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Foutje...........Bedankt
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Alhoewel.
Er is helaas een foutje gemaakt bij het verwerken van de copy van dhr.
Dttrpsfeest!!!
Hierdoor ontstond een redelijk warrig stu(ie tekst. Excuses hiervoor!!
Daarorn, voor de goede orde, I'olgt hieronder de enige correcte tekst.

J.

Benders, vmrzitter van het

Beste Boyligers,
I

Het dorpsfeest ligt al weer enkele weken achter ons, en de eerste voorbereidingen voor het nieuwe feest zijn al weer
gemlakt. Het afgeloper, feest kende hoogte punten en helaas een diepte

punt.

I

I

Als hoogte prmtan kunnen genoenrd 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. Waar tloor het
onprofessionele optreden van de medewerkers van Promotec een groot deet van het-publiek (te) vroeg de zaal verliet.
Deze
avond was met name ook een teleurstelling voor de commissie diè deze avond orgariseerde àij haadá
beslist iets anders
verwacht. Ik vind het dan ook vq een juiste instelling getuigen dat deze commisiie direct *n h"t werk g"g*o
is
o;o*.
het volgendjaar een daverende feestavond te organiseren.

i_l

Hierbijtwil ik ook een ieder bedanken die op welke
d* ook heeft mee gewerkt aan het dorpsfeest. Zonder de hulp
'^-^r en
-"
inspanning van alle commissie leden en wiiwilligersTr?"
is het onmogelijk een ÍËst te organiseren.

j

Het is dan ook jammer te moeten constateren dat het aantal mensen dat mee wil werken aan de organisati" g"rtu.!
terog
z'o ziln er op dit moment 2 buurten zonder contactpersoon, zoeken we nog naar iemana ai" ir""
nápen áe
fietstocht {e o.rql?ls€ren en zitten we op dit moment ook zonder secretaris. Dit Jndanks het feit dat
eibijzonder veel
(sp-reekwoordelijk) goede stuurlui op de wal staan, commentaar en vooral achteraf is maar
al te gemakkË1jk. Willel we
ook m de toekomst een dorpsfeest kunnen organiseren dan zullen we dit met zh allen moeten (bïijven)
doen.
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Ttjdeus de nabespreking wiLlen we de waag aan de orde stellen of we de huidige opzet van
het feest moeten continueren
dat we het feest anders moeten opzetten. Alle ideeen en suggesties ziin dan ook welkom.
Joop Benders.
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Alteveerseweg
Op vrijdag 17 j,ni hebben we

In de zomer wordt er heel wat afgelogeerd. Maar soms heb je logé's die

een
gezellige buurtavond gehad. Deze keer
hadden we een barbeque bij lammert
en Minni Diever achter in de tuin. We
hadden er goed weer bij. Na de barbeque werd er nog gevoetbald door oud
en jong.

minder welkom zijn en je helemaal niet
hebt uitgenodigd. Zo verging het in
ieder geval Immy Slot. Ze hoorde al
een hele tijd intensief zoemen in en
rondom haar huis.

Na

verschillende onderzoeken van

Voor de vakantie werd Mevr. Ouwerkerk geopereerd. Het gaat nu weer

waar dat dan wel mocht komen, bleek
uiteindelijk dat een wespenfamilie z'n
intrek had genomen in een kast ónder

goed met haar.

een hoed.
Zulke ongenode gasten op zo'n plaats?
Met behulp van Berend werden er
maatregelen genomen. Het hele nest,
met koningin en eerst nog één levende
wesp en eitjes die na een paar dagen
uitkwamen, staat nu met hoed en al in
de vitrine van de "Oosterbrink".

Voor Daniëlle Ouwerkerk verliep de
vakantie minder pret
tig. In Frankrijk gleed ze vaÍ een dam
in het water en kwam met haar lies op
een ijzeren pen. Ze moest in Frankrijk
geopereerd worden. Op het eind van
de vakantie kon ze gelukkig mee naar
huis. Daniëlle veel sterkte.

Een ander logeerpartijtje had de jongste dochter van Wietse en Trijntje
Smit. Die is n.l. in het ziekenhuis opgenomen geweest. Gelukkig gaat het nu

Bij Rinze en Jannie Marks hebben ze
een koe, Geertje 30, die een levensproduktie van 100.000 kg melk heeft overschreden.
Van harte gefeliciteerd !!!

weer goed.

Ook Roelie Jager is één nacht in het
ziekenhuis geweest voor de behandeling van staar op 1 oog. Naar omstandigheden gaat het goed en de fruitmand van de straat viel in goede aarde.

Jannie Bosma

Het geplande uitstapje van de straat op
25 juni is tot nader bericht uitgesteld.
We hebben dus nog wat in het vat.

Boyl-Centrum
Uit onze buurt is Mevr. J. Smid plotseling opgenomen in het ziekenhuis in

Immy en Sjoukje.

Heerenveen, inmiddels is zij opgenomen in het A.Z. in Groningen voor
nader onderzoek. De buurt wenst haar
veel sterkte en beterschap.
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Oma moest natuurlijk ook met
wist U Dat: Dhr. oosterkamp op 82-Vt"
I jarige
leeftijd nog rond het Canada- Anneke op de wip. Het evenwicht was
I
natuurlijk wel eens zoek, maar dat
I meer fietst?
gebeurt
Xtrup
hoor!!
bij oma's wel vaker. En zo
I
gingen ze diverse gSrmnastische toestelI
't
van
len langs, waarbij Anneke zei: "Oma
Wist
Dat:
H.
de
Vries
café
u
I
I Zwaantje, na 3 dagen met de hoge wat kun je dat allemaal nog goed."
I drukspuit op het dak te hebben geze- Ze hebben natuurlijk ook nog wat eten
I ten, z'n dak er weer als nieuw uitziet? genuttigd, anders hou je het niet vol.
Op de terugweg hadden ze ook nog
I ftrup stukje werk!!
geluk, want toen was de uitkijktoren
I
niet meer gesloten, dus daar ook nog
voor
enige
Wist
Dat:
Dhr.
J.
Jonkers
U
I
maar even naar boven, waaÍ ze genoI dagen voor een lichte ingreep in het
ten hebben van het prachtige uitzicht.
I ziekenhuis heeft gelegen?
Ze konden zelfs Boyl zien liggen.
I Maar hij fietst al weer gezond en wel
En toen weer op de fiets om de terugmet
zijn
hond
het
dorp.
door
I
weg aan te vangen, nou dat ging alleI
zijn
maal prima, ze hebben gelukkig geen
nopjes
Wit
Dat:
wij
in
U
erg
onze
I
I met het kunstwerk dat in het Centrum lekke band gehad, en zijn met z'n
beiden gezond en wel in Boyl aangekoI geplaatst is tegenover de kerk.
*"n'
I
A. Winters en J. Boer.
L
Zo zieje maar, wat een plezier en een
\
mooie
dag een Oma van 68 en een
I
meisje van 9 op één dag kunnen heb-

Vakantiepret

ben.

Een <iagie uir mer oma.

/
I Op een prachtige zomerdag, ging oma
I Annie met haar
Anneke op de fiets
I t<teinaochtertje
naar
Oranjewoud.
I
I Oma had tegen Anneke gezegd, neem
I maar een vriendinnetje mee. Maar dat
I wilde ze niet, ze wou alleen met oma
I uit.
I Out gingen ze al woeg met z'n tweetjes
I op stap.
I Halverwege Oranjewoud wilde oma
I wel even stoppen voor een rustpauze,
I maar dat was nog helemaal niet nodig,
I d. kleine meid kon nog best doortrapI p.n, die was nog niet moe, dus maar
I doorfietsen.
I

I
I
I
I

In Oranjewoud aangekomen zouden

ze

eerst naar de uitkijktoren gaan, maar
wat jammer nou, die was gesloten, dan
maar naar de speeltuin.

J. Boer.

Wist U Dat:
Fam. W. de Vries wonende aan
de Boschoordweg L0 om gezondheidsredenen moesten verhuizen naar Soolstede in Wolvega. Een grote stap voor
bejaarde mensen die jarenlang zelfstandig hebben gewoond. Gelukkig hebben
ze het daar goed naar hun zin. We
wensen hen daar nog een fijne tijd toe.

wist u

Dat:

V*"
v

Na het vertrek van fam. de
Vries, Jolanda Marks en Henk de
Weert de nieuwe huurders worden van
die woning.

Wij weten:
Dat ze op dit moment heel hard
aan het werk zijn om er een leuk
"Stekkie" van te maken. }{et zal nog
even duren maar alvast hartelijk welkom in onze buurt.
Widt U Dat:
Jan Kranendonk slaagde voor
het diploma Handelskennis voor de
Horeca.
Proficiat Jan!

Wist U Dat:

Er nog meer woningen bij

ons

worden gebouwd.

Wist U Dat:
Iedereen denkt te weten wie er
straks in komen te wonen.
Wist U Dat:

Meint Postma zijn auto

weer

volledig "gemeubileerd" heeft.

Wij weten:
Dat de Belastingdienst daar heel
blij mee is.
Wist ÏJ Dat:

De fam. Vlaanderen voor een
tijdje terug aan de Daoken zijn komen
wonen. Vanaf deze plaats nog veel
geluk in jullie nieuwe huis en woonomgeving.

Zij

n;Jlen zíchzelf aan U voorstellen.
Hartelijk dank daarvoor!
Meint en Nellie.

in begin januari van dit jaar in Boyl
komen wonen. In eerste instantie voor
tijdelijk.
Toen wij uit Nunspeet kwamen was er
voor ons nog geen woning beschikbaar.
Daarom waren we blij dat we bij de
Fam. v. Starkenburg onze intrek konden nemen.
Wij zijn hiernaar toegekomen omdat ik
werk had aangenomen bij de Gereformeerde Kerk van Noordwolde e.o..

Moeilijk werken misschien

in

een
streek met zo weinig kerkelijke mensen
zou je denken.
Dat valt behoorlijk mee.
Wij hebben Willem en Trudy Vlaanderen, samen met onze dochters, Kirsten
en Mirjam ook de kerk een lange periode alleen maar gekend van de muren
aan de buitenkant. Na jaren in het
bedrijfsleven te hebben gewerkt, weet
je hoe de wereld draait en denkt. Als
je dan op latere leeftijd voor een ander
beroep kiest is dat niet omdat je woom
bent geworden, maar omdat je geleerd
hebt mensen te helpen in de kerk én
de wereld. Uit eigen ervaring met
begrip en vaak onmacht, vast gelopen
mensen weer op het goede spoor te
zeÍÍeu Zo zijn wij net als een ieder,
mensen met blijdschap, verdriet, zorgen
en problemen.
En zo zijn wij hier komen wonen. Met
veel plezier in dit leuke kleine dorp in
de Stellingwerfen. Een dorp waar iedereen, iedereen kent en een praatje
maakt. Dat hebben wij niet altijd op de
Veluwe en in het westen van het land
meegemaakt. Wij vinden het fijn om
tussen mensen te wonen die nog mens
kunnen zijn en hopen dat nog een
lange tijd met plezier te mogen doen.
Wij wonen inmiddels aan De
Daoken nr. 34, in een fijn huis.
Hier staat de koffie klaar als jullie eens
nader kennis willen maken.

