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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 ftnancieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boyl, Rabobank BoylNoordwolde, Openbare basisschool "De Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boyl.

REDACTIE: GeertPijlman
Henneke Veldmeijer-Velzeboer

Karin Dassen-Boldingh

Alletta Wieldraayer-de Vries
Annegina Beun-Veldhuizen
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Margriet van der Zrn-ter Schure

FOTO's:

Henk de Vries

MEDEWERKERS:

BEZORGERS:

Mulder-Flobbe
Bom
Marrie Marks-de V/it
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jannie van Olphen-van Bruggen
Klaasje Punter-Hofstee

H. Bijkerk
H. Marlc
W. Boelen (Boschoordweg)
Mew. Marks

Fennie

Nel Bastiaans-v.d.

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

M.J. Marks
J. Lijsten

R. Span

A

Veurman

MEDEWERKERS BUURS CIIAPPEN:

Bink

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

Bezembuurt
Daol<zn

Jannie Bosma
Klaasje Punter en Karin Dassen
Margret Wijntjes en Grietje Edema
Roelie Groen en Riek Koopstra
Jan Boer en Annie Winters
Jantje de Vries en Alie Wieldraayer

Alteveer
Snels Hutte
Boyl Oost

De Wissel
Boyl-Centntm
Bi'j Harmke
Belchof
Westhoek

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

Boekzhe
Rij sb erkamp M eulev eM
-

e.

o.

Kerkweg

Kokkcbuun

Banknummen 31.02.22.257 t.n.v. Dorpokrant Even Bi'jpraoten te Boyl.

Alle foto's in deze krant zijn na t€ bestellen. U kunt daarover contact opnemen met l{enk de Vries. Tel. nr. 1285.
Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waawan de
redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke be'volkingsgro€p dan ook. De redactie behoudt zich
het recht vo|o|r om aíikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brierren worden niet geplaatst).
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Aan onze oproep om gu1 te geven
voor onze dorpskrant, hebt u massaal
gehoor geven. Er is namelijk een bedrag
van "f 2.983,50 binnengekomen. Dit is
plm. f 45O r-- rrêêr dan vorig jaar.
Een en ander houdt in dat u er met elkaar
voor gezorgd hebt dat het verschijnen van
lcrant voor dit jaar is verzekerdr althans
in financieel opzicht.
Onze hartelijke dank hiervoor ! ! !

))r

de

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Nieuwe contactpersonen voor de buurten westhoek en Bekhof.
U kunt zich melden bij de redactie,

even buurten
BERICHTEI{

UIÏ OE BUURSCHAPPEI{

KERKEÍÍEG

Soms gebeuren er dingen waar
je erg van schrikt. Zo ook
met mijn buurvrouw, Sjoukje
DeeLstra. Ze moest pTotseTing in het ziekenlruis worden opgenomen om een operatie te ondergaan. GeTukkig
is ze weer thuis, maar ze
móet nog we7 voor nabehandeTing naar ï:eeuvtarden, wat
a77emaa7 erg vermoeiend en
verveTend is. Wij wensen
haar veel sterkte toe! ! I !
Immy

LJsbrand Nijholt moesÈ voor
een spoed operat.ie opgenomen
worden in het ziekenhuis en
na een moeilijke week leek
hij toch weer iets te herstelIen. Helaas heeft het
níet mogen baten en is LJsbrand, maandag de vijfentwintigste, aldaar overleden. Hierbij wensen wij
,Jants j e alle sterkt.e toe.
Na aI deze venrelende berichten iet,s vrolijker
nieuws, want,ïan-Wi1lem en
,Jacoba hebben een dochter
gekregen. Het, was best we1
spannend, daar ,facoba vele
malen in het ziekenhuis opgenomen is geweest. Gelukkig
is nu alles achter de rug en
hebben ze een flinke baby.
De j onge ouders, van hart,e
gefeliciteerd met de geboorte van juIlie kleine ilosé.
Anne en Lucie zitten deze
zomer in een verbouwing. Het
wordt een complet.e renovatie. Dus geen vakantie, maar
als het huis klaar is, vergeet je deze ellende gauw.
Veel sterkte toegewenstl I I _-

Misschien is het nog niet
iedereen opgevallen, nraar de
beide bomen bij het zandzí1n gevloerd.
/fietspad
ïnmiddels zí1n er echter
alweer twee nieuwe geplant.

Sjoukje en

Immy

$

fe

Bezembuurt

Cissy en Bert, ziln weer tenrg
in de buurt, zê wonen tijdelijk weer thuis bij Corrie en
Rob, in afwacht,ing van hun

nieuwe woning in Noordwolde.
Inge en Frans hebben hun tuin
grondig veranderd met, een
nieuwe oprijlaan, en Hennie
heefÈ haar tuin mooi kaal
gesnoeid.
De boot waar Rob de hele
winter aan ger^rerkt heeft is

inmiddels te water gelaten en
hij dreef! ! ! !
Petra en Sjoukje

Klokkeweg

is geopereerd in het ziekenhuis ,,De
Tjongerschansil in Heerenveen
en verblijft nu in Groot
Soolstede in Wolvega, om aan
te st,erken.
Op 20 april hebben we afscheid moeten nemen van onze
fijne buurrrcouw Zwaantje.
Altijd belangstellend, voor
ieder een vriendelijk woord,
een gulle 1ach.

Mevrouw Hielkema

We zí1n geschokt en zuIlen

haar missen.

Vrij wensen de familie hééf
veel sterkte toe, de komende

rijd.

4N

T. Lijsten-Meijer

ry

Snels Hutte

In de vorige krant meldde

Klaasje
Punter dat Gré Bovenkamp verhuisd
\ilas naar de Klokkeweg en sindsdien
stelden verschillende mensen Gré de
waag, waarom Klaas helemaal alleen
achterbleef in het huis aan de Doldersumsestraat. We kunnen die mensen
geruststellen, want Klaas bleef niet

alleen achter: hij woont namelijk

sa-

Onze buurtgenoot Els Schimmel ís 29
maart opgenomen in het ziekenhuis te
Meppel met een bloedvergiftiging. Dit
was ontstaan door een wondje aan haar
vinger, dat ernstiger bleek te zijn dan
het in eerste instantie leek. Met koorts
en een dik opgezette arm moest ze
halsoverkop naar het ziekenhuis, waar
de boosdoener een wij onbekend virus
bleek te zijn. Momenteel hgt ze in het
ziekenhuis in Groninger5 omdat men
haar in Meppel niet verder kon helpen.
Els, de hele buurt wenst je heel veel
sterkte toe.

men met Truida.

Onze plaatselijke botenbouwer leerde

zijn Truida vorig jaar juli kennen tijdens een door BAS-reizen georganiseerd uitstapje naar Doldersum voor
blinden en slechtzienden. Aan enkele
van de activiteiten nam Klaas ook deel
en al gauw ontdekte hij dat een aardige
begeleidster de gelederen versterkte.
Liefde op het eerste gezicht was het
niet volgens Truid4 maar het moet
gezegd worden dat beiden er geen gras
over lieten groeien, om elkaar beter te
leren kennen. En toen sprongen de
vonkjes wél over. Begin februari 1994
trok Truida bij Klaas in.
De uit Roodeschool afkomstige Truida
is 29 jaar en werkzaam als Alfa-hulp.

Daarnaast heeft ze vele hobby's,
waaronder bordureq breien, kleuren,
tuinieren en ook helpt ze Klaas vaak
met het bouwen van z'Ír boten. Truida
is niet voor een kleintje vervaard, want
als er geklust moet worden in huis, dan
aarzelt ze niet om de hamer of schroevedraaier ter hand te nemen.
In Roodeschool was ze lid van een
toneelvereniging en een zangkoor

Klaasje en

mrr"..

ffi

Bn,^f. jiieuur{Jnt

Karin_

ffii^

ffi-

Getrouwd.....

Op wijdag 4 maart hebben Patrick
Mieras en Frieda Bron na 6lz jaar
samengewoond te hebben elkaar het
jawoord gegeven. Het was voor hen
een onvergetelijke dag die ze dan ook
niet snel zullen vergeten. Namens alle
buurtbewoners lvensen wij hen nog
heel veel geluk.
Verhuisd.....

Na 7Vz jaar aan de Brink gewoond te
hebbe4 is op 1 april de familie F.
Bron verhuisd naar de Boschoordweg.
\Mij als Brinkbewoners wensen hen veel
woonplezier aldaar en veel geluk in de
nieuwe woning.

erze

is ook zeker van plan zich straks in
Boyl bij een vereniging aan te sluiten.
Wij wensen Klaas en Truida veel geluk
met z'n tweetjes.

