_

l:'

-"

!_

I

.

I

1

_-

.-':,':..

-,i:.:

-

-:-. '

'..

a

a

.:...

-

t-

-'

':: ':

-..

--..'

--..;;,-

'-..

... .

:

fi

l-ct

--

:.

-1--

-:1

S

choolnie

u\ivg'.

Tijdens de vergadering wn d.e oudercomnissie van onze
schoolrd.adeliJk na ?asen gehoud.en in de schoolwoning
was een der belangrijkste van de te behandelen agendaprrnten d.e schoolréisjes'in de komende zomer
c

Besloten werd. dat. de kind.eren van de 1e en 2g klas op
3 jqnf een bastocht: znl-3.en
inaken.:D'5.e tocht zaJ, eerst
gaan naar'Dieverrwaar 'in het openluchtth.eater een opvoering van rtPr'ikkebeenrr d.oor het linburgs Ton'ee1 zaL
worden meebeleefd; daarna zal worden doorgereden naar
Zwid.larenrwaaï o.Bo een bezoe'k zal worden gebracht aan

j,

ÍrSprookjeshofrr,
De hÍnderen van de klassen 3 en 4 gaan ,er, omdat dat I t
vorig JaaT zo goed was bevallenrlrveer ,,op de fiets er op
bl-ijven een nacht weg. Ze vertrekken op 9 juni,
u.it en
qëàï\ | s rniddags eerst 5.n Diever rïSrikkebeen'r zien en
fietsen .dan naar de Jeugdherberg in Appelscha om dáar
rnet el-kaar en nog velen te spelenrte eten en te slapen"
De volgende middag wordt aan d.e terugtoeht naar tsoyl
:'

begonnehc

Voor de hinderen van de hoogste kl-assen 1s plaats be"sproken in de Jeugd.herberg óp Ameland. en wel van 18
i/^ 23 juni.
\roor het vervoer naar Holwerd. eii er vandaan zaL dan
straks ï1reer een beroep worden gedaan op de ouders-autobezittersrmaar d"e spontane medewerhing in vorige jaren
doet er geen twljfel aan bestaan of'dit komt voor el.

kaar"

Vier riachten van hnis, het 5.s veelrmaai' de tijd rliegt
om met het genieten,van zeerzandrduinen en bos en het
gezamerrl-.ijk beunonen van de jeugdherberg,
nit laatste omvat naast spelenreten .en sl'apen ook het
vemichten van.hreishoudelijke karwett jes ( corvee) tzoal-s vlóerveeenrbed opmakenrafwassen renzo
Ze zrr].len tËuiá zeker eerst wiL'Ien óef enen !
Tot uoo""l d." sahool-reisjes,; er :zijn, rro1.: Rog een 3-tal
aktiviteÍten d5.e de aandacht vragen.: :.
,
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Ie voetbalvereniging rrHoeve Boschoordtr organÍseert aI
een aantal jaren een school-voetbaltoernooi waar alle
dit.
scholen uit de omgeving aan d.eelnemenr lVIen weet
op een u:itstekend.e wijze te orEaniseren en rt is b5.j
de yoetbalï,ende jongens àeer in trek, E.r wordt'dit
jaar gespe.el-d. Ln 2 poales regp. op 29 april en op 6
me5-; d.e finale vol-gt later.
Het jaarlijkse school*korfbaltoetnooi in lffo1v"gu r*uut
onze,schoof. nu, ook aI weer.gehouden
enicele jaren aan meedoêt,
op 1 mei.
zaL waarsclrijnlijh v,rorden
:
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latte

1and.s vr ouwenyer ga der5"ng,
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De plattelandsvf oqv,/envevgadering werd op 13 april
door presidente geOpend met een speciaal welkom voor

xs.van tt Ëiet en echtgenote uit Heerenveenrwaarne
het Bondslied v'/erd gezóngen De notulen van de maartvergadering'werden goedgekewd. lan de mededelingen.
Er was-een schrijven binnengekomen lilet eÊn verzoek on
C.e burgel-ijke: stand rlreer Ín.d.e krant te krijgenrwaarvoor een lijst rond ging om rhandtekeningen. Ook vrerd
gevraaed óm op de rnei-v€rgaderfuig de bríefjes voor.het