Oris, familie Maanderen, is gewaagd of
wij ons zelf wilden voorstellen.
Zoals velen van jullie zullen weten zijn

Willem, Trudy, Kirsten
en Mirjam Vlaanderen

o --

Klokkeweg
Aan de Klokkeweg nr. 2A zijn komen
wonen, de fam. Berkhuizen uit Beverwijk. De omgeving Oldemarkt kenden

veel geluk op hun nieuwe stekjes.

Nieuw komen wonen aan de

ze wel, maar het dorp Boyl nog niet.
Toen ze dan ook deze woning zagen
waren ze eÍ meteen verliefd op. De
woning werd hen toegewezen en ze
waren dolgelukkig. Heel wat vrijer dan
de flat in hun vorige woonplaats.
Wij wensen de fam. Berkhuizen nog
heel veel fijne jaren in goede gezondheid toe bij ons aan de Klokkeweg.

Frits Heiman woont sinds 20 augustus
aan de Brink 14.
Frits heeft 18 jaar in Steenwijk gewoond en is daarna verhuisd naar
Wolvega, daar heeft hij lVz jaar gewoond en heeft toen zijn oog laten
vallen op de woning aan de Brink, Frits
is 59 jaar en is momenteel nog werkzaam in de bosbouw. Zijn werk is altijd
zijn hobby geweest en daardoor is hij
in zijn hele leven nog maar vier keer
écht met vakantie geweest. Hij mag dit
binnenkort echter in gaan halen want
in verband met zijn leeftijd zou hij er
mee kunnen stoppen. Of dit echter ook
gebeurt, is een tweede want hij kan
niet zo goed stil zitten.
Frits, wij als buurtbewoners wensen je
veel geluk en woonplezier aan de

Nadat mevr. Korf in het ziekenhuis in
Meppel heeft gelegen is ze nu verhuisd
naar de Menning in Wilhelminaoord.
Ze wilde het ook gÍaag omdat haar
broer en heel veel bekenden van haar
daar ook wonen. Wij wensen haar nog
vele fijne jaren toe in haar nieuwe woning.

De mooie zomer is weer voorbij.
Ook wij ouderen hebben genoten van
fijne fietstochten. Jeltje draait haar
hand er niet voor om om langs de
Linde over allerlei bruggetjes naar
Wolvega te fietsen. Bravo Jeltje!!
Wij proberen jouw voorbeeld te volgen.

Brink.

Waarom Patrick met een haarband
1iep........

Patrick de Jong had nog al last van zijn
oren, en waarom, omdat ze nog al ver
van z'n hoofd afstonden. Hij had hier
nogal problemen mee en omdat je je
hele leven met het zelfde paar oren
rond moet lopen is hij er in de grote
vakantie aan geopereerd.
Dit is gebeurd op 27 juli, het kon gelukkig poliklinisch gedaan worden, en
daarom mocht Patrick dan ook dezelfde dag weer naar huis. Hij heeft er
vooral de eerste dag nogal wat pijn aan
gehad, maar wie mooi wil zijn moet

T. Lijsten-Meijer.

B'."t k
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Verhuisd.......
1,6 juli is de familie Pereboom
verhuisd van de Brink L4 naar de Boylerweg 147. Op dit nieuwe adres zullen
ze hoofdzakelijk tijdens de wintermaanden wonen want zomers brengen zij de
meeste tijd door op camping de Zorg

in

Zorgvlied. Henk en zijn
vrouw hebben het daar zomers erg
druk en dan is het toch wel gemakkelijk als je altijd ter plaatse bent.
Wij wensen de familie Pereboom heel

Jvti.at

Op

prjn lijden. Patrick moest de

eerste

week met een groot verband om zijn
hoofd lopen maar daarna was een

A,

mooie gekleurde haarband ook *.tY
voldoende, hij had ze dan ook in verschillende kleuren en dit heeft hij
keurig zeven weken volgehouden. Patrick van harte gefeliciteerd met het
mooie resultaat en dat je er nog maar

O.

woning van Cissi en Bert (uan
Weert) nadert zijn voltooiing. Dit was
het dan weer, tot de volgende keer.
Petra en Sjoukje.

lang plezier van mag hebben.
Huizing.

Biï Harmke
De zomer waar we allemaal van heb-

AIle woningen die te koop

ben genoten, verliep voor Inge van der
Geest minder fortuinlijk. Zij belandde
eind juli in het ziekenhuis voor een
blindedarm-operatie. Gelukkig was ze
er snel weer bovenop en met de Boyligermarkt was ze weer van de partij.
Henk-Jan Menger slaagde in Ireuwarden aan de HEAA" afd. C.E. en is met
z'n diploma's in zijn koffer vertrokken
naar het buitenland om wat van de

stonden,

zijn inmiddels verkocht. In het huis van
Steve en Moniek van der Helm wonen

nu Rob en Karin Laurier, met

twee kinderen, een jongen en

hun
een

meisje.

In het huis van Jack en Ellen (I-atour)
wonen nu Piet en Annie van der Voort.
We heten hun van harte welkom en we
hopen dat ze het naar hun zin hebben.
Klaas en Hedwig gaan per 1. december
naar Ureterp.
Siona en Moniek hebben een hachelijk
avontuur beleefd. Terugkomend van
hun ponyrijles naar huis reed een trekker hun hard achterop, waarop de pony's zenuwachtig werden en in galop
sprongen. Gelukkig konden ze uitrvijken in een dam en liep het goed af.. Ze
zijn erg geschrokken.
Inge heeft haar favoriete sport paardrijden weer opgenomen en Frans heeft
hun huis in vernieuwde kleuren prachtig opgeschilderd.
Petra heeft haar rieten dak laten kammen, het ziet er mooi uit.
We zijn met z'n allen te gast geweest
bij Frans en Inge voor onze jaarlijkse
bijéénkomst, ook onze nieuwe buren
waren daarbij aanwezig. De avond was
zeer geslaagd.
Met Jack en Ellen gaat het goed en ze
houden regelmatig contact met enkele
buren.

te

zien en werk te zoeken,
succes daarbij. Maar eerst even vakan-

wereld

tie vieren in Zwitserland.
Jolanda Marks zit het behoorlijk mee,
want al tijdens haar vakantiebaantje
kreeg ze werk als directiesecretaresse
in Noordwolde.
En of het allemaal niet op kan, heeft
ze ook een huis gekregen. Als deze
krant uitkomt woont ze vast al aan de
Boschoordweg waar ook Henk in het
weekend te vinden zal zijn. Wij wensen
jullie samen veel woonplezier.
Andrea Nolles heeft een tijdje geleden
besloten dat ze toch wel eens wat anders wilde doen. Ze zei haar baan op
als directiesecretaresse.

.1\,

Binnenkort vertrekt zij naar Amsterdam om een opleiding te gaan volgen
aan de World Travel School. Daar gaat
ze iets doen in toerisme, een opleiding
van een half jaar. In die tijd woont ze
bij familie in Badhoevedorp. Andrea
we wensen je veel succes.
Wist u trouwens dat het Westerndorp
Boyl voor een avontuurlijk verjaardagsfeest, geheel in Western stijl kan zor-

gen, met o.a.:
het project, betekent dat dus niet
Vuoor
* Huifkartochten * Blikken omgooien
alleen dat je hard moet werken in je
* Vy'aterfietsenV
v/erpen
maar ook dat de financiële
vakantie,
i* F*o
Hoefijzers gooien * Kanovaren
bijdrage die je levert voor de helft ge* Goudklompjes zoeken

je

voor het project
onder begeleiding kan men zerf. de
lÏtfl^y"rdtMet de andere helftwaar
wordt
huifkar menoen. Àre spenetjes worden lui,,Y:lk''
op eigen terrein gehouden en de ki"dÈ i: "t::gl^":'*lll19:
eerste instantie zou de reis n aÍ
ren worden voorzien van eten
orin- IKenia
gaan, maar dit kon uiteindelijk
"n
ken.

Er kan zelfs gekozen worden uit:
# pannekoeken # cheeseburger
# pizza
# Hamburgei
# Hotdog
Met natuurlijk ijs als toetje! en voor de
jarige is er dan nog een surprise.
Enfin er is genoeg te beleven. Wil je er
meer over weten, dan kun je altijd bellen (05612-1469).

Op 8 juli trouwden Gerda Nolles en
Klaas Brouwer. Het jonge paar woont
al enkele jaren in Meppel, maar het
zijn toch Boyligers.
Op 11 augustus stapten Andries Wieldraayer en Sjoukje Holtrop in het huwelijksbootje. Wij wensen beide echtparen veel geluk in de toekomst.
Jantje en
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Alie.

Snels Hutte

niet doorgaan'
Niels besloot zich toen op te geven
voor de Dominicaanse Republiek, waar
hij in de sloppenwijken van Guaricano
belandde. Het was de bedoeling, dat er
vijf dagen in de week aan het schooltje
gewerkt werd en dat de twee overige
dagen gebruikt werden om de omgeving te verkennen. Alhoewel ze éênmaal hun twee wije dagen opgaven om
door te werken, heeft de ploeg heel
wat van het land kunnen zien. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een
afgedankte Amerikaanse schoolbus.
Met de overige leden van de groep had
Niels al kennisgemaakt in Nederland.
"Het was een leuke ploeg mensen en ik
heb er een aantal gezellige vrienden
aan overgehouden", aldus Niels.
Op de vraag of hij ook heimwee heeft
gehad antwoordde hlj volmondig:"Ja",
maar daarmee bedoelde hij heimwee
naar de Dominicaanse Republiek toen
hiiij weer in het vliestuis
vliegtuig zat naar huis.
huis

Op 9 september j.l. hebben Albert
Kleinhoven

en

Jeannette Hilhorst

Doldersumsestraat elkaar het ja-woord gegeven in het
een wereldreiziger in haar midden. gemeentehuis te Norg. Niet lang voor
Niels Dassen is de afgelopen zomer hun huwelijk zijn ze gaan samenwonen
Sinds kort heeft de

afgereisd naar de Dominicaanse

Repu-

bliek waar hij zo'n kleine drie weken
verbleef om te assisteren bij de bouw
van een

school.