Janny Bos werd op L3 april opgenomen
in het ziekenhuis vooÍ een operatie en
is op 23 april weer thuis gekomen.

Het gaat alweer de goede kant op met
haar, ma.ar ze moet eerst nog wel een
poosje kalm aan doen. Janny, namens
alle buurtbewoners een heel voorspoedig herstel toegewenst en dat je je
maar weer snel de oude mag voelen.

jullie veel woonplezier in Boyl.
Is het jullie wel opgevallen dat er iedere zaterdag een rijdende kapper bij het
café van Harmke staat? Deze is geopend van half 11 tot 4 uur.

Nieuwkomers.....

De vlag kan uit!! De ooievaar is wederom geland bij Henk en Margreet Fries-

Nieuw zijn komen wonen per 1 mei
aan de Brinlq René en Monique Contant, broer en zus, allebei afkomstig uit
Arnhem. Monique is vorig jaar juli bij
van Liefland komen wonen en René is
haar in november achterna gereisd. De
wiend van Monique, Raymond Staal
afkomstig uit Groningen gaat bij hen

wijk en hU bracht een

kerngezonde

zoon Patrick mee van ruim 8 pond!
Wij wensen Henh Margreet en grote
broer Michael heel veel plezier met
hun zoon en broertje!!
Jantje en Alie

inwonen.
Wij wensen hen alle drie namens de
buurt heel veel woonplezier op hun
nieuwe stekje aan de Brink.

Henk en Sylvia

Biï

Harmke

I

I Tijdens een voetbalwedstrijd brak Nico
I Vogelzang z'n kuitbeen. Nico, doelI man van Elsloo, zal voorlopig als supI porter op het veld te zien zijn lnmid| dets heeft hij hulp in z'n rijdende winI kel zodat hij zelf ook weer voorzichtig
I Nico, we wensen je een spoedig herstel.
I
I

n
I

I I Sinds enkele weken heeft ook huisnumI I -"t 65 nieuwe bewoners. Familie Oost
I I uit Wolvega. 7* njn ontzettend druk
| | bezig met het opknappen en inrichten
I I van huis en tuin zodat eÍ nog weinig
| | ti;A is geweest om kennis te maken,
maar dat komt later wel. Wij wensen
| |
[-

&íiFí,Egts%
Voor een tijdje terug hebben Friedrich
en Hennie Baron hun intrek gedaan
aan de Boschoordweg 2. Samen met
hun zoontjes René en Danny hopen we
dat ze een fijne tijd in onze buurt tegemoet gaan.

Zaterdag 26 maart hadden wij onze
gezellige buurtavond. We hielden die
in de Tille. Na koffie te hebben gedronken konden wij ons bezig houden
met de oudhollandse spelen en er was
nog een leuke lc\Mis. Er was ondertussen genoeg te eten en te drinken, kortom alle reden om terug te zien op een
geslaagde avond.

Meint en Nellie

M
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UITNODIGING ÀÀN DE JEUGD VAN BOYL

rn de streekgemeente Frieslands End wordt het bijna een traditie om elk jaar een excursie voor de jeugd te organiseren.
Hierbij wordt dan ingehaakt op de
bestaande club of katechesegroep- Jammergenoeg besÈaat in Boyr
niet zo'n groep. Daarom
willen we via dit blad vragen:
llIE

VÀN JULLfE ZOU HEt HEE ITILLEN ??

D+! Jaar gaan we weer naar Amsterdam, met waarschijnrijk een
naar het Omniversum in Den Haag.
_uitstapje
wie weet kunnen we met erkaar
iegeten, zodat Boyr dit
jaar niet weer buiten "buiten de iets
boot,, valt.
Jan Hofman (te1. L3LZ) of
t{ytske Hartholt ( 05160-12L57 I
Preekrooster van de r{ed. Herv. Gemeente Frieslands
15 Mei

22 tteí

5 Juni
L2 Juni

Elsloo
olderberkoop
Makkj-nga
otdebeikoop
Elsloo
Oldeberkoop
Makkinga
oldeberkoop
EIs loo

10.00
9.30
10.00
9.30
10.00
9.30
10.00
9.30
19 . 3 0

,,
"
,,
"
"
,,
,,
"
,,

End

ds, A. de Looze
ài. v. Riemersma-Beintema
mw. Irí. Hartholt
d;. n..r. Struif
d.s. M.C.E. Oskam_van ZwoI
Os- n. de WoIf
mw. W. Hartholt
ài. n. Boonstra
ds . R. Klooster

le Juni oldeberkoop
"5ïrtà'"?t"áfltolt;ffi'
'

Boyl
10.00 ,, mvr. W. Harthott
&
Oldeberkoop l0 .00 ', Oec.
dienst
\
Makkinga
10.00
mrr.
WHartholt
"
3 Juli
oldebeikoop 9-30 ,, d;.,r.c. v.d. vlist
Elsloo
10.00 ,, mw. W. Hartholt
10 Juli
Oldeberkoop 9.30 ', ;;:
fi. Harthott
10.00
m\r,.
M.S. Germs_Ktapwijk
"
Het is r""l:ït
Na een periode van anderharf jaar
is er begonnen
met de interne verbouwj-ng in ónze voorbereiding
neir.
Dat
bracht
met zich mee om de dieísten die in d9?. p"iióá*-de noodzaak
voor Boyl
vtaren gepland naar de buurdorpen uakkingá
-Ér"roo
zijn
verschoven- De diensten zijn
"í
nieinovén ..rrg"g;*r...
Hebt
u vervoersprobremen raat bat"oát"
de xerreraaa even weten, dan
wordt dat geregeld.
zoals het er nu ui-tziet
vrij op zondag 19 Juni weer een
dienst in Boy1, in de danzullen
verbouwde kerk hebben.
oP,u
bent dan ook van haitê-ïe-rkóm-inïnzfrËrr.
26 Juni

Boyl, april 1994
Beste dorps genoten,

over enkele weken hebben wij weer orc jaarrijkse dorpsfeest. hals
iullie weten vindt de financiertng vut ons feest plaats-dáor middel van
een liis collecte. Om een aantal praktische redenen is besloten deze
collecte dit jaar ! 2 weken eerder te houden dan gebruiketijk. Dit zal nu
begin mei plaats vinden.
,\,
/\
Gelet op de ook dit jaar weer stijgende'kosten willen wij u vtogen uw
biidrage voor hetfeest nog eerur te overwegen. 'Wij wilten deze-bijdrage
beslist vriiwillig Inuden. Tadat een ieder steeds aant alle onderdelen van
het feest kan deelnemen ongeacht de hoogte van zijn of lwar bijdrage in
de

kosten

/

\

/\

De geschatte kosten stijging voor dit jaar is Io ro t.o.v. verleden jaar.
Dit is inclwief de kosten voor de organisatie van de optocht met tte
versierde wagerut.

/

/
Als commÍssre ziin wij er vail overtuigd dat het, met ieders medewerking,
wat betrefr de finorciën ook dit jaar wel weer goed zal komen. wij
wewen u dan ook een,heel prettig dorpsfeest toe.
/
Tot ziens op het fees:t.

Nanens

de

feest commissie
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DONDERDAG
14.30 u. MIDDAG VOOR

ffi

PLUSSERS - DE NLLE

VRIJDAG

I4.n

u. KINDERSPELEN

- SPORTWLD

19.00 u. PUZZEL WÁNDELTOCHT
- DE NLLE
jong
voor
en oud door het
dorp. starten tussen 19.00/20.00
NA AFLOOP DISCO

. DE NLLE

08.30 u. START OPTOCHT WRSIERDE
WAGENS en FIETSEN

- KLOKKEWEG

13.30 u. ZESKÁMP

- SPORTVELD

20.m u. FEESTAVOND

- DE TTLLE

N.00

- PER STRÁAT

7ÁTERDAG

ZONDAG
u.

