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Op woensd ag 7 iunl i .1 ' nnaakten Ce
kleuters ven Boi j} hun jaarli ikse
schoolreis o ï{a enige rirotarische moeili ikhed.en, kon ond.er ideale weer'soiLlstandighed.en C,e reis worden aanvaard '
Vinr Donkerbrcelc, Ï{aule, Ï'iorg en Vries
lrereikten Wi i '[ruldlar€O r l.Iaar a]l-er'eer,st de sprookieshcf urerd benou-':t
i-ii er r.rerd ooll e en grocps f of o gemaakt .
ïn de $prootrcieshof zagen vri j uitfue e ldingen v$'-ít oncler ne er ; i'}e in
Dui,:ip je en cle -i?eus ; Iïans en Griet je ;
SneeU,ntit j e en de u even d"wef $êï1 o Vanuit
d e sprook jeshof kre8en vri j direct
toegang tot een grote si?eeltuin e traar
de le inderen zich heerli jlt konden v€r. inaken. .Lien verf r:issend' drank je wilde
er clan oolc trel in ' I{icrna werd een
r ondvaarttoclrt geinaakt over het ZuidlaarderÊleêF. Er t+oei af en t,oe nog
I

o

vrel een fris briesje.
De ti:ld craaicle echter door, ÏIet
vras innid.clels al half twe e e zodat er
noclig gegeten r-roest wordeno Dit 8ebeurcle d,an ook na cle rondvaerttOcht '
Bi j d e' aanle gste íger'' van de boot t
vlálrbi j een oud'e molcÍI r ruras een mooi
,

terrein e l^Iaar vli j rustig lconden zLr'ten *
Alle kinCeren 'hadclen l'rel treko rodat
er i,..lel niets overgebleven z,aL Z1;TL.
Bij het eten }<reeg ied.er drinken" Iii€r'na gingen r.li j weer llaar' huis, vJe'er Via
Vriêsr 1',ïorg, lfestervelile. Ïïier vrerd
in het bos nog een appel gegeten en
er l*erU nog in Ïret bos 'gespecld 1 w&arna
we via ïÏau1e , Donkerbroek u Ï'{aklcinga en
Elsloo we er in Boi jl aanl<w&iïlêíI a In
l,ïakk,inga lregen wi i nog een i js,je ' Dat
vlas nog lelcker fris. Toen trijt na een
Ëtoo i-e re is , lf e er in Boi j 1 'vdaren ble ek
ftet al' vier uur te zí jn ' DiversË ' o1J*
ders en belangste-l-lenden hadden aI een
tijdie gelra"chto
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op naterd.ag L3 juni namen de w.,lpen
van Boi jt cle el aan seriel',red"stri jd.en
t e N oordwolcLe ' Door de i ongens i'Jerf]
een ti",reede pri js lrehaald, hetgeen een
freraie beker opleverd'e
Er ruerd ge spe e }d in tlte e groêp€fi r
Boij1 rjloest spelen in groep twee en
o

!
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wel tegen de Blesse 2, Olyphia 3 cn
4 en Zandhuízen 2,
ïn groep t hlaren ingedeeld tle Blesse
1, Olyphia I en ?, Oosterstreek 1
en Z'an-dhuizen Io Olyph a 1 behaalde
hier de eerste prijs,
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JEUGDCLUB

Ëeiï;Ëi):

BOIJL ( Uehoort bi i Kerk-'

'Áaterclergavoncl ?3 mei heeft cLe
jeugdclub haar laatste bi ieenkomst
van clit seizoen gehad. Terv'ri jl d e
beide eerste avonclen in het tellen
storrden ven ritleziek, Sezelligheid t
spel en d.ans , t,ías voor de ze avond
uitgenodigd pater ïieertens uit

. De ze glzellige Lirnburger van geboorte hield een Praat ie
over het R. Ïi n geloof en d e verschillen d.ie er bestaan tooaVr de Ï.lervOr.nlden. iioewel cle pater een goed cn
ond.erhoudend. geËpreksle ider waË en
gr vecl vragen over en l-Ieer werd-en
beantr,uoord. , beantwoordd.e d e ze laatst e
avond. toch niet geheel aan d.e vêrwachti-ng o dÍe d.e ieugdgroep aan ' hun
naandeli jkse bi ieenlcotnst stelt .
ïriisschien terecht ? i,iaar net is voor
het, bestuur wel heel Roeili ik om
'niet hu.n beperkte kasinidcielen steed.s
weer een gezellige avond. te organiser€íte ,Daaron jeugd ven Boiilr vrillen
jullie in septentber hle er e en echte
oud.er\,,Íetse gezellige evond, alckoord,
aaar lioin clarn zelf ool" eens rnet ideeën
bi j het bestuur r vrelke ind-ien enigszíns mogeli jk r"ritgevoerd ldorden tot
het urelslagen van ow,e avoncl .
Nogi;-taals, nieuwe frisse ideeën
zt jn vrelkon en het ruordt in sept cnber
Oostenrolde