Tot dit leuke initiatief kwam hij

via

een foldertje van World Servants, een
instantie die jonge mensen inspireert
om in ontrvikkelingslanden mee te helpen aan projecten waar in het land zelf
geen geld voor is. 'Wanneer je inschrijft

op de Doldersumsestraat nr. 18 (waarover wij in de vorige dorpskrant al
schreven). Daar hebben ze in korte tijd
de binnenboel drastisch verbouwd en
volgens goed ingelichte kringen is het
er'hartstikke mooi' geworden.
Albert en Jeannette, wij wensen jullie
een heel lang en gelukkig huwelijk toe.
Karin en Klaasje.

Beste dorpsgenoten,

Hierbij moet mij iets van het hart, en wel het volgende.
Sinds de sociale vernieuwing een feit is, en hieruit voortvloeiend het openbaar groeri
door de buurtbewoners zelf wordt onderhouden, hoor ik de laatste tijd steeds meer
mensen over geparkeerde auto's op de gazons in het centrum van ons dorp. Ik kan
mij niet goed voorstellen dat dit echt noodzakelijk is, de wegen zijn toch breed
genoeg om hier een auto langs te kunnen parkeren. Toen de herindeling van de
Boylerweg tot stand kwam is er veel aandacht besteed aan snelheidsremmende
maatregelen. Er werd gesteld dat auto's geparkeerd mogen worden langs de openbare
weg om ook op die manier de snelheid uit het verkeer te halen. Nu lijkt het mij, dat
niemand het leuk vindt als er auto's met te hoge snelheid door een straat rijden. Dus
waag ik mij af en met mij velen, waarom auto's die regelmatig op de gazons staan
niet gewoon langs de openbare weg geparkeerd kunnen worden. Het voordeel is ook
nog dat de snelheid van het verkeer naar beneden gaat, dat er geen sporen in het
gras komen, de gzvons volledig gemaaid kunnen worden, men zelf geen vieze
schoenen krijgt en de verwijtende blikken zijn ook nog verdwenen. Nou wat wil je nog
meer.
ps. Denk er eens over na!!!!!!!!!

Henk Huizing.

ursus E.H.B.O./Reanimatie.
Bij voldoende deelname start er eind oktober weer een E.H.B.O.-cursus in Noordwolde.

Iedereen vanaf t6 jaar kan een E.H.B.O.-cursus volgen.
Je hoeft er geen speciale opleiding, of kennis of ervaring voor te bezitten.

Ook is er een mogelijkheid om een reanimatie-cursus te volgen. Daarvoor heb je niet
beslist een E.H.B.O.-diploma nodig.
Zijn er L0, of meer personen die er iets voor voelen om zo'n cursus te volgen (het is
maar 3 avonden van + 2 uur), dan willen we ook wel naar Boyl komen.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: Jellie Bekhof, tel.: 05613-1561
Ook kun je van haar meer informatie over de cursussen krijgen.

Wat is REVEO?
REVEO is de Reddingsbrigade voor Vledder en Omstreken en is aangesloten bij
Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (K.N.B.R.D.) en is
daarom ook erkend als officiële reddingsbrigade.
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IVat doet RBVEO?
REVEO leidt jongens en meisjes op voor zweÍrmend redder.

Dit gebeurt onder deskundige leiding.
Je leert hoe je in noodsituaties jezelf kunt redden en hoe je andere mensen kunt
redden zonder dat jezelf gevaar loopt.
Tevens is REVEO recreatief bezig met het trimzwemmen voor volwassenen.
Wanneer kun je bij REVEO komen zwemmen?
Als je je A-diploma hebt gehaald kun je bij REVEO komen zwemmen.
Vanaf half september tot begin mei wordt er iedere donderdagavond (behalve in de
schoolvakanties) in het zwembad van Hoeve Boschoord een half uur per groep
gezwommen.
In mei en juni zwemmen we op de maandagavond in het Bosbad te Vledder.
Begin mei wordt er afgezwommen voor de brevetten en eens per jaar hebben we ook
nog wedstrijden samen met 2 andere brigades.

Als je zin hebt om deze nuttige sport te beoefenen kom dan eens langs en zwem een
keertje mee.

Voor wagen en/of opgave kun je terecht bij de leiding:
- Marianne Groen, Eesveen
tel.: 05210-77532
- Ria Kamping, Vledder

\a,v
\í

tel.:05212-2138

Wat doe REVEO nog meer?
Trimzwemm

en f r e cr e

atiezwemmen vo or volwassenen.

Tlimzwemmen/recreatiezwemmen :
Voor de volwassenen is er elke week trim-recreatiezwemmen. Dit gebeurt ook onder
deskundige leiding en er wordt dan een gevarieerd en leuk programma geboden.
Het is de bedoeling om in deze groep zo te zwemmen dat "niets moet en alles mag".
Iedereen zwemt op zijnlhaar manier maar toch kun je hier nog wat van leren.
Samen lekker ontspannen zvvemmen is hier de hoofdzaak.
Opgave kun je doen

bij de leiding:

- Willy Trompetter, Vledder
tel.:05212-1613

Wij zijn altijd bereid om inlichtingen te verstrekken of om de opgave van nieuwe
leden te noteren.
- Jansje Slagter, Vledder (secretariaat)
tel.:05212-2370
- Margriet Slot, Boyl (bestuurslid)

tel.:056t2-1305

-:
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dorpsfeest kunnen en willen organiseren.

?{
\

voortbestaan van het dorpsfeest op bovengenoemde vergadering aanwezig te Ájn.

Bestuur
Namens het
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DE 28e NUTTERT VAN DER HEIDE RIT.

Traditiegetrouw stond het eerste weekend van september in Boyl
weer in het teken van o.e oude motorfietsen. Vanaf vrijdaqmiddag tot zondagmorgen slroomde het trainingsveld en het naastgelegen land van Pier de Jong geleidelijk aan voi met tenten
en caravans. Zíj werden netjes door "campingbaas" tÍim Koopstra
naar hun plek qedi::igeerd. Ook waren er d.it keer weer een
tweetai engelse deelnemers t.w. Wi1f Banks en John Barker. Zíj
hadoen voor hun komst naar het sportpark enkele d,agen gekampeerd in "Old Wi11iam", aldus Wilf Banks. Hi j doelde daarmee
natuuriijk op Oude Willem. Een duits 1id van de V.M.C. ]iet
helaas op het laatste moment verstek gaan. Mogelijk dat het
minder goede weer d.aarvan de reden was.
Op zondagmorgen in alie vroegte werden de laatste routebordjes
gepiaatst door Wim Kieiniroven en Gerrie Beun. Na een laatste
icontroie door Riek Akkerman van cie route startten om 11.00 uur
de rieeinemers in urietallen per minuut. Jan Veldhuizen verteicie het een en ancier over c,e deeinemers en hun motoren.
Deeinemers ciie hun motoren voor cieze oas speciaai wilden
verzekeren waren ciaarvoor al keurig ontvangen door Karin
I)assen en Jacoba o,e Vries. De oncier startnummer 1 vertrokken
Eije Beukema met z'n Sanciome uit 190i keerde al na een kwartiertje terug bij de finj.sh. Door de regerl wer<l z'n achterband
l.e qiad waardoor de z'oiaanciri jvinq zodanig sl ipte, dat Ei je
konstani mee moest fi-etsen. En dat vond Eije voor een rit van
bijna 100 km te veei van het goede. De op zondagmorgen speciaal uit Neecle gekomen heer Bakker slaagd.e er r:iet in om z'n
Giliet uit i927 aan de praat te krijgen. Hij kwam al duwende
nie-" verder dan de woning van Wim Koopstra. Beter ging het Jan
Klaverboer en Lukas Drenth af, maar zij reden dan ook op
nodern Japans materiaal . Zij kontroleerden tussendoor regelmatis de route. Deeinemers die onderweg met pech te kampen
kregen werd.en terug gebracht naar Boyi door Jacob Oosterveld
of Aibert Jager, d.ie beio.en een bezemwagen bemandden. Eén van
dÍe pechvogeis was Chris Bexkenkamp uit Assen die z'n F.oyal
Enfieio. met zijspan uit I9t4 bijna in viammen op zag qaan. Ter
hooEte van d.e Tiongervaliei achter Oldeberkoop werden de
deeiíremers voor het, eersE gekont,roleerd op hun doorkomstti jd
cioor d.e famiiie Kleiniioven.
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Aan cie Balkweg in l4akkinga was oe r.weede konrroie door cie
f ami i i e ToIboom. Fannekoekeboeroei: i j Ile Lino.e lloeve van Anne
iiies in Appeiscna was pauzepraacs en cie derde kc:nrrolepost.
Deze post bí: ae pauzepiaats worcit ai sin<ts jaar en dag Jremand
(bemenst) d.oor d.e famiiie Deems. 'íierrie Terpstra en Ànne Marks
stonóen vervorgens tussen Diever en 'r,iapse l::.aar on', cie vieroe
cioorl<omsttijci te noteren op ,l.e haarter. Tegenover De ïi1ie aarl
de Boschoorri.weg was iret renslorte óe f arni -. ie lleui.i áie o.e
f inishti jcien noteerclen. Vervoigens was nel aan de F.ekenkamer
op irei toneei in De ïi l ie ( janneke Bai'ie , R, er: A)<Kerman,
Ger-ard Pri.ns, Reinder Bot.tema err Jan Veldhuizen) om de straf punten te berel<enen. Straf punten <iie men kri jgc voor iedere
mintruL oie men te vroeg of te iaar aankomt bij oe konrrolepo*
sten. Kort na 4 uur ' s micluags kon Sei je lioi ies namens Sport centrun overgaan tot cie pri jsr.rítreikinq en aan a.Lie ,j.eeinemers

eelt f raaie asbak met opschriit overhand.igeri. laarmee kwarn, eetl
eind aan een ondanks de mincier gunsiige weersomstano.igheoen
geslaagde 28e Nuttert van <1er Heioe Rii waaraan dic jaar 15j
veteranen deei hebberl Eerromen.
De zijspanFr:ijs ging naar lienx I'lossent ujc Locirem. iiln, Sct:ooi-iderwoerC u j. t Ni euw Loosdrecht was wi nnaar j.n kiasse ! , terwi j.:.
Johr: Barker klasse 2 won. in xiasse 3 ging d.e e*rderqenoemde
winnaar van de zijspanprijs met cie eer stri.jkeri. in i:iasse +
Ên 5 waren resp. Ber:. Kocx uit. i.l ioam en Win'' Enting uit. Bunne J.e,
besten. Ben Kock was met o straf purrien teveris ce d.agw: nnaar en
kwa'' ucràrÍtrêÊ it: iret bez: t vall rie Aar:paiiken-r;isse-belie:-. S joerc
iioe$stein, schc:onzoorl van lrr.rtt€ír van qer He j.Oe , overf.anciigcie
de bei.,er: voor iiell trolrwÈ ':eeiiiener aait Bere:iu i'-..,:s .tit Vaassen. Onze piaatsgenot.en iacob ivlei ler, ian i'ii i iem oe vi-ies elt
óe -vebroed.ers Dasseri vieren ireiaas niet in cte pi:í1zen.
Sportcentrurn o.ankc êi rÊ meciewerker-s aismede cre ptaatsei i,iig
nrid.aenstancr voor nun meoewerking en hoopt ooi: iri i995 weer eer)
beroep op hen ï.e mogen coen Di j de ;:ie Nrltt-ert van Ger.' liei..fe
Ri t op zondag 3 septenber 1'--i'35
.