STMTEN SUIZ

13.00 u. FIETSTOCHT
starten tussen 13.00/14.00

. DE NLLE

20.00 u. RUSNGE DÁNSAVOND

- DE NLLE

lO - 1I en 12 JUNI A.S.
*****i<:i<* ** * X* {<t ** r< ***
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Donderdagmidda,

Gezellige

*Y

voor 60-plussers

Ook dit jaar hebben wij, evennls vorig jaar op de donderdag een gezellige
spelmiddag voor de jeugd van enkele jaren geleden. We beginnen om half 3
met een tapje kaffie en wqt er daamn is merla u dan wel. I
U htnt zich opgeven bij:
Nel Bastinans
Tel.: 1685

/
Wii verwachten u
Wij

ourhot

Geertje NoUes
Tel.: 1324
iLv&l
Alie Wieldraayer
Tel.:
op donderdag 9 juni om hnlf 3 in de Tille.

I99l

\\t

De 60-plus commissie

Vrijdagmiddag

Kinderspelen
Natuurlijk hebben *r' ook dit jaar weer iets voor de kindereltn/petto. Hoe
en wat er zich deze middag allemnal gaat afspelen is nog een
Dít jaar staan de kindercpelen in het teken van het sport-gebeuren.
Het lijl<Í ons dus niet, zo heel moeilijk om je als echte sportmnn of sportvrouw te verHeden.
Voetbalshirts, judo-pal<J<zn, gtmHeding alles is mogelijk Het spelctakel begint
om twee uur op het sportveld. Let op: het is de bedoeling dat jullie om hnlf
twee gewoon naar school gaan. Vanaf die plaats gaan jullie gemmenlijk tegen
twee uur rutar het sportveld. Ook de kinderen die niet in Boyl rurur school
gaan ftraar wel in Boyl wonen zijn deze middag van lmrte welkom- Neem
dan wel tijdig contact op met icmnnd van de kinderspelen-commissie.
Wel jongeru en meisjes vergeet niet je sportschoenen aan te trekken en zorg
dat je een goed humeur hebt. W rel<enen op jullie komst. Tot dan!

l2

De peuters
De peuterc htnnen deze íelfde middag in de peuteruaal terecht. Daar zullen
juf Lenie en juf lannie de Heintjes bezíg houden. De ouders bijgen híerover
nog eery berichtje mee over de gang van zal<cn

\
Feikje, Liesbeth, Martilte, Nellie

Vrijdagavond

Puzzel-wand(ocht voor iong en oud.

,;,;.ffii:.i:::ii

Op de vrijdagavànd htnt u genieten van een + I % uur durende wandeltocht, waarbii u door middel van een vragen-opdrachtenformry, door oru

geleid.

\

gereconstrueerde dorp wordt
Tevens htnt u onderweg de prachtige tuinversiertngen bekijlcen.
tussen 19.00 en 20.00 uur vanuít café 't

Zwaantje.

\\

De start

is

\

Genie Terpstra en Genie Beun.

13

n/\s

Zaterdagm i(dag 11 juni

Ook dit jaar zal er, zaterdagmiddog, na de optocht van de versierde wagens
wederom een zesknmp plaatsvinden- Aanvang 13.30 uun op het sporttenein.
Ie hoeft heus geen topatleet of powerlifter te wezen om mee te htnnen doen,
het belangríjl<ste is enthousi"asme en laat daarom uw coach en straat niet in

!!!

de l<ou tnin en doe gewoon mee
Dus tot zieru zaterdagmiddog op het spoftveld en om in het themn van de
versieing te blijven:
USTAP
IN DE WERELD DIE ..,, ZESI(ÁMP HEET !!

Jolnnda v.d. Boer
facob de Vrtes
Sietse forritsmn
Meint Postma
Anne Slot

\

agmorgen 12 juni

\

Stratenquiz
-l/*--",t*'n.

,, ,4
, :-zondagmorgen Hol<slag
Lirrrers van
vnÍ7.ons
orltgewend
sewerur bent
hent is
ís het
En zoals u inmiddels
/
10.00 uur tijd voor een flinke portie hersengtmnastiek En al bent u mis- I
schien nog níet helemaal helder in de bovenl<nmertjes, wat traag van begrip, I
wat lam in de benen en wat wit om de snuit.... het ml nooit zo erg zijn als I
het er uit

zíet!? //

./

I

Met een paar stevige stappers aan, de fiets startHaar, de dildrc van Dalen en
de gemeentegtds onder de arry moet deze Hus met ell<nar voor 12.00 uur te

W:;:r::#'hebben

I
I

I

,á

uest gedaan om een zo gevarieerd mogetijke I
stratenquiz in ellcaar te zetten, met op die manier voor ieder wat wils.
I
Mocht u onverhoopt toch bij een vraag blijven stekery los dan eerst de I

y:: y naltulti( ?n':.opzet ?* y,8?i'.*ril'j! I
":yd:s:':::?g:yry:_:r
als buurt twee uurtjes bezW te houden, doch door zijn gevarieerdheid is het in

geval van tijdgebrek goed mogelijk om hier en daar aan taalcverdelíng te
doen!
Enfin, hoe u het ook aanpal<Í als buurt, wat u er ook van brouwt met ell<nar,
wij wensen u voorrnmelijk een hele gezellige morgen en ontzettend veel
puzzelplezier!
Wj, Alletta en Henneke zitten startklaar om 10.00 uur in De Tille om u de
quiz te overlnndigen en om 12.00 uur stípt nemen wij de quiz graag weer in

ontvangst.

\

Fietstocht
De fietstocht zal dit jaar net als andere jaren 25 ó
deelnemers htnnen tussen 13.00 en 14.00 uur starten bij het dorpshuis De

ïX";,

Tille staat weer

de

waar

àr*r,-,

díe om één of artdere reden
niet in de gelegenhei"d gesteld zijn een bijdrage te leveren in de lcosten van het
feestweekeind, een rnj*iilrge bijdrage in htnnen storten.
Onder de deelnemers die tijdens de rit de vragen goed beantwoord hebben en
de bij de spelletjes goede resultaten behaaW hebbery zullen enige pijzen te
verdelen zijn; dus komt allen en doet u best.....wic weet.
bus
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VERENICINGS LEVEN
KOORBERICHT

Het is mei en dat betekent dat het, Gemengd Koor Boyl de
serie concerten en optredens van ieder seizoen weer achtèr de
rug heeft. Daarmee ligt het zwaartepunt van het koorjaar achter ons; het houdt niet in dat we bij de pakken neer kunnen
gaan zitten. rntegendeel, onze jubileumviering op 6 november
a.s. vraagt, nu aI heel veel inzet van ons allemaal!!
Terugkijkend op onze concerten kan ik constat,eren dat we
een goed seizoen achter de rug hebben. In een vorig koorbericht schreef ik aI iets over de concerten in Boyl en ordeberkoop, waar dirigente Hiltsje Blumers de'rnieuwe formule'r introduceerde: een groepering van de zangnummers rond t,hema,s en
een vlot,te afwisseling van de verschillende koorgroepen binnen
die t,herna's. Diezerfde manier van optreden hebben wé ook EoegepasÈ in de concerten van maart en april. Op 6 maart zongen
we in de grote zaal- van 'rDe Rietvlechter" in Noordwolde voor
een publiek van zo't). 80 personen. Hoe gek het ook is: in akoestisch opzichÈ valt die zaar gewerdig mee. Dat gaf ons veel
moed voor het concert, in Appelscha op 20 maart, waar zo,rt 60
personen kwamen luisteren. opnieuw hadden we daar het programma aangernrlt en omg:ebouwd, iet,s wat we het hele seizoen breven
doen.
Op 9 april zongen we uMy Fair Lady" op het, Zangersfeest van
de Friese Bond in Gorredijk. zerf denk ik dat we daar heE niveau van onze concerten niet haalden. Het blijkt duidelijk dat
het zingen van één nummer iet,s heel anders is dan het geven
van een compleet concert. O, we zongen echt niet slecht, maar
de gewone 'rglansrr ontbrak. Dat hebben we dan in ons slotconcert op L7 april in vledder proberen recht, te zetten. Rond 130
zangliefhebbers waren daar bij ons in de NH-kerk aanwezig en
zi-J waren het er al1en over eens: óns koor is op de góede
weg! ! Tja, soms heb je dat: dan ''klikt," een conceft, en 1oopt
aIles gesmeerd. Wat. een fijne zondagmiddag was daÈ! !
Zowel in Appelscha a1s in Vledder verzekerden toehoord.ers
ons dat wê op de goede weg zijn. Dat is bijzonder fijn om te
horen, want het koor heeft - en ik heb daar aI eerder over
geschreven - grote veranderingen meegemaakt,. Een blik op oude
ledenlijsten reert bijvoorbeeld, dat er in de raatste 3 jaren,
ruim 25 nieuwe gezichten zijn verschenen, terwijr een iet,s
kleiner aantal onze rijen verliet. Dat houdt in, dat de huidige 59 leden plus dirigente in muzikaar opzicht weer naar een
eenheid moet,en groeien en dat neemt, ziln tijd. zurke positieve
geluiden doen je dan echt goed! !
Onze repetities vinden sinds enkele weken plaats in de NHkerk in Noordwolde. Qua koorklank is dat verreweg de beste
oplossing, nu de kerk in Boyl enige tijd niet beschikbaar is
wegens bouwkundige activiteiten. We zingen er heerlijk en bovendien hebben we daar in de afgelopen weken drie nieuwe leden
kunnen het.en: G. Bulten (aIt) uit de Bult, if. Hartholt (bas)
uit Oosterwolde en N. Kisjes-de Boer (aft) uit wilhelminaoord.
De laatste is na een onderbreking weer teruggekeerd in onze
16

