van de jaarlijkse concerten.
Eén datum staat al vast: op zondag 16 januari 2000 (wat een jaartal, hé?) geven we ons Nieuwjaarsconcert
in Boyl.
Tijdens dat concert op onze thuisgrond hopen we de jubileum-cD te presenteren.
Zangliefhebbers kunnen de datum alvast noteren! De verdere planning staat nog niet volledig vast; dat
hangt ook aÍvan de beschikbare accommodaties.
Wel hopen we in februari 2000 (weer dat jaartal!) een zg. Millenniumconcert te geven in Noordwolde,
samen met muziekgroepên en -verenigingen uit de oosthoek van Weststellingwerf.
Daarbij beperken we ons in eerste instantie tot het dorpsgebied van Noordwoide en de streek ten oosten
daarvan.
Binnenkort denken we met de betokkenen nadere aÍspraken te kunnen maken. ln een volgend koorbericht
kom ik daar zeker op terug!
Tot 6 november in

Boyll!

J

Titus de Boer, secretaris
(tel. 0561-431709 I bgg 0650054032)

Programma: * vanaf 14.30 uur

* 15.00-16.00
uur

" 16.30-17.30 uur

* 18.00
uur

ontuangst met koffie/thee
receptie met spre kerc/h u ldiging j ubi arissen enz.
mini-concert
- idee "uit de oude doos" is accoord;
- sfeermuziekje van oude kooropnamen;
- muziekkeuze uit CD-programma.
broodmaaltijd voor leden/aanhang + genodigden.
I

BEJAARDENSOOS .,GEZELLIG SAMENZIJN''
"De zomervakanties zijn weer voorbij en de bejaardensoos wordt ook weer actÍef; de
bijeenkomst in september is altijd een uitje naar iets in de omgeving.

Op woensdag 15 september'99 gingen we in samenwerking met de ANBO met 6 auto's naar het
vlinderparadijs .Papiliorama" in Havelte dat nog vrij nieuw is(werd geopend op 21 dec. 1998). We
hadden mooi weer en daarom vlogen de vlinders volop maar was de temperatuur in de kas ook vrij
hoog. Het geheel mag niet worden vergeleken met de vlindertuin van het dierenpark in Emmen, met
het was wel de moeite waard. Je staat versteld hoe snel planten groeien in een tropische kas; meters
per jaar en natuurlijk heel veel bloemen. Het is mooi aangelegd, er vliegen niet alleen vlinders maar
ook vogeltjes waaronder een honingzuigertje(familie van de kolibrie), een heel klein vogeltje dat op
een meter afstand van het bezoek heel rustig van bloem tot bloem gaat om z'n voedsel te zoeken.
Ook werden wij nog getrakteerd op koffielthee met een plak Drentse koek.
Daarna gingen rn e naar het Zeemuseum Miramar in Vledder, de meesten van ons hadden dat
recente verbouwingen niet meer bezocht.
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Dhr. de Jong deed het verhaal over de stichtster van het museum, Mej. Wamers. Hrj liet enkele
bijzondere museumstukken zien, daarna ging ieder op eigen gelegenheid het museum rond.

Tot slot konden we dankzij het mooie weer buiten op het terras ook weer van een consumptie
genieten. De ANBO-voozitter Kees Bos bracht hier ook dank voor het vele werk dat de scheidende
secretaris Jan v.d. Berg voor de ANBO heeft gedaan. Hij kreeg een fles drank en een bloemenbon
voor zijn vrouw aangeboden door de penningmeester mevr. Dina v.d. Meer.

DeSooS.voozittermevr.GréBovenkampnamophaarbeurtookafscheidvandefam.v'd'Bergen
wenste en nog een lange en gelukkige tijd in hun nieuwe woonplaats Twello

toe.
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Menhadgenotenvanbeidemuseaenwewarenrond18.00uurinBoylterug.-@
Het verdere najaarsprogramma ziet er als volgt

uit

---:-

De ANBO heefr op donderdag 21 oktober a.s. de cabaretgroep van ANBO afd. Wolvega uitgenodigd
voor een optreden met hun 'Jeugd van toen".

Op woensdag 17 november a.s. komt mevr. Veldema uit Noordwolde met dia's over Noonruegen en
Hongarije.

Op woensdag 22 december a.s. houden we onze kerstmiddag met medewerking van de dames
Roeles en Bakker uit de Hoeve. Dit begint om 14.30 uur.

De nieuwjaarsmiddag houden we op woensdag 19 januari 2000 en eind februari hopen we weer de
toneelmiddag te kunnen organiseren.
Met vriendel'rjke
Klaas Dikstaal.

g

roet,

SCHILDERCLUB BOYL
Er z$n mensen die graag in de weer zijn met potlood en papier, met kleur en penseel, maar dit nog
nooit in clubverlrand hebben gedaan.

ln Boyl hebben we zo'n club; schilderclub Boyl, die elke woensdagmiddag vanaf plm. 2 uur in de
sportkantine van Boyl proberen zich creatief te vermaken.
Het zijn geen cursussen voor mensen die graag eêns.meerwillen, Rembrandt denken te worden, we
ondenruijzen niet, maar we helpen en steunen elkaar wel waar nodig, we aquarelleren, we schilderen
met acryl of olieverf, met houtskool maken we snelle schetsen of met pastelkrijt, er is voor elk wat wils.
Wat we maken kunnen we vergelijken met anderen en tevens kunnen we zoeken in diverse
schilderbladen en boeken die in de vereniging aanwezig zijn, we leren kijken naar dingen waar we
anders ongemerkt aan voorbij gaan.
VanaÍ 6 oktober 1999 beginnen we weer, dus wilt u eens wat anders proberen, kom eens een kijkje
nemen in de sportkantine van de voetbalvereniging in Boyl, u bent van harte welkom.
Het afgelopen jaar zijn wij ook weer zeer creatief bezig geweest, de resultaten zijn te zien geweest in
de boerderij De Saks te Steggerda, waar enkele leden mochten exposeren.
Tevens hebben we als vereniging in Zwartsluis een dag geschilderd op uitnodiging van de gemeente
Zwartsluis, waar door het hele stadje getekend en geschilderd kon worden, een belevenis op zich, op
allertei verschillende plaatsen werd les gegeven in de verschillende technieken van onze hobby, het is
een herhaling zeker waard.
Ook zijn we met de boot erop uÍt geweest op de'Linde" met een aantal leden,'om daar het landschap
in al zijn facetten vast te leggen.
U ziet, we proberen aan de weg te timmeren, ook al is het kleinschalig, hebt u belangstelling, dan kunt
u zich opgeven bij de voozitter Kees Bos, tel. 0561-421552.
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ANBO afd. Boyl
Na.6 jaar in Boyl gewoond te hebben verhuizen we op 18 september
weer naar Gelderland, waar we

37 jaar lief en leed gedeeld hebben.