Stichtinq Sportcentrum Boyl.

BeleeÍd
Yerzoek
langzaalrn to rijden
in DOOR!!, GOOR,
STRIJE]I, TTAALD.
wlJt(, HoNSELERS.
DIJKt RENKUM, HEEL.

suM,

ooSTERSEEK,
BEVERWIJK en RHEDEÍ{. Do betreÍlende
Gemeenlebesturcn
verzoeken
hot U.
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VERENICINCS LEVEN
Anbo-Nieuws
De fietstocht van 8 september j.l. was de laatste van dit seizoen. Het was goed weer
en de deelnemers werden onder leiding van Jan Hofman tot aan het Canadameer
gebracht.
Na het ontspanningsprogramma, op 29 september

in De Tille, waarbij ook de soos is
uitgenodigd, en dat grotendeels door eigen mensen wordt verzorgd, volgt op 13
oktober een presentatie van het wereldnatuurfonds.
Getoond worden twee films te weten:
Afnka - bos of woesteín
China - van buiten en van binnen
De toegang is gratis. Aanvang 14.00 uur in De Tille.

Muziekcafé
\\

Op vrijdag 30 september gaal de nieuwe
serie muziekcafé's van start in dorpshuis De Tille in Boyl. Vanaf 21.00 uur
kan men daar weer terecht om te spelen,
te zingen of gewoon te luisteren naar
allerlei soorten muziek.
De toegang is gratis. Ook dit jaar vinden
de muziekcafé's afwisselend in Noordwolde
en Boyl plaats. De volgende muziekcaféavonden zijn op:
5 november - Noordwolde
2 december - Boyl
6 januari - Noordwolde
3 februai - Boyl
3 maart - Noordwolde
7 apil Boyl
5 meí - Noordwolde
Wist je dat .....
"One and one is Two" Chris Greaves Lord
en Feikje van der Iri de eerste prijs
hebben gewonnen in een stratenmuziekfestival in Zuidwolde!
Feikje v.d.

Iri

lk wil een ieder bedanken
voor het bezoek en de
kaarten en andere aftentíes
in het ziekenhuis en SoolsÍede
en bij mijn thuiskomst in Boyl.
Heel erg bedanK !!

T, Hielkema
Boyl
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15 September - 75

Jarig Jubileum van Plattelandsvrouwen in Friesland

Een heuglijke dag voor de bond van Plattelandsvrouwen in Friesland.

A

fuP

Het 75-jarig jubileum.
Wtj de afcleling Boyl, hebben dit meegevierd met de leden en dorpsgenoten. Het be'gon met een
buiten gebeuren in het centrum van het dorp, bij de kerk. Ondanks de regen waren er veel
mensen gekomen, en waren nieuwsgierig wat hier ging gebeuren. De presidente Joke ïjadeÍL
beklom het spreekgestoelte en heette iedereen welkom. Zij vertelde over het jubileum van de
Bond van Plattelandswouwen in Friesland die bestaat uit 90 afcl. met ruim 9000leden. En dat
vanuit de bond iedere afd. gewaagd is een geschenk aan stad of dorp aan te bieden. Voor ons
dorp is dat een beeldje
I
De maker is dhr. Overwijk uit Ommen en ïvas hier ook aarweàg.r/
I
Dankzij de herindeling en de vernieuwing van de Boylerweg, waser eeh prachtig plekje
voorhanden, wat natuurlijk wel in overleg met de gemeente is geweest.
Dhr. Wilkeshuis heeft er eeÍr passende sokkel bijgemaakt en het geheel geplaatst.
Mew. Zuil werd door de presidante uitgenodigd, als oudste lid, het beeld te onthullen. Dodr
het weg nemen van de bondsvlag kwam er een beeld te voorschijrq die de naam kreeg van "De
enige echte Boyliger".
Het beeld is uitgevoerd van metaal met als voorstelling, eentman met kruiwagen en een schdp.
Dit gdjpt terug in de geschiedenis van Boyl. Doordat de kerkeraad van Boyl 75
I
heidegrond tot cultuurgrond liet brengen" wat woeger 4llemaal met een schopje
I

geworden.

/

{t

ít*:ffil;*,
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Ha.
moest

dhr

**.(Url

nam namens h.t gop n2tag{a n
vanwege de regen wilde
I
Pijlman, voorzitter van "Dorpsbelang", zijn toesplaak in de zaal doen. Hierna gingen we op
holletje naar "de Tille".
("0, o* oo(r"a"nvan de tuinclub gemaakt waren, een
Daar kreeg ieder een corsage opgespeld,
heerlijk kopje Max Havelaar kofle en een stuk oranje koek.
Alles zag eierg feesteliji"tt./
/
Nu nam dhr. Pijlman het wodrd, en bedanlite
cte de Plattelandswouwen voor dit unieke- e---1
Een verfraaingïan het
Daarna opende de presidente de avond'en gaf in grote lijnalweer, 'Een beeld van de bond' die
75 jaarr terug, 30 Mei 1919 is opgericht.
Sinds l9l2 werd landbouwhuishoudonderwijs gegeven, en vandaaÍ uit is in l919 de Bond van
Oudleerlingen opgericht. Je kon alleen lid worden als je landbouwhuishoudonderwijs had
gevolgd. In 1930 werd landelijk een Nederlandse Bond van Boerinnen e.a. Plattelandswouwen
opgericht, waarbij de B.v.O.L. zich pas in 1939 aansloot. (Wel met behoud van eigen
zelfstandigheid).
/
Pas na de oorlog verander?J de naam in "Bond van Plattelandswouwen in Friesland". In de loop
der tijd is het ledenbestand veranderd van boerinnen maar ook van niet boerinnen. Maar de
maatschappelijke betrokkenheid is gebleven. Het klinkt door in de campagne's zoals: "De
macht van de boodschappentas"en "Kritisch consumeren en duurzaam produceren". Het doel
is: gedragsverandering bij producent en consument teweeg brengen, met als motto: "Verbeter
de wereld en begin bij jezelf'. Van alle actiegebieden lichte Joke ook even de N.Z. relatie toe.
Dit gaat over de Max Havelaar koffie. Deze koffie wordt rechtstreeks ingekocht bij
organisaties van kleine boereq zodat bij iedere oÍnzet verhoging dit direct bij de kl_eine boereí
terecht komt.
Dit waren zo enkele wetenswaardigheden van de Bond.
Nu had de presidente nog een paar mededelingen: l l October is er in het Tropenfauna in
Heerenveen een "Studiedag over voedsel". Kosten ft.25,-20 October de Kringdag in de Lindetrek in Wolvega.
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Sjoukje kondigde een wervelende show Íurn van alle commissies en clubs van de àfde\ng,
àj als presentatrice als een rode draad door het geheel
De Spits werd afgebeten door de jubileumcoÍlm. zelf met een lied over allerlei actíviteiten van
de bond en de eifen
Gevolgd door de werkcomm. die nog voor wat verfraaing zorgde op het toneel.
Hierna de tuinclub. De dames met de gÍoene vingertjes. Zij belooftle de aanwezigen ha alloop
een glaasje fris, de hapjes te presenteren. Dit waren vruchten en groenten uit de tuine4 van de
leden van deze
De volksdansgÍoep bracht een wervelende dansshow. Prachtig met de
De reiscomm. altijd voor de af<leling in de weer om leuke uitstapjes te verzorgen.
De dames van de handwerkclub zijn menig uurtje bezig met allerlei handwerlrtechniekeri.
De agrarische comm. helemaal bij de tijd met het wel en wee van het
Daarna de gym. Dit was een verkorte ïveergave van een
\
De comm. van Lief en Leed, even met een bloemetje nÍLaÍ een ziek lid van de afrleling.
resenDak'tot
De toneelclub .Muzika"met een unieke modeshow van recycling
recvclins producterq
oroducten van regenpak
bruidsjurk. Hun leus was: "Hergebruik is onze keusi
\
Als laatste weer de jubileumcoÀm ., ai toígenÀ"" ri;rfi.g met op de achtergrond al de ledÈn
die deze avond tot èen geslaagd feest gem;kt hebben.
De presidente bedankte de jubileumcoÍrm. voor hun grote
wat ongeveer een jaar
voorbereiding is geweest. Wrj mogen terug zien op een mooi
Ook bedankte Joke de geluidstechnicus en de mensen die de foto's en video hebben gemaakt.
Als er nog meer mensen achter de schermen gewerkt hebben, ook erg bedankt.
flet was een mooie avond voor de Afcl. en het dorp.

liep.

aftleling.

club.

\ \
\ \
\ \

\ \
kleding. \ \
\ \
milieu.
\ \
dinsdagmiddag. \
\
\
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'a een zeer geslaagdfeest ter gelegenheid van het 7ï-iarig jubileum van de FTiese bond voor
Na
Plc
luttelandswouwen, nog eenwoordje tot besluií. ll/e hebben, dachtenwe, de bondprima
gepromoot.
ot. Wat woren de stukjes, dsnsen, enig en alles gericht op "Iluurzaam Produceren en
consumeFen."
Kritisch co,
jubileumcomm. en al onze clubs hebben veel plezier beleefd aan de voorbereiding 't
ij als jubt
Ilrij
veelwerk, mcnr het loonde de moeite.
was
w veelwt
dsnlren dan ook allen (hetwaren er heel veel) die de jubileum qvond met ons mee hebben
Ilee drmken
gevierd
V
ïlee hebben er als dorp óók nog een echte Boyliger bij gelcregen.
U)aJ
eí was vo
volgens ons een dsverend succes nogmaals
Heí
:í,1;l
De Jubileumcommissie.

