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het feest va,n d"e
bevrijd.ing, op 5 mei, is als volgt sá,-

ïIet

progranma voor

meng.e s

tel d..

Ig morgenst 9 lx.l.r opstelling van d.e
optocht van versierd.e waÈ
gêÍrso Hieraan vooraf gaat
een muzikale show van het
muziek- en tamboercorps
rrDe lfoud.klafiktt te Noord-

wol d-e.

route van d-e optocht zal
zo veel mogefijk geheel

De

, Boíjl bestrijken.
Ook het draaiorgel komt d.e-

:
t

s

t

g avond.s"

mid.d,ags

ze d.ag voor een poosje iiaar
onze plaats.
3 Kinóerspelen op het sport,veld.
3 B ulr ver zorgt het trGemengd
Koorlr een afwisselend, zàtLgprogramma in cafd d.e Vries.

Na j aren weer eens een dag rraa^r velen
r;'aat hebben uitge zien,
Vooral d.e kind.eren vind.en een optocht,
en alles wat d.aaraa^n verbond-en is, een
aantrekkel ijke geber,rrtenis.
De comm,issie d,ie met de voorbere íd.ing
is bet ast; hg*f t %eer veel med-ewerking
ond-ervond-en.

Het vormen van d-e groepen voor d-e veïsiering van wagens en %a mogef ijk ook
versierd"e poorten, is uitstekend- verï
lopen.

het geheel een feestelijk aanzLen
te geven, word.t rL verzocht d.e v1aggen.
\J'!'
uit te steken"
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i
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lo9o{oloE
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-u.itgezien
a.

ïfe hebben reiJch aLzend.
naa^r
hct voorjaar na een langdr,rrige kwakkelirintero -'iïlles wat met kwakkelen

te

maken

heeft, krijst het

t

aaylzuett

van e en vervelend- uit z:.end aan zye]nt.
ïïu zLeyT Ïre thans nog, ( 1E aprii ) grote oppervl akten bouwl and-, wear t7a
verl e d-eÈ $e rf st niè t's aàn d-e grondbcwerking kÈ word-en geC"aano
De CUttuur lTecnnische werken van d-e
ïïuilverkavel ing aLJ-íT, thans vrí jwel
stilgelegd- dcor d.e grote overlast van

I,
lrater afvoer door d-e hoofd afvoer
slr:ten is vborbeeld-ig in orde, maa^r
de I angdr.rige natte period-e stuurt
alle plannen van, het bebolmÍ_l-ngsscherla iïL d-e 'wa,r,
De gra,sland-en vertonen nu een. iet wat
uate

De

r,miend,elijker aanzichtn' Ook daar nog
vple plassem en med.e d-aardoor erg. ot3.qeschjki; voor een ku::strnest bemesting.
ïIe'i J ongvee moe t ook I ang op stal
i i rre lJ'c
i lle s, te samen, een onvoordet ige wjJe-

ll

-i-

te:r voor d-e boeren.
De iandbolrw en veehoud-erij z:-1n sterk
na,,tu.ur gebond-en en 'Laardoot, d-oor er1re,i tng gel eerdr zLJ bocren al s hc t
rr'e ().;l j aar Caar is
, me t nieuwe hoop be%:.elà en in d-e veïwachtingy dat ook
d-ii; j aar d-e oogst bermed.iging zal
s chcrrlceili iil s al t i j d- op ho op van ze gen o
l,{oge ook d-e ze, hoop Cit j aar in vet'

rnrl

i ing

g:aan

'

a

Ook ztJ d-ie níc t

b ij d-e l andboun bó*
%LJne
vind-en
een kwakkelpaptrokken
j.
j
onaangena.arn,,
t
' :''

ï{et is nu voorjaar en het f ijkt, er op"
d.at er ie ts in d-e lucht ztt,, Enf in u
begrijpt hc t wel, Ce lrrege ï1;6
.!ï worcLtr aaiigewerkt, d.e Boschoordweg,
d-e
S No ordwol d-e-Bc i j l-EI s}o o , zelf s.
cre -Dold-ersumspweg, is genoemd.o
PÍecies als rnct'het weere er z:.jn buiiïnre

i

,r'
en misss;hien gaan ze ons,
eï1,'fiogelijk
voorbij p maa^r het rommelt in d-e vert-e
en onweer is niet. preïtig en gev&alr;

1íjk"
het voorjaar en zomex isr.-sprCI,T^re niet van een kwakkelpártijr
d-an zeggen we i wat toch'rrotlïrreeïrr
nisschien een onbe sche id-e11,iwooTdlIï1i:,r,8 d-ie woord.en spreek j e d,a,rm 1fiq,
rrant d-an word-enr vele ïnooie plannerp
flocr het 'weer gedwarsboomd-* ,,,.*, "'l
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1 . In welkc bcrgen kun j e 'o-trernachten?
2. lfat hoort alle.s cn zegt nicts?
3. Merrcouw Janseïl hccf t, ze s zoons,l ied-er. van d.ic zoons hc of t cídn zqster..
ïIocvcel kinCcrcn heef t merË,J an-gcn?
Dezc'f iets 'is niet,
I

'

%orlaar c en gclronc c
Nee, :d.e samcnstcll-encle d.elen crvan gevele-.
ook d-c naam aa,n van
d.e j ongen.
Hoe hcc t d.e j ongcn?
naa,r s L.Mtrt d-cr,e

Soijlcrweg:58

: ,'Boijl.
Uitslag raad.scls voïigc
1. Ratel

,

.kcelat

oo
2. gY
99

3. oranj c .