Hierdoor kan ik niet meer als secretaris van de ANBO optreden.

we hebben ons best gedaan een vervanger te vinden maar dat is niet gelukt.
onze voorzitter dhr. K. Bos zal tijdelijk, tot de jaarvergadering in februari, als
secretaris mijn werk
voortzetten.
lk dank iedereen die mij gesteund heeft als secretaris op te treden.

J. v.d. Berg.

Proqramma voor de maand oktober
De toneelgroep van de ANBO afd. Wolvega zal op 21 oktober a.s. om 14.00 uur in de Tille voor ons
optreden met voordrachten en muziek in 'De jeugd van toen'.
Opgevoerd zalworden:
"Klopsma de schoenmaker zuukt een nije huushoolstef
ledereen is welkom en de entree is gratis.
Het bestuur

Wie helpt ons?
Me-dio september verlaat de familie v.d. Berg hun vroeger geboorte-dorp Boyl.

Het vertrek van Jan v.d. Berg betekent een gevoelig verlies voor de ANBO-afdeling Boyl. Op
voorbeeldige wijze heeft Jan als secretaris in het bestuur gefungeerd. Jan, je hebt het werkelijk
perÍed gedaan en je zeer gedetailleerde jaarverslagen zullen ons altijd bijblijven. Persoonl'rjk zal ik je
missen als vriend en kameraad.

Hartelijk dank namens leden en bestuur en wij wensen jou en je vrouw het allerbeste in

je nieuwe

omgeving.
Maar nu!!

Ondanks venrvoede pogingen van het bestuur en Jan zelf, zijn wij er nog steeds niet in geslaagd om
een nieuwe secretaris te vinden. Vele mensen hebben het plotseling erg druk oÍ hebben geen tijd en
zien op tegen het werk, als betrof het de administratie van Unicef of het departement van sociale
zaken. lkzelf van nu al twaalf jaar actief in het bestuur, de laatste jaren als voozitter. Nu ik in de
tachtig ben vind ik het welletjes en zoek een opvolger, maar in een club van bijna honderd leden is
niemand te vinden! Steeds vaker kom ik mensen tegen die alleen maar druk zijn met zichzelf of met
huneigen belangen. Daardoor raken vrijwilligerc, die nog adief zijn, steeds minder gemotiveerd.
U voelt het al, terwijl ik dit hier zit te schrijven, maak ik m'rj steeds kwader.

Enige tijd geleden werden 2 levensgrote poppen bij mij thuis bezorgd. U kent ze wel, ze staan aan de

invalwveg

in Boyl met opschrift: "denk aan ons". Ze moeten geschilderd worden. Waarom moet

iemand op hoge leeft'rjd dit doen? Zijn er geen jonge mensen in het dorp die dit kunnen doen.?
Het qaat tenslotte om hun kinderen!

Terug naar de ANBO. Wanneer zich niemand meldt in het bestuur, sterft de ANBO Boyl een zachte
dood, of gaat over naar de afdeling Noordwolde.
Het woord is aan u!
Kees Bos.

TONEELVERENIGING''NUT EN GENOEGEN''
De leescommissie heeÍt weer een toneelstuk uitgezocht, welke we graag voor u op de planken willen
brengen. Gelukkig kunnen we ook dit jaar een nieuw lid welkom heten in de persoon van Thea Mooi
die we, net als de andere leden, veel succes en vooral plezier wensen met de voorbereidingen.
Het is een klucht uit vier bedrijven, geschreven door Jan Tol en heet:

Deze vrouw is uw man
Over de inhoud kunnen we kort zijn: Dat wordt lachen!!
De uitvoeringen zullen plaatsvinden op 1í en 18 december, Aanvang: 20.00 uur in "de Tille".
Na afloop is er, zoals altijd, weer gelegenheid om de benen even te strekken en gebruik te maken
van de dansvloer, of even biJ te praoten.
We hopen in ieder geval dat u weer komt k'rjken naar de "acteertalenten" van Boyl.
Namens het Bestuur
Alletta de Weert-de Vries
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VÊN BOYL???
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DORPSGEMEENSCHAP
Programma voor het winterseízoen 199912000

1

NOVEMBER,

Jaaruergadering in .de Tillen, Aanvang om 20.00 uur.
De agenda ligt 's avonds ter tafel.

13 NOVEMBER

Johan Veenstra. Een'stellingwartse" avond vol leuke anekdotes en verhalen.

22 JANUARI

Spel en Quiz avond. Een leuke avond voor een ieder die behendig met
spelletjes is en van moeilijke puzzelopgaven houdt.

? FEBRUARI

Kinderdisco. Datum wordt bekend gemaakt via de weekbrietjes van school en
via de dorpskrant

11

MAART

Cabaret. Een avond vol leuke sketches, voordrachten en liedjes.
En na afloop is er muziek.

Alle avonden worden gehouden in "de Tille" en beginnen om 20.00 uur.
Donateurskaarten z'rjn persoonsgebonden en kosten fl. 12,50 per stuk.
Zonder kaart is de entree Í 10,00 voor een avond zonder muziek, met muziek bedraagt deze Í 15,00.
Binnenkort komen onze mensen weer bij u langs met de donateurskaarten.