'vierd

dank.
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Geweldig!!!
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DE TONEELVERENIGING SPEULT MIT MOEZEN

N

IN't

STRO

De toneelvereniging "Nut en Genoegen" komt deze winter met het stlk "Moezen
Het is deze keer weer eens een Stellingwerfs stuk.

in't

Het handelt om een zekere opa Bruuns die sinds kort in een bejaardenhuis woont, maar hij
voelt zich er niet erg thuis. Brj zijn dochter is hij welkom als hij een weekend komt logeren"
maar àjn schoonzooÍL die een strohandel drijft is niet erg op zijn bezoek gesteld, omdat hij
weest, dat opa Bruuns zich weer teveel gaat bemoeien met de zaak.
Opa vindt uiteindelijk toch weer zijn "thuis", maar niet nadat gebleken is dat er veel "Moezen
in't stro" zaten.
De uitvoeringsdata zijn: 10 en 17 December en wat ons betreft zien
wij u dan ook graag één van deze datums

in De Tille te Boyl. Aanvang 20.00 uur.
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Beiaardensoos "Gezellig Samenzijn"
De eerste bijeenkomst in het najaar is traditie-getrouw een uitstapje. Woensdag

21.

september zijn we met 6 auto's (de meeste chauffeurs waren rondom de 80 jaar) naar
de Koloniehof in Frederiksoord gereden. Sommigen waren daar al eens meer geweest, maar met een groep is toch ook wel leuk want dan worden er weer andere
herinneringen opgehaald. De diapresentatie oogste veel bewonering en natuurlijk ook
herkenning, ook de expositie werd met veel aandacht bekeken en leverde genoeg stof
tot praten op. Het was heel mooi weer en zo maakte men ook de wandeling naar het
nagebouwde koloniehuisje, langs de akkers waar de meeste gewassen al geoogst
waren, en langs de doolhof waar zich een flinke groep kinderen vermaakte. Voor hen
waren de heggen inmiddels hoog genoeg om te kunnen verdwalen, maar voor volwassenen zal dat nog wel een jaar of twee duren. De kaarsenmakerij werd ook nog met
een bezoek vereerd, ook hier heel wat kinderen die met kaarsen bezig waren en dat
was een leuk gezicht en gehoor. De deelnemers waren echt voldaan over zo'n mooie
middag. Dan nog iets over de volgende bijeenkomsten:
Oo woensdas 19 oktober komt de heer Chr. Pit uit Beilen met z'n diaserie "Nederland wat ben je mooi", dit waagt niet om verdere uitleg.
Op deze middag zijn ook de ANBO-leden van harte welkom.
Op donderdag 17 november komt de heer W. Scheenstra uit Oosterwolde, veel
oudere Boyligers zullen hem nog wel kennen, met dia's over de natuur in onze
omgeving. Hij schrijft er ook vaak artikelen over in "Aanpakken". Noteer deze datum
vast op de kalender en denk er om dat het op een donderdag is.
De kerstmiddag staat gepland op woensdag 21. december, over de invulling is op dit
moment nog weinig bekend, maar dat hoort u nog wel.

De Hobby-schilders
\

Na de vakantieperiode hebben "De hobbyschilders van Boyl" hun liefhebberij op
woensdag 14 september j.l. weer opgepakt.
Iedere woensdagmiddag zijn we in de \
kantine op het sportpark bezig met tekene.r\\
en schilderen in de breedste zin van het \
woord. Prestatie of resultaat is voor ons
niet heilig, gezelligheid staat voorop.
Kom eens kijken het verplicht u tot niets.
We zijn aanwezig van 14.00 uur tot 17.00 uur.
We zoeken mensen van 8 tot 80 jaar die voor
een keer als model mee willen doen. U krijgt
een kopje koffie en neemt het portret mee.
Doe mee met de hobby-schilders van Boyl
- ze waren met een stand op de jaarmarkt
op de warmste dag van het jaar.
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Dorpsgemeenschap
Inmiddels is het progralnma voor het komend winterseizoen in grote lijnen vastgesteld en hierbij wil ik u alvast uit de doeken doen wat u de komende winter zoal kunt

verwachten.
12

,/

November

,/

,/

,/

I

I
Deze avond kunt u genieten van een Hypnose Act, waaraan u dus zelf kunt deelnemen of kijken en u verbazen hoe een ander het ondergaat. Daarnaast komt Arry
Bennen, onlangs nog opgetreden tijdens het flodderfeest voor zo'n duizend koppig
enthousiast publiek, naar Boyl met o.a. een bandparodie act die zijn weerga niet kent.
Kortom een avond die u zeker niet mag missen.
Na afloop kan er nog gedanst worden op muziek van "L€s Chevauxn.

Iauni

//

Een onderdeel dat zeker niet mag ontbreken is natuurlijk de .....Spel en Quiz-avond.

Februui ,/

/

De kindermiddag. Hoe deze middag precies ingevuld gaat worden staat nog niet
geheel vast maar nadere bijzonderheden hieromtrent volgen t.z.t via het schoolbriefje
en de Dorpskrant.

Maut
Er zijn wel plannen voor deze avond maar die zijn nog niet geheel uitgewerkt. Wat
wel vast staat is dat het wederom een avond wordt "voor en door Boyligers" en
natuurlijk is er na afloop ook weer volop gelegenheid om te dansen.

l

I Ápril

Deze avond komt op veler verzoek Johan Veenstra om het een en ander, in geheel
eigen stijl en op zeq pakkende wijze, in het Stellingwerfs te komen vertellen. Dit is
ook zeker zeer de moeite waard.

I

l

Voor alle duidclijl&eid:

Bij enkele programma-onderdelen staan nog niet de exacte data vermeld, daar deze
nog Riet precies bekend waren tijdens het verschijnen van deze Dorpskrant, maar
wanneer u de donateurskaarten krijgt voor het nieuwe seizoen krijgt u er zoals
gebruikelijk ook een programma bij en hierin zijn dan ook de juiste data vermeld en
hopelijk kunnen wij u dan ook dit seizoen weer met z'n allen verwelkomen op onze
Dorpswinteravonden.

\

I

Anne Slot,
(Secr. Dorpsgemeenschap)

Hallo allemaal,

\\

Wij hadden vakantie van
í sepÍember tot 11 sepÍember.
Maar nu staan wij weer iedere
zaterdag van 10.30 tot 16.00
uur bij caíé Mailly. Tot ziens!!
Haarstudio v.d. Wal.
Bertha en Brigith.
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Beste Boijligers,

De O.J.P. is al weer druk in de weer. U zult wel denken z6 vroeg al, maar

wees

gerust het is nog niet voor oud en nieuw hoor.

\

Het O.J.P. Promotie Team is bezig k n", aanzienv&Ír onzeploeg

bij de jongeren in
Boijl te verbeteren, zodat er weer nieuwe jeugdige leden bij komen om het voort
bestaan van zo'n unieke ploeg te waarborgen.

\/

Wanrieer u dit bericht leest zijn alle jongens, die in aanmerking komen voor de O.J.P.
benaderd om op 29 oktober a.s. op stap te gaan met ons. Zij kunnen dan de gezellige
sfeer proeven en we hopen dat ze dan niet meer zonder de O.J.P. willen of kunnen.
Indien wij iemand vergeten zíjn te benaderenen die wel L6 jaar of ouder is, van het
mannelijke geslacht, woonachtig te Boijl, vrijgezel en geinteresseerd is in de O.J.P.
moet even contact op nemen met Roelof Andre Groen, Boijlerweg 105, tel. 1584.

\z

Het

./

O.J.P.P.T. heeft eeÍ zeeÍ leuk en gevarieerd prograÍrma op gesteld, zodat
iederéén zich goed kan vermaken. Voor de introducés hebben we de prijs laag
gehouden, zodat dit in ieder geval geen belemmering hoeft te zijn.
Het is de bedoeling dat we op 29 oktober om 13.00 uur vertrekken en tegen 21..30
uur weer terug zijn. Aan actie en bevrediging van de innerlijke mens zal geen gebrek
zijn. We zullen per touringcar vervoerd worden. Dit is het gezelligst en het veiligst.

xr

We gaan er van uit dat er inassaal op dit initiatief gereageerd zal worden, zodat er in
de volgende dorpskrant een zeer positief verslag van deze dag te bewonderen valt.

,/\
ET O.J.P. PROMOTIE TEAM..

-/\
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Ziezo, we zijn weer losgebarsten met
-in
onze koorrepetities, na de lange en soms zeer
en bii miinthutsx
warme zomervakantie. Het is soms erg fijn
om even uit je "gewone" aktiviteiten te zijn,
OP Oezc "''''-- d*Oene Wat Ze
hÀdenhen vooÍ sat
maar daarna is het heerlijk om weer te zinhebb e n'
g"í r
;á-ot
""ht
ïiru:ffi
gen! Voor de vakantie kon ik al melden dat
we druk bezig waren met de voorbereidingen
Vríes'Westenbroek'
Rianne de
voor ons jubileumconcert op 6 november a.s.
Die drukte gaat natuurlijk verder, maar daarover straks meer. Iedere vereniging heeft in
h^
haar midden mensen (gehad) die op een
-tvaak onopvallende manier zich ontwikkelden
tot een pijler van het geheel. Vele jaren
mocht ik zingen in gezelschap van Willem
Wever en Wessel Boelen. Wat hebben we in
de basgroep altijd veel plezier met elkaar
gehad! Ik moest daaraan terugdenken toen ik
van de familie Wever de oude koormappen \ \
van Willem ontving met daarin koormuziek \
uit vele, vele jaren zingen in Boyl. Willem Wever was betrokken bij de oprichting
van ons koor in 1939; jammer genoeg zullen we zijn aanwezigheid als erelid bij het
55-jarig bestaan moeten missen. Datzelfde geldt voor Wessel Boelen, die ons in mei
ontviel. Wessel verzorgde jarenlang het donateursbestand van ons koor en door zijn
grote inzet verzekerde hij ons van een hechte thuisbasis. Ik denk met een gevoel van
dankbaarheid terug aan deze twee collega-zangers, mannen die tientallen jaren ons
koor door soms moeilijke tijden hielpen. Zij hebben mede de basis gelegd voor het
springlevende koor van nu! L-angzaam maar zeker groeit het Gemengd Koor Boyl
namelijk: op dit moment staan er 62 namen op de ledenlijst. Twee leden namen na
de vakantie afscheid: Bernadet Lutjenhuis verhuisde en Harm-Jan de Boer vertrok
richting Emmen. Daartegenover kwamen in onze rijen Elizabeth Kuipers-Tilma
(sopraan) uit Appelscha en Christien Sietses-de Haan (sopraan) uit Oosterstreek.
Voorzitter Bert Nieland heeft hen natuurlijk hartelijk welkom geheten, maar hij wees
er wel op dat nu de mannengroep wel weer wat aanwlling kan gebruiken! Ach, zo
hou je wensen!
ie hele grote groep mensen is nu zeer aktief in de voorbereidingen voor ons jubileum.
De plannen voor het feest zijn praktisch
'ierbij wil ik, ook namens mijn
Hierbij
rond: op zondag 6 november vieren we het
inderen een ieder bedanken
bedanken tvoor
kinderen
55-jarig bestaan van ons koor. Vanaf 10.00
íruitmanden.
e kaarten,
de
kaarten, bloemen en íruitm'
uur is er een korte gelegenheid om de koorijdens mijn verblijÍ in en bii
Tijdens
mensen te feliciteren en daarna begint om
ziekenl
ijn thuiskomst uít het ziekenhuis.
mijn
11.00 uur het bijzondere jubileumconcert.
i. Korí-Veldhuizen.
G.
Alles vindt natuurlijk plaats in de grote zaal
van De Tille in Boyl, ons thuisdorp. Waarom
lijn nieuwe adres is:
Mijn
een bijzonder concert? Wel, bestuur en diriL. Homanstraat 1
gente hebben bij de opzet van het programlamer 118
Kamer
ma een greep kunnen doen in het verleden
384 ED Wílhelminaoord
8384
'el:
van het koor. Natuurlijk za| het huidige
Tel: O5212 - 11O8
repertoire worden vertolkt, maar daarnaast
'evens bedank ik voor alle
Tevens