weer cen erknaliiavcnd
Bestuur Jeugdclub Boii}.
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In verschillend.e d.elen ven ons land.
is re ed.s e en ge1d.i nzanè ling gehouden
voor hulp aan de slachtof f ers vllí! d e
aardbevingsrainp in Peru " Ook vri j ontvingen een verzoek hiervoor in cn:,.e
gomeentc een Lnzameling te riillen

organiseren o Deze zal- vrorclen gehouden
in c1': ure ck van J ] tot l8 juli , d oor
mi diel ven e en lijsËc olle c t e o ilr is ve e I
verwoest cn er is d.ringende beiroe f te
aan voedsel, inedicamenten etc. lÍi j bcvelen deze collecte da.aroni ten neerste
bij u aen" Diegene die r,ijn of haar
inedewerliinu'r,.ri1len verlenen orit ons
a1s collectant bcliiulpzaani te zijn, vcr,

zocl<en

'uri

j zich voor 5 jr"rli te

nrelden

bi j óén ven de liertrreraadsled en . Ootrc
j ongeren vanaf 16 jaar zL Jn vrin irartc
r
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welkolï
De Kcrkcollecten hejrbcn opgeïrracht
Paascollccte
f 68 r35
alg " DiÍ]"c o --d oele i.nclen ,r 29 ,7O
r 56 r23
Pinksteren
e>rtrei collccte
Iierkvocgcli j
- Lr? J6
o

:

Op 24 juni had den we een gezd,i'ilênli- jke clicnst niet Cc kinderen van de
'zondagschool" Iïet v{as tevens de le-ats t e zondags c ho o1 vc or de valcant i e ,
waarin drie kinderen, die de zoncLagschcol gingeln verlaten nf scheíc} naríen
Ds, v,d, ,Scnoot, die in Creze dienst
voorging r sï:ra}< ean ï t e ind. Cre zc
lrindercn toe en zeí te hopen dat het
iie u cle zowdagschool niet afgelopen
nov zi jn, rïnar iiat gc straks dc catcchiseti-c zul-lcn jcczoqlicn cï1 dan ook
zondags near .dr kerk g,,f"eïl . 'rJaaroií dit
,i.o nodig is rua.alctc JJs" vod, Sciroot
du.idcli jk cloor cun strandbal , dic hi j
hnd ïïeug.;breciit, flink hard oïl tc blazcn" i{aar za zci irij, a1 is dczc bal
nog zo hard , na vcrloop van ti jd loopt
hij lccg" I{ij ruoct Ecrcgeld bijgcpor.lpt.
Zo is irct nu oolc mct ons, wi j nloctcn
Acrcgcld bijtanlccn,
7:e }crcgcn nog rcïl jeugdbijbcl Er€lÍIgcbodcn! braarin "zc maar vccl ntoestcn
lczeh r za zeL Ds o v o d, S choot
ï{ct v\ras c\eït rnooie aiensto
Op cle pastorie is alles goed , A o s
nondag 28 juni I s avonds 7 ,3A za:- de
kleine l(laskc tdord.en gcdoopt en ook
e en zoant je van d.e fam o iïiddelbrink
uit ïiallenleote
o

o

o

o
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Dornina Ïroopt rl,e volgcnd.e maand
haar werk weer t e .lrervatten '
,De kerkdiensten 1n}len clan weer
gelroon om , 10 uur ri jn

ltet vriendeli jke
De Kerl<,eraad
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erz elcer ingen
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brand.verzelier ing,
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ïn ecn serie artikelen in het
Dorpslcontact heeft onze med.ewerker
iïïioviusitgeprobeerd u een beeld te
gcven van hctgeen er zich afspeelt
in en on ï?ï{oeve Boschoordiï. Ï}c vind
hct prettig dat er oP dezc sPontane
wijze over ons werk werd geschrevêÍIo
Graag lracJ. ik gezien dat er reacties
zoud"en zi jn gekomen vanuit het dorp t
maer misschien wacht een ied.er tot
ecrst de artikelen-recks is afgeslo"
ten

n

Natuurli jk zi jn er bi i u vrageÍr.

j een beantwoording daarvan wil
ook ilr gríiag nri jn med.ewerking vêrlencn.
Onze r?Hovius$] is, en dat kan ook
haast niet and.êfs',, niet helemaal vol-'
ledig geweest in ,zi jn opsomning van alles tr'at er hier gaandc is,.
'Zo heb ik nog niet gqnoemd 7c%ien r

Bi

Ce med.iscite

ve

rzotsing d.oor e cn

huisarts en uenuwarts en de gymnastieklessen op zaterd.agochtend.

r u hee ft in elk geval
ons werk kunnen
in
enig ínzicht
oP gericht is een
er
krijgcn, àat
,rnz,e
d'ie van
nedelnensèn
vau.
aantal
jn
afgedwaald
zi
weg
de rechte
r om
eihun
buiten
vaak
atlerlei fÊdenen
te
weg
goedc
dó
op
weer
gen scliuld. r
hclpêír r
Gelulil"."ig lukt dit in een groot ê.êÍItal gevallcn q ïï&lar natuurli ik zi jn
er ooli teleurstellingtln.- %oals ciit
in el-}< t'rerk voorkcmt.
Hoe d.an ook