HetBestuur.

-íg_

DORPSBELANG
WONINGBOUW
wjt niet erg vlotten met de start van de woningbouw aan De Daoken. Toch staat, wat regelgeving
!-te]
betreft, volg.ens de gemeente de projectontwikkelaàr niets meer in de weg om te oefinnen.
Maar zowel de projectontwikkelaar als een van de bouwers kunnen ót willen àns niet meedelen
waarom er geen verdere stappen worden ondernomen.
Hoewel ons al enige malen is beloofd dat er op korte termijn een voorlichtingsavond zal komen, blijfi
men de zaak op de lange baan schuiven.
Al met al heel vervelend, met name voor diegene die al geruime tijd belangstelling voor eventuele
bouw tonen.

TOEKOMSTVISIE
Een jaar geleden zat bij de dorpskrant een vragenlijst ingesloten waarop u met betrekking tot een 9 tal
ondenrerpen uw mening kon geven over de toekomst ván ons dorp.
Op basis van de ingeleverde reacties, ideeën en meningen die op onze vorige ledenvergadering naar
voren waren gebracht en gedachten van het bestuur is nu een toekomívisie opgestétO. Voór het
maken van zo'n rapport is deskundige hulp zeer wenselijk.
Nu zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we in onsdorp zo'n deskundige, in de persoon van Jan
Knorren, hebben. Hij was bereid de toekomstvisie voor ons áorp te maken.
Een en ander is nu in concept klaar.
Het ligt in de bedoeling om op 15 novembertijdens de ledenvergadering het rapport me{ conclusies en
aanbevelingen met u allen te bespreken.
Belangrijk dat u dan dus allen aanwezig bent, want de uiteindelijke standpunten vormen wel het
uitgangspunt van het toekomstige beleid van het bestuur van Dorpsbelang Boyl.

%

BORDEN

De toestand van de borden: de voetballers met de tekst "Denk om ons" is al enige tijd zeer
erbarmelijk' Momenteelzijn we bezig met het maken van nieuwe. Het uitzagen is inmiddels voltooid.
Dhr. Kees Bos heeft zich bereidt verklaard om deze te schilderen.
Ook de wegwijzers in ons dorp zullen over niet alte lange tijd worden vervangen door nieuwe.
CONTRIBUTIE

Erg ingenomen zijn we met het feit dat dhr. Klaas de Vries zich bereid heeft verklaard de contributie
van 1999 voor ons te innen.
Binnenkort komt hij bij u langs.
Het wotdt steeds moeilijker iemand te vinden die elk jaar opnieuw de contributie ophaalt. Daarom
vragen wij u dit in het vervolg automatisch over te maken.
Dhr. de Vries heeft daarvoor een formulier en zal u vragen dat te willen ondertekenen.
ZELFBEHEER GROEN

Al enkele jaren doen wij mee aan het project zelfbeheer. Zelfbeheer betekent gewoon dat wij diverse
werkzaamheden zelf moeten venichten zoals het onkruidvrij houden van het-trottoir; het oákruidvrij
houden van de plantvakken; de goot van de rijweg tegen áan het troftoiq boomvakken die in het

trottoir voor uw woning liggen enz.
Van de gemeente krijgen wij jaarlijks een vergoeding die is gebaseerd op de kosten die de gemeente
moeten maken om alles goed te kunnen onderhouden, deze vergoeding is inclusief het maaien van
het gras in de bebouwde kom.
De jaarlijkse veryoeding is in overleg met de gemeente vastgesteld op

ln eercte

6.7s0,- gulden.

hadden wij gedacht het grasmaaien in eigen beheer te doen máar dan moet er een
maaimachine komen en mankracht. Achteraf bekeken is dit toch te bearrraarlijk gebleken en wordt het
maaien uitbesteed aan de groendevisie van De Woudengroep.
Door vrij veel werk zelf te doen, houden wij jaarlijks een mooi bedrag over wat ten goede kan komen
aan het dorp zelf. Denk maar aan de uitbreiding van het dorpshuis en zo zijn er meelr zaken waarvoor
geld kan worden uitgetrokken.
Gezien de geldelijke kant van de zaak mogen wij blU zijn dat er zelÍbeheer is.
Per 31-12-1998 zat er nog x7.7OO,-- gulden in het potje van hel zelfbeheer. Eventuele voorstellen
besteding van deze gelden, kunnen op de evaluatievergadering worden besproken.

EVEN BI'JPRAOTEN MET DE JEUGD
Slimme tips voor surprise knutselaars
Snel gemaakt - lange pret
Op het moment dat de krant bij jullie op de mat valt, lijkt het Sinterklaasfeest nog veeeeér weg en het
duurt ook nog een week of 8, máár voor we het weten is het al weer zover en zou het dan niet prachtig
zijn als iedereen zijn of haar surprises al af heef???
Daarom hier wat leuke tips waarmee je gegarandeerd de lachers op je hand krijgt op school of thuis!
Misschien vind je deze tips niet zo geslaagd(!), máár brengt het je op een ánder leuk idee! Succes!!!

STROOP€TROP?
Graaf verwoed
en met spoed,
want je moet

Neem een volle beker of pot keukenstroop. Laat er
Laat er een klein cadeautje tot op de bodem in wegzinken. Sluit de beker en geef hem een mijter van
rood karton.....dolle kleefpret!

voor de poet
daar de vlaed
van dit zoet!

HERMETISGH
AIs je je mooi
op wilt doffen,
moet eerst deze
bal ontplotren.

Doe een klein cadeau$e in een ballon. Blaas de ballon mooi rond op en
bekleed hem dan met zelfdrogende klei of met papier-machee. Laat de
klei drogen. Beschilder daama de klei-bal met vrolijke Sinterklaaskleuren.
Je hoort het cadeautje erin rammelen, maar hoe krijg je het eruit?

TUINCADEAU
Wroeten Ín de tuÍn
maakt je rug wel bruin,
maar je nagels zwaft
en je handen hard.
Daarom werk jij in je plánt-saen
altijd met een rubber hand-schoen.
Watzou SrnÍrn deze schoen
voorjou doen?
Nieuwe kleur,

lentefleur!