'i;\;i*ii7::H^;i,ï"r
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lidmaatschappen en donaties.
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Gezocht !!!!

zal oud-dirigent en koorlid Wilt Post het koor
nog eens leiden in het "Slavenkoor" uit NaOp dit moment is de kindersoos een groot succes. Wij
bucco en de operette "Saison in Salzburg".
wíllen graag dat dit zo
Bovendien zullen de Gezusters Post - die
blijft. Daarom doen wij een
meer dan 30 jaar in en bij het koor zongen oprcep aan enthousiaste
een duet vertolken en samen met Wilt Post
Ínensen met nieuwe ideeën om
en ondergetekende delen uit "De Parelvisons hiermee te helpen.
sers" zingen, net zoals zij dat in het verleden
Heeft u belangstelling oí
wilt u meer iníormatie, bel dan:
ook deden. En als u weet dat ook onze voriNie (tel:1204) of
ge begeleidster Nettie Vening met haar colleJelly (tel: í959)
ga Maaike Hogerwerf met twee piano's aanwezig 211en zijn, dan is u duidelijk: ons jubileumconcert geeft een indruk van het koorleven van toen en nu!
Inderdaad, dat vergt veel oefenen. Voor de vakantie moesten we uitwijken naar de
NH-kerk in Noordwolde wegens de verbouwing in Boyl. Nu kunnen we weer in onze
vertrouwde kerkruimte oefenen en ik moet zeggeÍ: het kerkgebouw van Boyl is intern
zeer verfraaid! Akoestisch is het ook uitstekend, zodat we er weer volop tegenaan
kunnen. Een gelukwens aan het adres van het kerkbestuur is hier dan ook op zijn
plaats!

//

Natuurlijk kijken we bij het koor al weer
verder: 6 november is beslist niet een eindpunt van alle oefeningen! Zo doen we met
het "Zigeunerlied" mee aan het Festival van
koren uit Zuidoost-Friesland op 8 oktober in
Wolvega en zullen we op 11 december meewerken aan een kerkdienst in Noordwolde.
En dan - in 1995 - is er weer de jaarlijkse
serie koffie- en theeconcerten in de regio. Ik
hoop dat we velen van u bij onze optredens
mogen begroeten. En u weet het: "Kun je nog
2ingen,............!" Tot ziensl

/

//
Titus de Boer

Even een danl<woord van

de kinderen Stíl<voort uit
Zuid-Af rika........
Het doet ons wat, zoals
de bevolking van Boyl onze
ouders hebben opgenomen in

hun gemeenschap. Daar zijn
we erg blij mee. De belangstelling tijdens de ziehe,
de opnames ín het ziekenhuis
te Heerenveen en de twee
thuiskomst e n is hartv e twarm e n d.
We weten onze ouders geborgen
hier in Nederland, wat toch
hun vaderland is.
......vooÍ we weeÍ terug vliegen
naar ons vaderland, wear we alle
4 werken en genieten Yan de zon,
die we gelukkig ook hier konden
genleten tijdens ons verblijf
van 14 - 26 juli - 29 juli.
l\Iarnens ons alle vier onze waarderlng en dank aan de hele gemeenschap van Boyl.

Wii willen de bewoners
van de Kokkeweg hartelijk

danken voor het bloemstukje.
Wij vonden het een warm welkom.

Met hartelijke groet,

Jaap en Tackelíen Berkhuizen

Wím, Dirk, Berend StÍkvoort,
Sarlien v.d. Hoven-StikvooÉ en

de ecffigenoten en kleínkinderen
in Zuld-Aírika.
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MENSEN IN
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Bij ons speurwerk naar bekende
mensen in Boyl, stuit,ten wi j
op de naam van misschien we1

Boyls grootste musicus, nl.
Chris Greaves-Lord.
Nauwelijks kun je hier nog
spreken van een bekende Boyliger. Daar hij reeds in ieder dag-r
week- of maandblad heeft gestaan,
spreken we hier meer van een "Bekende Nederlander".
Alleszins de moeite waardr voilden
wij, om gewapend met pen en papier
richting muziekmuseum te trekken,
om ons door deze "Bekende NederIander" eens het een en ander uit
de doekjes te laten doen.
Kortom, leesr geniet,, verbaas èn
verwonder u over het, bijzondere,
afwisselende en bèvenal musicale
leven van Mr. Chris Greaves-Lord.

Het was oktober I94O toen de familie Greaves-Lord na
een hevig bombardement in hun woonplaats Londen, verhuisde
naar East wittering.
Hier wordt in december 1940 de kleine Chris geboren.
Behalve wat babyaccoorden, die hij laat horen, is niemand zich
ervan bewust, dat hier een groot musicaal talent geboren is.
Hij is het 5e kirrd uit' het, gezin, dat i rr t,otaal uit 5 j ongens
en 2 meisjes bestaat.
Als Chris 7 jaar is overlijdt' zijn vader. I n deze t,ijd verhuist het gezin Greaves-Lord naar Brighton.
Het is ook in deze t,ijd, dat de eerste muzikale t,alenten zieh
beginnen te ontwikkelen. Chris gaat nl. zingen in een kerkkoor.
Toch zaL het nog tot zíjn 14e jaar duren voor hij zíjn eerste

gitaar koopt. Deze oude gitaar koopt, hij voor L L/2 pond,
van een jongen die de gitaar op de vuilnisbelt heeft gevonden.
Al- snel schaft hij een boekje aan met gitaaraccoordenr €Íl
op 15 jarige leeftijd verliet, hij de school en werd zanger
in een Skiffelgroep, terwijl hij nooit muziekles had gevolgd
24

en nog geen noot kon lezen.
Een Skiffelgroep maakte Amerikaanse volksmuziek. rn de 30e jaren werden zgn. skiffelparty's
gehouden, waar men door de opbrengst, van de genodigden, b.v. de huur kon betalen.
Chris werkte in deze periode in de bouw, grondr,rrerk en als
chauffeur bij een aannemer.
fn zijn vrije tijd bleef hij doorgaan in de muziek en het
liefst als straatmuzikant.
Menigeen kon op de boulevards van zijn reportoire genieten
en hij verdiende zo een aardig centje bij.
fn 1959, Chris was toen 19 jaar , trouwde hij met zíjn le
vroulÍ. Uit dit huwelijk werden 2 dochters geboren, welke in*
middels 33 en 31 jaar oud zíjn.
Na B j aar huwel i j t< gingen ze ui t elkaar en kreeg Chris de
voogdij over de kinderen.
Inmiddels was hij werkzaam in een garage, waar hij oude,
Engelse auto's geheel opknapte en als blinkende juweeltjes
over de drempel liet gaan.
fn 1968 ontmoet hij Marianne. Zij werkte op dat, moment a1s
au-pair in Brighton.
Na een jaar samengewoond te hebben met Marianne, besluiten
ze te trouwen. Ze blijven in Brighton wonen en het is ook
dáár, waar hun oudste dochter Wanda wordt geboren.
In I973 ging men gezamelijk op vakantie naar Heiloo in Holland. In de krant Lazen ze dat er voor fI5.000,-- een kleine,
gezellige visserswoning te koop was in Den Helder.
Dit sprak hen wel aan en men besloot in september 1973 Engeland
vaarwel te zeggen en zich te vestigen in de "Visbuurt" van
Den Helder.
Marianne was inmiddels zwanger en dochter Stephanie werd in
maart I974 geboren.
Binnen 10 dagen heeft Chris een baan bij Hoogovens in ïJmuiden en het leven in Nederland kan beginnen.
Aangezien ze in de visbuurt in Den FIelder terecht zijn gekomen en deze buurt bekend staat als een van de gezeLligste
buurten van Den Helder, beleven ze hier een hele leuke tijd.
Er is altijd veel vertier en gezell-igheid.
En bi j zoveel gezelligheid hoort, natuurli jk muziek. Door r'rie
anders gemaakt dan door Chris. Héél wat heeft hij afgezongen
op straat in de visbuurt en gezellig dat dat was
Chris die zo her en der een ieder van z'n muziek liet genieten, had inmiddels ook al een hel-e verzameling snaarinstrumenten. Hij was hiervoor veelvuldig op de Rommel- en Antiekmarkten te vinden, zowel in Engeland a1s Nederland
Het bleek toenr êo dat beaamd Chris nog steeds , dat de verhuizing naar Nederland een verstandig besluit is geweest.
De taal gaf in le instantie wel wat problemen, maar van heimwee is nóóit sprake geweesL.
Het werk bij Hoogovens viel hem helaas wel zwaar.
Na 2 jaar werd het, Vissershuisje toch we1 waL klein met 4
kinderen en keek men uit naar een grotere woning.
Een kruidenierswinkel werd hun nieuwe onderkomen, na een grondige verbouwing.
A1s een rode draad loopt dan nog steeds het maken van muziek
en het verzamelen van instrumenten door z'n leven.
In 1980 werd Kirstin geboren.
In 1986 is het gezin Greaves-Lord op de Schapendrift in Noordwolde op valcantie en ze vinden het hier heerlijk.
!
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Aangezien Chris inmiddels afgekeurd is voor Hoogovens, is
er niets wat hun nog aan Den Helder bindt en dus kijken ze
of ze hier in de buurt geen geschikt huis kunnen vinden.
Dit lukt in Boijl. En zo verhuízen ze in 1986 van Den Helder

naar het Friese Boijl.
Ze komen te wonen aan de Boij lerweg in de oude bakkerswinkel
van Jaap Trompetter.
De meisjes gaan hier naar school en het gezin begint zich
hier aardig thuis le voelen.
Chris knapte ondertussen z'n instrumenten op en breidde z'Ír
collectie uit.
Regelmatig treedt hij op bij verenigingen, instelJ-ingen en
bejaardentehuizen; vooral het spelen voor gehandicapten
vindt hij dankbaar werk.

t
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Door de Sociale Vernieuwing wordt hij gevraagd voor het opstarten van een zgn. Muziekcafé in Noordwolde. Dit kwam met
enige hulp goed van de grond en draait inmiddels op voll-e
toeren. Oók later werd dit in Boijl opgezet samen met Feikje
v.d. Lei, waarmee hij ondert,ussen ook een duo had gevormd.
Ze treden regetmatig op als "One en one is tlío".
Ook u bent van harte welkom op deze avonden, om te l-uisteren,
(mee-) te zingen, te spelen. U zuLL hiervan zeker genieten.
En kent u de band "Boijliger Gang"? Ook hierin speelt en
zíngt Chris aI jaren. federe maandagavond wordt er druk
gerepeteerd en opgetreden in de regio.
26

Chris krijqt in de loop der tijd natuurtijk naam en faam
en wordt regelmatig gevraagd om in de jury plaats te nemen
van Playback- en Soudmixshows.
Een 2e Barry stevens zou je hem kunnen noemen en de uitspraak
"Vooral doorgaan,' komt hem niet vreemd uit, de mond.
Helaas, in 1991 komt er aan het huwelijk een einde.
Zo'n 2 I/2 jaar geleden kwam hij op het idee, mede door stimulering van anderenr oÍt een muziekmuseum op te richten.
zijn verzameling was in de loop der jaren zo grooÈs geworden,
dat het eigenlijk zonde !/as om hier niet iet,s meer van te

maken.