'Àn

rij en.
Allemaal zetten we ons nu schrap voor het, grote jubireumconcert op 6 november, wanneer de afgelopen 55 koorjaren nog
eens zullen weer-klinken. Daanróór zingen we dan nog op het
Festival van koren in d.e zuidoosthoek, dat op zaterdag g bktober wordt gehouden in rtDe Rankt' in wolvega. u ziet het: we
zijn nog steeds springlevend!
Graag tot ziens ín november en.. ....al1emaal van ons koor een
fijne zomerrrakantie toegewenst ! !
Titus de Boer.

F weer twee
A1
75

PLATTELAI\DS\IROIIWEN BOYL

maanden verder, zo ook de voorbereiding voor
jarig jubileum Plattelandsvrouwen in Friesland.

ons

l{e bieden aIs Plattelandsvrouwen van Boy1, een cadeau aan, aan
de dorpsgemeenschap. Dat doen dus alle onderafdelingen in
Friesland.
op 15 sêpteniber krijgen vere dorpen een cadeaut j e en de
bedoeling is daE te verpakken in een leuke feest,avond. Ieder
onderd.eel (cIub) van onze plattelandsvrouwen verzinnen iet,s
eigentijds met ars thema "crit,isch consumeren en duurzaam prott
duceren.

wij als jubileum commissie binden alles met een rood. lint,
nieuwsgierig geworden??.....kom dan ook op

aaneen. zí1n juliie
15 September a.s..

DORPSGEMEENSCIIAP BOYL

2 maart was het dan zover. we gingen met t 60 kinderen naar steenwijk. Daar trad circus ,Fantastini" voor
ons op.
Dit, circus best,aat, uit allemaar kind.eren, die het, geweldï_g
deden. En oàdanks dat de bus ons frink in de st,eek Íiet, ei
wij plotskraps nog een stuk of 10 auto,s moesten
organiseren,
was het een geslaagde middag.
Hierbij willen we alle moeders nog van harte bedanken voor
het verrroeren van de kinderen.
woensdag

Gea

{'{'{'Buurten Playback Show
zat,erdag 9 april was alweer de raat,st,e avond van dit
seizoen en ars afsluit,er was. er gekozen voor een Buurt,en playbackshow, met als thema !'Muziek van eigen bodem".
De zaaL was tot op de laatst,e stoer bezet en door de
L'l

verscheidenheid aan act's was het dan ook een zeer geslaagd.e
avond. Maar zoals altijd kan er maar een de best,e zijn en de
groep van De Daoken, bestaande uit ynze de vries, ,Janny westervèen en Ynez van der zee, kreeg meÈ de vertolking van het
numr"ner rrAf rikar', van Karin Bloemen, veruit de meesÉe punten
van de strat.enjury.

Íí" . De present.at,ie lvas in handen van ilack van der Vegt en
dan zijn
er zo'n avond natuurlijk ook nog de mensen ván de
schmink, niet te verget.en, tê weten Riekele Akkerman en ,fackelien 'Japink, want wat hadden zij deze avond weer een zware
klus om
iedereen weer een urare gedaant,e verandering te laten
ondergaan.

TenslotÈe wil ik een ieder die aan het sragen van deze
avond heeft, meegewerkt, op wat voor manier dan ook, heel hartelijk bedanken voor hun spontane en enthousiaste medewerking
en wat het, volgend jaar gaat worden voor afsluiter... ...., dat
weten wij ook nog niet. wat wij wer weten is, dat zo'n laatste
avond, gebracht door Boyligers, in wat voor een vorm dan ook,
gezien de opkomst het meest in de smaak vart. Dus hebt u hierover een i-dee laat het ons even weten.
Na,

afloop van dit hele gebeuren kon er nog volop

danst worden op muziek van trio "De1ightil.

ge-

Anne

1B

EsEJ AAFTDEI{ISOOS'r

GEZ'E[-L.I

G S'AI\,IEItilz, ï Jl'[

we zijn u het versrag van onze laatste bÍjeenkomst nolt schul-

dig:

16 maart was voor de bejaardensoos
samenzijn" Ín Boyl een bijzondere middag. De senioren"Gezellig
Mondharmonica club "De Deurdouwers" uit Havelte was gevraagd om de
!{oensdagmiddag

middag te vurlen. Mevr. s. Koops-prakken heette hen j-n haar
openingswoord van harte werkom, daarnaast ook nog een flink
aantal leden van de ANBO uit oldeholtpade, dle traditiegetrouw

één maal per jaar naar Boyt komen en ook nog de ouderensoos
uit oosterstreek. Die er dit jaar voor het eerst bij waren.
Met de 20 muzikanten erbij zo'n kreine 100 mannen/vrouwen in
de zaal, dat i.las een recorá.
De mondharmonlcaclub speert veel liedjes uit de oude doos r zo
vanaf onze lagere schooltijd, zíj hadden de tekst in veelvoud
op papier meegebracht zodat een ieder, die dat wilde kon
meezingen, hetgeen in goede aarde viel. Daar tussendoor werden
ook nog wat minder bekende oude melodietjes ten gehore gebracht zodat de meezingers dan weer een adempauze hadden.
Het was eren middag ríaarop de aanwezigen met veel vordoening
zurlen terugzS-en: samenzang brengt sfeer en geeft ontspanning.
HeÈ liedje I'T\dee reebruj-ne ogen" van de selvera's werd geplaybacked door twee dames van de mondharmonicaclub als intermezio
in de pauze ten tonele gevoerd hetgeen enige hilariteit veroorzaakte.
ook in de pauze werden de beheerders van "De Tilre", het
echtpaar Tineke en Henk de vrj-es gefeliciteerd door Mevr. L.
Beun-v.d. Veen, onze contactpersoon voor rief en reed, ter
geregenheid v?n de geboorte van hun zoon Tim, waarbij een
babypakje overhandj.gd werd met de wens dat hij voorspoedig zar
mogen opgroeien tot plezier van zijn ouders.
Helaas moest de laatst geplande middag van 20 april door
droevige omstandigheden wóràen uitgestel-d, hierover krijgt u
nog nader bericht via de bekende kanalen.
Het is voor ons eigenrijk een wat onbevredigend slot van dit
voorjaarsseizoen, maar daar kan niemand wat aan doen of veranderen.
we gaan binnenkort ars bestuur weer om de tafel zitten om te
proberen lreer een mooi najaarsprogramma en elkaar te zetten.
Graag ontvangen wij van u ook èenJ ideeën of
geef
ze door aan het bestuur.
",rggè"ii"",
verder wilren we graag uw aandacht vestigen op de spermiddag
voor ouderen in het kader van het dorpsfeèst ó dondèrdagmid:
dag 9 Juni. Het is er artijd bere-gèzerlig én we nope-n er
velen van U te treffen.
Tot slot willen wij U mooie zomermaanden toewensen en lre hopen
U in September op onze bijeenkomsten weer te zien.
Vriendelijk groeten namens het bestuur,
Klaas Dikstaal
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Nu de zomer weer nadert, wordt het weer tijd om eens over
reizen te denken.
De reisvereniging Boyl maakt haar jaarlijks reisje op 18 juni.
Dit belooft weer een oergezellige dag te worden.
Dus mensen, wie van gezelligheid houdt en ook van reizen, ga
eens een dagje mee uit! ! !
fíie belangstelli-ng heeft en er meer van wil weten, pak even de
telefoon en bel
..Klaas de Vries (tel. 1713)
Dries lfi.eldraayer (tet. 1881)
Femmie Vogelzang (tel. 056L3-32721

Het kaartseizoen '93-t94 zLt er weer op.
Het was wederom een gezeIlig, sportief seizoen waarbij de
messen in de "broeksbuze" bleven en dát is het waar het K.C.
'89 om te doen is.
Hieronder volgen de uitslagen van zowel de klaverjassers a1s
de canasta speelsters.

