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"EVEN BI'JPRAOTEN"
Is 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.
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Henneke Veldmeijer-Velzeboer
Karin Dassen-Boldingh
Alletta Wieldraayer-de Vries
Annegina Beun-Veldhuizen
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Margriet van der 7-ee-ter Schure

FOTO's:

Henk de Vries

MEDETVERKERS:

BEZORGERS:

Fennie Mulder-Flobbe
Nel Bastiaans-v.d. Bom
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jannie van Olphen-van Bruggen
Klaasje Punter-Hofstee

H. Bijkerk
H. Marls
W. Boelen

A

Veurman
R.C. Bos
S.C. Oosterhof
D. Jager

IC Marks
J. Lijsten
R. Span

Mew. Marks
MEDEVYERKERS BUURSCIHPPEN:

Brink

Henk en Sylvia Huizing
Sjoukje Hazeloop en Petra Sandman
Meint Postma en Nellie de Vries

Bezembuurt

Daoken
Alteveer

Jannie Bosma
Klaasje Punter en Karin Dassen

Snels Huae

Boyl Oost

Margret Wijntjes en Grietje Edema
Roelie Groen en Riek Koopstra
Jan Boer en Annie Winters
Jantje de Vries en Alie Wieldraayer

De Wissel
Boyl-Centrum

BiJ Harmke
Bekhof
Westhoek
Boel<zlte
Rij sb erknmp- Meuleveld
Kerlcweg

e.

Annie en Anne Marks
Rijkele Akkerman
Sjoukje Deelstra en Immy Slot
Trijntje Lijsten

o.

Klokkzbuurt

Banknummer: 3L.02.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even BiJpraoten te Boyl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met Henk de Vries. Tel. nr. 1285.
Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden aÍikelen waarvan de
redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgro€p dan cbk. De redactie behoudt 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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Klokkeweg
Mewouw Hielkema is na een verblijf
in Soolstede weer in haar eigen huisje
aan de Klokkeweg.Ze kan zich weer
uitleven in haar bloementuin, wat haar
grote hobby is. De tuin ziet er weer
keurig uit.
Jacob is voor de tweede maal in een
half jaar tijd geopereerd in ziekenhuis
de Tjongerschans in Heerenveen.
Wij bedanken alle autobezitters
die 4ij in staat stelden 's avonds op
bezoek te gaan. Allen die prachtige
kaarten hebben gestuurd, voor de telefoontjes, die mensen die bij thuiskomst
bloemen en fruit hebben laten bezorgeq de bewoners van de Klokkeweg
die ons verrast hebben met een vleesbon en niet te vergeten Appie en Rinse, die voor kabouter speelden als het
gazon gemaaid moest worden. Het was
weer geweldig. Zo zíe je maar weer dat
in ons kleine dorpje Boyl heel veel
mensen met je meeleven, bedankt!
Jacob en Trijntje Lijsten

Hartelijk welkom aan de Klokkeweg
nr. 2 zijn Jolanda van de Boer en Jan
Riemersma. Jan is afkomstig uit Heerenveen en heeft daar ook zijn werk.
Jolanda is pas geslaagd voor schoonheidsspecialiste/ pedicure/manicure.
Dus dames willen wij er wat verzorgder
uitzien of hebben we last van likdoorns, Jolanda weet daar wel raad
mee. rffij wensen jullie nog heel veel
gelukkige jaren in onze buurt toe.

T. Lijsten-Meder.

\_
We hebben in een vorige krant

eens

geschreven over oÍrze oud straatgenoot
Wessel Boelen. Het ging toen niet zo

De laatste keer voor de vakantie nog
een aantal nieuwtjes. Het dorpsfeest
was voor onze buurt geslaagd. We
waren 3e bij de zeskamp
Het huis van Jack en Ellen is inmiddels
verkocht, ze zijn al druk aan het verhuizen, maar ze wonen er nog niet.
Alweer een volgende verandering,
Klaas en Hedwig hebben hun huis te
koop staan. Johny heeft een'le plaats
veroverd in de landelijke keuring van
het N.R.S. te Utrecht met êên van zijn

koeien, proficiat! Sjoukje heeft een
vinger gebroken bij het verzorgen van
haar schaapjes. Grietje van de Schoollaan is geopereerd en nu alweer herstellende, het gaat goed.
Als de dorpskrant uitkomt zal Monique
en Steef er wer een baby bij hebben.
We vergeten nog te vertellen dat we
met zijn allen bij Jack en Ellen in hun
nieuwe woning in Medderveen een
gezellige avond hebben gehad. Ze
hebben een prachtig plekje daar.
Prettige vakantie en tot september.
Sjoukje en Petra.
l

Biï

Harmke

operatie ondergaan vanwege verwijde
bloedvaten in haar buik.
Wat de operatie aan haar galblaas
betreft is het allemaal wel aan de beterende hand, maar met de bloedvaten
gaat het niet echt goed. Op wijdag 1
juni moest zij naar het ziekenhuis voor
een echo, maar 's avonds thuis had ze
zo'n pijn dat ze toch weer werd opgenomen. Gelukkig mocht ze zondags 3
juni weer naar huis. Wij als Brinkbewoners wensen haar veel sterkte de komende tijd.

Op 3 mei behaalde onze buurtge4oot,
de heer Harm ZuíL de resoecíábele
leeftijd van 90 jaar. Wij felici{ftn het
echtpaar Zuil alsnog van hart€ en wensen hen samen nog een flink aantal
jaren in goede gezondheid.

Friesland College.
Jolanda Mar}s mag zich nu directiesecretaresse noemen. Zij slaagde in Groningen en hoopt ook een leuke baan te
vinden.
Allen proficiat en succes in het nieuwe
schooljaar en het vinden van een baan.

Geboren.........

Geheel onvenpacht werd op 24 mei de
familie van der Velde verrast met de
geboorte van hun zoontje Remon.
We wensen Gerrit en Gerrie, Ronnie
en Stefan veel geluk met hun zoontje
en broertje.
Nieuwe bewoners........
In mei is de familie Kojic aan de Brink
komen wonen. De familie Kojic komt
uit Bosnië. Twee jaar geleden hebben
ze alles achter moeten laten in Bosnië,

Jantje en Alie.

en zijn Nada en Stojan Kojic, samen
met hun zoontje Bojan, met hulp van
het Rode Kruis in Nederland aangekomen. Ze werden opgevangen in het
asielzoekerscentrum Creilo, gemeente
I-aren. Vorig jaar werd het gezin verblijdt met de geboorte van een doch-

Snels Hutte
In de vorige krant meldden we dat Els
Schimmel in Groningen in het ziekenhuis lug, maar ze is inmiddels weer
thuis. Ze moet nog wel drie keer in de
week voor therapie naar Groningen.
Wim en Alie Kleinhoven gaan na 33
jaar aan de Doldersumsestraat gewoond te hebben naar de Boylerweg,
waaÍ ze een paar jaar geleden al eens
een huis gekocht hebben. Wim en Alie
kunnen nu lekker genieten van hun
oude dag. Albert gaat verder met zijn
Janet op de boerderij.

tertje Jasna.
Ze hebben gelukkig nog wel contact
met familie in voormalig Joegaslavië.

De familie vindt Boyl een mooi

en

rustig dorp, alleen de taal is een groot
probleem, maar hiervoor gaan ze in
september een cursus Nederlands volgen. Ze hopen dan ook wat meer contact te krijgen met de bewoners van
Boyl.
Wij wensen hen veel voorspoed en

Klaasje en Karin.

geluk.

BninL
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Wij wensen iedereen een hele zonnige,
mooie, prettige, vakantie toe.

Ziekgnhuisopname..........
Mewouw de Best werd op 6 mei opge'
nomen
het ziekenhuis voor een
operatie aan haar galblaas, zij mocht
op 2l mei het ziekenhuis weer verlaten
maar nu moet ztj in december nog een

in

nk en Sylvia.
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op zaterdag 18 juni was het dan zover. De vlag kon uit, want de
verbouwing van onze kerk was klaar. Ter geregónheid hiervan
werd er door de kerkeraad "open huis" gehouden. Een groot aantal belangstellenden heeft kennis kunnen nemen van de interne
verbouwing, het werk van de schilder en de technische uitvoering.
ook de inbreng van de fa. Tolman mag niet onvermeld blijven
Een aantal bezoekers bracht,en bloemen mee, hetgeen de fáestelijke
aanblik nog meer verhoogde.
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om een kijkje in de
kerk te nemeni en dat we1 zou willenr rêêft dan even kóntakt op
met de kerkeraad.
Zondag 19 juni was er een feestelijke dienst in de kerk. rn
deze dienst trerd voorgegaan door mevr. Hartholt in haar nieuwe
toga. verder was er muzikale mederrerking van Gerben Nijsing
en zong Maele Benders een aantal liedjes, mevr. w. de ÍrieÁSchipper 1as enkele bijbetgedeelt,en.
Beroepingsverk:
A1s u dit leest dan heeft er op 4 juli j.1. in Makkinga een
gesprek plaatsgevonden tussen de diverse kerkeraden vàn
Frieslands End, en de mogelijke te beroepen ds. Braakman,
afkomstig uit Maartensdijk.
Genoemde predikant hoopt op zondag 10 juli in een gezamenlijke
dienst voor te gaan in Oldeberkooó.
De geplande dienst in Boijl die dag komt, te vervallen. Het is
wel de bedoeling dat mevr. Germs-I{lapuijk op een latere datum
een dienst za houden.
Zomerzangavond:
Zondag 7 augustus wordt er in de Ned. Herv. Kerk te Boijl
een zomeÍzangavond gehouden.
Medewerking zar worden verl-eend door de fam starkenborg,

mevr. W. de Vries-Schipper en mevr. A. Conradi.
Er zaL koffie en frisdrank zíjn. aanvang 20.oo uur.

dat we u mogen begroeten.
Op ),7 en 18 juli is er een reisje voor de jeugd naar Amsterdam. Op dit moment zíjn er 7 deelnemers, er zouden er no9t
wel een paar bij kunnen . fnlichtingen daaromtrent bij
Mevr. W. Hartholt
05 1 60- r2r57
Mevr. L. Dolstra
0s61 2-r5L2
We hopen
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10 juli
17 juli

24 juLí

Oldeberkoop
Oldeberkoop
Makkinga
Oldeberkoop
El-s1oo

31 juli

7 augustus

Oldeberkoop

Boij I

Oldeberkoop
Maklcinga

14 augustus

Oldeberkoop
E1sloo

2l augustus

Oldeberkoop

28 sugustus
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septemher

1 september

Boij

1

Oldeberkoop
Makkinga
Oldeberkoop

Boij

1

Els1oo
Gezamenl-i

9. 30

Ds. Braakman

9. 30

Ds.
Ds.
Ds.

