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1. Slairenkoor
Ee ,ïebe.Sarastro
Heldenhoor
2' B'd'e Jong -- accord'eon
5. V'Iolgalied
S oldetenl-ied
4. .IlalLeluia
,Sel-ectie
_a
j4r

'.

5,

van G.Verdi
van 1[,4 .Mozart
van G.Vero.i

:

.;

ven Franz,-l6har
van Des jechar
van G.F.HándeluitrrDer Z'Lgeunerbaronrr ven J oh..Streuss
van Cesar Franck
Lr ange gardien
van Adams
01t man river
,

PAUZE
6. Selectie ultttDer Bettelstud.entttvan.CarI MillUcker
?. n.de Jong --- aecord.eon
van Bernard Smil-de
B. Cantate 13
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Med.ewerkend.en zijn: Gemengd koor Boyl

i

vt ,C os terhof -P os t , zenq
Dhr.ï. .P os t ,zeng

1Vie

:

}hr .lI . de .-B oer , zeng
i,iie j .Ïï.ryi *P os t , pia no en zdng
t\[e j .'l .P os t , piano

: lhr,8. ce J ongr Sccorde on
algehele leiding;
Dhr*ï[.Post. :.
'

i.

K0ORBERICTII .
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Dit,koorbericht zaT be tre kkeli j k icort zLj n;
slechts twee puntÊït* Orn te beginnen;
1r

he

t

omvat

.

Zoals U weet was afgesproken dat het GemengÉ Koor één
van de'Dorpsrvinteravonden z,ov ver?.crgêÍlr ïïelnurwe hebben ongeveef alles.geregeld; het resultaat in de vora
van het pro:gramma" víndt u op pagina 1. Er znIlen van
d.e zijde van de Dorpsgemeenschap verder geen aankond.igingen meer rondgestuurd worden. Dit progranma doet
dus tevens dienst aIs een soort convocatie.

2.J@

Zaterdeg 18 maert E.sr organiseren d.e koren van EJ.sloorNoordwolde en"Bóyl een feestelÍjke bijeenkomst' in
de N.H.kerk te ldoord.lvolderom het feit te herdenken
dat hun diripntrllhr.\lí.Postr25 jaar geleden als koord.irigent beqon. 0p verzoek van tffi.lt Post zaT de avond
een besl-oten karakter draqen; alleen de leden van deze
koren (plqs eventnele rrssiiSsnc'rí) en genodigden zu.I1en
eanwëzLg zLtrn. U hoort later nreer van één én and,er!
-renslo j.tg__g9g__eg-g
rnogen l,fi j op u rekenen op de I orp svrintetavoncl? Gr ea g
tot nLens dan !

[. de Boeï.

Gevonden:

de ijsbaan zLjn een paaï ArwrdgLjze deels leren
lij
hendschoenen gevonden.
En t hoes voor Noorse scfràats.
Terug te bekomen bij lamm.Ifjald.errBoylerweg 58rBoy1.

t s/itte sehr oef dop .
[erug te kri j sen bi j J anneke Ce Vries rKerkvreg 30 te
Zvravte vulpen

me

Boyl .
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Afdeling SoyI vrd"Sond voor premievrij Staatspensioen.
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Gewoontegetrouw organiseert he-t distrj-ct Nqordwolde van
bovengenóerrde bondyomvattende de afdelÍngen' Nooïdwolde,
!e HoeverBoyl en Oldeberkoop een feestavond.
Vanaf vorig Jaar meent Crldeberkoop zLch hiervan te ftoêten distancieten er4 zelf voor eigen leden iets te doen.
De genoemde avonden werclen steeC.s gehouden in NoorCwolderwat vooï de omliggenrle efdelingen veak het probleem
J.evercle ven het vervoer. Di.t Saar heeft het bestuar met
volledige medewerking van het afdelingsbes,tuur van Nr
wolde weten te bereihen det ,deze avond ,worilt-qeorgani-

seerd in Boyl.
!{iÊrvoor i*q t.l.\ni bestuur
C.anirb a ar .

cle af

d

.

