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In het vorige Iorpskontakt hon het koorberieht door
.omstandigheden helaas niet verschijnení hgt za! daar$oor deze keer iets uitvoeiiger worden,
fwee onderwerpen zi-jn er die.besproken"moetên wordên:
de jaarverg"ádêring è'n ons optreaên op het zángêrsfeest
in leeuwarden.
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Onze jaarrrergaderirrg hield.en we vrijdaqavond

aprif

?.
j.1.. nF de wet<;elijrcse repetitie Ln caf,é D.e Vriés..
..-...',1.-.
K.wat voor negen kón ik de. vergadering openenrwgarna'we
vóI energie begonnen aan. een agenda van 14 punten..
Het zou. werkelijk te ver voereÀ ze allemaal- te bespre-'
ken; daarom neem ilr alLeen .de vooï Liorpskontaht meest
-:

..,

interessante punten.

j d.e mededelingen waïen twee bel angri jke dingen en
we1 twee. jnbilea, Eerst krij€{en wervolgend jagr. janq^
arirhet z5-JarÍg jubileum van'Y{ilt Post als dj-risent
van sns koor en een hel-e tijd la'berr.in november 1974,
heeft ons koor 35 jaar bestaan. Beide zaken zullen
qepaste aandacht krijg€rl;a1J-een kunnen We nu nog nidt
zeggenrhoe ríe een en ande.r gaan vieren. Dat we er iets
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aap gaan doenrstaat vas'b ! !

Onze secretarisrDirk BijI.ris zonder twijfel een nan
met een zeer vooruitziende b1ik. Hij had in zLtrn jaarversl-ag geschreven dat "Taap ,t{arinsr,a ongetwijfeld weer
aanwe zíg zou. zLJn en dat bleen wonderwel te kloppen"
Breed láchencl wàs Jaap llarmsna $ieêr aanwezigr,welÍswaar
nog wat moeizaam bewegend.ri;laeï toch een eeweldig stuk
opgeknapt na zL3n au.to-ongelulc. In de weken nl de j aay.

vergad.ering is }ïa$msma weer helemaal opr regel gekomenl
iedere. nieek staat hi.j lÍeer bij d.e bas te zindeÀ!
l)'e kas bleek goed te kloppen;I{arm ZaLl- kon nanens, de
-has-commissie.
verkl"arenrd,at alles in'orcle lvas. 0ok de

bestuursverkÍezing1everdegeenmoei1ijklqedenop.

grietje Veldmefeï-vsfl Zanden was aftredend'en herkiesbaarrterwijl geen tegen-kandidaten lvaren gesteld. Ze

werd d.us met algemene s'temmen herkozen.
Punt 9 van de agenda was:koffie + geJ-d.zaken, Door omstandigheden konden we dit punt aI veel eerder aansnijden dan gepland wepr In het begin van de Vergaile-
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werd. er eebeld;of \rrtil-t ?ost uieteen naar huis kon
kománrwant de-poten van het kal.f v,raren er alt Post
schoot natuurlijk meteen ïr/eg. nat $Ías een prachtige ge-:
legenheid om over Post en zi-jn salaris te gàan spreken.
i:gt',praat wat gemalikeli jker á1s d.e persoon-in-kwestie
niet aanïrezig is. Het resu-ltaat van d.e bespreking was,
dat er in de regeling voor d.e dirigentenvergoed.ing enkele kleine wijziging€n werden aangebracht. ïÍe hadden

rinE

dit ondërwerp jutst afgesloten toen Fost weer ter vergadering verseheen; het was een stj-erkalf geworden.
Het lijkt rne troqv,rens wel unÍek dat een dirigent om ggZe_ Ted.en van een jaarverqadering i,veggeroepen wordt!
fr5n tweede belangiijk firíantíeeI beáÍuit betrof d.e contrÍbntie, In de'zá tíjd van prijsstijgingenrinflatie,
loon-,en prijssp.ireal êtrzcenz*hebben wij besloten om
voor enkele leden de contributLe 5O% te ,vsrlggen! JaiireI verlagen en maaï liefst met ae helft'!-a-lFCschoolgaande) kinderen zonder ei gen Ínkomen betalen in het
tgrvolg per week f .C.50. \[ij meendenrd.at vre jqist deze
*qep led.enrdie voor d,e ouders vaak toch a1 een finantiële belasting vormen een stak tegerrioet moesten komen.
Naast dÍt al-Ies werd tijdens d.e rondvraag nog besloten
ciat de contributie niet meer wekelijksrmáar tnpat*lËjjÊ!:,
zql worden betaal-d. Dit was-,êÍl is--voor ieaffi-!-ei