Gezamenlijke dienst
10.00
9.30
10.00
9. 30

10.00
9. 30

10.30

doopdienst
9.30
10.00
9. 30

G. Wassenaar

E.,t. Struif
J. Rowaan
Mw. L. v. Dijk-Veenstra
Dhr. J. Droogsma
Ds. R. Boonstra
Mw. Harthol
Ds.

Mw.

Ds.
Ds.
Ds.

10.00

Mw.

9.30
10.00

Mrs.

E.J. Struif
Hartholt
R. Boonstra
E.J. Struif
B. Haanstra
W. Hartholt

Ds. U. Zwaga

9.30

Ds.

10. 00

Mw.

10.00

Mw.

L. v. Dijk-veenstra
W. v.d. Zwan
W. Hartholt
Ví. Hartholt

jke Dienst Streekgemeente Ziekenzondag

18 september

Oldeberkoop
Makkinga

9.30
10.00

Ds. W.K. de Haan
Ds. H. de Wolf

25 september

Oldeberkoop

9. 30
10. 00

Ds.
Ds.

E1s1oo

en

D. Voortman H.A.
E. Bosma

Het is alweer even geJ-eden dat wij als 60 plussers de spits

mochten afbijten van het dorpsfeest.
De gedachte laat de "oudjes" maar voorgaan, valt bij de deelnemers wel in goede aarde.
Deze middag is altijd gezeltig, er wordt door veel 60 plussers
meegedaan, we doen spelletjes, er is een drankje en een hapje

en er wordt veel bijgepraat.
De dames die dit voor ons mogelijk maken, wil ik dan ook, ik
neem aan ook namens a1le deelnemers hartelijk bedanken voor
hun inzet om deze middag voor ons mogelijk te maken.
Hartelijk bedankt en hopelijk votgend jaar nog meer deelnemers.
Mieke Dikstaal.
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Beste Boyligers,

Het dorpsfeest ligt al weer enkele weken achter ons, en de eerste voorbereidingen
voor het nieuwe feest zijn al weer gemaakt. Het afgelopen feest kende hoogtepunten
en helaas een dieptepunt.

Als hoogtepunten kunnen genoemd worden de middag voor de 60-plussers en de
fietstocht beiden met een record aantal deelnemers. En niet te vergeten de optocht.
Als tegenvallend moeten we de zaterdagavond aanmerken. Waardoor het onprofessionele optreden van de medewerkers van promotec een groot deel van het publiek (te)
woeg de zaal verliet. Deze avond was met name ook een teleurstelling voor de
commissie die deze avond organiseerde zij hadden beslist iets anders verwacht. Ik
vind het dan ook van een juiste instelling getuigen dat deze commissie direct aan het
werk is gegaan om voor het volgend jaar een daverende feestavond te organiseren.

Hierbij wil ik ook een ieder bedanken die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt
aan het dorpsfeest. Zonder de hulp en inspanning van alle commissie leden en
wijwilligers is het onmogelijk een feest te organiseren.

Het is dan ook jammer te moeten constateren dat het aantal mensen dat mee wil
werken aan de organisatie gestaag terug loopt. Zo zijn er op dit moment 2 buurten
zonder contactpersoon, zoeken we nog naar iemand die meeuril helpen de fietstocht te
organiseren en zitten we op dit moment ook (spreekwoordelijk) goede stuurlui op de
wal staan. Commentaat eÍL vooral achteraf is maar al te makkelijk. Willen we ook in
de toekomst een dorpsfeest kunnen organiseren dan zullen we dit met z'n allen
moeten (blijven) doen.

Tijdens de nabespreking willen we de vraag aan de orde stellen of we de huidige
opzet van het feest moeten continueren of dat we het feest anders moeten opzetten.
Alle ideeën en suggesties zijn dan ook welkom.

Tot slot wil ik iedereen een heel prettige vakantie toewensen.
Joop Benders,
voorzitter.

Spelmiddag 60 +
Ook dit jaar was er op donderdagmiddag een gezellig spelcircuit opgezet in de Tille.
Na opening door Joop, werd er eerst genoten van een kopje thee of koffie met eigen
gebakken cake. Hierna werd er sportief gestreden door maar liefst 44 personen. Toen
was het pa:uze en onder het genot van een drankje en een hapje werden er nog
enkele spelletjes bingo gespeeld. De winnaars hiervan kregen een eigen gebakken
cake of chocola, terwijl de prijzen van de spelletjes bestonden uit bloeiende plantjes.

Hier volgt de uitslag van een geslaagde en heel gezellige middag.

1.

Groep 4

Groep 6
Mieke Dilcstaal
Genit Beun
Marietje Pluim

M*gie lager
fan Boer
Sietse Oosterhof
Gré Bovenkamp
Hendik Oosterkarnp

Ianke Mailly
Lies Beun
Dieuwkje Hoogeveen
Ian v.d Berg

Iansje Mulder
Mar. Stilanort
Petra Sandtman
Ieltje de Vrtes
Neeltje Veldhuizen
Iaruje v.d. Berg
Wetslce de Vries
Annie Wïnters

Bingo:

I. v.d Berg - G. Alckerman
L.Beun-KMarl<s
Mevr. Uffi
Poedelpijs: A. van Weert

Kinderspelen
De kinderspelen stonden dit jaar in het teken van: sport, in de vorm van een
zeskamp. ondanks het slechte weer, hebben de kinderen toch genoten van de
spelletjes. Na afloop kregen de kinderen een lekkere medaille en een ijsje voor de
goede prestaties!

Wij willen alle wijwilligers bedanken voor de hulp!
Bedankt!!

Feikje, Nellie, Mariëtte, Liesbeth

Vrijdagavond
ndanks het regenachtige weer hebben er 83 mensen deelgenomen aan de puzzel-wandeltocht. Het leuke en ook de bedoeling van deze avond was, dat er zowel veel
oudere alswel hele jonge deelnemers bij waren.
Men startte vol goede moed en maakte menigmaal gebruik van de paraplu, zelfs werd
de tocht door enkelen onderbroken bij café het Zwaantje om daár onder het genot
van een kopje koffie een buitje af te wachten. Na afloop werd ook nog even geáelig
na- gezeten en over en weer de route besproken.
De commissie en ook de deelnemers kunnen terugzien op een geslaagde avond en
eerstgenoemde kwamen na enkel rekenwerk tot de.volgende uitslag:
Een gedeelde 1-ste prijs voor dhr. G. Pijlman en zoon E. Pijlman met 29 punten.
De 2:de prijs ging naar R.A. Groen en M. Neuteboom met 22 r/z punt.
Zondagavond is bij,de prijsuitreiking hen uit handen van een nog goed bij stem zijnde
voorzitter een envelop met inhoud overhandigd.

Gerrie T. en Gerrie B.
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Optocht versierde wagens

BuurÈ

Thema

BoyTenreg
Centram

CaLve

8L

Bekhofweg

Venz Eagelslag

80

2

70

3

Dol,dersumse-

AJ-feen

TotaaJ
Puaten

voor be ik er

Pl.aats
J

straat

schuit

Rerl<ueg

Verzekeringen

66

4

Oostvierde parten

Yogo Yogo

65

5

Boschoordveg

H.oveniers bedrijt
t Groene Hart

60

6

KTokkeweg

HaR

groenten

58

7

De Brinb

Verzeheríngen
(foutje badankt)

57

I

57

I

VeiTíg verkeer

56

10

Boylerneg
cenXrum WesX

CaÍe l4ai77y

55

1-1

De líissel

Tropisch

52

1_2

AJteveersweg

uit

kom

Rijsberkanpen GroTsch bier

l4euleveldweg

Boylenteg
oosÈ

IVeder-land

(

alles onvattend

)

lo

orginaTiteits prijs
Eeidi und Peter

ZESKAMP
Hierbij nog even een terugblik op het traditionele onderdeel van het Dorpsfeest, voor
wat de, zaterdagmiddag betreft: de "zeskamp". Hoewel het dit jaar, vanwege de
versierde optocht geen zeskamp, maar een vijfkamp geworden was, was het enthousiasme en fanatisme er niet minder om en er werd dan ook fel gestreden om die fel
begeerde wisselbokaal, die deze keer in handen viel van "Boylerwèg-oost".
Van harte proficiat en verder wil ik een ieder bedanken, die op wàt voor manier dan
ook heeft meegeholpen aan het welslagen van deze middag.
Hieronder volgt nog even de totale uitslag van deze vijfkamp.
1. Boylerweg- Oost...................... 57 pt.
Boel<elte/Ríj sb erkamp............. 5 3 pL
3. De BezembuurÍ................ ...... 5 I pt.
4 De Daoken /L........................47 pt.
5. De
......46 pt.
6 B oylerw eg-Wes t...................... 4 0 pt.
6. Alt arcers - /D oldersums ew eg.. 40 pt.
& Boylerweg- Centrum............... 37 pt.
9. De Daoken L................ ..........34 pt.
lADe
......28 pt.
1 l.Kerk-/K1okkeweg................... 27 pt.

2

WïsseL.......

Brtnk........