Noor dwol

de har teli j h

8 maart í.?ssr zel dit plaats hebben. Ln zeai, De
te
Vries
Boyl. I€ noqelijkheid bestaat dat deze avond
een Ínterlandvoetbalweclstrijd plaats vlndt' voor de t.v.
naar d.e hoop is bij ons dat clj.t Eeen beletsel nag zLjn
vooï ,de komst van onze led.en. GezLeri andere evenemënten
om op d.e roedewerhenden te kunnen rekenen j,s de kevze
van een geschikte avond. soms beperkt',' l[ij hopen dat niet
ied.er verslaafd j's aen d,e beeldbuis.
.'
Een toneelgroep uit Nijeholtpade, ,ondqr leiding van. het
Iioofd d.er school dd Heer lok is bereid qevondèn om qitsluitend voor d.e leCen een blijspel ten*tonele te ,.brenqenrwaarvàn we'weten dat het bij i.edere vertoning een
prima ind.rak bj.j het pablÍek heeft achtergelaten.
Vooraf, zal MeVr,Drijf,hoUt-Pasveer een propaganda-praatje hourlenrterwijl de mrrziirale omlijsting wornt veizorgd

ï{oensd.ag

y

door de heer ReÍtze de Jong en zítrn compagnon.
ledenral is de ouc}eclag-voordi-enirig'gelukkiq veel verbeterd, U moet niet denken dat het werk ven ónze bond
hiermee is efgelopen. ïfj.j w"illen daar niet over uj-.twijden: van 'onze propagencliste zal tr op deze avond nog veó]_
kunnen vernemen, IÍij raden U dan ook ten sterkste-eanl
koro deze zeer nuttigermaar zeker gok g€zellige avond
bezoeken en maak nu reed.s plannenlwant Uw bestuur wil
graag weten wat we deze avond. kunnen verwachten.

4

":

U za]- hLervoor
zo snoetlip
ïnf óËmà.iiê " #3ï,3$ .Ëf8fi*Èfi 391fi1àf,kiH"l$3Ë"3ïË"Ë3f"i:
,Ie:r regeling van.het ve?voer en voor slecht-horenden
een extra .goed p,laatsje.
iiYerk met ons meerorn het beste ervan te_ maken.
VÍanneer U echter nog geen l-id bentrneem dan eens Ín
overweging of het niet nnttig kan zijn om dit alsnog

te

worden,
Ondergtaande personen wil1en gaerne zoygen
alsnog in orde komt:
'I,,.Mtelder rH.S tellingriverf rE , d.e Boer.
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, De kerkdienstent

lloor de komende weken zÍ;n de kerkÈlensten als volgt
vastgêste1d.
Zond.ag 27 febr. 10 uw dhr.G.v.d.ïïeide
5 mrr
33?,àfi5*iïiË:,eï:;3ï'h
n 12
tt 10
te Ap10 uur Ds.Berg-strarBeatqixoord."lsloo
pelseha;
rÍ 19 tr
D s .Barnh,Jorn,IIa nlerwi j I{
rr 26
*10 10 uur
uur Is : v.-tijkrO osterwolcle gezinsdiens t
}onderdeg 3O/f 10 uur ls r v,Di jkrO osterwolcl€ ,witte

,,

"*
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Zondag 2

april

.A

onderdagr vi.ering }ieiJ-ig
vondmael

10.7O Ds.de RidderrMakkinga,/Etstoo
eerste Paasdag.
Zoals we.tr reeds meed.eeld.enrhopen nnijn vro[w en ik
j.n de gezinsdienst van 27 febrUarí arsr,afeoi:eid te
nemen van de qemeente. Deze.d.ienst zeT ïr€GT,op de b-and
opgeriomen. Tíilt U hem thnis : beJ-Ris:tercn, gpeft
_ryo1qgn
U dÍt 'd.an door aan één van de herkeraadsleden?- -.
0p verzoek van mijn yrouw zaL dsze dienst geen offieiee1 karakter hebbén rzod"at de ring en de clássis niei