1, K. Akkerman
2. R. Groen
3, J. Boer
4. J. Mailly
5. H. Ouwerkerk
6. H. Veldmeyer
7. M. Pluim
8. S. Dam
9. G. Veenhouwer
10.S. Segaar
11.J. Veenhouwer

85038
85030
84L7L
832 55

pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.

83077
83008
81620
79882
79882
79588 Pnt 79535 pnt.

L2. K. Marks
13. A. lfieldraayer
14. A- Slot
15. E. Blaauwbroek
16. H. de Vries
t7. A. de Vries
18. A. Blaauwbroek
19. J. Víesterveen
20. L. Smit
2L. S. de Vries
22. B. de Vries
23. T. Kremer

79361 pnt.
78546 pnt.
78467 pnt.
78094 pnt.
78006 pnt.
78004 pnt.
77565 pnt.
77062 pnt.
75681 pnt.
74657 pnt.

74t62 pnt.
73070 pnt.

CANASTA

1. K. Punter
2. c. Veldmeyer
3. I. Slot
4. J. Ouwerkerk
5. c. Bovenkamp
6. T. Brouwer
7. c. Akkerman
8. J. v. Zanden

363.740 pnt.
346.535 pnt.
340.275 pnt.
339.090 pnt.
336.045 pnt.
329 .230 pnt.
322.575 pnt.
322.130 pnt.

&)
,l

Zoals gebruikelijk werd ook dit kaartseizoen ná de laatste
competitie-avond officieel afgesloten met een avondje potverteren.
Enkele kaart-dames haddên voor prachtige prijzen gezorgd en
voor álle leden viel er dan ook een leuke prijs te verdienen.
Het werd een gezellige afsluiter van ons kaartseizoen! !
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Heb je ook
leggen???

zin om eens in de 14-dagen een sportief kaartje te
Je bent van harte welkom! ! ! !
LET OP: JAAR\TERGADERING 1 SEPTEI.IBER
AilWANc 2O.OO ttUR (tussenzaal) Café 't Zwaantje
Eti a j artrzererrj-gi-rag
'! I)e Sërcterg'n
De in oktober '93 opgerichte Biljartclub "De Stoters" te BoyI,
hÍe1den afgelopen zaterdag L6 april een onderling toernooi in
Café Peti-t Resaurant, het Zwaantje.
Vijftien leden mosten in vier poules spelen voor tweederde van
hun normale gemiddelde.
De eerste partij begon om 9.30 uur en ruim twaalf uur later
konden de prijzen verdeeld worden.
Alle leden hebben er leuke partijen van gemaakt en er werd dan
ook tot dire maal toe een remj_se genoteerd.
Eén uitzondering vormde de partij tussen J. v.d. Berg eontra
w. de vries. Hierin wist v.d. Berg in maar riefst viér beurten, dus voordat de jongehr. de vries zijn keu goed en we} uit
het foedraal had, te besrissen met een afstoo{beurt van maar
liefsÈ 10 caramboles.
De prijzen werden aIs volgt verdeeld:
Poedelprijs: J. Hof,
Hoogste serie: H. de Vries L2 car.
Derde Prijs: J. v.d. Berg; Tweede prijs: H. de vrj-es; EersÈe
Prijs en dus ook de t{isselbeker (wetke aangeboden werd door de
elgenaren van het Zwaantje, Henk en TineÈe) ging naar L. de
Vries.
Na enkele slotwoorden van de penningmeester en de secretaris
kreeg een ieder de geregenheid om áictr te vermaken met een
aantal leuke Hollandse spelletjes wetke door de cafébaas waren
opgesteld.
vooral de dames hebben zích hiermee prima vermaakt, terwijl de
meeste mannen nog wat napraten over de wedstrijden onder het
genot van een hapje en een drankje.
Al met al een geslaagd toernooj-.
Secr. L. de Vries.

ffiJ;;;t

bec'*-

nt:" 'rrrur"

eeuÍr '
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14 llaart 1994 Deze avond waren 48 dames aanwezig waarvan 1 gast. De presi-

dente Joke Tjaden wenste ons een hartelijk welkom toe en
natuurrijk ook de spreker van deze avond. os. Buitenhuis,
scheepspredikant van het hospitaalschip "De Henry Dunant".
rn haar i-nreiding sprak Joke over Henry Dunant, hij lras banl<ier, schri jver en f ilatroop . Hi j zette zích voor-al in, na
ervaring opgedaan in een oorlog voor rotsverbetering van
oorlogs gewonden. Dit gaf aanreiding van het stichten vàn het
rnÈernatj-onale Rode KruÍs in 1863 en de ondertekening van de
conventie van Geneve in 1s64. Henry Dunant heeft dé aanzet
gegeven van veel goede zaken over de here wereld. De mededelingen werden verschoven naar het eind van de avond, daar dhr.
Buitenhuis niet zo laat naar huis vilde. Hij maakte het zich
gemakkelijk om op de tafer te zitten, schoenen uit en voeten
op de stoel. Hij sterde zich voor als Jack Buitenhuj-s, domine!r ongehuwd, zuraargewicht. Hij is predikant geweest in
Ruinen, verschirlende jaren ziekenhuispredikant en heeft ook
medicijnen gestudeerd. Hij gaat verschilrende maanden in het
jaar naar zuid sumatra in rndonesië, voor projecten voor
kinderen die onderzocht worden op t.b. en malaría. Daar de
kinderen melk moeten hebben is daar neer het geiten project
uit voort gekomen. Er zijn nu z koppels van zo géiten oie íoor
melk zorgen die hard nodig j-s. Met giften van spreekbeurten
worden deze projecten bekosti-gt. En natuurrijk de actie "Het
tassie van Jackj-e". Dit zLTn katoenen tas jeó die lrij konden
kopen voor fl. 25,--. Nu kwam de spreker tbe aan zijí onderLrerps "Een lach en een traan op de Henry Dunant".
Dat is het hospitaalschip van het Rode Kruis, ten behoeve van
gehandicapten en langdurÍg zieken voor een week vakantie met
arle verzorging di-e men nodig heeft. De vaste staf van deskundÍgen aangevuld met vrijwilrÍgers, bestaat uit 60 personen. 6g
gasten kunnen er aan boord vakantj_e vieren. De eérste
j-s
het even aftas_ten, maar bij de dagsluiting is het al ëéndag
g-rote
familie geworden. Er worden óok vrj-endschappen voor het leven
gesroten. Je weet ook dat je enkele gaÀten niet meer zal
ontmoeten, omdat ze een levensbedreigende ziekte hebben. Als
pastor mag je,meegaan op de revensweg van zieken en eenzamen,
door veer te luisteren en proberen ae vraag te beantwoorden,
wAARoM. 's Avonds word er door het Rode xruis, uit de plaats
vtaar de boot aanregt, een feestavond georganiseerd. Een rorstoelpolonai-se is dan vaak het sruitstuk ván de avond. Àls de
gasten dan te kooi zíjn, ongeveer half !L, moet
het schip weer
schoongemaakt worden. zo heeft ieder nog een Èweede tak naast
de verzorging, kok, schipper of pastor zijn. De taak van de
dominee is dan nog de toiletten schoonmakeá. 's zaterdagsmorgens is de moeilijkste d.g, want dan is het afscheid
nemen van
de gasten en van elkaar, rdaar je in die week zo'n fijne band
mêe hebt gekregen. Er is in zo'n week dan ook veel gelàchen en
genoten, maar ook werd er wel eens een traantje Íeggepinkt.
Deze mensen hebben zo'n week veel geestelijke Áteun-gel.regen
om met hun ziekte of handicap verder te gáan. Dank
aÍt"
verzorgers en vrijwilligers.
Dit zijn echt mensen met "il
hel
hart
op de goede praats. ook de thuiszorgende kunnen er na een week
rust weer beter tegen aan. Jack Buitenhuis is een humoristische verteller. Het was echt een avond met een rach en een
22

traan. De presidente bedankte Ds. Buitenhuis en overhandigde
hem een enveloppe, waar hij vast wel een goede bestemmj-ng voor

heeft.

Nu nog enkere mededelingen: Jannie van olphen heeft in de
pauze de reisjes toegelicht die op de gele kàart r.rerden
aanbevolen. Hiervoor is het schrift door dJ zaal gegaan om zLch
op
geven.