Namens de "Zeskamp commissie"
Anne Slot
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De zaterdagavond
Een avond om snel weer te vergeten.
Want helaas is deze avond niet geworden wat we er van verwacht hadden.
Ons was een'Vervelende show en een avondwllend" programma beloofd. Nou dat is
het dus niet geworden.
Ze begonnen al veel te laat en het geluid was ook nog eens veel te hard.
En terwijl er nog heel veel verzoekjes lagen, vond de presentator zijn stem veel
leuker. Dat was nogal ergerlijk.
Nu is er een brief naar het boekingskantoor gestuurd door onze voorzitter waarin we
proberen om het geld terug te krijgen om de doodeenvoudige reden dat het "waardeloos" was. jammer, maar helaas.
Gelukkig hadden we Renzo Tortora nog op het programma, maaÍ die kon het ook
niet helpen dat de zaal zo goed als leeg was.
Nu hopen we dat u volgend jaar toch weer massaal naar de zaterdagavond komt,
want we hebben nu toch wel een topband gecontracteerd, die garant staat voor een
avondje gezellig dansen ( van 20.00 tot 2.00 uur) en wel
TURBO
De rest van ons programma blijft nog even een verrassing.
De zaterdagavond-commissie.

Dus hopelijk tot volgend jaar!!!

1'!

De stratenquiz

Net als voorgaande jaren is de quiz weer een succes geweest. Er is weer naar
verschillende instanties gebeld, zoals de Franse ambassade, directie van de Eurotunnel, Farnholt in Noordwolde etc.
\Me merken ieder jaar weer opnieuw, dat de verschillende buurtjes steeds meer
informatie vergaren het hele jaar door.
De uitslag van de quiz was als volgt:

5.

De Wissel
Boyl Centrum
Bi'j Harmke
De Daoken
De Bink

6.

Kerlcvveg

7.

Behof

1.

2.
3.
4.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

251 punten
248 "

247
245,5
239

238

233
225

Boyl Oost
Alteveer

/

Rijsb erl<anp M eul arcld
Bezembuurt
Boekeke
Snels Hutte

Kokkeweg

Alletta en Henneke.

224,5
224
206
195
lgg

179
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"
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Vragen over

1.

Boyl

all
o

A. Welke buurt won de playbackshow zaterdag 9 aprilj.l.?
Antw: De Daoken
B. Welk nummer werd door de winnaar(s) ten gehore gebracht?

Antw:

Afrika

C. Geef de naam van de artiest(e) die dit nummer uiWoerde?
Karin Bloemen

Antw:

D. Geef de naam c.q. namen van de'Boyliger artiest(en)'die dit nummer playbackte(n)?
lnez v.d. Zee, Janny Westerveen, Ynze de Vries

Antw:

2.
3.

Bijwie in Boyl, waant u zich in het wibe westen?

Antw:

Fam v. LieÍland

Wat staat er op het huis aan de Doldersumsestraat 36?

Antw:

Eureka

GeeÍ de naam van de laatste boreling in Boyl in 1993?
lsac Jacob de

Vries

Antw:
5.

Hoeveel kinderen bevinden zich in

l{Og HEgï_

_. .

't laatste wagonnetje van het logo van de Peuterspeel-

zaal?

Antw:
6.

geen

Hoeveel hartjes zitten er in elk der bomen van het logo van 'het Groene Hart.?

Antw: ln elke boom
7.

29

A. Wie waren de jury-leden van de praalwagens dit jaar?
Antw: dhr. M. Hoogeveen, Dhr. Oostra, en Mevr. Dooremaal

B. Wat waren de thema's c.q. reclames die werden uitgebeeld door de verschillende
buurtjes?
Geef zoveel mogelijk namen van de buurtjes en hun thema's. Voor iedere juiste buurt én
juist thema is 1 punt te verdienen.
Antw:

Calvé Pindakaas

-

Boyl Centrum; Venz 100 iaar

-

BekhoÍ; Alleen voor beschuit - Ahe-

veer/Doldersumsestraat; Groenten van Hak - Klokkeweg; Veilig Verkeer - Boyl OosU RVS
vezekeringen - Kerkweg; Reaal- Brink; café Harmke - Bi'j Harmke; Grollsch - Rijsberkamp;
Het groene Hart - Daoken; Yogho Yogho - Bezembuurt; Gocktail - de Wissel.
8.

A. Wanneer werd de Boylerweg op Íeestelijke wijze geopend?

Antw: 5 november

1993

B. Wie onthulden de door fa. Heymans aangeboden plattegrond?
Annelies Dolstra en Harm Zuil

Antw:

C. Waarom werden juist déze inwoners van Boyl hiervoor gevraagd?

Antw: de'jongste'
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o

o

Íietster en'oudste. busreiziger

D. Wie schreef een speciaal openingslied op de melodie'Happy days are here again.?
Hans Meijer

Antw:

9.

Hoeveel zgn. 'Amsterdammertjes'zijn er geplaatst langs de Boylerweg?
geen

Antw:

13

10.

Hoeveel nieuwe lantaarnpalen branden er 's avonds na 11 uur langs de Boylenreg (binnen
de bebourwde kom)?

Antw:
11.

[ï:f3i,j;?:"ff"ï

Antw:
12.

17

p

vlaooeties staan er in het tweede nummer van onze dorpskrant

135

Wie hebben er zitting in het huidige bestuur van de aÍdeling voetbal DOS-Boyl?
lsac de Vries, AlbertJan Veening, Anne Marks, Jan Mailly en Ep Blaauwbroek

Antw:
13.

Vul het iuiste woord in, plaats vervolgens de woorden in de juiste volgorde en ontdek om
welke inwoner uit Boyl het hier gaat?
Antw: Er is geen l,ÁND met hem te bezeilen
't Gaat hem geen ZEE te hoog
Het ligt er dik boven OP

e1

De naam luidt: OPZEEIÁND

o

Rondle 'Slght.seeing'
Komt U onderweg per ongeluk, expres, spontaan dit bordje
tegen (Íoto) en weet u het juiste adres te geven, dan verdient u 10 bonuspunten extra.
Doldersumsestraat 12, deze vraag is vervallen omdat het bordje vroegtijdig was verwijderd.

Politlek Alerklezlngen
1.

ln dit jaar zijn er meerdere verkiezingen in Nederland. Voor welke verkiezingen ontving
een oproepkaart en geef de juiste datum van de stemming?
Antw: Gemeenteraadsverkiezingen 2 maart 1994
Parlementsverkiezingen 3 mea 1994
Europese verkiezingen 9 juni 1994

2.

Wat was het opkomstpercentage in Boyl bij de gemeenteraadsverkiezingen?
(omclrkel het luiste antwoord)

4.65,3% 8.68.1% C.70,2%

3.

4.

Sinds wanneer hebben vrorruen stemrecht gekregen?

A.1919 8.1921

Wat was de zetelverdeling van de vier grootste partijen bii de

A.
B.

c.
5.

C.1923

PVDA
36
37
37

CDA
33
33
34

WD
31

30
31

f

kamerverkiezingen?

D',66

24
26
24

Welke partiien doen voor het eerst hun intrede in de Tweede Kamer?
Antw: AOV (Algemeen Ouderen Verbond)
Unie 55+
SP (Socialistische Partij)

l4

w{r

i5 DiT-...

6.
7.

?t

Wat wordt onder een 'paarse' coalitie verstaan?
coalitie zonder CDA, van de partijen PvdA, WD en D'66

a

Antw:

Wie gaf koningin Beatrix 3 worsten tijdens zijn Íormatie-advies en wat was de reden?
van de SP
'Het zal hem worst z[n welk kabinet er kornt, hij is toch tegen'

Antw: Jan Marijnissen

SPORT

1.

A. Welk Nederlands tennisduo won voor het eerst in de geschiedenis een Grand-Slam
titel?

Antw: Jacco Ettingh en Paul

Haarhuis

B. Wat kregen zij behalve de beker tijdens de prijsuitreiking nog meer?

Antw:

een hoed

a'!

C. Welke titel behaalden zijtevens?

Antw:
2.

3.

de wereldtitel

o

Wat was de top 3 van de 5 km schaatsen voor heren, tijdens de Olympische Spelen in
Hamar, Noorwegen?
Antw: 1. Koss 2. Stórelid 3. Ritsma
Met welke landen is Nederland ingedeeld in groep F voor het WK-voetbal in Amerika?
Marokko, België, SaoediArabië (Nederland)

Antw:
4.

Ronald Koeman en andere voetballers zijn enthousiast over een door Adidas ontwikkelde
nieuwe voetbalschoen; de zgn.'schubbenschoen'
Onder welke naam heeft Adidas deze schoen in de handel gebracht?
Annr: Predator (roofdier of roofuogel)

5.

Het scheelde niet veet of Ronald Koeman zou de g" Nederlander zijn geweest die
een Europacup I voetbal won.
Welke Nederlanders mochten dit wél beleven?

3 keer

Antw: Johan cruyff, Piet Keizer, Heinz stuy, wim suurbier, Barry HulshofÍ, Johan
Neeskens, Gerrie MUhren en Arie Haan

6.

Wat is de volledige naam van de Braziliaanse autocoureur die op 1 mei het leven liet op
het circuit van lmola, ltalië?
Antw: Ayrton Senna da Silva
_________J

ALGEMEEN
1.

A. Welk land gaf als enige punten aan Nederland tijdens het Eurovisie songfestival voor
het lied van Willeke Alberti?
Antw: Oostenrijk
B. Hoeveel punten scoorde zijtotaal?

Antw: 4 punten
C. Wat was de titelvan Willeke's liedje?

Annr:

'Waar is de zon'

VeRA.l
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2.

Welke steden bezocht koningin Beatrix dit jaar ter gelegenheid van Koninginnedag?
Emmeloord en Urk

Antw:
3.

A. Op welke wijze werd door de Amerikaanse veteranen op 5 juni j.l. de 50" herdenking
van D-day herdacht?
Antw: door een parachutesprong op dezelÍde plaats te maken (bij Saint Mère Eglise in
Normandië).
B. Waar staat

Antw:
4.

de'D' in D-day

voor?

Decision Day

A Wat is het eerste dorpje dat je tegenkomt

wanneer je met de trein vanuit Engeland naar
Frankrijk gaat door de nieuw aangelegde Kanaal/Eurotunnel?
Antw: Coquelle

CICI
aa

B. Wanneer reed de eerste diensttrein?

Antw: 6 meij.l.
C. Wie openden ofÍicieel deze nieuwe verbinding?

Antw:
5.