mgkkelijker.
nén hooEtepunt. zo niet het hooetepunt van de avónd. was
punt 11"op-de ágenda:JubÏGa. hrát is het toch fijn om
a\s voorzíttey geJ-akwensen te mogen uitspreken aan het
aQ:res van vier ledenrd.ie ieder 25 jaar zang achtev de
rqg-hebben! I[at een opoffering;wat een liefr]e voor de
zang om aI die jarenrweek inrweek uit te gaafl zLngenl
ldgmens d.e Bond van Zangkoren Ín Friesland. mocht ik d.eze
Bensen een heriruieringsteken aanbieden. lVie het waren?
Flnn namen verdicnen het nog eens vofuit genoemd te. worcien: Jeltje de VriesdonkersrGeert [u:LnrWil1-em'ïfever en
sïaap "'{armsma" Samen een eeuw lang zingen;d.oe ze dat
àens na !

rondvraag leverde een zeey uitvoerige d.Íscussie opr
|e
po uitvoerig zelfsrdat de resti van het programma in d.e
raakte" Een ding rryerd weer eens duidelijk'l ons kgor
far
bestaat 'ïtt mensen met versehÍ1.Iênde meningcrrtrtrie scms
t-ijnrec.ht tegenoveï elkaar kunnen staan.
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\Tat is het toch f i jn, dat al d.ie lïrênsen tbch ge zamenli i k
gaan zingen op hun koor ! Veïdr aegzaamheid nast alle katlten b etaat toch nog op eeze wereld: ons koor is een levend be'mi js !
Het laatste dee]. van d.e vergadering hebben we gefuister d
naar een opname van het jubíleamfeêBt van Wj-It Posto Fijn
om Jezelf al-s koor eens te hcren !
Vcor .het twee de deel van de avond hac het be stuur al1erlei
spelle t je s voorbereid stftëar daar $Ías heLao s geen ,ti'j d. mêgf
j;

.

vool .
Dan het zangersfeest op 14 rnei ín l,eeulvard.en"l faàt:itr. ft"t'
maar eerlijlc zeggen:we hebben we1 eens beter qezongen.
Toeh waren vuij het enige'hoor dat van d.e 'za.aJ- een árta,an:
de ovatie kreeg! Je vreagt je af waarom journalisten.'dbt
ook niet in de krant sehrijven. Die hulde gre.gen.we van i.,

een zaal vol liefhebbers en.ondan_$,s het feitrdat,we ,niet,
op ons normele pei3. gezongen had.denrwaren ïve toch wel een
beetje trots hierop. Muzi.kaal gezien een volEende keer'

beter,zulIen we hopen.
Elders in dit bled. zal cnqetwijfeld een artikel over de
rnoeilijke positie yan t'loípskoitakt" staan. Nogmaals wil
ih graag behlemtonenrd-at het koor heeJ-rheel gráuE het
Dorpshontakt v'ril- behoud.en. Vcor ons is het een ideaalmiddel om al-J-e inwoners van 3oy1 op de hoogte te houden
van het wel. en vree ven o.nze vereniging! vrtij zouden het als
een er:nstig verlies besehouinlen als-het lorpskontakt zoq
moeten rrerdwijngn..}.{et $igsJ mogelijk zijn ons dorpsblad

in stand te

hoaden!

!