T
5

niet vertegenlvoordigd zullen zLin.
z"íi hóói-ïÉ-in dez€ ti.iens* vóóí te Eaen,maar mijn
vvouw .zal ean het eind.e van d.e dienst nog eniqe persobn-l-ijke efseheidswoorden tot de gemeente richten. lda
deze dienst wordt u allen uitgenodigd voori'een hopje
koffie in cafd de Vries-rwaar tr ven ons en onze dochter
efscheid. kqnt nenen,
Op zondag 5 maart zeL er in verbend" met afweziEheid van
onze koster met de gemeente Elsloo een gezamenlijke
d"iens.t worden gehouden in El-sl-oorwaarin ls'de Bidd,er
van.IVlakkinga/EÍsloo hoop voor te .qaan"Iïet hoef t voor
niemand. eeÀ problee rn te zijnrhoe in Elsloo te komen,
want om 9"45 qw zullen er bii de herk in Boyl aators
gereed sÈaen om ieder die (iat wenst naar EJ-sloo te
breneen.
ó;-;E;A;g 26 rrcêrtrPalnzondag, ze! ev weer een gezinsdienst zíin" [ijdens deze dienst zullen de oudste kinderen van de zondaqschool afscheid nemen"
Op Goedê VrÍjdag zzl eï dit'jaar geen dienst zlJn'Deze
dienst za\ nu gehouC.en worden oP i.ilitte Donderdaqr de
dag vlaarop Jezrís voor het laatst met zijn discipelen
het Pascha vier.de. ïiet is daarom in veel kg1$9n gebrnik
geworden om niet op'Goed.e Vrijdag maar op lVitte- Donderdag het ï{eilig".trvondmaaL te vj-eren" Het'l-eeh'de .kerireraáa mede in verbancl met d.e'vaeetrrre zinvol om het dÍt
jaar ook za te doen i-n dê gemeente Boyl Moge de qemeente
wetenrC.at de Ïïeer ze.If u elJ-en aan Zijn tefel nodigt.
@r
De leidiing van de zondaqschool was erq verheuqd Hillie
Nol1es als nieuv're ].ej.clster te mogen begoeten" Ven harte wengen wij haar .toerdat ze veel vreuEde aan dit werk
mag béleven. Het is qeweluig fijnrdat er naast de r,"Íer
assj-stentes nq drie leid.sters zijn. Toch id rlat noq niet
genoegrwant er zoqclen ninstens vier leid.sters nicjeten
zijn. laarom cloe Ík nog eens een dringend beroep op u
nanens de leidingrnaaï vooral ook namens de klnderen:
wilt u dat er in BoyJ. een zondagschool blijftrmeldt a.
d.an aan als leidÍng* Zegt, u niet te gauw dat q het niet
kunt,want wat u nièt kunt, kunt u leien" U kunt zLch
opgeven biJ l{evr.lekkerrBoylerweg 24 rtel.510 rof bij
.
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Mevr,ldooy,Kerkevreg 20 , te1 ,483 "
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na ons vertrek de tÍ j d tot Pasen vri j kor.t ls,
is' beslotenrmet de gezinsdíens.t
van 2? febiqarï ookde catechisaties af -te sLuiten.