De woning was uitermate geschikt en de wanden en plafonds
werden a1s het ware behangen met allerlei
oude- en nieuwe
instrumenten of wat daar dan ook maar enigzins op lijkt of
mee te maken heeft,.
U zau eens moeten kijken, het is echt de moeite waard.
Ook bij ieder instrument zal Chris u graag uitleg geven over

b.v. de herkomst, materialen, e.d..

Het toeval wi1 dat hij -Ln juni ;r wer d gebeld door italplr
Mctel1 uit Engeland.
Hij kende hem van naam en had toevallig veel platen van hem,
omdat zíjn muziek en teksten hem zo aanspraken.
Mctell is een grote bekendheid in de muziekwereld en schreef
o.a. de wereldbekende song "Streets of Londen".
Ralph Mctell vertelde dat hij het testament beheerde van een
goede vriend van Chris. Deze vriend tras inmiddels overleden.
Er bleek uit de erfenis een 200 jaar oude gitaar te zíjn,
welke Ralph graag aan Chris witde overhandigen.
Dit was voor Chris aanleiding om hem te gaan bezoeken, daar
de gitaar uiteraard een grote emotionele waarde voor hem had
en hij tevens kennis mocht maken met zí1n grote, maar toch
veel jongere, "idoo1". De gitaar zíeL er prima uit,.
Het mag duidelijk zijn, dat het hier om een zeer waardevol
instrument gaat. Chris bewaard hem in een koffer om hem in
goede staat te houden. Zelfs durft, hij de snaren niet te
spannen, omdat hij bang is dat ze zullen knappen
Chris komt regelmatig in Engeland en brengt dan weleens een
bezoek aan Ra1ph. Het is de bedoeling dat Ralph eens een bezoelr' aan Boijl komt brengen
nog even bij het museum te blijven, Chris heeft geen vaste openingstij den.
Aangezien hij z'n boodschappen moet doen, z'A eigen potje
moet koken en hier en daar moet optreden, is het, museum geopend wanneer Chris thuis is. Ook na een telefoontje zaL
hij u graag ontvangen.
Om

27

ffi
W
72

#

t#

di

:;r!

i:tlr
.l;.i.!

Chris vult ztn dagen met het opknappen van oude muziekinstrumenten. Hij speelt thuis weinig, want geloof het of niet, het
grootste genot van Chris is.. . . stilte
's Avonds mag hij graag op de bank in alle stilte - welke je
bijna kunt horen- een goed boek Iezen, soms onder het genot
van een sigaar.
Chris heeft veel eigen muziek met daarbi j zeLfgeschreven teksten. Een l-ied moetr zo hij zegL, altijd een verhaal of een
boodschap hebben.

Of Chris nog toekomstplannen heeft?
Jazeker, die heeft hij. En dat is: vooral héél vééf muziek
maken en vooral óók hier blijven wonen. Want hoezeer hij
inmiddels verknocht is aan dit dorpje, blijkt we1 uit het
feit dat hij , zodra hij een paar dagen in Engeland is,
heimwee krijqt naar.... u raadl het al, Friesland.
Ja mensen, daar in die oude bakkerswinkel woont een zeer

SPECULAASPOPPEN
Bereidingstij d:

2A -25

minuten

Oventijd: 3040 minuten
Benodigdheden:
50 g amandelen

225 g bloent
I 10 g donkerbruine basterdsuiker

5 theelepels bakpoeder
2 1/2 theelepel speculaaskruiden
mespunÍ zout
175

a.J

g boter

2-3 eetlepels rij stebloem (kindenneel)
I,:3 eetlepel slaolie of andere olie

6

Belan grijkste keukengerei :
bloernzeef, speculaasplank met e€n of meer figuren, boterkwast. oven 1l70oC. gasstand

.ïe\

$\t'

2-3) /
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Bereiding:

Zet de amandelen op met zoveel water dat ze onderstaan. Laat het water juist tegen de kook
aan komen en overgiet de amandelen met koud stromend water.
Knijp de amandelen tussen duim en wijsvinger uit de bruine velletjes.
Was en droog de amndelen en splijt die overlangs in twee helften.
Zeef de bloem in een kom met de basterdsuiker, het bakpoeder, de specu laaskruiden en het
zout
Snijd daarin de boter met twee messen in stukjes zo groot als erwten en kneed alles, met
aaneengesloten vingers en een koele hand vlug tot een soepel deeg.
Bestrooi de speculaasplank dun, maar nauwgezet met wat rijstebloem.
Bestrijk de bakplaat dun met olie. Verwarm de oven
Druk het deeg stevig in de figuur of in de figuren in de deegplank, snijd het boven de plank
uistekende deeg met een mes
Klop de deegfiguur uit de omgekeerde plank, leg de figuur op de bakplaat en druk hier en daar
een halve amandel in het
Verwerk op deze wijze het deeg en de amandelen.
Schuif de bakplaat in het midden van de oven en laat het deeg gaar en mooi van kleur worden.
Neem de speculaaspoppen pas na bijna helemaal bekoelen van de bakplaat.

/

voor.

af.

/

/

deeg.

/

/

Speculaaskruiden
/
Roer door elkaar in een jampot met goedsluitend deksel:
30 g kaneelpoeder
10 g kruidnagelpoeder
10 g geraspte of gemalen nootmuskaat
5 g gemalen arujs
5 g witte peper uit de molen
Een eetlepel van deze kruiden weegt 6 gram.
Speculaaspoppen

Vrijer en vrijster vormen de meest traditionele Jiguren
van speculaaspoppen. Aanstaande paartjes gaven elkaar
zo'n pop op 5 december, op Sint Nicolaasavond cadeau.
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HORIZONTAAL
1 water in N. Holland
6 werkkleding
l2 soort tabak
14 koppelriem

l5

laagwater

7 prehistorisch dier
20 stopsignaal
I

44 oplosmiddel
45 vreemde munt
46 pl. in Friesland

13 gesloten
I 6 borstel

50lidwoord

I 9 spoedig

1

20 telwoord
22 deel v.e. trouwjaPon

5l

gekheid
52 loven
54 overschot
55 tropische wind

24 snelheid
26 pl. in Drente
27 ex eiland
29 berg op Kreta
30 opening

2l lynx
23 ijzerh. grond

33 bijenhouder
35 vis
36 heidemeer
3 8 leefregei
40 hoffeest
42 riv. in Spanje
43 vnrcht
46 iidwoord
47 sneile loop
48 godin der aarde
49 pl. op Ameland

24lor
25 deel v. Sumatra
?7 grondtoon
28 luiaard
30 zwemvogel

3l

VERTIKAAL

I

naaigerei

2 aan boord
3 oude vochtmaat

omlaag

32 samenhang
33 denkbeeld

4 doeltreffend

34 bazige vrouw
36 familielid

? insekt

5 muurholte
8 eenmaal
9 rijtoer
I 0 verbrandingsrest
I 1 barak

37 stap

39 klap
41 vlaktemaat

8 voorzetsel

5l rund

o

11

z0
24

t3
t7

26

28

34

t3
40

39

l6

41

11

36

35

18

l)

42

a

7

52

t4

]0

l9
32

31

r5

t1

14

22
25

de klinkers weggelaten.

STKruónTbTZSTKNDTNDN
10

2
6

Urt twee zegswiJzen hebben

MNMTGNGDGLDNRKWDGLDGN

53 achter

6

t5

Zeg het met klinkers

50

19

53

t5

Zeg het met klinkers
Uit twee zegswijzen hebben wij de klinkers weggelaten. Kunt u ze terugvinden?

NSLFTNTMTTN
NHTVRKRDDRSZN

NM
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Een beroemd persoon...
Kras alle letters dle zeven keer op het papier staan, door
(vergis je niet!). De overgebleven letters vormen de naam
van een beroemd persoon.
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Tege,lijk met de school zijn ook de gymgroepjes weer van start
gegaan, in Hoeve Boschoord.

Op vrijoag o.1.v. Juf Johanna Greven de ouderen van 7 t.m. 10
jaar. 7,ij beginnen om 76.45 uur met o.a. kastklimmen, boksprin9êor vogelnestjes maken, draaien en keren op de brug, trampof.inesprir,gen en kunsten vertonen op de mat, korlonr het serieuzete werk.

Iets speelser, maar daarom niet minder intensief gaat hr:t er
op donderdagr ook vanaf 16.45 uur naar nu o.1.v. Juf Ànja van
StarkenbuÍg r aan toe.
Voor dit groepje in de leeftijd van 4,5 en 6 jar-i.gerr is als
afsluiting van het, seizoen 1993/7994 een sportmiddag op het
veld in Boij1 geclganiseerd.
ïn gr'(,elrjes gingen de kinderen de spelletjes 1a;ngs.
Na puntentelling bleek Stefan Edema winnaar. Jedereen rnocht
een prijsje uitzoeken en genietend van een ijsje keerde men
hui swaarts

.

met de jeugdsoos organiseren we voor 6 t.m. 14 jarigen
op maandag 24 okt,ober, in de herfstvakantie dus, een schaatsochtend op Thialf. Kinderen van de O.R.S. kunnen zieh via
een briefje opgeven. De anderen mondeling en dit alles v66r
2A oktober.
Ook ouders of andere schaatsli efhebbers die uei n!€erwi I len a1s
chauffeur/veLerknoperr eraag bel1en !
We verzamelen om 8.45 uur bij school en het kost ,f 2,-- per
Samen

kind.

Dragen van handschoenen wordt aanbevole:n !
Opgave bij Sierdje telf. 1471, of bij Je11Íe

telf.

1959.