Sl)

te
Bericht van het Berenplan: Door actie blijft het kinderziekenhuis in Roemenië toch open.
in de RAI in Amsterdam op 17 Maart.
P"t.studiedag
Beri-cht Anjerfonds: de vraag om te coilecteren voor de Argemene vergadering in Drachten is nog een kaart beschikbaar.
was er niets. De presidenre wensre ons een
ftiz"r, ,lirRondvraas

N/f*
\Ntv/

op"i,

&

" \\ ?,: presidente kon een grooÈ aantal dames welkom heten, 51, en
Landman uit Emmen. zLi opende de avond met zomerse ge\ \ 1?I:_
clrcnten waaronder één van: ',van rups tot vlinder",
van xóos
van Doorn.
Enkele mededelingen: 4 Augustus is weer de jaarmarkt en gaan
we weer kniepertjes bakken.
Het _schrift gaat de zaar door voor wie wir bakken, thuis en of
op de
markt.

Donderdagochtend: stekjes ruilen bij "De Tj.Ile"
waren artikeren ópgehangen van de campagne
9p -h"t prikbord
"Kritisch consumeren, duurzaam proOuèéren".

Uit een oud huishoudboekje traatae Joke enkel milj-eu vriendefijke tl.-ps aan, om bijv. óieren te bestrijden.
De presidente vroeg aan de dames in de zía]- of zij ook van die
oude tips kenden, van moeder, oma of buurman om die dan mee te
brengen en te verzameren en dan te gebruiken voor
de campagne,
K. c . d.p.
De argemene vergadering in Drachten lras perfect
erg de
moei-te waard. r{ie 6 oclober met de rringreis -*.. en
gaat,
dit
even doorbellen aan Riet Tolboom. Mieke DiÉstaal vertelde over
de cursus carrigrafi-e die nu 2 winters geweest is. ze vinden
het allemaal erg teuk en leerzaam.
De convokaten voor het vorgende seizoen zijn weer door de
cursisten gemaakt. gíaarschijnu-jk komt er in october weer een
vervolg cursus.
Roelie -Boertje had 3 heel oude 'fPlattelandsvrounen,, gevonden
en bracht
die mee. ze waren van 1960 dus 34 jaar à"á. ze lagen
inzage.
Hierna werd het bondslied gezongen,
!.r_
dhr.
Landman
het woord kreeg. Hij irrustràerde zijn waarna
,,De
lezing,
vli-ndertuin van het Nooráer oíerenpark; met dia's.
Dhr- Landman is bioloog en is op
positieve manier bezig
i-nsekten te bestrijden en gebruikt "én
geen chemi-sche mÍdde_
aus
len.
De vlindertuin i-s een grote kas met uiteraard veel vlinders,
broemen, planten en natuurlijk veer zonlieht. De-I"*p"rutuur
is 25 gr- tot zB gr. en mag baar
boven komen. De ruchtvochtigheid is e_rg hoog want het niei
moet een tropisch klimaat
zíjn; dit voor de exotische pranten en broemen. Een vlinder
23

leeft 2-3 weken. rn de winter is de dagrengte tekort, daarom
zijn er kunstmatige bloemen gemaakt met een zoete voedingsstof. Doordat er te weinig bloemen bloeien j.s er tekort aan
nectar. Er zijn 170.000 soorten vlinders op de wereld en Íeder
soort heeft voorkeur voor een kleur bloem. Ze paren altijd
alleen met hun eigen soort. Ook leggen ze de eitjes op die
plant die via hun zintuigen bij ze past. Omdat ze maar 2-3
weken leven moeten er iedere dag 60-70 vlinders geboren worden
om de populatie op peil te houden in de kas. Een rups verveld
5 keer en trordt pop, uit de pop wordt de vlinder geborenr dit
Ís in de ochtend. De pasgeboren vlinders zÍjn dan op zijn
npoj-st. Dit hebben we op de dia's mogen meebeleven.
Na de pauze een dia serie over de grote dieren van het park.
AlIe dieren moeten zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedra9êrrr vandaar dat de bewoners van de Afrikaanse safanna, de
neushoorns, giraffe's, impala's, struisvogels en apen een
gebj,ed hebben van L,5 ha. 7.o ook dat de olifanten een nieuw
verblijf hebben. In de dierentuj.n wordt heel veel informatie
geEeven over de levenswijze van de dieren. Als nieuwe attractie in het park, zijn de Amerj.kaanse beren.
Het wês een erg interessante lezing. Dhr Landman was een
boeiende verteller.
Er waren nog enkele vragen vanuit de zaal. De presidente
bedankte de sprelter. Voor de rondvraag was er de vraag of r{ij
als Plattelandsvrouwen een versierde braqen maken voor het
dorpsfeest op 10 juni. Wie inspiratie heeft mag zich melden en
doen-

Joke besloot de avond en wenste ons welthuis.
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lliïpraoten over Sociale Vernieuwing
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Na al die zware klussen, moet ik even uitblussen!!

Handige Henkie gaat met vakantie vanaf 25 juli t/m 15 augustus

,/

,/

De l6e kunt u weer een beroep op mij doen, en natuurlijk voor die tijd ben
ik nog steeds te bereiken via tel. 1677, "De Oosterbrink" tussen 9-10 uur.

lk

./

,/

wens u een zonnige zomer en een prettige vakantie!!
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Campingterrein: Te Hooi

en TC GraS

Boi j Ierweg 96

Boijr

Toegang: GRÀTIS

Zaterdag 25 Juni, :-994
17. OO uur

t_3. oo

tr

Diverse stands
op muziekgebied aanwezig
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Vodr info: 05613-1661
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Deze telefoon werd speciaal ontworpen

om een geheime code te breken.
Elke letter van het alfabet heeft een nummer
gekregen. Nummer 1 duidt op het einde van
een woord. Draai deze teleÍoonnummers en
zel ze om in de namen van twee wielrenners.

))

-APM

\qíl#,x,o

497743r5638362661.
56671 0638363551

Ancgrcrm
Los de anagrammen op en plaats de antwoorden zodanig in het diagram, dat de vier
woorden zowel horizontaal als verticaal leesbaar zijn.

MEELDOS

+

*

GIERLEI

.L

WIGSOEN
*

VENBORD

Visitekccrtie
GER FIAT
Wat is het beroep van deze man?

ELST

Missertie
Kunt u zeggen welk vier-lettenaroord hier ontbreekt?

o....L|JK
S....
.I ' ISLAG

FI....
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DE KABOUTER

MARKT

'..\

LASAGNA (6-8 personen)

-[.J=alÍ
@3'o,'$t',í,

Tijd: t 30 ninuten
Oventerrperatuur: 17 0 - 19 0 oC
Benod.igdheden:

150 g groene lasagna
2 eetlepels olie
1 kg mager rundergehakt
2 teentjes knoflook, geperst
1 flinke ui, in kleine stukjes gehakt,
zout
vers gemalen peper
1 blikje tornatenpuree (225 g)
60 g boter of margarine
4 eetlepels (50 g1 bloem
3 3/4 dI melk
ext.ra peper en zout
ruim 1 dt droge witt,e wijn
4 eetlepels fijngehakte peterselie
1 blikje gesneden champignons (2OO g)
250 g ricotta kaas
75 g geraspte Parmezaanse kaas

Bereiding:
Kook de lasagna in ruim water met wat zout gaar en spoel deze
goed af . I{laak de olie in een f linke koekepan heet en bak
hierin het gehakt kruimelig en bruin. voeg de knoflook, uien,
kruiden en torÍratenpuree toe en meng alles goed dooreen. Sme1t
de boter in een steelpan, roer hierin de bloem glad en doe êr,
al roerend, scheutje voor scheutje de melk bÍj. Breng de ardus
verkregen saus aan de kook en corrigeer de smaak meÈ peper en
zout. Roer er ven/olgens de wijn, peterselie en plakjes champignons door.
Giet een scheut witte saus in een ingevet,te rnrurrraste schaal.
rreg hierop een laag lasagna en de herft van het vleesmengsel
en leg daarop een paar lepers ricoÈta-kaas. Giet dan de helft

van de witte saus erover, herhaal de lagen zoars hierwoor
beschreven en giet tenslotte het restant van de saus erover.
Best,rooi het geheel met, Parmezaanse kaas.
Zet de schaal ongeveer 30 minuÈen in een matig warme oven tot
het gerecht door en door heet, is en de bovenzijde goudbruin.
N.B. Ook I'gewone" lasagna kan in dit gerecht verwerkt worden.
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AT'DELING VOETBAL
SENIOREN