Omaat

le
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jeugdclubs:
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Op zateraag '2g lanuari j.1. hadden de jrrnioren weer
hgn eerste evond in'di.t jaar. Na een bijbelse llwisr
wbarbi-j het vooïaI aenkwám op het steIlén-van slimme jvïegenr$/as. er een stoelend.ans, Ie'evond werd besloten met het bingo-speI. I)ê voleend.e avond. zal-"
aljn op zateró.ag 26 februari. le senj-oren hadden op
zatgydag 12 februari ter gelegenheid. van het carnava1 een gecostumeerd ba1-o 0n I uur moesten de eostuunis gêtoond worden voor een jt:.ïyrbestaande qit Mw.
v.d"Weide en de heren v"d"Heide en No11es" lie jury
\ryes zee\. tevreden over d.e v€rnornrrringen en voorát over 'de manier waarop de rneesten deze showden. Drie
prijzen werd,en uitgereik"t. |e eerste grng naar lrrtina van Ze.ndenrde tweede naar llennie Uiarks en.de derde. naar lda Aé Vries.. Na d.e prijsuitreiking ontdeed
nen zích snel van zijn vermohmiÀgrom daar Íilaens
het'verderê feest nièt door gehilaercl te woráen.DaarrLoor was het niet meer een echt carnavalsba1 ,maer
he t pl ezLer vra s er nie t niinder orrl .
Nie utv inge kornËnens
-!

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

Deze week ontvinqen wij uit Steggerda het bewijs van
liclmaatschap van het echtpaar -lé'Vries-de LengérEoylervreg $9. Hoewel zLj reeds gerui-rae tijd in lioyl
wonen;heten wíj hen alsnog van harte welkom j-n de
gemeente.

Financiënt
De volgende collectets kunnen worden verantwoord:
Raad voor het jeugdïrlerk f .53.2A;Nederlancis'Bljbelgenootschêp .f ,77 .85 3$ierelddiekonaat,f . 30.95.., Á,11e
geverÉ en qeefsters hiervoor hartelijk danki Op "de
Zond.agen 12119 en 26 maert zal uw extra-gave ge-

7

vraagd ï,vorden voor de BaaC. voor kerk en zLekenzorg.Op
eerste Paasclag 2 april zaL-de jaarlijkse Paascollekte

sleer gehoud,en-worden.
Vecature-*tij d:
ÉF*-É-Ëd-FÉ--ts-
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g
gg d
$3 i.t. $3F hfif Ëa fl :
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i 3to2 *Bt il1,,.3e F'
"á
'pasi;orier$elegen
"
qrote "
(lÍnqedijk 142.aan de lingedijk
teI..1470) betreÈken" Op zonaag 26-meeyt êos. -hoopt Ds,
v.d.Schoot uit Voorschoten mij in een rniddaqdienst,

fi 3 ár

tfi

die om 14;3A begintrin het ambt te bevestigánrwaarne
ik in ë,eze zeLfd.e dienst lntree zeJ. doen, Ook op 26
maart zaL nri;n vroqw uit het arnbt ontheven worden en
hoopt zíj de bevoegdheden als van een ernerj-tns te ontvangen" faarmee zal- Boy1 officiëe1 vacent worden.
Da'b beteken'brdat de ringpredikanten de predii<benrten
zuI.l-en vervuilenrterwijJ. 1;s"v.Di jk uit 0osterwolde ais
consul-ent het overige warh in d"e gemeente op zLch zalneroen. ir{oge in de kerkgang en in een aktÍef meeleven
en meedroen met het werk i.n C.e qerneente uw waarderlng
hiervoor blijken. Ooic zarL het nodig zLJnrdat de hele
Eemeente zLch ey gezamenlijk over beraadtrwelhe weg
zLj in d.e toehornst zal noeten qaan.
Tenslotte

ik u mede namens -niijn vrotrvÍ hee] hartelijk denke,n
voor het Ín de afgelopen jaren in ons gestelde vertrouwen en voor d"e vanzelfsprekendheid waarmee u mij
gedurenCe de l-aatste niaanden als haer vervanger hebÍ
aanvêard. 0ok het ríee..J-€ven met ons privé-levenr\Maer
n or&r blijk van gaf bij d.e geboorte van onze dochter,
bij nrijn proefpreek en vooral tijdens de ziekte van
mijn vroq\/ hebben wij bijzonder qewaardeerd., Terueziend.e over de afgelopen jaren bewaren wij goede hermag