Neem een rubber werkhandschoen. Stop de vingers
Op metwaften. Doe b.v. kleine bloemboiletjes tussen
Watten in de handpalm. Bind de handschoen dicht
Rond de steelvan b.v. een hark! (dubbeltuincadeau)

LÉGE DOP?
Deze
Sinterklaasbaas

speeltvandaag
voor.....

paashaas

Doe een klein cadeautje in een eierdopje.
Pel een gekookt eÍtje voor de helft af.
Eet het ei op. Maak de halve dop goed
schoon en plak die dan binnen de rand van
Het eierdopje. Serveren met zout en een lepeltje.
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GINA

PUZZE,
VA}T

VAN BOI'EN NÁÀR BENEDEN:

LINKS NAAR RECI{TS:

1 Euitenlucbt. (8)
2 Die woordea hebbea vaa& nog aadere

I Klaar 6gt hrndwerleD. (tQ)
6 Stop, het

sóuift!.

(4)

Mislukte a'n<lag. (O
10 Die zanger ooet bet zoqder baar stelleq. (7)
12 IIij komt weer borea water. (9)
lit 't Zija er uogal wet die bet EoeteB dul9

atel. (5)

l4 Het zal let Eigt zo'n\raart lopea.

(5)

16 Die jougeo eÀ dat ltleisie hebbea eeo

\rpotbese

oltstokel-

Die uitroep om een booa boor je au
regd.netig, (5)
23 VtBdt dat draakje zo te horeo ossma-

* kelijk. (5)

24 (V)lucbtige zoes. (9)
26 Zo berustead is aiets gedaan. (?)
Í3f.tr uit zo'B plecbtigbeid. (?)

Zal ik

'r's

geld iu steken? (,1)
vlotte pen. (10)

?9 Edelman me'"

il

cle

prehis-

torie? (9)
5 IIij beett eea bijbqrn. (5)
7 Nog nooit meegêmaakt. (9)
8 Van Bastea is teEcbt afsezig. (6)
11 Op z'r Brits ls dis ninna4s Bog groen(5)

(?)

21

2E

o)
4 Dmeg ees but€èEeester

(7)

19 Die wond is

p

uiueg rodig. (5)
uitrcep is telecht eea ogwekkirg.

3 Die

t5 Wekker. (9)
1? Bladwijzes. (9)
lE Dat ltchaan komt er aooit weer
boteoop, (8)
20 Pi&t Unks eu recbts. (5)
Zt lbmpo vaa een algstig dier. (?)
22

llii ontvargt

soldij. (6)

24 (Net) echt. (5)

25 Actieve moeder

tiek.

in de Russiche poli-

(5)

DOORI.OPER,
VAN LINKS NÁAR RECIÍIS:
I plaats in Overijssel; rekeutekea; oamid-

dag 2 veràezeulijking; vogelprodukt

3 landverhuizer; humus { troeÍkeart;
boou; houtsood; bedaard; rivier ia Spa.n
je 5 pl. ia Overijssel;

groente; bijwoord;

I plaats in llevolaad; vogel ? werkelijkheid; mena. 6io'
stoomschip; rondbout

godsdielst E bet Oosteu; diepe afkeer; vu'
gelbelr; plakbaad I f,auw, lusteloos; register; weg; deel v. d. voet; têr plaatse 10 gumml; leus;. stmokje aan eeu systeenkaart
11 Europeaaa; Eag. tite[ voorzetsel 12 kle
ditrgstuk; onbep. rmw.; afvoerkaaaal 13 op
stootJe; Fraas burgeneester; dalspartij;
lustoor{ Duitse N.V. 14 ondjp; deel u e,
vinger; wee8el 15 gaandeweg; deel v. e.
nolecule; soort 16 streling; hootddeksel:
iasekt 17 vlek; bezieoswaariligbeiil iu Madriil; ritaische bemegiag; riv. in ltalië; I(o-

ninlrlijke Marine,

VAN BOITEN NAAR BENEDEN:
I strijdperk; bijwoorrl; voegwooril; onderlsningsraadi doorschijnend weefsel 2 van
zekere grondsooÉ; vogel; wild zwija; joag
dier 3 onerzeese post; braadverÍ; stand der
edelm; vette vloeistof 4 oude lengtenrat;
straÍwerktuig; pa$ij in rechtsgeding; ge-

woonlijk í Cbiu- leagtenaat; huivering;

visolie; wolvlokje 6 pl. ia Japa$ deel vd.
biÍbel; sidderiag; meester 7 ItaL ilicbter;
mofuogel; weldra; uitroep vaa alkeer
E woadvocht; vreemde Eust; gewricht;
stratwerktuig 0 beenpuntje op de snavêl
vàB jonge \rogels; kegehrornig; boekhoud-

kuadige tem; en omstrekea l0 oadeskuudige; slagader; geliêÍile v. Zeus; Eag. titel
11 mijt; \rogel; pL in Ruslaad; :nbtshalve;
otlder ardêre 12 water ia trÏiesland; bintler; bestek; echtgeuoot $ kort, hard geluid; kuip; planeet; ortastbare stof 14 pl,

in Noord-Ilollaa{ pL ia Ftieslan{.

hoe-

rrcetheid papier; boom 15 pelsdiertje; sierplant; oatstekingshoordl zuiver gewicht
16 naar omlaag; waterstand; zacht (muz.);
bloeiwijze; in orde t? insekt; ínsektewape[; deel v. e. barao.ika; fl.ink.
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KINDERPUZZELS

Lettermix
Zel de lelters in de goede volgorde om een woord le
vormen. De lekeningen helpen ie olvosl op weg.

lotweliree

rrottco
Wot loopt er foul?
ln deze tekening loopt een oontol zoken mis.

Zie iiiwelke?

ffi
iewzeer

fËsil
O-,l-tf

ffd
nooxosof

,RR

?êëÉh"
Kruiswoordroodsel

q\u
êr

R

Puzzelcirkel
Schriif von ieder vooru,yerp de eersle letter in hel midden

von de cirkel. Met die letters kun ie de noom von een
kleur vormen

l.