Zijn er nog vragen, suggesties of wi1 je meer weten over
gymnastiek, belLen kan alti jd naar El-sl..e t.elf . 1274, of
Annegina telf. 7712.
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VoLLEïBÀL r

Het volleybal-seizoen is veer begonnen en wel op 5 september j1
De eerste trainingen en het mix-toernooi (dit jaar in Hoeve
Boschoord) hebben we al weer achter de rug, evenals het Novotoernooi in Noordwolde. Hieraan hebben we mee geda-an met 1
herenteam en 2 damesteams . Voor de verschillende teams is dit
altijd een mooie oefening om een beetje aan elkaar te rdennen,
want b.v. in het le en 2e damesteam hebben zich verschillende
vij zigingen voorgedaan.
Onze nieuwe trainer, Albert Rienk, was ook aanwezíg op het

Novo-toernooi. Hij kon zich die dag in alle rust oriënteren
op materiaal, dat hem het komende seizoen ter beschikking
staat.
Helaas hebben we voor de kompetitie van 7994/1995 geen meisjesteam in kunnen schrijven, aangezien 4 van de B dames hebben
afgezegd. Heel jammer!
De overgebJ-even B-jeugd speelt nu mee in de senioren-kompetit
Verder wil ik nog vermelden, dat onze nieuwe sekretaresse
Rianne de Vries tijdelijk
door ziekte haar funktie in het bestuur niet uit kan oefenen. Totdat zíj weer beter is, blijft
het sekret,ariaat van de volleybal bij Lineke Diever.
Bij vragen kunt u bovendien altijd terecht bij de overige
bestuursleden te weten: Hil1y van rt Klooster, Sierdje v.d Boer,
Minne Brouwer en 'Jaap Ouwerkerk.
L

i neke

VOLLEYBÀL.

Het herenvoll-eybal-team is weer uit de startblokken
Na enige avonden training waren we er veer klaar voor om deel
te nemen aan heÈ jaarlijkse Novo-toernooi in sporthal De Duker
We konden direkt de eerste prijs in onze klasse mee naar huis
nemen. Dit was nog niet de verdienste van onze nieuwe trainer
Albert Rienk uit Vledder. Albert heeft nl. het komende seizoen
zoweL de dames als de heren onder zíjn hoede.

Net als bij andere teamsporten is het gebruikelijk dat je zo
nu en dan van trainer wisselt. Jan Ringersma was door zijn
oefenstof heen en Albert kan nu ztn trucendoos opengooien.
We hopen en vertrouwen op een goede en sportieve sanenwerking.

Twee seizoenen gele-rden konden we nog met Èwee ploegen aan de
kompetit,ie deeLnemen. Hel-aas is het ledental nu zodanig dat we
nog 1 team in de benen hebben. Dit is een slechte zaak.
'Je bent heel- kwetsbaar. Meestal is binnen twee jaar het team
ter ziele. De club doet er alles aan om de sport za optimaal te
laten verlopen. Er wordt gezorgd voor akkomodatie (Hoeve Boschoord), materiaal, trainer en last but not least worden we gesponserd door Fa. Bottema. Reinder en Líesbeth zorgen er al- jaren voor dat we piekf ijn voor de dag kunrrerr komen.
We hebben dan ook dringend behoefte aan nieuwe leden
Wilt u vrijblijvend
een training meemaken, kom dan s maandags
om 21.00 uur eens naar Hoeve Boschoord. Een seintje vooraf hoeft
I

niet

En weet u wat een prettige bijeenkomstigheid is bij volleybal?
Het veld wordt nooit afgekeurd, het is een bi nnensport, dus je
wordt nooit nat en je sterft het niet af van de kou.

Tot

dan.

Rient
34

Menger

Herenvolleybalteam Boi j 1 .

is weer voorbij, en we zijn met ruim 20 peuters
gestart. Beide groepen hebben nu een gezellige drukte met meer

De Zomervakantie

dan 10 peuters.

Er zijn na de vakantie een flink aantal nieuwe kinderen gekomen
n.1. : Yanick Wieldraayêt , Vroni Huisman, Evelien Asma, J elmer
Kleinsma, Mark Bos, Carel de Vries en Sieta Dolstra.
Jarige kinderen:
Yanick Punter
Nina Oldenkamp
Ronald Gerlofsma

Debora Roelofsen

Wilmer Terpstra

1

5
5
B

Danny Bron

Maria van der

28 september

Zee

oktober

november

oktober
oktober

20 november
30 november

'=iíss

Ér

^-

ffi4
/,ffiilq
:

I

Jaarmarkt

I

warm. Ondanks die warmte
. j aarmarkt en vreselijk
4 augustus
hadden we toch nog een leuk bedrag. A1 met al toch weer de moeite
waard.

Isak hartelijk

f ijn!!!

bedankt voor

de

mooie grote automat.

H

I

Iardst ikke

Heeft iemand een paar peuterbroekjes liggen, die niet
gebruikt
e
worden of te klein zíjn????
Wij hebben qeen lange broekjes meer, voor eventuele ongelukjes.
Graaq willen we weer een paar hebben. Bij voorbaat onze dank.
De juffen

?Ê
JJ

Basisschool
PersoneelsformaÈie:

ïn de vorige krant schreef ik, dat, de totale omvang van de
formatie nog niet volledig bekend was. Nu kan iku meedelen,
dat dezelfde personen met nagenoeg hetzelfde aantal uren aan
onze school kan blijven werken. Een en ander houdt in, dat ook
de groepsindelingen ongewi jzigd bríjven.
Kinderpostzeqels

:

Vanaf woensdag 28 september zíjn de leerlingen van de groepen
7 en B weer op pad geweest om de bestel-J-ingen van de kinderpostzegels op te nemen.
Opnieuw was er door de organisatie in de zogenaamde bestelronde
een kleine wijzígíng aangebracht. Werden in het voorgaande jaar
de bestelkaarten door de P.T.T. bij u thuisbezorgdr DU hebben
de kinderen deze kaarten meegenomen en gezamenlijk net u ingevuld
Over het totaal van bestellingen kan nu niets vorden meegedeeld.
Schoolvoetbal:
Woensdag 14 september j .1. heeft een team van onze school weer
meegedaan aan het gemeentefijke schoolvoet,baltoernooi. Hoewelde ínzeb voortreffelijk
was, waren de resultaten niet navenant
We eindigden als laat,ste in de pou1e.

Kinderboekenveek:

Vanaf maandag 3 oktober tot, de herfstvakantie staat een deel
van de aktiviteiten
in school in het teken van de kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: "ïn het holst van de nacht"
Natuurlijk zaL er veel aandachÈ aan het lezen van boeken worden
besteed en ook komt, er weer een boekententoonstelling.
Verder maken a1le kinderen een werkstuk en sluiten we het projekt
af met een opvoering voor elkaar.

Nieure leerlinq:
Na de zomervakantie is Nico Huisman als nieuwe l-eerling bij
op school gekomen. Wij wensen hem een fijne tijd toe op de
Oosterbr ink .

c.

Pi j lman
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XLeg deze daturn vast!>ï
Vakantieregeling openbaar ondervijs gem. ÍIeststellingverf
schooljaar 1994/L9952
HerfstvakantÍe

Kerstvakant i e
Voorj aarsvakantie

24 L/m 28 oktober 1994
26 december L/m 6 januari 1995
27 februari L/m 3 maart 1995
74 L/m 17 april 1995

Hemelvaartsdag + vrijdag

t L/m 5 mej. 1995
25 en 26 mei 1995
5 juni 1995

Paasvakant i-e
Koni nginnedag
Meivakant, i e

P inkstervakant i e
Zomervakantie basisonder-

w1J s

10 j u1i- L/n 1B augusÈus

1995

Verjaardagen
15
19
26
29

okt
okt
okt,

okt

Maaike Diever
Ron-Peter Wormgoor
Kim Reitsma

Siqrid

Dassen

ies DoIst,ra
Rheate Wormgoor

3 nov.
I2 nov.
16 nov.
23 nov.

Annel

2 dec.
9 dec.
27 dec.
24 dec.

Geert v.d. Boer
Bojan Kojic
Joyce v. Opzeeland
Alex Meester

René Terpstra
Ron Jager

1B okt.
24 okt.
28 okt.
29 okt.

Anneke Di-ever
Anton Bokkers
Sigurd v. Starkenburg

Stefan

Edema

6 nov. Sandra Smit
14 nov. Marc de Vries
27 nov. Maaike Buitenhui S
7
11
2I
27

31

dec.
dec.
dec.
dec.

/

Ànnemiek Bokkers
Moniek Hazeloop

Richard Wijntjes
Larissa Smit
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- Plattelandswouwen, ond. Homosexualiteit
ANBO, presentatie WereldNatuurFonds 14.00 uur, De Tille
19 Okt. - Bejaardensoos, Chr. Pit uit Beilen, diavoorstelling
Ook ANBO leden welkom
22 Okt. - De Oosterbrink - Oud Papier
22 Okl - KARAOKE Cafe't Zwaantje, aanvang: 21,00 uur
29 Okt. - Dagje uit O.J.P.P.T., vertrek. 13.00 uur, caÍé ;tZwaantje
29 Okt. - Vergadering Dorpsfeest. De Tille 15.30 uur.
5 Nov. - Muziekcafe Noordwolde
6 Nov. - Jubileumconcert Gemengd Koor, 11.00 uur, de Tille
10 Nov. - Plattelandswouwen. ond. Stof en Kleding met
' een schone actergrond.
l l Nov. - Sint Maarten optocht.
12 Nov. - Dorpsgemeenschap, Hypnose Act, Arie Bennen, 20.00 u. De Tille
17 Nov. - Bejaardensoos, W. Scheenstra - Oosterwolde, diavoorstelling
19 Nov. - Oriënteringsrit, (auto/motor) cafe tZwaantje, aanvang. 20.00 uur.
2 Dec. - Muziekcafe - Boyl
3 Dec. - De Oosterbrink, Oud Papier
l0 Dec. - Toneeluitvoering Nut en Genoegen. aanvang. 20.00 uur. De Tille
17 Dec. - Toneeluitvoering, Nut en Genoegerl aanvang. 20.00 uur. De Tille
19 Dec. - PlattelandsvrouvieÍr, Kerstviering. verhalen en gedichten
Godfried Bomans
21 Dec. - Bejaardensoos, Gezellig Samenzijn. Kerstmiddag.
(Ook ANBO leden van harte welkom).
11 Okt.

13 Okt. -

7í{F6FSGFZZTT
KOPY ITILEVENE}I
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Malckelïk sparen?
Doe'[ au[omatisch
bii cle Rabobanlc

llij dc ltnbobnrrk spaart u op zeker. Err als u wilt
ook rrrakkelijker.
I)oor autornatisclr, bijvoorbeeld elke ntaattd, eett
vast ol'varinbel betJrag naflr uw spnarreketrirrg te
lnterr overschrijverr. lvlet eerr prinra rettte. Zo groeit
urv geld orrgerrrerkt ett snel.
Loop everr birrrrert voor nleer in[orrttatie.

llirhuhirnli Hl
Meer bankvoorje gelcl
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