6\

6\\
'o

6\o

Koningin Elizabeth van Engeland en President Mitterand van Frankrijk

A. Sinds wanneer zijn de omstreden 'kras'Joten in Nederland verkrijgbaar?
Antw: sinds 9 meij.l.
B. Hoe luidt de tekst op deze loten, om gokverslaving tegen te gaan?
speel met mate'

Antw: 'voorkom gokverslaving,

C. De 'kras'-loten staan onder superuisie van de Lotto. Waaraan komt het

grootste

gedeelte van het opgebrachte geld ten goede?
Antw: 65% sport
35% cultuur en maatschappelijke doelen
6.

A. Wat is de oudste vuurtoren van Nederland?
De Brandaris

Antw:

B. Hoeveel jaar bestaat deze?
Antw: 400 jaar
7.

Hoeveeljaar bestaa de Tulp (bloembol)?
Antw: 400 jaar

8.

Sinds 1914 is Moederdag een wetteliik erkende feestdag geworden. We voerden als
éérste Moederdag in?
Antw: Amerikanen

o

Hoe luidt de naam van de éérste Nederlandse muscical die Broad-way bereikte?

Antw: 'Cyrano'
10.

Als u in Staphorst de delicatesse'Staphorster-Aaltjes'zou bestellen, wat het ondernemersduo Albert en lds Postma voor elkaar proberen te krijgen, wát krijgt u dan geserveerd?
Antw: Meelworm

11.

Ongeveer 450 van de 2O28 sterren die op terrastegels staan in Hollywood zullen worden
verwijderd!
A. Hoe heet deze bekende straat in Hollywood waar deze tegels zich bevinden?
'Walk of Fame'

Antw:
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B. Wat is de reden van deze verwijdering van de tegels?

Êffi0,",
C. opknapbeun

---========
JE MOET ER MAAR OPKOMEN III
1.

Wat is het eerste woord in een oÍÍiciële tekst van de Nederlandse koningin?

Antw:
2.

3.

Wii

Welke nog levende diersoort is het meest veruant aan de dinosaurus?
Antw: krokodil
Op welke dag van de week valt
Maandag

Antw:
4.

5.

I

januari

2OO1?

1'!

Wat doet u als u een gebbetje maakt?
Antw: grapje/geintje

Waar vind u de Mercuriusberg en de Zonneberg (ook wel de berg van Apollo genaamd)?
resp. onder de pink en middelvinger

Antw: op uw hand,
6.

7.

Welke sportieve juristen bewaken grenzen?
Antw: grensrechters
Wat ontwierp en maakte Chippendale?
meubelen

Annr:
8.

Welke kloosterorde is bekend door haar bier?
de Trappisen

Antw:
o

ln het velvan welk dier hullen wolven zich spreekwoordelijk?
van het schaap

Antw:
10.

Welke drank bestaat uit rum, kokosmelk en ananassap?
Antw: pina colada
---i-J-

Bijlage

1.

LET OP: IEDERE JUIST OMSCHREVEN PLEK lS 10 PUNTEN WAARD

Waar bevlnden w[ ons?.....................1n en rondom Boyl.
Flets, wandel of rl| naar de lulste plek en beantwoord daar de gevonden vÍaag.
Foto 1.
Plaats: PicknicktaÍel in het Kerkebos
Vraag 1.
Antw: A Oranjewoud
Antw: B Bontebok
Foto 2.
Plaats: Oude lJsbaan Boekelte
Vraag 2.
Antw: A
Heerenveen
Antw: B
Bakhuizen

NAT BETEIGNT....

l7

2
a 2
o

Foto 3.

Plaats:'Bosje bij de Brink'op de hoek bij B. Slot.
3.
Antw: A
Donkerbroek
Antw: B
Piaam

Vraag

Foto 4.

Plaats:'Speeltuintje/Picknickplaats' bii Bosschoord
4.
Antw: A
St. Anna0acoba-parochie
Antw: B
Ravenswoud

Vraag

Bijlage 2.
LET OP: VOOR IEDER JUIST ADRES VERDIENT U 1O PUNTEN
Langs de verschillende wegen in Boylzijn enorm veelverschillende erfafscheidingen te vinden.
Hoe luidt de naam van de bewoner(s) en geeft het juiste huisnummer van het bijbehorende pand!

1
Íoto 2
foto 3
Íoto 4
Íoto 5
Íoto

(Boylenrrteg)

Fam. v. Olphen, Boylenreg 75
(Alteveersweg)
Fam. Bovenkamp, Alteveerwrteg 44

o?
ir'

(Boylennteg)

fam. Hoogers, Boylenreg 147
(Oostvierdeparten)
Íam. Sandtmann, Oostvierdeparten 54a
(Boylerweg)

fam. de Vries, Boylenreg 109
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Bljlage 3

Waar in Boyl vindt u respectievelijk déze'advenenties' terug?
(naam+adres)

foto
foto
Íoto
Íoto

1
2
3
4

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

?t

Punter, Doldersumsestraat 24
Meijerhof, Boekelte 6
Boelen, Boylerweg 76
MeijerhoÍ, Boekehe 6

a

===:= === == = = === ======== ==:======

=

===

=

===

=

Bijlage 4

Waar in Boylvindt u respectievelijk déze reclamekreten, logo's, e.d. terug?
Antw:

Íoto 1
Hoe luidt de naam van het bedrijf behorende bii dit logo?
Antw: De Ruif, Sportprijzen Oldeberkoop

1B

=: === ==== = ==

foto 2
Wat voor soort bedrijf is dit?
Antw: Een bank (Coop. Voorschotbank)
Íoto 3
Wat is dé reclamekreet van dit bedrijf?
Antw: Omdat schilderen een kunst is!

Hoe DE UBotr t^,

Íoto 4
Vul de ontbrekende tekst in.
Antw: grote ondersheid

VAN

Íoto 5
Wat wordt er nog meer verkocht volgens de volledige tekst?
Antw: Huishoudelijke art. en veevoeders
foto 6
Wat is de vestigingsplaats van dit bedrijf?
Antw: Jubbega

HOE WAKKER BENT U??
Hoeveel maanden hebben 28 dagen?
alle maanden

1.

Annr:

Een boer heeft 16 schapen, alle met uitzondering van 9 schapen, dood, Hoeveel leven er
nog?

2.

Antw:

I

Hoeveel dieren van elk soort nam Mozes mee in de ark?
geen enkele, Noach nam ze mee

3.

Antw:

?y

4.

Je bent mijn zoon, ik ben niet je vader.
Wie heeft dit gezegd?
Antw: moeder

5.

lemand gaat een donkere kamer in met een doosje lucifers. Hij wil licht. Er is een olielarnp,
een kaars en een open haard. Wat zal hij als eerste aansteken?
Antw: de lucifers

6.

Een dokter in Nijmegen heeft een broer in Maastricht, maar die broer in Maastricht heeÍt
geen broer in Nijmegen. Hoe zit dat?
Antw: het is een vrouwelijke dokter

==

=====::::== ===: =: = =::===
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Voorbeelden:
Gehoororgaan

Larve

Aardiq +

Zuidvrucht +

Bloem

Klap

Oplossing: Larve

Aardig=
Bloem

=

=

Made

1-;s1

Madelief

Gehoororgaan= Oor
Zuidvrucht = Viig
Klap - Oorvijg
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aa.
a

aa.
o
OPDRACHTEN
1.

ANTWOORDEN

Omlaag

Klao +
Regen
2.

Neerslag

Vloerbedekking

Bloem

+

Ud van bemanning
3.

4.

5.

Matroos

Slee

Overschot +
Vezekerde bewaring

Anestant

Voctrtig

Lichaamsdeel

+

lemand die veel drinkt

Nathals

Slee
Grootmoeder +
Geur

Aroma

Om welke MERK producten gaat het hler?
1.

'......Op een dag drink je geen bier meer......,'
Antw: Grollsch

2.

'......Een beetje vreemd, maar wel lekker.......'
AntW: Rivella Light

3.

'.......Daar geniet je langer van...............'
Antw: Chokotoff

??,
a

=============== = ================== == == = ==============
MUNTEENTIEDEN

Wat voor munteenheden hebben ze in:
Italië
Polen

lndia

Rusland

Suriname
Oostenrijk
Noonregen

Lire
ZloW
Roepie
Roebel

Gulden
Schilling
Kronen

HoE
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lrgêr-

-, .

ANTW: een beetje opgewonden

3.

ruF

6RUpÉN

ANTW: Het ligt voor het grijpen

Welke Frlese plaatsnamen zfin hler cryptisch omschreven?
Vraag 1.
A. Koninklijk Bos = Oranjewoud
B. Gevlekt mannelijk dier = Bontebok
\lVelke Frlese plaatsnamen zfin hler cryptisch omschreven?
Vraag
A. Mannen in turf Heerenveen
B. Kookwoningen = Bakhuizen

2.

:

Welke Friese plaatsnamen ziln hier cryptisch omschreven?
Vraag 3.
A. Zwarte Pantalon = Donkerbroek
B. De nachtkleding is niet compleet = Piaam
Welke Friese plaatsnamen zijn hler cryptlsch omschreven?
Vraag 4.
A. Goedheiligman in een vrouwengemeenschap = St Anna/JacobaParochie
B. Zwarte vogels in het bos = Ravenswoud
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Verslag Fietsto cht 1994
Dit jaar hadden wij bij de fietstocht ideale omstandigheden: mooi weer wat zaterdags
ook nog voorspeld was, met als gevolg een record aantal deelnemers te weten 224 en
dat is 4 deelnemers meer dan het vorige record.

Nu de verklaring van de route beschrijving.
Na de Tille uit rechts en eerste weg links bevonden wij ons op de Kerkweg hier werd
de waag gesteld:Aan welke media denkt u hier? het antwoord kon worden gevonden
op de bordjes "Vogelwacht Boijl e.o." en de EO is een omroepgemachtigde , dus kon
u denken aan drie media te weten: radio, televisie en (omroepblad)krant. U moest
twee van de drie antwoorden noemen.
Na het oversteken van de Meuleveldweg kwamen we bij waag twee: Wie zijn hier
niet toegestaan? Het antwoord stond op het bordje aan het begin van de Meulepolle
:Verboden voor ruiters.
We gingen verder met een stuk route waar eigenlijk allen maar gefietst en van de
omgeving genoten hoefde te worden.