Doormee reken ie.

2.

Een longe, dunne, oronie groente

3.

Hii houdl ie droog ols het regent.

4.

Doorin sloop ie.

5.

Huis voor eskimo's

ó.

Plonl met rode bessen en groene, scherpe bloodjes.

KLEURPLAAT
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SPORT
33e NutteÉ van der Heide Rit

Onder stralende weersomstandigheden gingen op 5 september jl. 118 motoren van start
vanaf het Sportpark en al was het een iets kleiner deelnemersveld dan in 1998, het was désondanks het
grootste qua aantal motoren op een eendaags evenement in ons land.
De oudste motorfiets was de Humber Coventry uit 1903 van Wlfried Manders uit Amstelveen.
De jongste motorfietrs was de BMW-zijspancombinatie van de familie Groenewold uit Beesterzwaag.
n4ei.lan Ostermeijer uit Renkum, Oie álle ritten in Boyl heeft meegereden, dreigde het bijna mis te lopen,
aangezien een automobilist hem in haalde en daarbij iets te weinig afstand hield.
Hij raakte het stuur van de TrÍumph uit 1920, maar Jan hield de zaak onder controle en kwam gelukkig niet
ten val, waarop de automobilist het hazenpad koos!
Bg de prijsuitreiking werd nog eens duidelijk, dat de níeuwe opzet van de rit bljzonder goed in de smaak was
gevallen.
Níeuw in díe zin, dat er alleen over het eerste gedeelte tijdcontrole plaatsvond.
Nieuw was óók de langere pauze van 90 minuten met daarbij de gelegenheid het Gevangenis -museum
in Veenhuizen te bezichtigen.
De rekenkamer begon gefif na de pauze met de berekening van de strafrunten, waardoor de pdjsuitreiking
gelijk na de finish van de laatste deelnemer kon beginnen.
Óaármee kwamen we tegemoet aan de wens van de deelnemers om niet te laat te eindigen, want velen
moeten nadien nog uren rijden richting huis.
Bijzonder ingenomln toonien de rijdèrs Zch ook met de door de Nederlands Hervormde Kerk te Boyl
gésponsorde herinnering, een medaille met afbeelding van de klokkenstoel!

Tenslotte nog de uitslagen:
Hellendoorn
Gorredijk
Lochem
Lottum
Wanneperveen
Wedde
Staphorst
Heemstede
Gieten
Haarlem

1. Henk Nekkers
1. Johan Beenen

Klasse 3:

Klasse 5:

2. Wm Marsman
3. Mark de Boer
1. Klaas Dunnink
2. Jan Opheikens

3. Bertus Stegeman
1. Jan lMeldraaijer
2. Ben Muurling
3. Charles Bok
í. Frits de Haan
2. Anne Achtien
3. Jacob Wildeboer

'12

6
3
3
3

'15 2
Reading Standard '17 2
Harley Davidson '19 2
'27 1
'27 1

Gorredijk
Emmen
Lochem

RoyalEnfield

'21

2

tuiel

'14

7

Triumph

'27

1

De Nuttert van der Heide Beker (voor een 'trouwe deelnemer):
Alkmaar
Dik kossen
De Aanpakken-bokaal (voor de beste van de dag):

Heemstede

Jan Weldraaijer

'04
'10
'10

Triumph
Peugeot
Triumph
BMW
Harley Davidson
BSA

Jubbega

Diederik Nossent

Peugeot
FN
Magnat Debon
BSA
BSA

'28

1

'36
'36
'36

1
1
1

Al met alwas hetweer een geslaagd motorevenement, dat ook in het nieuwe millennium zéker een vervolg

zalkr'tjgen!
Sportcentrum Boyl.
Het heeft even geduurd máárwe hebben gelukkig weer een nieuwe gymnastiek-iufl
Haar naam is Miriam Tiissing, zij komt uit Noordwolde en volgt een opleiding aan de
KlO-schoolte Zwolle. l.v.m. àó hánden zijnde verbouwingen op Hoeve Bosschoord én
het tijdstip waarop Miriam aanwezig kan zij1, worden vanaf vriidag I oktober de
gyrl"""ón $oorlopig) gegeven in de "Renbaanschool" te Noordwolde en welvan
t Um 4) en van I 9.00 tot 20.00 uur voor de oudere kids! ! !
i b.oo tot I 1i.00 udr
Voor opgave en/of iniórmatie kunt u contact opnemen met Elske Marks 421274

iiioó

Herenvolleybal
Zoals u al in de dorpskrant las, was het afgelopen seizoen bijzonder succesvol.
Naast het behalen van het kampioenschap in de 4e klasse, legden we ook beslag op de lJsselWaclden wisseltroffee.
Het vervolg hierop was een uitnodiging voor deelname aan het landelijke derdelvierde klasse
toemooiin Utrecht.
Op zaterdag 25 september jl. hebben we dan ook koers gezet naar de sporthallen, gelegen in het
universiteitsgebouw Olympus.

Op het allerlaatste moment moest Hylke Veenhouwer aÍhaken. Vanwege een verkeerd geplande
sprong tijdens z'n werk schampte zijn been een puntig vooÍwerp.
Gevolg: een aantal hechtingen en geen kanon in Utrecht.
Jammer!
Welnu ons behaalde resultaat was fifty fifty.
Van de 4 gespeelde wedstrijden (tweesetters) wonnen we er één plus 1 set.
We kwamen dus niet aan de kruisfinale, laat staan aan de finale toe.
We weten weer waalwe staan.
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Derde klas. ons doel..............handhaven.

We houden u op de hoogte.
Herenvolley

$-25-

Nieuwe Kinderen
Voor het nieuwe schooljaar mochten wij Rianne Jorritsma verwelkomen. Zij woont sinds kort in Boyl
en zit nu bij Juf Jannie in de groep.
Bij de groep van Juf Lenie mochten wij Stijn Dam, Kayle van 't Klooster, Naomi Groen en Kevin de
Vries verwelkomen. We hopen dat ze allemaal een leuke tijd hebben bij ons in 't Speulhokkien!