in te leyeren.
platteJ.andsvrouv'Íentocht op 6 juni naar d.e Floriade in
Amsterdam gaat. Gaarne opga\re op de volgend.e vergadering. l(osten plm" 28 gulden. iiïie zt-ch opgeeft staat
\roor,d.e reiskosten.
Dan i.s,er een tentóonstelling op 12 méilin JaUnega met
winterpfog!'amma

roedewerking van de voordrachtkunstenares'L{evr "Burbachde Bru:ln en Ae Snitser Skotsploêgr
de coUperatie-dagen
Yen^ken .zLeh ogk a1 opggven voor
in Oranjewoud. in de herfste j
Le fietÈtocht ry"ordt vei,moedelijk Ín september gehouden.
Hiqrna was,het woord aan Dsoyan tt Rietrdie sprak over
drugs, Dso is al "een pagr jaar een gSaag gezíene gast
op anze vergadering;' Me't zLjn hunoristische uitvalJ.en
niaakt hij de dames vaak aan het laehên.

I

Dan over de drugs,

Volgens d.e spreker zLjn er 2 soortenrsoft drugs en hard.
d.rugs. IIet eerBte is niet zo gevaar!-ijk als het,tweed.e t
maai geen van b-eid.e. zijn aen te rad,eno Het sterftecijfer efvan neernt dan ook toe. In het veÍkeer zLln zulke
gebrulkers eïg gevaarl:ljkrterwij1. er nisdaden en zeLfnroorO ur"it voort han komen* Hii \ryees er dan ook op de
jeugd. tè rvaarschrrwen en zoveel mogeliik in het gezLn
eï óver te praten. Er zijn boekjes in de handel over
drugs in de vorrn van poekets.
De ónderwerel-d. verdient nriljoenen aan drugs.,Na afloop
danktp d.e presid.ente, d.e spreker ovel deze uiteenzetting en wenste allen een weJ. tttuis en tot ,de volgende
l

keêï *
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Flervormde Semeente van Boy3. .

lfe wi1len beginnen met het aanbieden van onze'verontselrnldiging voor het feitrdat in het vorige nummer van
d.it maandblad geen berieht ovÊ? de Hervormde gemeente
van 3oyI heeft gestaan, Er zLjn allerlei verontschul-

d.igingen aan. te v-oêle.Íryn'raar d.at unillen we niet doen.
laat 'ik me nu bêkend' rnaken, AJs consuilent van de Gemeente moet ik dat we1'd.oen. Í,.,Jrvan Dijkrlfeemeweg 5, OosterwoIde.te1.0516A-2364. Se zullen ons maar niet eeh
persoonsbeschrijving begevenrwant dan zou U alIeen maar
schrikken.
De pïeekbeurten van d.e eersti'o,nende tijd. Zond,ag 23
april ls.Barnhoorn uit Haulerw:ijk (het kan ook een ander worden! ls.Barnhoorn in narnelijk nogal vrij in het
vervqll-en van zLJn vacature-beqrten" IK-.bedoel dat zo,
Hij wijkt wel eens een enkele heer af van d.e door de
RÍng vastgestelde lijst. Voor het overige valt er niets
op hen te-zeggen)

4

70 april 10 uur Ds.van Dijkroosterwolde-Fochteloo.
''7 meí 10 uur Ds.de Rj-dder uit Makkinga-Elsloo,
14 mei 10 uut Ds.J'aas uit Appelscha.
21 mei 10 rrur Is.de-Wolf uit,Donkerbroek-Han1e.
Op 26 maart nam een 5-tal htnd.eren afseheid van
dê Zondagschool, Tfe waren aaniryezig bij de begrafenis van de ileer
Lfarks. Iïij'moeht een àeev hoge leeftijd bereiken,
Zeey veel jaren heeft hij de Ge.rrreente als kerkvoogd.