Aangekomen in de buurt van de melkfabriek stond vraag drie: wie is oud? Het
antwoord stond op de gevel van een boerderij "de olde Duker".
De route werd vervolgd via de Venversweg en de Reeweg naar de Ruiter de
Wildtlaan , hier kwamen we bij vraag 4: wat is er na "100m"? als antwoord konden
twee bordjes gekozen worden de eerste gaf aar: expositie en de tweede stoplichten ,
maar aangezien ze beide aan de linkerkant van de route stonden was het enige goede
antwoord: geen.
Na de kruising kwamen we al bij waag 5:wat is "Bartje" bedoeld werd Groot Bartje u
kon twee borden zien met deze tekst een stond voor de kruising rechts de ander aan
de linker kant dus wederom was het goede antwoord: geen.
De kerk voorbij linksaf geslagen kwamen we bij de onvermijdelijke 'goed lezen en
dan pas ' rekenen vraag: als je nu via dit punt 5x van Noordwolde naar Doldersum
heen en weer rijd , hoeveel kilometers heb je dan in totaal afgelegd. Antwoord: van
dit punt naar Noordwolde is 8,8 km, van dit punt naar Doldersum is 4,4 km. Om (nu)
van Noordwolde naar Doldersum te kunnen fietsen moet je eerst naar Noordwolde ,
dat is dus 8,8 km daar moet je nog bij optellen 5 x (heen en weer) 2 x {(via dit punt)
8,8 + 4,4\ = 8.8 + 5x2x13,2 = 140,8km.
Voor de tweede keer hadden we een stuk route voor rustig fiets en kijk plezier aan
het begin waaryan Riek en Geertje Akkerman weer stonden met een 5tal planten die
benoemd moesten worden te weten:L) vuurdoorn ,2) es ,3) kornoelje ,4) weigelia , 5)
jasmijn
Het werd volgens een aantal deelnemers moeilijk ten zuiden van de Kale Duinen
waar de aanwijzing stond: na veerooster recht door. Nu staan aanwijzingen altijd bij
kruisingen of splitsingen ,dus moet een ieder op de eerste splitsing na het veerooster
rechtdoor en niet na het veerooster het fietspad nog L0 meter rechtdoor volgen en
dan verder gaan met de volgende aanwijzing , maar zoveÍ we weten zijn alle deelnemers weer in Boijl terecht gekomen en hebben ze zelfs de route verder gefietst.
Kort voor de rustplaats werd vraag 7 gesteld: hoeveel verschillende getallen zie je
hier? Het antwoord was 2 tw: I kavelnummer van een bosperceel en een afstand van
een wandelroute.
Tijdens de pauze moesten de lengte van een stuk touw en het gewicht van drie
gasbetonblokken geraden worden, deze waren respectievelijk 67m lang en 24 kg
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ANAAÍ.

ook kon bij het spel weer een maximum van 9 punten gehaald worden.
De controle bij wagen en spel was in handen van Meint Postma en de Fam Benders
terwijl de Fam Maily het natje en droogje verzorgde (waarvoor ons aller hartelijk
dank).
Het vervolg van de route na de pavze ging richting Wateren via het asfalt fietspad
hvamen we op een betonklinkerweg hier werd de waag gesteld:hoeveel waarschuwinje hier?. Het antwoord was 3 te weten twee borden 'u nadert een voorrangsgen
lfrijq
weg(kruising)' en een rij haaietanden met de zelfde betekenis als de borden.
Vervolgens huam u na rechtsaf te zijn geslagen bij waag 9:hoe groot is"Wateren" en
wat is "Ix.ndschap"?. Het antwoord op het eerste deel van de waag stond op de
boerderij van de Fam Karbet nl Groot , het antwoord op het tweede deel kon- niet
worden gevonden ,l^andschap (I-antschap) stond verkeerd gespeld) en moest dus zijn:
geen.

Op de kruising na camping Zorgvlied werd waag 10 gesteld: hoever moet je van hier
af fietsen om te kunnen zwemmen?. Het antwoord was opnieu\À/ : geen , want de
ANWB paddestoel waar de afstand naar het Aekingermeer op stond, stond links van
de route.

De route liep vervolgens door het bos , over het nieuwe betonfietspad langs de
Boijlerstraat , de Alteveersweg en de Boschoordweg terug naar de Tille waar de
antwoorden ingeleverd konden worden.

In de route waren

10 wagen verwerkt en er werden 5 plantennamen gewaagd,
hiervoor kon in totaal 30 punten gehaatd worden. Het gewicht en de lengte ichoorde
8 punten , dit opgeteld bij het maximum van het spet geeft een maximaal punten
totaal van 47 punten.
De prijzen zijn dit jaar door de volgende personen gewonnen
1)
Ingeborg v/d Boer
26 pt
2)
3)
4)
s)

Roelie Groen
Iolanda v/d Boer

Ian Streek

Thea Mooy
Rina Blaauwbroek
Patrtc de long
Kaasje Punter
fwtnie Ouwerkerk
10) Wep Ouwerknrk
11) Gerard Prtns
12) Arjen fonitsma
Bij gelijke score heeft het lot beslist.

6)
7)
8)
e)

25
24
24
23
22
22
22
22
22
22
22

Als laatste nog een woord van dank aan alle mensen die aan deze en voorgaande
fietstochten mee hebben gewerkt en niet in het minst aan alle deelnemers zonder
welke de tochten geen succes zouden kunnen zijn en die al die jaren met opbouwende kritiek en waardering op de routes hebben gereageerd.
Rest mij nog mijn opvolger en mede commissieleden alle succes toe te wensen bij het
organiseren en uitzetten van de volgende fietstocht.
Namens de fietstochtcommissie
Frans Mooy
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VERENICINCS LEVEN
Plattelandsvroulven
Dinsdagavond 10 mei j.l. hadden we onze laatste biieerkomst van de Plattelandwrouwen.
Aanwezig waren 75 dames. Een hele goede opkomst.
Zoals gebruikelijk werd deze avond vermrgd door een éendagsbestuur. Als voorzitster van dit b€stuur
fungeerde Liesbeth Bottema.
Voordat we met het programma begonnen werd Zwaanttre Brals herdacht, die ons helaas op 20 april j.l. is
ontvallen. Liesbeth las egn gedichtie voor van Tosn Hermans, waarna er één minuut stilte in acht werd
genomen.

Daarna werd een gedicht voorgedragen geschrwen door Marietje Pluim.
In dit gedicht werden de zittende bestuursleden min of meer in de bloemetjes gezet.
Het thema voor deze avond was gebaseerd op het voorjaar en de zomer.
Door enkele leden van het eendagsbestuur werden dan ook liedjes gEzongen die betrekking hadden op het
zomerseizoen. Na de zang werden de aanwezige dames aan het werk gezet. Z*kregenlogo's voorgelegd van
bedrijven. De opdracht was om er achter te komen van welke bedrijven deze logo's waÍen.
Daarna was er pauze, waarin we v@nien werden van frisdrank en wirt hartige hapjes.
Na de pauze heeft Liesbeth nog enkele zakelijke mededelingenge/raar. Hierna werden er nog een armtal liedjes
gezongen. Bij alle gezongen lie{ies werd de orgelbegeleiding gedaan door Jantje de Vries,
Daarna was de beuÍ aan Annie Winters met het verheal Hakke Plof van Johan Veenstra.
Onder grote hilariteit verscheen Annie gekleed in leren jas, motorlaarzen en op haar hoofd een helm en

motoóril.
Het verhaal werd kosteliik verteld.
Toen werden de aanwezige dames weer van een opdracht voorzien.
Deze keer moesten ze 2 foto's bij elkaar zoeken van leden van het eéndagsbeshuÍ van vïoeger en nu. Beslist
geen gemakkelijke opgave. Uiteindelijk behaalden de dames van tafel 1l de meeste punten.
Deze kregen allemaal een leuke attentie. Hierna verzocht Liesbeth het zittend bestuur naar voren te komen en
ook nog 2 leden van het bestuur die pas waren afgetreden. Deze dames laegen een glas gerruld met bonbons.
Het glas werd gegmveerd met Mei 1994 en het logo van de Bond van Plattelandwrouwen.
Tensloffe bedankte Liesbeth e,en ieder voor het aanwezig zijn op deze avond. lVe waren het er met ons allen
over eens dat het een geslaagde avond was gerryeesÍ.
Janny van Olphen

Jubileum 75 jaar Friese Bond van Plsttelandsvrouwen
Voor de vakantie nog een laatste bericht. Uiteraard gaan de vmóereidingen voort, Ínaar door het tijdelijke
uitvallenvan onze stuurvrouw, Sjoukje De€lstra door ziekte, stond het even op een laag pitje.
Gelukkig is ze weer herstellende en hóben we samen op maandag 4 Juti onze eerste vergadering. Het cadeáu
dat we met z'n allen aanbieden is gekocht en het programma rond de feestetdke aanbieding is in-wording.
Houdt daarom wij op 15 September.
De Jubileum commissie.

Een dagie stappen met de Plattelandsvroulren

Toen de gids ons vertelde dat een gro€pje studenten uit Groningen het wassenbeeld van Goóaajov uit het
museum van Madam Tussaud had gestolen, werd er heftig geprotestecrd door de dames van de Èond van
Plattelandwrouwen uit Zorgvlied en Boyl. En de gids moest beloven in het vewolg te vertellen dat het de
boerenjongens van de oudejaarwereniging Vesuvius uit Elsloo waïen geweest die-<tat karweitje hadden
geklaard.