Eerste e1fta1
Zoals in mijn verslag van een paar maanden terug heeft de tendens zi-e}r voortgezet. Met als gevolg dat het er bepaald niet

rooskleurig voorstaat. Op het moment. dat dit verslag geschreven wordt staan de mooiste maar tevens ook de belangrijkste
wedstrijden van het seizoen voor de deur, nI. de d.erby's t,egen
Oosterstreek. Zowel de thuiswedstrijd a1s de uitwedstrijd moet
nog worden gespeeld. Het hangt voornamelijk van deze twee wedstrijden af welke van de t,wee teams za1- degraderen, hoewel er
nog wel een aantal gegadigden zí1n die de zwarte pieÈ toegespeeld kunnen krijgêfl, zoals O.S.I. en Blue Boys.
I\reede elftal
Boijl 2 heeft in de afgelopen periode belangrijke punten gêpakt voor nog een jaar in de derde klas. De laatste wedstrijden werd zo hier en daar nog aI eens een punt. verspeeld. De
redenen zi1n daarvan bekend, nI. een paar oudgedienden van het
eerste team ,Jan Prakken en Roelof van der Boer, die reeds als
vaste krachten voor het, tweede zijn, zí1n voor de laatste periode van deze kompetitie ter versterking teruggehaard bij het
eerste.

Derde elftaL

van het derde kan het, zelfde gezegd worden als bij het t,weed.e
wat betreft het, leveren van spelers aan de beide andere teams.
De kompetitie van dit team loopt ook al víeer op z,n end zonder
verder schokkende mededelingen.
DE

iTEUGD

De c- junioren o.1.v. Hans Meyer en .Tan l{aiIly gaan evenals
voor de winterst,op regelrecht op de volgende titel af! Een
enorm sukses voor deze aanst,ormende talenten, die volgend jaar
wederom zullen samenspelen met de o.z.c.-partners alleen zar
dit team het dan in de B-junioren kompetitie moeten waarmaken.
Waarschijnlijk t,ot opluchting van onze oosterburen.
De D-pupillen evenaren het kampioenschap van voor de winterstop niet. Deze voorjaarskompet,itie verloopt voor de spelertjes van ,ïan w. de vries nogal stroefjes, maar zoars hun trainer/coach het onlangs in de juiste proporties analyseerde:

30

rrvan een verloren wedstrijd leer je in deze leeftij dsgroep
evenveel a1s van een gewonnen wedst,rijd, maar ja winnen is
zowel voor mijn jongens a1s voor mijzelf toch waar je voor
r'

gaat

.

De F-pupi1len o.I.v. Ybele de ,ïong en yntze de Vries zí1n in
de voorjaarsreeks beduidend zwaarder ingedeeld. Ook hier geen
kampioenschap. Ook hier waren beide coaches dik E,e vreden over
de behaalde resultat,en.
Isak de Vries
AF'DELING VOLLEYBAL
2"

TEAM

Na een slechte st,art dit seizoen zj-ln we er in geslaagd nog
enkele wedstrijden t,e winnen, zodat we uiteindelijk met, 22
punten, niet eens op de laatsEe plaats, afsluiten.
Pech en orunacht, waren de oorzaken van het slechte presteren.
Ons door de automatiek "De Brug" gesponsorde team, was misschien niet zo hecht, maar eenmaal in het veld wel bereid er
voor t.e werken.
volgend seizoen moeten we het zonder Gea en 'Jolanda (zwanger)
doen, zodat er waarschijnlijk wer weer wat wisselingen zulIen
plaatsvj-nden.

Sierdj
3"

e

TEAI\4

De dames draaien goed mee in de competitie. 29 april was de
Iaatste wedstrijd en zí1n geeindigd op een derde plaat,s.
De training is momenteel afgeropen, maar we gaan èr het nieuwe
seizoen weer met frisse moed E.egenaan.
De dames, in het beziÈ van een auto
BEDAIiIKT VOOR HET MEERLJDEN naar de wedstrijden en de trainingen,
prettige vakantie gewenst.

en

allemaal

een

Corrie de Vries.
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ÀFDELÏNG GIUNASTIEK

Het gym-seizoen is bijna afgeropen. rn verband
met de komende
we iestàtên, ^aa[

a; d";d;;á.;-!,1.p per L
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De vrijdag

groep kan door gymmen
tot de zomervakantie. De
laatste gymtes is dan
op 22 iríÍi. -zoals u weet kunnen ninaeien vanaf 4 jaar op
lrym en rire hopen
dan ook jurlie na de
a.
zi-en.
uiteraard zij! ni-euwe"o*..ráxu"ËiJ'tJrr'n
rèàá van harte íerkom. u maq eerst ook
eens komen kijken.
ï"fJ;i"."ir1;ï:t""" bij sierdie (ter. L47Lt, Erske (L274) en
víij ltensen u een prettige en voorar zonnige vakantie
toe.
De jeugdcommissie.

HET VOLLEYBÀL

en VoEfBÀL

STRÀTEN TOERNOOI

9 JUNÏ
víegens de grote deername van.vorig jaar
en mede door de vere
goede reacties die de toernooi."*í"Ëià-ge*regen
heeft, hebben
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FaÍn

-^sr eê,Mieras
Bron en
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ilarlge peuters:
Russchen

'Jentje
Monika
Edema
Marc Iilpey

7

mei

77 mei
L4 j uni

Zakelijke ouderavond:
nei is onze jaarlijkse
Na het jaarverslag
en de kascontrole hebben we dit jaar ouderavond.
een logopedister rr1. Regina
Kingma.
Omdat ze o.a. een televisie en video nodig heeft, is
de ouderavond dit keer in de basisschool.
Op maandag 16

VrtJrtttlgeter:

'Juf Lenie heeft sinds kort een vriJwittigsterr r]1. Mettie de Haan.
Totdat
ze rÍeer een baan heeft gevoáden, irelpt ze dus Lenie op
maandag- en rf,oensdagmorgen.

Een zusJe:
Op 4 april

heeft earotien een zusje gekregen
ze heeb Silvla.
Carolien, iludithr pappa en manma nog hartetijkengefeliciteerd
en
dat ze mag opgroeien tot een gezondè en vrotijke meid.

{ft
,

Een n,l,ènre peuter:

Dannie Smit speelt sinds tcort ook bij onsi op maandag en woensdag.
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BasisschoolFeestavond:

onze jaarlijkse feestavond van 19 maart j.l. kunnen we weer als
bijzonder goed geslaagd in de boeken bijschrijven. voor een met
meer dan 200 personen gevulde zaar hebben de leerlingen van de
groepen 3 t.m. ,8 twee musicals en een toneelstukje opgevoerd.
Nl. groep 3/4 de musical: Pluimstaartje, groep 5 het toneelstuk
Heks Toekje en het groot-maak drankje en groep 6 t.m. 8 de musi
cal: Spoken op Griezelsteyn.
Het is de kinderen rÍeer gelukt om een voortreffelijke prestatie
op de planken te zetten.
Ze werden daarvoor beLoond met een kleinigheid. veel werk was
er besteed aan: kleding, decors Imet spektaculaire effecten]
verlichting en ge1uicl.
Kortom een zeet geslaagde avond.
Leerlingen:
ook deze keer kunnen we melding maken van nieuwe leerlingen, nl
Roderick stift van de Dwarsvaartweg en Michiel de Jong van de
Brink. we wensen ze beide een fijne tijd toe op "de oosterbrink
Het totaal- aantal kinderen dat momenteel de school bezoekt is
op 85 gekomen.

Schoolkorfbal:
Het jaarlijkse korfbaltoernooi tussen de verschillende basisscholen in ïrïeststellingnerf wordt gehouden op 18 mei a.s. in
Wolvega.
Ook onze sehool doet

We

er met 2 teams aan mee.
rekenen die middag op veel supporters.

Sportdag:
De zo langzamerhand traditionele sportdag, die we gezanenlijk
houden met de scholen uit Noordwolde en omgeving, wordt gehouden

op woensdag 8 juni a.s..
Heeft u belangsteLling om als leiding aan dit evenement mee te
werken, dan J<an dat. Ook voor diegenen die geen kinderen [meer]
op schooL hebben. voor meer informatie kunt u terecht bij juf
Geesje Beuker.