Verjaardagen
Manuela Groen
Dominique Veenstra
Robin de Vries
Helen Gorter
Nancy Oost
Jouk Dam
Sander de Vries

oktober
oktober

13
17

4 jaar

4jaar
november 4 jaar
26 november 3 jaar
28 november 3 jaar
29 november 4 jaar
15

4

december 4 iaar

Basisschool
Er zijn deze periode geen kinderen naar de Basisschool gegaan.

Jantje Beton
Bij de Actie "Lachen voor een knaak" hebben weer veel peuterslouders zich in gezet voor het
verkopen van loten. De totale opbrengst bedraagt 830 gulden. De helft hiervan is voor de
Peuterspeelzaal.
ledereen die loten heeft verkocht en gekocht, willen wij nogmaals hartel'rjk bedanken!

%
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AFSCHEID

voor de zomervakantie hebben we aÍscheid genomen van juf wietske Hartholt.
Precies 10 jaar heefr zijn de lessen Geestelijke Strómingen op "De oosterbrink" naar volle
tevredenheid vezorgd.
Ze is er in geslaagd om in die 10 jaar de meeste kinderen algemene kennis bij te brengen over het
denken en geloven van anderen op deze wereld.
Aan het eind van de les hebben we haar bedankt d.m.v. twee boekwerken met werkstukken, gemaap
door de leerlingen van de groepen 5/6 en 7/g.
Daamaast heeft ze een spiegelmet het logo van de schoolgekregen.
Haar opvolgster is Rixt Meijer uit Haulenrvijk.

ACTIES:
De 2u helft van september is een drukke periode voor de leerlingen want ze hebben maar
liefst aan 3
acties moeten deelnemen. a) De grote clubactie, b) De tweejaarlijkse Unicef Sponsorloop
en c)

Kinderpostzegels.
Hoewel deze acties op zich voor goede doelen staan, betreuren ook wij het samenvallen
ervan.
Toch hopen we dat u de kinderen niet zult teleurstellen.

De

LEERLINGEN:

ln de. vorig.e krant is niet vermeld welke kinderen uit groep 8 de school hebben verlaten
en waar ze
naar toe zijn gegaan. Dus nu alsnog.
Naar het Stellingwerf College zijn gegaan:
Binnendijk,
loY*
Reitsma, Janine

Kim v.d. Geest, lnge v.d. Geest, Amanda Melchior, yvonne pereboom, Anouk
Veldmeijer, Merel v.d. Veldt, Jorrit de vries en Jos de vries.
En Sigurd v. Starkenburg zit nu op het Bomego College in Wolvega.

Verder hebben we afscheid genomen van Patrick de Nekker (naar de Skelp in Drachten),
Danny Bron
(de Triade in wolvega) en tsák en carel de Vries verhuisd naàr De Btesse.
Nieuw bij ons op schoolzijn: Arnold Dassen, Eline Jonitsma en Gerben Jonitsma.
Die wensen wij een plezierige tijd toe op,,De Oosterbrink".

DALTON

"De

Oosterbink" in Boyl is nu officieel een Daltonschool. Op 28 september vond de
overhandiging van het Daltonpredikaat plaats.
Voor 5 jaar mag de school zich nu Daltonschool noemen. Daama vindt opnieuw eên l$valiteitscontrole
plaats.

ln,..de komende jaren zullen we als team

er alles aan doen om de 3

Daltonprincipes: a)

vrijheidfuerantwoodelijkheid, b) zelfstandigheid eR c) samenwerken nog verder gestalte te geven.
Als eerste het principe samenwerken.
Kinderen moeten leren omgaan met anderen die niet altijd zelf gekozen kunnen worden. Leren
respecteren dat anderen soms een andere mening hebben.
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ln de volgende schoolkrant meer over de Daltonwerkwiize in de groepen 3,4 en 5,6.
Elders in deze krant een uitgebreid verslag over de uitreiking van het Dalton predikaat.
Geert Piilman

lt
Augustus

November
3 Annelies Dolstra
9 Marjolein Reinbergen
10 Winfred Boekhoudt
12 Rheate Wormgoor
12 Joey Bergsma

Oktober

2 Laura Marks
(de vorige keer zijn we

3 Bastiaan Russchen
5 Debora Roelofsen

haar helemaal vergeten)

í1

VERJÀ\RDÀGÊITI

8 WlmerTerpstra
1 1 Jojanneke Groenewoud

11 Jerko Lenstra

22Mann Zubonja

16 René Terpstra

29 Stefan Edema
30 Judith v.d. Berg

22Berl Veenstra
24 Jetske Kloosterman
26 Jiske Dassen
30 Maria v.d- Zee

/)

Herístvakantie

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie

Hemelvaart
Pinkstervakantie

Zomervakantie

T[6

DEZE

DÀÏUM VÀSÏ

Eerste dag

l.aatste dag

25 oktober 1999
27 december 1999
28 februari
21 april

29 oktober 1999
7 januari 2000
3 maart
24 april
5 mei

l

mei

1

juni

12 juni
24 juli

2 juni
1 september

\t

V^-\
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lt

6 Tenenja van der Polder
13 Karina Marks

21 Richard Wijntjes

SCHOOLVOETBAL

Woensdag

15 september j.l.

hebben

we

meegedaan

met het

gemeenschappelijke

schoolvoetbaltoernooi.
De eerste wedstrijd werd met 1-0 verloren.

ln de tweede wedstrijd werd een overwining behaald nl. 3-0. Bert Veenstra scoorde er 2 en Jeroen
Bokkers 1.

ln de derde wedstrijd moest genoegen worden genomen met een gelijk spel 1-1. Bert scoorde
opnieuw.
De vierde wedstrijd werd met 2-0 gewonnen Bert en Jeroen scoolden elk 1 doelpunt.
ln de kruisÍinale verloren we de wedstrijd met 1-0.