Al woeg waÍen we de ochtend van 14 juni op reis gega nom op tijd voor de bloemenveiling in Aalsmeer te
zrjn. En ondanks de lange files, vanwege de treinstaking, lfivamen we op tij( lvant we mochten gebruik maken
van de inmiddels vertnaarde carpoolstrook. We hadden immers meer clan twee nrersen aan Uooràt We waren
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overigens vrijwel de enige gebruikers. De auto's die rijen dik in de file stonden, en waar wij zo mooi aan voorbij
reden, venroerden allemaal maar één en soms twee peÍsonen.
De veiling was één grote blo€menzee, meest rozen, in allerlei kleuren en geuÍen, een feestelijk gezicht.
een rondwandeling stond er koffie met unat lekkers vooÍ ons klaar. Daarna vervolgden we onze reis naar
l'Ia
nHet
Oostenf ", het grootste tuincentnrm van Nederland. En groót was het!!!
We hadden daar twee uur de tijd om rond te dwalen tussen de bloemen, planten en alterlei leuke en praktische
dingen voor huis en tuin. We vonden daar altemaal wel iets van onze gading: De één een planf, de ander een
pot, weer een ander kon de terracotta kikkers niet taten staan.
Maar er was een 4id van komen en een tijd van gaan. Met onze aanwinsten veilig onder in de bus, reden we
richting Amsterdam.
Daar maakten we een rondrit onder leiding van reeds eerder genoemde grds. We zagen het Paleis op de Dam,
Beurs van Berlagg reden langs de Schreierstoren, de Oude Wester, Artis, de Magere Brug en al die andere
$e
blizondere gebouwen en plekjes naaar Amsterdam zo rijk ann is. We leerden een ezeisbruggege om in de juiste
volgorde over de grachten naar de Dam te komen: tPieter Koopt Hoge Schoorren", Prinsengracht,
Keizersgracht, Heerengracht en Singel.
Na een uur[ie hadden we echter wel genoeg gehoord en gezien. We wilden naar buiten en genieten van het
stralende weer.

Wesapten uit op de Dam en van daar zochten we in groepjes onze weg. Sommigen strekeÍr neer op het eerste
het beste terrasje dat ze tegerikwamen. Anderen gingen eenkijkje nemen in de Bijenkorf dhet nieuwe luxe
winkelcenhum oMagna Plaza", dat gebouwd is in het voormalige Postkantoor achter het Paleis op de Dam.
Waar we ook gingen, rile genoten met vollê teugen van €en uurtje orderwets gezellig Amsterdam.
Ànryt

4 te snel sloeg het klokje van gehootzaamheid Ên moesten we de bus weer in, na nog even gauw een rjsje
op de Dam, want om zes uur werden we in Tollebeeke verwacht.

Helaas,..., dit keer ontbrak de carpoolstrook en stonden we langs tijd in de filg maar dat drutte de stemming
niet, want toen we ook nog moe$ten wachten voor de open Ketelbnrg, klonk het wolijk uit alle kelen:
"l{oe

zach{es glijdt oru bootje"(alle coupletten).

We kwamen €n uuÍ later dan verwacht bij ons diner aan. Maar in plaats van "hond in de pot", werden we
onthaald op een uitstekende maaltijd, met soep vooraf en ijs toe. Een smaketijk b€sluit vanÊÊn heel gezellige
dag.

De dames die thuis bleven, hetrben heel wat gemist!!

Boyl, 16juni 1994
Commerienvan Goor
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De ANBO op reis
Donderdagmiddag 19 mei j.t. goed twee uur vertrokken 36 leden van Soos en Anbo per touringcar naar
Bourtange.

Na een reis door de schone drwen van Drente waren we om plusmn. 15.15 uur in Bourtange, waar de groep in
tweeèn gedeeld werd om veryolgens onder leiding van een hostess de vesting te bekijken.
werd in het z.g.n. Kruithuis een Klankbeeld gepresenteerd, hetwelk èn OuiCetqt inzicht gaf over de
historische betekenis van de vesting. Voordien kon men in een der voormalig soldaten[aral*en, [ennis nenrcl
van de vele bodemvondsten die bd de renovatie van de vesting naar boven zijn gekomen.
In het voonnalig onderkomen van de militaire staf stond vervolgens op een lange tafel de korffie met cake

lli.*

gereed.

De temperatuur in het grote verfek had wel enkele glraden hoger gekund,
Om plusmn. 16.15 uur werd de terugtocht aanvaard waarbij de zon zich zowaar nog even liet zien

ANBO trTETSTOCHTEN ZIJN GEPLAND OP:
28 Juti en 25 Augustus
Steeds op Donderdag, vertrek 14.00 uurvanaf Café't Zwaantje.

Wi[ hopen U weer Íe ontmoeten op 29 September in
Infissen gezond en

vel

de

Tille met

een gezellig en gerrarieerd programna.

mooi weer.

REISVERENIGING BOYL
Op zaterdag 18 Juni ctapten maar liefst 4? personen's morgens om 8 uur in de bus die in Boyl voor ons klaar
stond. via een mooie route bracht de cbaufferu van Dalsra*eizen ons ftur salland.
In Lemele was een koffiestop met krentÊwegge.
Htelkwam er een gids in
{e lus die tiidens een toeri$ische route ons veel liet zien van de omgeving ma
prachtige landhuizen.. In Dalfsen verlieten we de bus om de Nachnvacht de bek{ken. Via eeóiOeo
werd er het
een en ander over de schilder en het schilderii verteld. prachtig
Het diner was weer in Lemele en dat liet een ieder zich goed snnken.
's Middags hebben we de tuinen van Mien Ruys in DcdemsvaaÍ bezocht, ook zeer de maeite waardDe terugtocht richting Boyl werd aanvaard en in de Tille bij Henk en Tineke, wachtte ons een goed
verzorgde
broodtafel.
Dit was het sluitstuk van een geslaagd reisje met een goed gevulde bus, als dit zo doorgaat, gaan rve volgend
jaar misschien Ínet een dubbeldekker
Het reisje voor votgendjaar is op Zaterdag l? Juni.
lVie mee wil en nog niet me spaaït, kan evenbellen met het bestuur.
Klaas de Vries, tel. 1713
Dries Wieldraayer, tel lESt
Femmie Vogelzang, 056 I 3.32?2
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Tien jaar gelederr, op 20 maart 1984 overleecl in "De Menning"
irt Wilhelrninaoord Nuttert van der Ileide op de leeftijd van Bl
jaar. Het was clezelfde Nuttert van cler Heicle, toen nog bakker
aan de Oosterstreek, die in 1967 bi j Sportcentrum Boyl aanklopte voor hulp bij het organisererr varr eer) rit voor oucle
mcrtoren.'fwintig jaar geledett kwatnerr in Gorreciijk Ilerend van
der Spoel, Johan Beenen, Tinus eÍt Cor Loijenga in overleg met
Nuttert op het iclee om van het ééndaagse gebeuren een tweedaagse te maken, 'Zi j zetten op cle cle zaterclag vooraf gaarrde aaÍl
de Boyl-Ri t in Gorrecli jk een soortgel i jke ri t op poten. Voorcleel voor de deeineÍners, (af komstig ui t geheel Nederland) was
dat zii dan in één weekend twee ritterr konden rijden. Tot op
de dag valr vandaag worclt tret motorweekend georganiseerd. Vaste
daturn daarvoor is ook aL jarenlaug het eerste vol le weekend
varl septenrber. Genoeg geschiedenis. Nu over naar 4 september
1994. Op het nonrent waarop dit verhaal op papier Eezet wordt
is niet t-rekend hoeveel "motornluizen" er naar Boyl zullen
komen.

W
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In "Aanpakken" zul t Ll claarover
z,L. rneer kunnen 1ezen. De
"Aanilakken-rvisselbeker" wordt i
1994 verdedigd door Jaap
B<.rsma trit Silvolde.
Vanaf 11.0() uur vertrekken de rijders in
drietallerr per minuut vanaf ht:t rit)ortpark. Ze rijden dan door
Bclyi richtirrg Bekhofweg (rn) ver- volgerrs via Olrleberkoop over De
Tjonger Í'echtsaf te gaarr richtirrg Prikkedam en Makkinga. De
Balkweg brengt hen naar Donker-trror:k. Via Haule en lVeperpolder
vervolgt rnen de rit richtirrg Fochteloóerveen en Ravenswoud.
Irr Appelst:ha aarr de sti11e kant vírn tlt: vaart is cle koffiepauze
bi.i "l)e Lindehoeve" van Artne liir:s. Na de pauze in AppeIscha
beginnen de leclerr van de Veterazrrr Mot()reïr Clut-r aan lret laatste
gedeel te van de ri t. Door de l-rosseln van Appel scha gaat het
rictrting Watererr, Diever, lVapsrr en Dolclersum weer richting

Boyl. Irvett na twee uur 's mitlcl:.rgÍ; zal cle eerste deelnetner aan
finislr versclrijrren aarr de Bost:hoorclweg tegenover De Ti1le.
A1s de laatste deelrlerner biunerl is vindt kort daarop de prijsui treiking plaats in dezeif cle Ti 11e.
Naast de rleeinenlers hopen rvi j ook u orgens langs cle rout e of
bij cle finish bij De Til1e te rnogr.n begrr.rett:n. Uit ervarirrg
weterr ryr) <iat u\ï belangstellirrg bijzonder 0p prijs gesteltl
<1e

wordt door de

decr

lnemers

Strcllt 1ng Sportcerrt rurn Iloyl

Even

Biïpraoten over Sociale Vernieu\iling
FOLIGESTTVAL IN BOYL GESTAAGD

Het Folkfestival dat zaterdag 25 Juni in Boyl tussen 13.00 en 18,00 uur plaats vond, is een
succes gerííorden, Ondanks de grote hitte en de TT in Assen, werden rond 15.00 uur zo'n 300
bezoekers geteld, van jong tot oud, die kwamen kijken en luisteren naar de 7 groepen op het
overkapte podium dat op het terrein van Camping "Te Hooi en Te Gras" stond opgesteld.
De sfeer was uiterst gezellig en ontspannen. Mensen hingen lekker onderuit op het gras en op
het terras of maakten een rondje langs de diverse stands met muziekinstnimenten onder de
klanken van Folk-muziek.
Bij de opening van het programma door een gezellige "Boyler-Gang", was het nog rustig op
het terrein, maar tijdens de optredens van "Redwood & MacHines", "BeÍï Davis"en
"Beltsjeblom"begon het toch aardig vol te lopen.
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Helaas sloeg pal na het optreden van "Schemerdans"uit Wolvega, het weer plotseling om.
Hoewel de regenbuiwel enige verfrissing bracht, moest op het podium en op het terreii: zeer
snel gehandeld worden om instrumenten, apparatuur en de goederen van de stands ,J;'i,io i..

liouden.
Ook verliet een deel van de bezoekers het terrein, zodat de laatste twee groepen, de
instrumentaal degetijk swingende "Wim v.d. Weg & Friends" en de vocaal prachtige inieriu,i'r"
het met veel minder publiek moesten doen.
Toch had iedereen na afloop een tevreden gevoel
"Dit soort festivals zijn hard nodig om akoestische folkmuziek levend te houden" aldus Wim
v.d. Weg in een reactie.