Grote blijclschap ging er cloor'onz,e ri-jen toen we hoorden
dat het zoontje van de fanil-ie Atikermàn van Boekel_te net
de Pinksterdagen thuis mocht zíjn! il/at een vreagde moet
dit voor het hele gezín zLjn r:à di,ê'eerstermartálende
weken vol onzekerheidl 0p deze plaa.ts wiI it< de famÍlie
akkerman nenens het hele koor van harte gerukwensen met
d,eze grote vooruitgang: ,le'hopenrdàt uw Zoon op weg is
naar een volledig herstel en dat-h:lj. rlie weg tot nét einde aflegt! U kmt er zeker van zijn dat wij-met U meeleven!
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le Slattelandsvrouwen

kwamen weer voor vergadering bijeen op dinsdag 9 ne.i" Á1 weer de laatste keer.ín ait
seizoen. Deze eivond ztov vevzorgd. worden door',het P..E-B.
Na de opening van on%e presidente die 52 darnesiwelkom
kon'hetenrwerd eerst het bonslied gezongen!
Vervolgens de notqlen van de vorige vergadering en een
versla.g van de algernene vergaaLering in T.teeuward.en.
Ie lijsten voor "de bejaardentocht gi-ngen vlot van d.e

hand.
Er was bij de ingekomen stqkken esn trouvikae'rtje veÍn
een 3.ido Haar werd een bloqmetje gestutrrdHierna kwam'ons 25-jarLg,,bes-taan even aan d.e .oïd€o
Het Zou fijn zíjn a1s er nog wa'b m€et .geiC ,yas vooï
het feest. Na wat heen en weêï gepraat kwam er e'en

voorstel

om aïs lid ieder wet tè betaien. All-e aearvezíge demes.waren he-t hier nee €G.ns: ?re.ch+i-'igê
Hierna kregen de darnes.van het P*8"8" he,i v,;oo:'d en
verteLCe n óver de eanschaf en het gebrrrik van lceuke;r*
rnaclrlnes rJ.oese ovens eSiJ--elementeiïrwafeli j zeis enz"

Er werd gebekkenrgerooe:terd en geproefil.
0m ongeveeï half el:f sloot de presidente d.cze veïga-d.ering en wenste ons ,wel- thni-s en tot september tóe,
o-o-o-o-o-o
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Van de redaktie-coramissie:

op de laatste j.aarvergadering, van Dorpsbelang isrzoars
gewoonli;k heer verslag uitgebracht ovetr de gang van zaKen van onze d.orpsKr ant Deze keer eehter is uitvoerig de finantiële zijde aan
d"e orde geweest cLaar de kosten ervan. behoorlijk gestegen zijn' vorig jaar bedroegen de verschijningsk.osten
plm. 60 gulden per maandrdÍt jaar echter zíjn deze plm.
90 gulden geworden. Een tekort van pIm.}5O gulden zal op
de één of andere wijze opg€bracht noeten worden.
Uitvoerig is van ged.aehten gew5.sseld, hoe dit n qstn qe-

g

dtcht moe t $/ord.efi,r
uiteind.elijk- wes het beslu:Lt van de vergederÍng om van
iedere rezer en van iedere verenÍ-ging een vrijwillige
bijdrage te ïragen. Teze bijd-rage kan dan gestort worden
- op de reken:ing van Dorpsbelang'bi-j de ,coop.Raiffeisenbank

B

oyl-Noordwol cle.

overeenkonstig bovengenoemd besluit wekken wij een ieder
op zLjn of haar bijdrage te storteno
Mocht evenwer het gevraagde becrag niet bij elkaar gebrqcht kunnen word.en cr.an komt het voortbestaan re n het
DorBskoatakt in gevaÊr.
En dat zou toch een ïvezerÊijre verschraling van ons
dorpsleven betekenen.
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Berichten d.er }lervormde Gerne ente B oy1 .
In cle eerste plaats wil ik u berichtenrdat de coIléges
van diakbnle en kerkvoogdij :rn %o ver zLjn dat d..e zaken, zoals zLj de en5-ge maanden geleden êêíl - troffen
geregeld zíjn. naaï waren er voor de kerhvoogden ondêf,
die ze gaag anders geregeld zotfd.en zLenrmaar door besfuiten van yorige beheerders van het kerkelijk goed
ven Bóy};wás dat niet mogelijk" Z'Li vbndenrd.at z;'e aari de
toen genomen besluiten Eebonden ïvaren. Een st.qk..Iand,
dat vérlcocht zoq word enrmaaT waarvan d.e koper nie't is kornen opdagenris weer aan de vorige huurder 5.n huur gegeven.
.:

de zaken arcer op ord.e zí'1n 'za! de kerkeieaO zícïi; noeten gasri bezLe houden met. de grote en belangrijke zaak
van het nisschie.rl weer! bezet.krijgen van d.e predikantspleate. Cp welke manier dat ge'beuÍen moet i-s'nog volsl-agen onbefënd... Ik hooprdat de kerkeraad claer éens over
aan de praat komt in z:-jn vergadering van- 29 mei e.s"
ïiet moest eigenlijk we1 rrteer voor elkaar komen'. Dat zov
het ,Lorp ten Eoedê komenj ivÍe,ar ja'r -de predihanten zijn
sehaars en ze zLj,n daardeQr ook nog duur.
bijbelles aan ae school rhs nu gestopt. Ik hoop in arr- De
gustus Weer te begihnen. Ik' hod'er €jltiid meê oprele'd.e
neimeand. 1n tret land :gekomen is* Ik bedank :ook langs de7.e llreg nieneer van d,er iíeide voor aIle meclewerking aan my
ce laatste twee maanden gegeven. ilet speet merdat de 1es: sen niet wat regelmatigei [egeven hondên wordènrmaar .een
)aar oqde-afspraken op dinsda4tmiddag en een onverwachte
op die dag verhinderden dat. Het tro.ostte nerdat''ook de
klae zelf op een .dinsdag niet kott.
T'e spreken niet enkel .en alleen'.over,Boy1.'Ook d.e'.kerk
:n groter en wijder verband. moet.aan d.e ord.e komen, Het
epijt ons allemaalrdat er een verschil vê'Íl'IÍr€Íling is geNu

.

:

rezen tussen de Algemene Diaconale Raad. en d.e Sectie Lnrerflátionale Hulpverlening. Het werk van Mejuffrouw Kohlcrugge. laten we hopenrdat de Generale Commissie'voor Beuwaren en Geschi1len (het hoogste reehtseoJ.lege in onz.e
rerk) een wj-js en verstand.ig oordeel zal uitsprekentzooat aIle partijen met frisse moed en met nieuwe kracht
weer verder kunnen gaan)
De l-aatst gehouden classicale vergadering was bij zond.er

gesleagd. (Ik zeg d,at niet za vaak van classieale versaderingán). Er'wás'zeken.
net'ats de voríge keër:een eesprek.
jke
over geesteli
Nu was d.e avondmaalsviering aan
de' ord.ei Opën voot ieder of ,al.}een voor dé Lidmaten van
eigèÀ en;andere kefk? lit aan, opgevat a1s voor- henrdie
waar dan ook be3.Í jdenls' des gelooïs hebben af gele'qd.
lVii ro?ngn tegenwoudigrdat er alleen maar in de R.K;kerk
spanningen zíjnrnaar óóf in andere kerken is dat het geva1. IK d.enk aan Ce qereformeerde kerken. Een nieuwe
strorlr-lngrdÍ-e enige kenmerken qemeen heeft met de vrijzLnnÍgheid ( je moet even dieper kijken dan de oppervlakte
om ze te ontdekken) doet zLeh ín de kerk van de Coek en
Kqyper geld.en. Merkwaardig nu juist in de--Iïervormde kerk
de vrijzinnigheid een veel klei.nere -zelfs bescheiden rolis gaan spelen. Wie het zien rryiI zLet van allerl-ei spannencl.e.'.dingen op het.kerkel-ijk erf ".J€ zou.dit erf .kunnen schetsán al--s een terreialvraarop de meest gecultiveerde en d.e meest wilcle en wo€s-ue;.rianten staan te bloeien
en te verwelken.
.:
Ik heb nog niet gehoordi Jroe de pinkstermarkt in Appelscha is géweest. Ik hoop claar later eens over te vertel].en.