ïk rvil d c ze artilteleii:reeks voor*
ccrst grereg bgsluiten htet eqn woord
van dank aan ']ÏIoviustr eïI een uitnodiging, aAïl it allen ,om te rcagereÍI'_
\.'Jil-t u oïts r,.Ierk, nog me er van nabi j
gad.e slaan, ritaakt u dan eens een
af spraatr'l , we zullen u graag ontvan$c11 o
'o.ll. síeu*ring.
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Gedeelte uit : BÀ:lTJtr ZOlItiT HET GËLUK.
d"oor Annc de vfï6Ë;E€'{?'{*nsesss*u€--

Hoe nieer cle u officr naar zi jn volhoe meer ecn boer€ïl*
he id groeit,
nien$ door he t werl< wordt voort;3e dr.rvcn. De eerste strcep vitn het i:lof genrood. rukt lrern uit zi jn rust cn
iedere dag, zijn er rÍteer,stenileor ,clie
herl roepen ? v.,r-Il zi jn vee en zi jn SËwas, dat niet lcven en gedi jen lia,n
:
zond.cr zijn zorg:
]Ien s tad ËiltcÍls neent veilcantie in deze
t i j Id 'o e r.'n boer kan gs cn clag l-ond.er
s.chade rtrord,en gcmist '

F

i3artje heeft clat altiid wel BGwcterr maer nu voelt hii hct pijnlijlr.
Ïlr lcoi:tt gc cii e incL .ran hc t trerli
Nauweli jlcs zt jn d.c earoappels schoon r
dan 'vragen d.e ,bieten hun, b,:urt o i'iaar
ook,tusÈ;e,il de jongc grocnten is, het
onkruid opg-dscirotcÍI r d.e wortelt jes
s t iklceh. cr bi jna ond er r dc st okboncn
u waeríen,', n'}e t lange Wl,}de, ranl<en in cle
'ofit een steun. Hct
r,iind. en ,sc:;:req,uwen
gras staat. tê ','racltten clp clc lilàr-iier E
}:et is nog donlc€r r als, hct lied van
d.e zeisen reeds wccrlclinkt over de
vlalttr<c landen bi i de beelc en hreel de
dag werlct Bartje iïee in de fell.c zonl
oin het hooi te lcerên r bi ieen te harl;e íI r
le opperen r om ]:et op d.e ïíagLln te 1ad.en en te bergen in d.e schuur, lila
e en paar we}-'en .íaïi veracleiriiil.g j-s de
zwarte haver ean d.e beurt, cle rogge
vlarit daarna I hct is een ,hÍorkcn, tot
misse:li jk !'rordens toe r offi het }eoren
bi j droog hleer binnen te kri igeír
Daar tuss end.oor nioe t hr; ''c vc e word en
geirolpcilr' ,de icoeien ïiooten op tiid
Senolken worden, dc v&rkcns l.'unn.cï]
:
nict oiiii',omen Ín cle ncst, hct }'lalf
brikt ornr ri jn slobbcr,
, llart je hcef t z:-Jn d.eel aan a}
clit werl< en hi i scnrikt L'r niet
voor teru.g. -'lr ko;iten d.agen, d.at hi i
e
s avond.s nt JrL mishandeld li i f ne t
Íiloeite tegen c1e lad d er opsleePt r
als een blolc iir de beds'bee , rolt en
steureod zijn piinlíilce leCcn rekt.
ÏIi j 1i6t dan hoogstens t ien sec onden
l,lliklcef r u oírcler geclaChten ,r dan zinl<t
iri j fleg in een dieFe r droornl oze s1al..p,
die bijna een beivnstlooeheid is.
Maar zi jn iichaan is iong en vecrkrachtig en als Cc bocr zi jn aaarn
noemt n is ili i vJe er Prc s cnt '
,
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Een beet je napi

r

F

jn in zí7n spÍeren is
alles, wat d.an nog van de vermoeid.heid is overgeblcve Ír r Die is na enkeIe stappen verd.wenen en hi i staat
weer klaar voor het werk.
Hi j doet dat and.ers dan ïrreerk
Kruk, hi j werkt nie t orí de dag klein
te kri jgen. I-ïi j verstaat ook reeds
de roep van het gel{as. Een groot deel
heeft hi j ïnee goplant en gezaaid en
hi j is erven Saan houdêÍr r llet gaat
hem aan het hart, d.at het iets te
kort zaL konch.
ïIi j ze gt tot d.e boer I il'ilillem,
hoe is Í t , moete n wi j de lrnollen niet
z,aaien? Het is rnorgen toch Zweeler
1

I

markt?

rr

ïïi j roept hein I s avonds uit d.e
kamer bi j de varkens ' ttl'Jil1em' dat
ene zwj-en is ne stil en verdrietig
en het heeft ook haast niet vreten,
toen ik voerd.e. Ie moet er ies even
bi j kiekeÍr:].
ïIi j is een knecht naar fiillems lrart .
Dat weet hij €o het streelt hem. Het
is zi jn trots:r dat de boer meermalen
net hen het werk bepraat )en niet met
de arbeidêrr
( hlord.t vsrvolsd )
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