Wat wel tegenviel was de geringe belangstelling uit Boyl zelf, er wrnen slcch6 enkele
tmwonenden aenrvezig, maar alles bij elkaar geRomen, is ef voldoarde roden orn hieryan
ren jaarlijks terugkerende traditie te gaail *?i1Ê{i;'r.

I
I

N-,"

d)à
lilij

willen opnieuw de opzet van het Muziekcafé onder uw aandacht brengen.
De avonden worden om de maand, afwisselend in Noordwolde en Boyl georganiseerd. Tijdens
het Muziekcafe dat duurt van 21.00 tot 00.00 uur, wordt veel muziek gemaakt, voornamelijk

akoestisctr, door iedereen die daar maar zin in heeft. Vandaar dat je dan ook allerlei stijlen en
instrumenten kunt horen en zien, op allerlei niveaus. Er is op beide lokaties een
geluidsinstallatie met microfoons aanwezig zodat ook elektrische instnrmenten vergbrkt
kunnen worden. De sfeer is altijd gezeltig, de bar is los en de toegang is grafis Het is zekerde
:noeite waard om eens langs te komen. Hieronder vind je een overzicht van rie data voo(h&
l;omend seizoen 1 994-l 995:

NOORDWOLDE, dorpscentrum de Oosthuek
Zaterdag 5 November, Vrijdag 6 Januari, 3 l!{aart err 5

hí*i

ROYL, dorpshi"ris de Tilie
,{lle avonclen op wij
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Toneelspelers
Als JAMES HULLE de toneelspeler JULES HAMEL is, wie zijn dan de
andere toneel-

spelers?

HEIN MIJLWOLLT
LYDIA VELREUS
BAS JAARLEN

JANNY STIKSET
BERT BIEGENMAP

ïeleÍoon
AANLEG

!SOLATOREN
JUFFROUW

AANSLUIÏING
ABONNEMENT
BESTELLING
BOODSCHAP
BRIEF

KIESTOON
KOSTEN

LEIDING

LOKAAL

DIENST
DISTRICT
GEHEUGEN

MONTEUR
NUMMER

OPBELLEN
PEBSONEEL

GELEIDING
GESPREK
GROEP

REKENING
SNOER

INSTALLATIE
INTERLOKAAL

STANDAABD
STELSEL

sTEi/l
TARIEF
TECHNIEK

TELEFOONABONNEMENT
TELEFOONBEANTWOORDER
TELEFOONBOEK
TELEFOONMAATSCHAPPIJ
TELEFOONPAAL
TELEFOONVERBINDING

TELEX
TOESTEL
VERBINDING
VERSTERKER

vtsrEFooN

De overgebleven lefters vormen een uitdrukking.

YTNEMENNOBANOOFELETR
PGLGDRPTGNFOAANBIXNE
PEENREACNRETPIENEODD
ALEIAKHTIEIROBTLOIMR
HNNNARCRDORNOEETGVEO
CAOEDESTINBLRTSLANTO
S A S K N T D.S E S A L T E A T L T S
TKREASOILAOEÏNELEELT
AEERTRODKKLKEGRAOLNN
AGPOSEBOAEGTSNEIDSMA
MRNVBVLAFNSLESLETSIE
N G E I I NL O I O M IVU O R F FUJ
OREMDSOTKGNÏLLETSEBN
OOESMNÏOEÏTALLATSNIO
FENPPUIEFTNEMENNOBAO
EPEALRNBFEGNIDÏELEGF
LRASTEELROLNEGUEHEGE
ELNEFOOKNEOERUETNOML
TAKEINHCETVNTFEIRATE
AGNÏDNIBREVNOOFELETT
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Horizontaal en verticaal vind je allerlei dieren. IIeb
je alle dieren gevonden dan vormen de overgebleven
letters een lief vogeltje.

Zoek het woord.
Begin bij "S"
lloe kom jc door sleeds een lelter erbij
van "on lol "PoPELEN,,.
2

9
4
5

6
7

I

2

3

4

5
Als Je de puzzel goed invult vind
genummerde va\ies een bloem.

je in de
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HET IS WEER PRUIMENTIJD !!!

PRUIMENJAM
Benodigdheden:
I kg pruimen of lowïsen
I kg suiker
3

jampotten

De pruimen wassen, halveren en ontpitten.
in een wijde pan met weinig water, zonder deksel, tot de massa tot2l3 is ingekookt.
!{o]<en
suiker toevoegen en nog l0 minuten bruisend laten doorkoken.
De massa overschenken in met heet water omgespoelde jampotjes en deze afsluiten met
daarvoor in de handel gebracht vlies.

OPGEROLDE PRUIMENTAART
Benodigdheden:

l pakje diepwies bladerdeeg of zelf matren v(m:
100
100

grwn bloem
grum boter

I/2 dlweter
zout
50A gr

50 gr

pruimen (stevig) of ltwetsen

wiker

poedersuiker
Laat het deeg ontdooien en-rol het op een met bloem bestoven tafeluit tot
een rechte lap. Of
Teng de ingredienten snel dooreen en rol en vouw het deeg (telkens rusten laten)/
halveer de pruimen of kwetserr, ontpit ze en roer eisuiker
Schik de pruimen op het deeg, rol het op en bak het in een matig \ryarme ovar gedurer
deSo
min*l.en
Van de bakpleat nelncn nadst de rol afgekoeld is en bestrorrien nret poadars4iker.
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Het Volleybal- en Voetbal-stratentoernooi 1994.
De weergoden zaten dit jaar niet mee. Halverwege de wedstrijden begon het lichtelijk
te regenen, maar uiteindelijk, tijdens de finale veranderde de regen in een fikse
stortbui.

Bij de Voetbal namen 8 teams deel.
In de finale lavamen de teams Boyl-Centrum en de Daoken tegen elkaar uit. Zij
speelden een spannende wedstrijd, maar de stand bleef 0 - 0.
Om toch met een winnaar naar voren te komen, werd er overgegaan op strafschoppen.

Ondanks het goede keeperwerk van Daokenkeeper Ep (de Goey) Blauwbroek won
Boyl-Centrum met 1. doelpunt verschil en konden met de wisselbeker naar huis.

reffi

Bij de volleybal waren 9 teams

aanwezig. Ook daar kwamen twee finalisten naar
voren. Dit was de Wissen (winnaars vorig jaar) tegen Boyl-Oost. Ook hier eindigde de
wedstrijd in een gelijk spel. In de verlenging werd Boyl-Oost dit jaar de winnaar.

Verder willen we iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan dit toernooi.
I

I

Tot volgend jaar,

t)

e toernooicommissie.

'a'
i

(r
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WEVER

ilariqe Peuters:
Nico Huisman
Yannick Punter
Nina Oldenkamp

Deborah Roelofsen
Wilmer Terpstra
Juf Lenie
.Tuf ,fannie

9

september

27 september
1 oktober
5 oktober
B oktober
25 juli
1 1 oktober

Zakeli ilce ouderavond

mei was onze jaarlijkse ouderavond.
Onder het genot van een kop koffie en koek werden rt j aarverslag en de financien goedgekeurd.
Het 2e gedeelte werd gevuld door de logopediste, Mevr. Kingma,
die ook in Noordwolde spreekuur heeft.
Na een zeet interessant en leerzaam gesprek werd de avond afgesloten door Freek Stift.
Hij wenste de ouders wel thuis.
Op maandag 16

Nieuv bestuurslid
Freek Stift legde zrn voorzittershamer na 4 jaar neer.
Voor hem in de plaats is Lieneke Bos uit Zandhuizen aangetrokken
a1s nieuw bestuurslid.
We wensen Freek I t allerbeste en vooral veel gezondheid en sterkt

bij

dekomende ziekenhuisopname.

Lieneke we hopen op een gezellige en goede samenwerking.

Welkom.

School-reis

juni was er weer de schooLreis. Met 2 huifkarren
bos
in.Onder
leiding van "Mamaloel en "Pipo de clown" hadden
'L
we een hele gezellige warme dag in de bossen van Boschoord.
De weg werd gewezen door "K1uuk-K1uuk" en de "Dikke Deur,' wist
al-1es natuurlijk veel beter (grapje).
Op dinsdag 28

Ouders die meegeweest zíjn hartelijk
deze weer mooie en vermoeiende dag.

dank voor 't medeslagen van

Valcantie
De zomervakantie staat hÍeer voor de deur. Wij
heerlijke vakantie en erE veel mooi I^reef .
Tot, ziens in het nieuwe sclrooljaar.