}e ring berrt zwear aan het vervullen van vacatrrre-beurten in Oldeberkoop en in Boyl. llat komtromdat vre zot n
kLeine kring hebben. Nu is het zordat we in de zeven weken twee keer ergens anders noeten preken in de morqén,
want dat is het voorschrift, We ploeqen echter rqstig,,
voort en tve vind.en eeht we1 een oplossing.
Voor het overige heb ik eígenlijk niet zoveel te berichten. Er zLjn een paar zj-eken. ïÍe spreken de wens uit,
dat zLj spoedig herstel van gezondheid mogen beleven. De
zomer is altijd een stiJ.J-e tijd op het kerkelijh erf.
Het ligt in de becloelingrdat ik d.e l-aatste week van;nni
en d.e àerste d.rie wehen-iran juJ.i met vakantie zel zLjn.
laten we de wens u:itsprekenrdat eï gedurende die tijd
geel .plilotge-re. diensten wn

zuJ-]e1 worden gevraagd.
ïïe slniten deze bericnten, ï[e z:.jn de redaktie van dit
blad dankbear dat ze zoveel geduld met me heeft gehad om
het verzuim van inzenden nog goed te kunnen mahen. Ik
_m5-j

B

ben.bangidat.,de'.redaktie nog ïvel eens ve:ier ggdul.d za1
rrgpten,oefenen met mijrwant het is ne een vreémde zaak
elke, mea!.d::_een berlcht.- te schrijvérr;maai' la+àn we hó:-penrdat:!k het aitelnd.elijk wel:ler:ánen aat aÍs
-:
ík het geleerd heb het rltét mee! nod.i.gzeL
is,

rn het
voor

vervolg

jwordt

de, eanvan.S

vbortaan de'klok een lcwartier
van de' Èerkdienst- geluid. - ---

I

;

l:

c

opia

het volgend.e nummer vóór

d.e

.ZO

e

v. d. . IIlEend.

t'

.

.,:i

O:OIP O-O-O-0-O-O-OEO-O-O-O-OEere-erexO-O-O*O-O-O-O-O

.
Uits1e
'

..i

:'

Hry----'€b-

1,
2*
3.
4"
5.

g

.:

raa d.sels:

#-;---=----F

2 jaar
&e 3-eeftijd
de ándere helft

je

schoenen
haarkaffi;

9

nei

1972"

le plannen tot verbetering ven d.e Oosterbrink of Schoolbos welke dank zi.j een gift (f.1000) van de Voorschoten-Spaerbank te Oldeberkoop honden dit voorjaar geen
voortga-ng vinden. Het Staetsbcsbeheer rdat aengezocht is
om een plan op te meken en dan na goedkeurÍRg net de uitvoering zoq worden belast iron doon bezuiniginqsprob-temen
niet aan deze wens voltLoen, lVaarsehijnlijk aal dit na*
jaar of volgend voorjaar dit pJ.an worden uitgevoerd.
Voor zover we weten van c.esicund.ige zijde is het niet zo
gemekkelijk on dergelijke projekten een aanzLen te gevê.no Het oade-bomen-bestand moet natuurlijk bestaa.,n
bl-ijven en voor ond.erbeplanting komen maar heel enke.l-e
soorten in aanmerking. Kortomner wordt aan ger'ierkt en
we vertrouwen dat we het 'rolgend jaer de resultaten hun.nen zLen.

'*
I

I
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De woningbouw aan d.e El-cicherreg krijgi a1 rneer gestalte;
de eersten zLJn eeurv onder d.e kap en bij qcen siaqnatie
zullen ze nog dit jaar kurr;ren worden betrokken" Straat,
trottoi:r en riolering ligEen er al el1 aan de verl-ichting
daar ter pl-aatse en d.e vei'lichti ng in de kom is deze
vreek aandaeht besteed..
Víe hopen dat een en ander de goedketring aaq \flegdragcn
van B+'VÍ c
De Bond r,'an Plattelandsvroum'en in Friesland orqani,seert
ieder jeay een samenkomst van de koren van haat'Bond.
Dit jaar was dat in Drachten*
Het koor van de Plattelandsvrouwen uít Boyl onder leiding van l\{evr"Koops-Irairicen kreeg bij d.e beoordeling
van de Heer Hulsman qit Ï,eeqward.en -fraaie koorklanktrïe wiJ-Ien de lir en leden gearne fe.IicÍteren met deze
tlit sla g "
..
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Een \rerslagjÊ van de kampioensvredstri j d
DOs

2 r vros 2.