Àvondvierdaagse:
Aan de avondvierdaagse te Noordwolde doet ook dit jaar weer een
groep kinderen van onze school mee. Het evenement is van 30 mei
t.m. 2 juni. Ook hierbij kunnen we nog best wat leiding gebruiken.
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met ons ouderraadslid
Tj. Ouwerkerk tel.: 1597.

37

[Íteg

deze datum vast!>(
Eerste dag:

Pinkstervakant ie

23 nei
25 juli

Zomervalcantie

Laatste dag:
24 meí
2 september

f .v.m. vergadering is er ook geen school op maandagmiddag

6 juni !!!!!

Verjaardagen
ilunl:
9

20
26

Juli:
4 Sharon Oosterveld

Anouk ReiÈsma
Vera van der Zee
Rick wij ntj es

Verhuieberl.ctrt:

Het hoveniersbedrljf Het Groene Hart is per ingang
van 2 mei L994 naar fndustrieweg 15 te WoLvega verhuisd. Door weinig uitbreidingsmogelijkheden aan
de Boschoordweg was het bedrijf opzoek naar bedrijfsruimte en heeft dit gevonderg het voormalige fnventum
pand te Wolvega. Het bedrijf blijft
actief met het
ontwerpenl aanleggen en onderhouden van tuinen,
groenvoorzieningen en interieurbeplantingen.
Het telefoonnummer is: 0561O-14879.
Het nieuwe faxnummer is: 0561O-I7732.
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De verjaardag van onze koningin werd wederom in Boyl uitbundig
gevierd, want otrze eigen Boyliger rommelmarkt is inmÍddels op
deze 30e april niet meer weg te denken.
HeIe horden mensen uit aIIe windstreken stonden reeds om kwart
voor één te trappelen van ongeduld om alle rommel te bezichtigen en eventueel een leuk rommeltje op de kop te tikken.
En toen het hek om half 2 open ging hadden de RomCom leden en

véIe actieve ouders die aIlen fraai waren uitgedost als
"flower powerr/hippie's", dan ook handen, oren en ogen tekort
om hun koopwaar voor een juiste prijs aan de man te brengen.
Máár naast alle kraampjes vol "eigentijdse" rommel, blas er nog
veel meer te beleven op het schoolplein.
De kinderen konden b.v. a1s vrolijke bloempjes, leuke clowntjes en ondeugende poesjes opgeschminkt worden. Tevens konden
ze touwtje trekken waarbij zíj zeker waren van een leuk prijsje en ook bij de cavia-race konden de kleintjes hun hart
ophalen. ook vas er gelegenheid voor de kinderen om hun eigen
"rommeltjes" te verkopen!
Maar ook voor de groten onder ons viel er genoeg te zien en te
beleven. Men kon een gokje wagen bij het rad van avontuur,
waarbij er schitterende prijzen vi-elen te verdienen en ook
door het kopen van het juiste lot werd men in de gelegenheid
gesteld een mooÍe prijs in de wacht te slepen.
Onder het genot van een kopje koffie kon men gezeten op het
Èerras, rustig relaxen in de zon en meebieden tijden de verkoop per opbod.
En behalve het terras was er nog méér gelegenheid om de inwendige mens te versterken, want behalve voor overheerlijke
poffertjes kon men op de markt ook terecht voor de echtè@
ouderwetse kniepertjes !
En natuurlijk ontbrak op deze dag óók de muziek nj-et. De
jeugdige JJEM-band speelde naar hartelust en men kon de gehele
middag genieten van de "IÍfe" muziek van onze eigen "Boylj.ger
Gang" !

Kortom, het moge U duidetijk zijn dat U beslist niet ver weg
hoeft te gaan voor een sfeervolle en oergezellige rommelmarkt!
En dankzij dit alles en nog vééI meer, wat weer te danken is
aan U allen, medewerkers en publiek, gulle gevers in en rondom
BoyI én het mooie lreer, is de opbrengst dit jaar fabelachtig
te noemen, n.1. maar liefst fl- 7-100r-- bruto.
n
't Is geweldig en onze dank is grootli !

?

Wij hopen dat Lrij nog menig jaar op deze wí3ze met uw aller
medewerking, de traditie mogen voort zetten, zodat duidelijk
wordt zover het dat nog niet isr -.....dat Boyl is een rommelmarkt waardig. ! !
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,feroen Bokl<ers:

ïk heb patat gegeten op de rommelmarkt. En bij 't touwtjetrekken
heb ik chips getrokken en itc heb ook een fluil en
een tétting
getrokken. Ik heb bij cavia-race gerronnen een bellenblazer.
En
toen heb ik nog een keer cavia-race gedaan en toen had ik het
keerd en toen niks meer. rk heb ook veel kinderen gezien: René verTerpstra, Rijan, Annelies en rlse en christien en nheate en verder niemand meer. En Renó Bron heb ik ook gezien. rk heb ook
een cadeautje voor mama gewonnenr rÍêrrt ik had lootjes gekocht.nog
Er zaL een rose briefje in en toen had ik een prijÁ: tóen kreeg
een autoklep. Dat is voor als de auto't niet doet. Dat hebben ik
we even geprobeerd en verder niets meer.
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Geert v.d. Boer:
Ik ben ook naar de rommelmarkt geïÍeest. f I< heb daar gespeeld.
Met touwtjetrekken had ik een balIon en een fluit en verder weet
ik niet meer. Als er rreer rommelmarkt is, ga il< weer.

*lr'.d"-,^L rnanl4^
fft'n .m ocàa

Stefan

Edema:

c<

c.l.tj-<t>

fk heb spullen gekocht op de rommelmarkt. Een beest
ik heb
gegrabbetd bij iemand diet ik niet ken. Toen had ik en
een kaboutertje. ïk had een fluit rnet touwtjetrekken. En ik had nog een boek
of zot rilaar je wat in kan plakken rnet plakkertjes.
En ik had noll
een stronttank en een trekker en nog een trekker en verder niets
meer. fk heb er ook al mee gespeeld.
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Ilse Huisman:
Ik ben net papa en Nico en Vronie er nog bij, naar de rommelmarkt
geweest. fk vond het mooi. Mijn mama lras er ook en ze moest
spulletjes verkopen met de mama van Larissa. Mijn mama had verkleedkleren aan. Dat was heel mooi.

p
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Danielle Beun:
Ik ben ook naar de rommelmarkt geweest. En ik heb meegedaan met de
cavia-race. fk heb poeziealbumplaatjes gewonnen. Met touwtrekken
had ik een fluit en later balonnen. De cavia-race vond ik het
leukste. fk ben ook bij de kinderrommelmarkt geweestr ilêêr ik
heb niks gekocht. Mijn moeder bakte poffertjes. En mijn papa heeft
de rommel gebracht enlreer opgeruimd. Silvia was er ook, die lag
bij mama in de lcinderlÍagen. Er waren veel kinderen die ik kende: 4q?
Laura, Christien en Robby en Rheate en ,ïacob en Rick.
&(
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19 Mei
8 Juni
9 Juni
9 Juni
10 Juni
l1

11 Juni

12 Juni
18 Juni
18 Juni
23 Juni
21 Ju Ii

4 Aug.
1 Sept.

Oud Papier "De Oosterbrink"
Sportdag

Voetbal- en VoIleybal Straten toernooi
Dorpsfeest 60+ middag
Dorpsfeest: Kindermiddag
s' avonds : puzzel-wandéltocht
DrSCO

s'morgens: Optocht Versierde
s'middags: Vijfkamp
s'avonds: Feestavond
s'morgens: Stratenquiz

Wagens

s'mj-ddags : Fietstocht
s'avonds: Rustige dansavond
Reisvereniging, jaarlijks uitstapje
Open Dag - Hervormde Kèrk BoyI
Oud Papier "De Oosterbrink"
Oud Papier "De Oosterbrink"

Jaarmarkt

Jaarvergadering KC '99

KOPY IITLEVENEII
J
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?

Makkelijk sparen?
Doe't automatisch
bij de Rabobank

Bij de Rabobarrk spaart u op zeker. Err als u wílt
ook rrrakkelijker.
Door autortratisch, bijvoorbeeld elke nraancJ, eerr
vast o[ variabel bedrag naar uw spaarrekening te
laterr overschrijven. lvlet eerr prima rerrte. Zo
!roeit

uw geld olrgenrerkt err snel.
Loop even binnen voor rneer inlorntatie.

tr

HabobilnH

El

,uy

Me er bankvoorje geld
{
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