:*ogels: zingcn
cn d-e lammctjcs d-artclen in d.c wcL
Het gïas word-t n1t wccr helder groctrl
zcgt wat ga j ij nu docn?
Dc vogcl s konncn tcrug
cn ik zag gistcren al Ïrccr ccn mui&.
Natur-rrlijk,is d.at nict weart
want;, and-cïs kon jlc nict klaar
I

t Is lente t t lcntc

d.e

t Is lcnte, o wat rcgent het,
ik hoor hct in mrn 'wa^rme bedwant ik lig tcgcn d-c nurrn
wat is hct lrcer toch guur
wacht, ik zLe ccn spook
zaL jk hem slaan 'nct d"c kachclpook?
0 nc e t t is d-c naaï]
clic kan ik to ch nic t sl aan?
Nu draai jk rcc on
en ga drornen van Dik Trom.
t

:
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Oii initiatief

^l^ï

varr d-c konnissie voor

t

berrci j d.ingsf .n c st, he cf t, cle Kcrkeraad- op 4 me,i: eên, herdenkingssanellkomst bclegclr,. a'anvang 19.30 lt1rrr
Zij h'ccft cle .ÏlseF ïd.cft& uit Appelscha
bcrc id-t, gcvonclen d-c ze avond- tc votzo:c8ct:-o Dc hcer ldcrna he ef t ,&c j aren
40- r 45 bcl^nrst nocgcrnaakt ,c:11. aan dc
hand- d-aarvan zelfs eerl rcrruc gcschrche

Veíl

o

Wij "hopcn cla,t u allcn d-c zc avoncl zuït
bij'woncn on gpáamcnf íjk in d.arrkbaarh
hc id. d.c olr.s gc schonkcn rmijhc id. te
hcrd-cnken. I{c t is e chter o ok no d.ig dan

stil te staan bii al dic and-crcn in d-e
wcrcld,, voor wic vrijhcid. nog stcc,ls'
e cn d.roombccld. is
" Voor d.ie Cuizcnd-ol3.'
rncnsell voor wic de wcg near d-o \miihicdnog is af gc slo tcne die gevangen z:-tt'cilr
gomartcl& wordcilr d.ic leven ond-er d-e
:

.

meest rnoc iI ijke ornstand,ighed-cn waarin
van ïnenselijke' weard-igheid- noch uqijhc id- sprake is.
+

end-en d.aarom dat he t goc d. zou
zLJn cle kollckte va,lr d-ic avonó tc bcstcrnmcn voor cie aktic: trVrijhció ook
voor d-c,. Ándcrll .
Latcn wij d-ic in \rcijhcid- lcvcrr mct
rnild-c hand. gcvcírr Nict ornd-at hct oíls'

Ilfij

mc

word-t gcrtraagd, maar uit begrijpchr
uit soliàariteit met al Cie onqrijeno

Kerkvc@t

Twce afgcvaard.igden
orbcre id-end-e vcrgaèe-,
ri-ng. in Heerenveen gcÏrcest" De slotztlt ing veïl' d-e /i, K, Vo zal op 16-17 en
1 B mc i in" Driebergen worden gehouden.
Van Ccr cl ass is Ïlccrcnvee n zLjn vier
pcrsoncn aange'r^re zcn on d.ie vcïged.uring
bij te wonen., -À1Io Ceelnerrcrs krijgen
spro ekracht u
,

r

.

.'

,i

Financiëns:De kollccte voor hct weteldd-iakonaat hccf t opgebracht e f 95 .66,
voor hct ju.bileumfond.s Kerk en Wcrelds
f . 22,20' cn voor d.c zcnd.ing f . 22.9;5 .
Zond-ag 3y 10 en 17 mei word.t er gckollcktecrC vocï d.c Pinksterzcnd-ing en
24 cn 31 mei voor d-c kcrkvoogdij.
Kcrkd-ienstcn

s
t'

' ,,
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ds,vo d. schoot 1O llr.lr

mci,(Ë:ï"l:.i:Ï;'ïoÏàËt*

rr 17 me i, dh",

Wassebal

ià 1 o.0o llo

lo
vcrvolg Kerkbcricht"
KcrkCienste n

zonlae

3t i:ï'

H:"iktr3ïl

l3:33
.;

i:

Zoals in het vorig kcrkbericht recd.s
wcrd. rned.egcd,eeLd-, ís het ziektevcrlof
van on ze :prc d-ikante Dao vo d,We id-c 1 april
ingcg&&t1e

Ïfij hopen in cen volgcnd. kcrkbcrÍcht,
1r. mccr cm blij
nicuws uit d.c pastoric
tc kunncn ncl d-cn,o