diend.,
Ook warcn $re aanwezLg bij de begrafenis van de lIeer
Strriver. f of op hoge ouderdom mocht hij zLch in een
goede gÊzondheid verheu.gen.
ï[e iryensen allenrdle door het hegngean van genoende
ge

getroffen zLjn alle steun en sterkte
toeo Mogen zLj die van Godswege ontvangen!
líu Íets oveï mi jn plannen betreff end.e de stukjes t
die ik in het dorpsblad rnoet schrijven, Ik hoopt
d.at ,ik, stee d.e eraa4 zaJ- d.enken. U zLi geïvaarschuwd,
vrant j-k -ben.epn ver,geetachtig-'aens. Maar nu ter zake.
;. ..
'vanaelfsprekehd.rdat'nieqws
,r{et Ís
uit d.e gemeente.
za,I.wordbn verstrekt'" Ih wil'het ook wiid.er zien.
l\4isschien heeft het zLjn nutrdat we ooh eens iets
berichte.n, oveï d.e :di.ngen vgn de kerkrmaar d,an in
groter en algemener ver,band-,
[ot s.lot het voJ-gende'" i{et tJ-gt in de bedoeling,
dat ik eJ.ke dinsdag in 3oy1 ben, De v'rerkzaarnheden.
beginnen met het geven van de BijbelJ.es op school.
Deze is van 3 uur toi kwart voor vier. Hêt is na-,
tuurlijk nogelÍjkrdat Ík in :bijzohdere gevallen
.Vóór,dj.tbijbe1uuruitinBoy1korn-..1
dorpsgenoten

laten.we hopenrdat ïre met elr.aat.een goede saman-wericing kunnen opbouvreno Een volgende keer zu"llen
. : ,.:
we wat meer op de zaken ingaan*
H.J,van li jk.
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Het is al enige jaren geleóenrclat de -lrroningbouw in 3oy1
van eníge betekenj-s wàBc trYeJ. zijn er'enkele partikuliere wonlngen vemezenrmaar er werd.en meer'onbewoonbaart
dtrs het getal grng achterqit.
Víe merken het n'ret de oplaag van 'rlorpskontakttt,dat c'
van vooruitgang gÊen sprake is.
Thans is d.aar verandering Í-n gekomen. nu. xre kunnen zLen,
dat er aan de Klokkeweg met voortvarend.heid wordt ge*
werht aan de boaw van 17 bejaardenwoningen of lj.ever
gezegd gezinswoningen" Ïiet verheugt ons bijzonderrdat
in zo'n korte tijd van voorbereÍding dit moqelijh bl-eeh,
..fanneer na een goede samenï\terking van veïschillende ins-banties blijkt het tochrdat j.n korte tijd veel kan
worden bereikt. liïe wllJ.en ieder eanraden die plannen
heeft voor verand.ering van wonlng hier aandacht aan te
be s te Cs.t?

cn

in BoyJ. nc* gerust vaststellen dat we in een
prachtige orngeving y\Ionenrdat we goede .wegen'hebbenrdat
vooratr door- het fietspad van J meter de veiligheid van
onze schoolgaand.e kinderen die zoveel van d,e fiets ge-

iffe kunnen

bra:Lk makenrhiernee ui'bstekend gediend is.
En wij als ouderen die toch ook zoveel gebruik maken van
clit \,veggedeelte ervaren ied.ere dag het gemak van deze
enorme verbeterÍng*
I,ïen stell.e zLch eens voor dat we nu, nog aan het verkeer
moesten deelnemenrfietsersrbromfietsenrautor s van ver-

schil-lend. formaat en dan de boeren die bedrijfsmatig
van d.e weg gebruik moeten nraken.
Als we nu al-Iemaal ons best C.oen om de veiliqheid na
te strevenrkunnen we al1en te samen veel genotrveel
voor elkaar en een ander betekenen.
Ï,.lt'i.
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1. Ylat wordt een kalf nad.at het één.'jaar is?

2, ïfat gaal

onhoog en

nooit naar

beneden?.

3. '[Íat lijkt het meest op een ha]-ve'haas?
4. ilíat Ís altj.jd gevtÉd a1s hqt wordt gebraikt en
leegrals het rqst?

5. Ik ben iets dat tanden heeftrmaar niet kan eten.
ïfat .ben i-k?

Oplossingen in zerrden bii I,arnrn,Muld.er,
Boylerïreg 5g t
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Vergad.ering rrl otpFbelangtt
.'....,
.
op uroensdag 3 mej. 197 2
:;

in café le Vries,
i s avonds om I tlu.lo
..

.

?*,Jaarverslag

secretaris,

,.-

.:

3. Rekening en verantwoordS-ng van de penningmeester.

4, Sestuursverkiezing. Aftr"G.?rins
rherkiesbaar.
.:
5, Bespreking officiëele" opening weg l{oordwolde-Boy1Els1oo
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6. Ronilvraag en sluiting.
Het Sestuur.-
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