:

5 uur was ei Ín

korfballen. foen we bemet J-O vooï. Even latêr was
gelijk"
ie stend
lOS [Í,ng er echter fe1 tegen aán. Siaak
pech"
had veel
De baI ging er bÍj hem vaak ult. Maar hij
j.s goed en hij t1ijft goed. BÍj rqst stonden we toch nog

Yrijdag

om

gonnen-stonden

rr,'e a3. gaa$r

BoyJ-

met 2^1 voor
Even later werd het 3-1 I\,ïa ar VIOS bleef ook niet stil
staen* ÏIet vrerd 3-Z vocr DOS . ïíe t \,vas een spannende ïr/G do

strijd.

En ïvij waren kampioen en víe kre gen toen bloemeít,
i{oera ! I I
Fr ans/S j aak.

11
ïili-e

uws van

het DOS-fr ont,

=============-

van d.e korfballers zLt er op, ifiat de.pres
!e.gompetitie
taties van d.e d.iverse ploegen betref t, ( er nemen 5 ploegen aan d.e coapetitie d.eeI) mogen ïve echt niet ontevreden zijn. Vooral onze jcng.'ste garcle heeft de (btauw-gele)
kleuren van DOS op 'raarlijk praehtige wijze hoog gehoud.en" Er kwamen dan ook maar l.iefst d.rie hampioenen uit
de btrs" Brevorjongens en meísjes ! ! !
De beide pupillenploeger. werden in hun afdeling met
vlag en wimpel kampioen. In veJ-e wedstrijden was het
kraehtsverschil vaak veel te groot. Uitslaqen met dubbele cijfers hvramen dan ook nog a1 eens voor.
De grootste over\n/inning behaalden de upillen A,die DIO
uit Oosterwolde met 15-O van het veld sp,ee lde.Ít. E en
Coel-salclo van 33 C.oeJ-punter. voor en slechts één te gen
spreekt voor zLeh.
Deze ploeg bestcndr uit:Betty v.il,II .,José S. ,[ri jnt je
d.e

V.,Sierdje Yf .,Jan K-,

de V.

Jan B.r.d\nne

S.,

Koos ArrHenk

ploeg behealde zelfs een dubbel kampÍ-oenschap. Ook in de micro (i-n de sporthal te 0osterwolde)
bleven ze ongeslagen.
De pupill_e4_E deden niks voor hen ondero Een ook zíj
waren dtridelijk d.e meerd.ere in hun afdeling. Hier noteerden wÍj een monster-overwinning van 12-O op ïÍ.K.
uit Jubbega. Dit pupillen-team bestond rrit:Gertie 8.,
Fenneke ïi;rA belt jê B, ,[ri;nt je M. ,Magreet de V, ,
Jenneke de V " ,Janneice P. ,S jaak B. ,
Boelof de V.rsjef J r €.Ír de bej-de top-scorers Frans M,
en Gerke J.
Het meis.ies-8:tj* ging het kampioenschap juist aan d.e
Bovengenoemde

neus-ïffiËffiTlEr-moësten uitêinaelijk- iá een. beslissingswedstrijd met SCO u5-tgemaakt wordenrwÍe zLch kampioen zou mogen noemen. Hoewel in deze wedstrijd de
beste kansen beslist voor onze meisjes warenrtrokken
de SCO-ers met 2-1 aan het langste eindeo
Bij de adspiranten en de senioren waren de successên
aanmerkel-ijk ralnder. Maar v'rat niet j-s rkan komen .,.....
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