De wedstrijd om de derde en vierde plaats werd weer gewonnen met 1-0. Deze keer was het René
Teprstra die scoorde.
We z'rjn dus met de derde prijs terug gekomen.

Op de foto het succesvolle voetbalteam van "De Oosterbrink"
Staand v.l.n.r. Jacob Veldmeijer, RickWijntjes, BertVeenstra, Stefan Edema, René Terpstra.
Zittend v.l.n.r. Paul v.d. Zee, Hendrik Marks, Jeroen Bokkers, Geertv.d. Boer, René Bron, Ryan Greaves Lord.
Liqqend: de keepers Ronnyv.d. Velde en Robby Roelofsen.

IIet feest van de Krtegibaas en de l|[e{eela:rr.
IIet rra-e giramdioost
Ile rla$ zat vol ver.rassirrgien rrtals eerr dra:riorgir:I
trot aeln videob:rrrd (in maamtlen demaalrt).
I)araruta rrogi vele, vele k:rdo's
Oolr op onze feestav<rrrd rr.as er e,elt gfr<rto
ophorrst oflr rrlls gielrrln te rrrensert-

Lir:vc rrrrerrs€n, vroorr orrs rvers lr,et een pracfrligie da$
on ecltlrec,l gler.ollSgie ervondrl,llernanrl h:rrtstil<he bedamlrt vo<rr alle bloerrrern,
lrado'6, envcloplres en de vole lra:rr{err.

Dalton Predikaat "de Oosterbrink"
Vijf jaar lang heeft'onze'basisschool "de Oosterbrink" zich rustig voorbereid om de Dalton principes
in te voeren met als einddoel het fel begeerde Dalton predikaat.
Nadat in april '99 de visitatie commissie van de Nederlandse Dalton Vereniging een positieÍ advies
had uitgebracht aan het hoofdbestuur, welke door het hoofd bestuur overgenomen werd, is reeds op
16 julijl. dit heuglijke feit met de kinderen van de Oosterbrink gevierd.

De ofÍiciële uitreiking van het predikaat stond gepland op 28 september omdat vanwege de
verbouwing de school behoorlijk op z'n kop stond.
Werk aan de winkel vo.or team, MZR en Ouderraad om deze dag feestelijk te laten verlopen.
De genodigden werden rond 9.00 uur venruelkomd met een kop koffie. Zo was de Dalton Vereniging
vertegenwoordigd door Jan Diemer (hoofd bestuur) en Lidia Wolbers (regio Friesland), verder de
Gemeente Weststellingwerf onder leiding van Jan de Vries, het G.C.O. (Gemeenschappelijk Centrum
Onderwijsbegeleiding) door Paul Tiggeler, Nico Huppes en Wiebren de Jong, het Cluster Linde Zuid
door Luit Bult, Commissie Samenlevingszaken door Doeke Duursma en de Peuterspeelzaal
vertegenwoordigd door Ankie Asma en Thea de Groot.
Na de welkomst-koffie werd iedereen vezocht naar buiten te gaan om de onthulling van het nieuwe
logo op de muur te aanschouwen. Alle kinderen, genodigden en belangstellenden keken toe
Jan Diemer (hoofdbestuur Dalton Ver.) Rheate Wormgoór (oudste leeiiinge "De Oosterbrink")
Marco Asma (super oudste groep 2) de gekleurde touwtjes door knipten, waardoor uit wit en blauw
karton gemaakte vogels opgehangen aan met helium gevulde ballonnen het luchtruim
waardoor het nieuwe logo zichtbaar werd.

,^
hoe f \
en í:+n t
\-L /
kozen, \-,/

Dalton
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Geest en Anja
Vervolgens werd Geert pijlman met 2 scheidende Ouderraadsleden Anne Marie v.d.
zingen
van Stárkenburg uitgenodigd om samen met de kinderen van groep 1 en2 het lied te
,,De boom die wordt 6óu Ëió"r hoe dikker" dai symOotiscrr weio uitgebeeld door als een lint rond de
leek dat de
in het midden staande locatieleider Geert Pijlmaá te topen en te staan waardoor het
"boom" steeds dikker werd!

Daaiiia'"veic buiten :eÏ xi:r:si',ler<,
Ge iia:-ïsuike;'yras ge=aaki,
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iê ::,: ccoi

de :eei,ii:Eer: sarneil r:et xui:sls:teai
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r-:cg wai'en Ce +*ih*Íti::gerr rriet vcarbÍj. i* de hal va* de scl'rccÍ c*li-tulde Lidia fr/cfbers {Oait**
regio Friesfa::d) e* Ja* de V*es {gem. Weststeili*gwer} 3 bo*e*. t* de biadereR ve;r de bcn:en
wate* alie leerlingeí] van "De O*sierbri*k" i* pasfol* zic*ibaar_
Deze bor*eíl mei'fcta'bladeren zate* i* eer: wisseltijst. zodat bij elke nrulatie he{ ve*rekke*cie c-q.
komende kind gepiaatst kan vrorden.
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Maar na al deze feestelijke o*thullingen was het da* toch de
lroogste trjd voor datgene waai het
allemaal cm begon*eR was.....het Oátton predikaaëll
Namens het Dalton hoofdbestuur reikte de heer Ja* Diemer het
feibegeerde Dallon predlkaat uit aa*
een opgetogen 'hoofdmeester, Geert pijlman.