:

d.c Kerkeraad..
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TIOEVE BOSCHOORD
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Er word-t

ve

Éb

cl aandacht bcstced. aan dc

vri j c t i j d.sbc ste Cing," Sind.s d.c invo-cring van de vijfdaagse werkweek word.t
cle zeterdag norgen be s tc c d- aaï] I ichame f íjkc ocf eningen irr hc t gyrnnastick
l- okaal tc IrI e d-cler .
Ian ' hcbbcn T/rc c cn n:uziekgrocp d.e
rïBosooïd- Rockerstr d,ic rcgclmatig rcpc tcrcn el1 af en toe ook voor he t
.a

-

'

")-.r

,

voe-l;ticht kornen on hr:n kunncn tc
toncn.:r &1 net ccn gcvariccrd- programma!
&f cr3. toe komen cr veron igingcn uit Cc
orngcving

àic

he

t

tone eI

,:be

ocf cnon en

híer bij ons cen uitvoering govcn.
Ia"n d-e trKle ine dieren af d.el ingrt Veel
jongens hebben konijnen of marnottenu
Diê

word-etï' uitstekend- verzorgd. Hier
'was cen geval waar cen moed-cr konijn
d-e jongen nict wou groot brcngernr.
Trile c t, u hoe of d-e e igcnaa^r hc t kl aar
spgcld-e? 0m Ce vier lxr ï/rcrdcn d-c
kIè int j c s uit d.c rnand. gchaarl d. en mc t
ecn oud-e penicillinc spu'it groot gcblacht " Een gedul d- r'rcrkj e , clat e chtcr
mc'o grotc tocwij d.ing wcrd volbracht.
Oolq zLJn er hier cluivcn cn kanari-ese
parkietcn, ocnd-cn en ganzerro Deze moctcn allcn vcïzorgd. word-en en ik kan u

wel vcrtcllcn clat Cit goc C geber.lrd-o
Daarnaast karr mcn ook hanCcnarbeiduitocf cneno Ook d"it is d-c moc itc waard."
Orn C,-at tc bcsehríjvcn is ccn bcctje

il ijk. Dat nnoc t melL c igcnl ijk
igcn ogcn ge zien hebbcïro' .. . -.

noc
c

Daar d.oct

rne

t

houtsní; d.en, bccldhouT^reil^e , €ffiaillcrcn, schild"crcn en mozaikwcrkeno Daar staat men wcl cens. vqrbaasd.
te kijken " &rkcl c schil d-cri"j cn gaan
ze if s naar ccn tcntoonstcll ing in Àssen*,
men.

',
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Vcrvolg Hocvo Bosoord-

$sssss$ssssss$sssss$s=
Omdat níc t i-c d-ercen d-ie hie" ,'í* d.aar
bclangstclling vbor heeft, z:;it,,s cr d.e
ge%elschapsspelen t zoals d-amrfren en
schakorl. Vcrclcr word-t or veel aan
kaartcn gc d-aan n is er d.e bit j artcompetitie, d-ic cen paar maal per weck Ce
onderl ingc wc'Jstrij den afwerkt " De ze
spclen cen paar maal per jean ook tcgcn
b il j a^letvcrcnigingu4 uit d.e orngcving,
Ook is cr tclcvisic', EIi<c ,wcck rnogcn
dríc j ongcns hc t prograrïlna
voor d-e ko]'
mcnclc wcck uit zaelcerr.
,,

e;

,

Bchalve d-c Synnnastiek word.t er- nog nccr
aan hct licharnc1ij-F wcl z:t j4: gc.dacht.

/il cnigc j arcn óoc tr"Bo soord. nc e aan óc

zatcrd.ágmiaau,g voc tbal compc t:it ie .
Omdat Cc bcwoncrs hier rnadr ocn bcpaal-

ccn gocd-e plocg ccnhc id- tc kwekcnn
Nicttemin d-ocn ze het \rcij, bchoorlijk'
Dan is er nog clc wanCelclub. Die bcsterat uit nrinimaal 1O pcrsoncn en nccmt
aan d-c wandcl tc chtcïIr d.ic hicr in clc
ongcving zrLJ:ne d.cel. Wc' d-ragcn óan specialc wandelkteding cn genicn d.c prij zcflkast $aat d-at hccl goe.d.
Er wordt altijd ingeschrcven. op d-e vijfticn of twintig kilonetero
Tot de volgcncle koór.
om

Hdrvius"

s$s$s$s*s$$sss$ssss
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ProErarnnat
aanvang 11 uu.li
3 me j-: Dos - l[. K.5
2 ncis Tietjcrkl i- Dos Jun. It 2ur,lr
10 ncig Vrij
,ti
9 mei: Dos 1-d-c, Hoeve &sp o rr 2 ulr
r rr 1 O uur
24 me j- s Lr:xia 2 i- Dos
17 rne i- g 1 e p inkstcrd-ag word.t d.e clgenomcn aan d-e korfbal scric te
Elsloo. Door s jrmi-orehr aspii
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van d.e rnaand.
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