r{rensen

iedereen een

Lenie en Jannie
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Basisschool

Ultbreldlng schootgebour r
Eind Junl kvam vanaf het Mlnlsterle het berleht dat we onze
sehool met 1 lokaal mogen ultbreiden.
Momenteel bulgen we ons over het waar en hoe lre een en ander
zullen realiseren. T.z.L. zult u er meer van horen.
Personeelsformatle

r

Het komende schooljaar blljven dezelfde pêrsonen aan onze
school werkzaam. of ledereen hetzelfde aantal uren kan
blijven behouden, ls op dlt moment nog nlet bekend.
Het Mlnisterle heeft onze aanvraag voor aanvullende formatle
namelijk nog steeds ln behandellng.
SchooltlJ

den

r

roosterr Inêdê 1.v.m. bovenstaander nog nlet
definitief opgestetd kan worden, ligt wel vast dát de reerlingen van groep I op maandagmiddag geen sehool hebben.
verder bltjven ook dezetfde begln- en elndtijden gelden.
Àfslultlng sehootJaarr
ook deze keer sluiten we het schooljaar lreer enlgszlns
feestelljk af.
Op woensdag 20 jul1 nemen we afscheld van groep g.
Eerst spelen leerlingen en leerkrachten (aángeÍuld met ent<eLe
ouderraadleden) een wedstrljd slagbal. suppoiters en belangstellenden ztJn van harte welkom. Aanvang 19.00 uur op het
sportveld. Daarna gaan we gezamenlijk aan tafel om te gourmetten.
De groepen 1 t.m. 7 hebben vrijd.g zz juli de taatste éehootdag.
Bij goed weer zrjn we dan te vlnden in de bossen blj Boschoord_
Ànja van starkenburg is a1 druk, bezig om er voor ons rÍeer een
mooie happenlng van te maken.
Als afslulting eten we gezamenlijk de, op Hoeve Boschoord geHoewel ons

bakkenr pênnêkoeken.
Sehoolverlatere

r

uit groep I verlaten aan het eind van dtt
schooljaar onze school.
,Jorne Dassen, Angela ouwerkerk, Suzanne Hulzlng, ,Jelmer de Vrles,
S,haron Oosterveld, Patrlck v. Opzeeland en Nat,Éalle de ilong,
gaan naar het Stelllngwerf College te Oostervolde.
Henk-ilan de ,Ïong gaat naar de Rletvlechtschool ln Noordwolde
en Wendy Hofland naar het Linde College ln Wolvega.
We wensen hun daar veel sueees.
Negen klnderen

SchoolrelsJes I

A1le schoolrelsJes zijn inmiddels weer achter de rug.
Groep 1 en 2 hadden vrijdag I jull hun jaarllJkse tiektocht
met de huifkar door de bossen bij Doldersum.
Groep 4 en 4 zíjn donderdag 30 junt op reÍs geweest naar de
verkeerstuln ln Assen en hebben , s middags tn tret openluchttheater in Diever een voorstelling btjgewoond. Ze hebben de
dag afgesloten met het eten van een pannelcoek. .,n:f.i{;y;S<}i:r":;tà
3B

Groep 5 t.m. B heeft van 20 t.m. 23 juni de dagen doorgebracht

op Ameland.
fndrukken van deze reizen treft u aan in

stukken, achter in deze krant.

de 1eer1

ingenwerk-

Sportdagevenementen:
De afgelopen maanden hebben leerlingen van onze school- weer
meegedaan aan een drietal- sportevenementen.
18 mei
School kor-fbaltoernooi
30 mei t.m. 2 juni Avondvierdaagse
29 juni
Sportdag
Bij het korfbal- hebben beide teams een goed rÊsrrlt.aat behaald
Het eerste team werd n.1. 4e van al-Le grote scholen in de
gemeente. HeL tweede won in de oule de 2e prijs.
Bij de beide andere evenementen ging het om de individuele
prestatier die mede dankzij de goede omstandigheden en de
inzet van vele vrijwilligers, ook goed t/aren.
Cursussen:
De 5 aan onze school verbonden groepsleerkrachten gaan het
komende schooljaar 2 cursussen volgen, r.1. één t.a.v.
begrijpend'lezen en in de andere staat het zelfstandig leren
werken van de kinderen centraa 1.

Nieuye leerllng:

laatste krant hebben we 1 nieuwe leerling kunnen inschrijven n1. Bojan Kojic.
Bojan komt van oorsprong uit Bosnië, maar is inmiddels al
Ila jaar in Nederland en woont nu aan de Brink
Wij wensen hem een fijne tijd toe op onze school.
Graag wil ik een ieder die zich het afgelopen jaar voor onze
school heeft ingezet, hartelijk bedanken.
Mede namens de andere personeelsleden wens ik een ieder een
bijzonder prettige vakantie toe.
Na de

G. Pijlman.

XLeg deze datum vastl>j
vakantieregellng openbaar onderrijs gem. ïÍeststellingrerf
schooljaar L994/19952
Herf stvakant,íe
24 t.m. 28 oktober 1,994
Kerstvakantie
26 december t.m. 6 januari 1995
Voorj aarsvakantie
27 februari t.m. 3 maart 1995
Paasvakantie
14 t.m. 77 april 1995
Koninginnedag
Meivakantie
1 t.m. 5 mei 1995
Hemelvaartsdag + vrijdag 25 en 26 mei 1995
Pinkstervakant i e
5 juni 1995
Zomervakant,ie basisonderwi j s
10 juli t.m. 1B augustus 1995
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Verjaardagen
2 aug. Laura Marks
2I aug. Robby Roelofsen
26 aug. Marijke Dolstra
4 sept. Marjolein Bos
B sept. Paul v.d. Zee
1 1 sept. Jelmer v. Starkenburg
I7 sept. Christien Russchen
20 sept. Jacob Veldmeijer

2 okt.
7 okt.

Kim v.d. Geest
Paul Huizing

Groepen 1 en

9 aug. Gea Dolstra
22 aug. Hendrik Marks

5 sept. Kim Prakken
9 sept. Merel v.d. Veldt

12 sept. Amanda Melchior
18 sept. Arjen Felix
29 sept. Ronnie v.d. Velde

2

oRL.

15 okt.

fnge v.d. Geest,
Maaike Diever

2

je het leukst
:
René Bron
Michiel de Jong
Rick Wijntjes

van het schoolreisje?

René Terpstra

het voetballen met Ryan, Geert,, Rick
en Robby

Richard Wijntjes

met de huifkarren

Geert v.d. Boer

het voetballen

Ryan Greaves-Lord

het voetballen, het mennen dat
gingen en met de huifkarren en

Wat vond

met z'n allen pannekoeken eten
met de huifkarren

in de kabelbaan en dat we omstebeurten
mochten mennen

Ronnie v.d. Velde

de speurtocht

Annemiek Bokkers

de huifkarren

Koen de Jong

pannekoeken eten met z'n allen

Stefan

de speurtocht en de huifkarren

Edema

we

de

zo hard
speurtocht.

Robby Roelofsen

het mennen van de huifkar

Danielle

toen ik alleen mocht mennen, de kabelbaan,
pannekoeken etenr gêwooo alles

Beun

40

Marjolein

Bos

de speurtocht

Jeroen Bokkers

de huifkarren

Hendrik Marks

a

Annelies Dolstra

a1

Laura Marks

dat Ï/e bi j j uf

Pieter Benders

de huifkar

Roy Ouwerkerk

in

Larissa Smit

de paarden

Christien Russchen

pannekoeken eten op een rij

Jacob Veldmeijer

het mennen ik kon het allerhardste

Paul v.d.

dat we gingen ijsjes

Zee

Eva Prakken

11es

les

'

Meint, j e

voorin *o"nt.ï

t bos spelen, hut gebouwd.

spelen

eten en in de speeltuin

flse Huisman

: dat de huifkarren zo hard gingen
: dat de huifkar zo hard ging

Roderick Stift

: de huifkarren

Rheate Wormgoor

: spellet jes met Lianne ( Ctrrist,ien,s
Dat Duitse spelletje.

Rt'c aïs-U/oRÊrncooR

4I

mama

)

doen

Groep 3 en 4
Wat vond je het leukst van het schoolreisje?

Boudewijn Stift

Jorrit

de Vries

Jos de Vries
Inge v.d. Geest
Sigurd v. Starkenburg
t,tari j ke Dolstra

Sandra Smit,

Eddie Buitenhuis
Janine Veldmeijer
Yvonne Pereboom

Alex Meester
Anouk Reitsma
Boj

an Koj ic

Anneke v.d. Boer

Vera v.d.

Zee

Immy Slot,

Renee v. Zanden

Kim Prakken

Ilse v.

Zanden

Théjan Benders
Amanda Mel-chior

Merel v. d. Vel-dt
Kim v.d. Geest

: in de autootjes rijden.
: naar het sprookje kijken.

in het bootje varen.
in de trein rijden
naar het sprookje kijken.
in het bootje varen.
het, sprookje in Diever
in het treintje rijden
in het bootje varen
ik vond al1es leuk
het sprookje was erg leuk
ik vond alles leuk
in de autootjes rijden
in de autootjes rijden
het sprookje in Diever
ik vond alles leuk
het sprookj e was erg leuk
naar het sprookje kijken
in het, bootje varen
in het, treint,je rijden
in de autootjes rijden
in de bootjes varen
I
ik vond atl-es teuk
S
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- Oriënteringsrit per auto, Cafe't Zwaantje vanaf 20.00 uur
- Disco voor alle leeftijden, De Tille aanvang: 20.00 uur,
f. 2,50 entree
28 Juli
- ANBO fietstocht vertrek 14.00 uur, vanaf cafe't Zwaantje
4 Augustus - JAARMARKT, Disco, De Tille, aÍinvang 21.00 uur.
20 Augustus - Disco voor alle leeftijden, De Tille aanvang: 20.00 uur,
f. 2,50 entree
25 Augustus - ANBO fietstocht vertrek i4.00 uur, vanalcafe't Zwaantje
15 Juli
23 Juli

I

September- Jaarvergadering

KC'89

4 September- 28e Nuttert van der l{eide rally
15 September- Oud Papier - De Oosterbrink
15 September- Jubileum 75 Jaar, Friese Bond van Plattelandsvrouwen
l7 September- HANS MEURS, Cale't Zwaantje
3O September- Muziekcafé de Tille, aanvang 21.00 uur.
1 Oktober - KARAOKE, Cafe 't Zwaantje aanvang 21.30 uur
22 Oktober - Oud Papier - De Oosterbrink

KOPY IIILEVENEII

ffi
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Makkelijk sparen?
Doe '[ automatisch
bii cle ltabobanlc

tlij de ltnbobarrk spnart u op zeker. Err als u wilt
ook Irrakkelijker.
Door autorrratisch, bijvoorbeeld elke rrraarrd, een
vast ol'varilbel bedrng nnar uw spnarrekerrilrg te
latett oversclrrijverr. Nlet eerr prinra rerrte. Zo groeil
urv geld orrgerrrerkt err srrel.
Loop everr birrrrerr voor nleer inlonrratie.

llabubilnh Hl
Meer burkvoorje geld
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