E* toe* was l-:et de hocgste tijd vaor ee* kc*je kaffie rr.:et gebak,
veroberd i* de
Uileraard was er ook vocr atle ki*dere* ee* geb*kje welke rnet s*:aak kor: worde*
kfaslakaÍe*ill

niet plaatsvingun lol^d^".t 1-"^"^ï:11"::
tt,t.r"rrO kan zo'n f eestelijke
"à-"Ëègebeurtenis
Wi;:;l';è r'*t*.*o'g"n i* de weer'::1j:n-*-o3ltl,-Lï,311-;
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:ï;ffi':ï#"ern
i:J:ï,:i.#:Ëffi #::il:Ëï.,;,'Ëlï*;;;il;'rn:::,0:'.r:1:;^ï:::::,ïi:i::*'"::l
i;;ï]i""ï'ï.";#;lï;*ilJ*iïiàt""iookj'.d.ï:lT::i::::f::;'':*:ïi'-":::*::
predikaat
wË'Ë"'iilà*".* r"ri"iteerde "de oosteórÍnk" met her
!ï#:ï?:Ë"rï;::ï;:iï*;.
dat volgens hem paste bii deze'gezelllge'schao*'
ï:ïffi Ë*$:-Ë:;J3;;:,=-ïï;;;;''àó".::f
:t*::3::*1,=::ilT:f-.3:ïï:ï:iï:
zeË: ile:dt-tgltt\ YYqr uq! rtv!
'+v'v
;:H"ïï;::ïH;'-?ï'ï.;.Uï;.'
va* de gemeente' die zelden of ncoit belangstelling
";Ë'#1"::.:gï^"i::i:0"-*ï:::,If:*'n::['ï'ï:*niret hcofd best*ur
waarolj Qel

;;t;;t

e. nog riclr*rft

2(

Tot sicf sprak A*kie Asri.:a als vociziiter" va* de Peu'rerspee{zaal. Ztl fe[c;teerde de schoci rnei !^I
behaier.t van nei zeer gew:ide paoieÍ en naíne*s de peuiers over*andigde Sieían As=':a Gee* Clilmen
een "Soekenbcn"!
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Vervolgens wefd door aiien een viieofilm bekeken. waarop getcond werd hce "de Oosterbrink" de
Daltcn principes in praktijk brengt.
Na afr-onding van dit offlcÍèle gedeeite was er gelegenneid om daadwerkelijk in de klassen te gaan
kijken en zonodig vrages] te stellen aan zowel teamleden als ieeilingen.
Dit was ook het mome*t dat de open dag begon zodat een ieder uit het dorp en omgeving de andere
manier van werken kon komen bekijken.
Deze open dagen werden nog herhaaid op woensdagmorgen 29 en donderdag 30 september.
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Dalts* basisschoal'ïe Oosterbrink"
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De lste in de Gemeente Westetfi*gwer{

r

De lste in het Ctuster Linde Zuid

r

De Sste va* de Provincie Friestand
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woensdag middag was er ,"t oot uo"tilhoolvoetbal
De eerste wedstrijd moesten we tegen de Heidepolle,
die hebben we verloren met l-0.
De volgende wedstrijd tegen de Weth. A. I.Ieidaschool
hebben we met 3-0 gewonnen.
( Bert 2 Jeroen I )
l'egen de Tuindorpschool hebben we l-l gelijk gespeeld.
( Bert gescoord )
Daarna moesten we tegen School Zuid2-0 gewonnen.
( Berl en Jeroen gescoord )
Toen zijn we 2e van de poule geworden,
dus kwamen we in de kruisÍinale en moesten we tegen de
Mgr. Scholtenschool die hebben we met l-0 vedoren.
I)us moesten we om de derde en vierde plaats,
die hebben we gewonnen met l-0 van de Heidepolle
( René T. gescoord )

<D (D

rb

we zijn gelukkig 3e geworden.
Van Jacob en Bert

ffift,0

.(/'

We hebben een pony gekocht.
Een klein Friesje.
En om de bak staan lantaarns.
De pony staat met het Paard

- .- ;

Robby Roelofsen Gr 7
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SCHOOLVOETBAL

-.-k I

Wij hebben woensdag mee gedaan
met een schoolvoetbaltoernooi.
De eerste wedstrijd hebben we
1-0 verloren
De twee de wedstrUd 3-0 gewonnen.
De derde wedstrijd 1-1 geipeeld.
De vierde wedstrijd 2-0 gewonnen.
Toen hebben wij de kruisfinale.
gespeeld voor de tweede of derde
plaats.
Die hebben we met 1-0 verloren.
Toen moesten we voor de derde
of vierde plaats en die hebben we met
1-0 gewonnen en toen de derde
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AGENDA
21 oktober 1999

O_ptreden Cabaretgroep ANBO
Wolvege met het

Programma "De Jeugd van Tóen",
Aanvang: 14.00 uur iá Oe
Jaarvergadering Dorpsgem.schap.
Aanvang: 20.00 uur in àe Tille
Oud Papier - "de Oosterbrink"
Receptie/Jubileum feest.Gemengd Koor
Boyl,
vanaf 14.30 uur in de Tille
St. Maarten - Optocht
Stellingwarfse Avond m.m.v. Johan Veenstra.
pgqloemeenschap Aanvang: zo.óo uuiin cre Tine.
Leoenvergadering Dorpsbelang
Bejaardensoos Gezellig Sameizijn;
Mevr. Veldema

ïtte.

1 november 199g

6 november 1g99
6 november 199g
.i

11 november 1999

13 november 1999
15 november 1999

17 november 1999

22 november 1g9g
3 december 1g99
11 december 1999

í 1 december 1999
18 december 1999

22 december 1 999

24 december 1999

I

9i.'q !99_*e9eo en Hongarije.

lJsclub "De Volharding" ft arveroaderino
v '-."'v
Aanvang:20.00 uur in Oe tiile
lntocht Sinterklaas in Boyl
Oud Papier - "de Oosterórink"
Toneelvereniging *Nut en Genoegen,,.
Aanvang: 20.00 uur ude Tille"
Toneelvereniging'Nut en Genoegen,,.
Aanvang: 20.00 uur'de Tille"
Bejaardensoos Gezellig Samenzijn,
Kerstm iddag
m.m.v. de dames Roeles en Bakftei uit
áá uoeve.
Aanvang: í4.30 uur in de Tiile
Ill1tl_..rt - Ned. Herv. Kerk Boyt

LET OPI

LET OP!
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LET OP!
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4

LET OP!

LET OP!
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Rabobank

Noordwolde Hoofdstraat oost 20, Noordwolde (0s61)43
Boyl Baylerweg 69, Boyl (0561) qZ I 2 AS
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