.

inneringen aan Boyl.

lliet een,'hartelijke groet, irl het bijzond.er aan d.e zLeken'en bejaard'ent
G.v.d.ï[eide.rtel,252.
o-o-o-oÉoE o-o-o-o-o-o-o
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In eansluiting op het inge zonclen artikel
j.n het januari-nummer lijkt het m:ij rryenselj-;k één en
and.er naar voren te brengen. Uít gesprekke'n-rnet diverse Boyli-gers is wel gebleken dat men. het j-n principe wel eens j.s met d.e sehrijver uit Noordwolde.
He.t is, eehter behalve een lcwestie van !ttÍ-36tt ook een
voor mijn gevoel nog belengrijker kwestie van doeà.
lVIulder heeft mij gevreagd' om enhele suggesties ten"
aanzien van de vuJ.l-in,E van de krant eêns op papier
te zetten en naar wij hopen door het dorp rnet de nodige kritiek vÍeer retour te mogên ontvangeno
1. Als lve de doelstelling van dorpskontakt voor ogen-hot1d"en is het àoncler me€ï van bel-angrdat de verenigingen hun wel en wee van tijd tot tijd behend
makêno"DÍt doet iéci.ere Boyli-ger beseffen dat d.e vereniging er is" Iêder zaI echter niet c1i::ekt in de
pen klinmen en daarom zoq j.k de sugges'bie wilIen
doen om de raedecleh-ngen van Cre verenigingen eventuee1 mondeling door tê wílJ-en geven aan d.e redaktie.
Iïiervan kan dan aïsnog een stukje in de k-rant komen.
2. Uit diversè b1aC.en van verenigingen uit omli-ggende dorpen is gebleken d.at speciaal enke-]-e bladzijden
nret ad.vertenties-het blad levendiger malien. Dit zaI
nÍet de bedoeling ven !orpskon'baht zijn geweestrmaar
rvaarom dit nj-et a1s aanvulling opgenomen" SIen werkt
hierbij met een jaarlijks eeJ.ijkblijvend.e aC.verientie. lvlen behoeft dan Arrs é6n aáverténtie op te geVglL

"

3, Technisch is het aogelijk om met af beelCi-ngen te
werken en over het alqérneen spr€ekt C.it rriêE"r ean *
0 ok dit zov ik willen aanbevelen,
Bovenstaande'punten vergen iets meer energie en
.voorbereiCing" nit moetèn wij toch met ztjn a1Ien
kqnnen opbrengen? Dit artikel zaI men ais ,opboqwende kritiek kunnen zLenrwaarbij enige ervariirgen van

and,eren veri?Íeven zLtrn,
Near ik hoop komen er vele

reakties.
R.Zrrll .

9,

}E

Gï]:IDEN C],IJB.

Teze keer weer iets nieuws van de Gulden C1ub.
Vanaf novembey 197 t hebben wij een briefwisselins gshad met rrHet eentrum van het onclervoede kind'ï teAhero in Kenya Zu.id Afrika. In ons land is een groep
mensen die probeert door middel- van geld te stusen
dit pïojert van de grond te krijgen. -Voor 75OA,galden
kan één zot n centrum qereed koneÀrmede ook doordat
iedereen daar aan meeheJ.pt,
ïfanneer het gereed is komen daar 14 dagen en nachten
moeders met hun óndervoed.e kinderen" De rnoeders bespreken deer onderwerpen als :goede voeclinErhygiène,
gezondheiC.reezinsplanning enzo Deze wordt qeqeven
door een huishoqdriundige. !e opleidi.ng van huishoudkunclige wordt gesqbsidiëerd door Unicéf
In dj-e 14 clagen kqnnen de kinderen wat aansterken en
d.e moeC.er zLet"rd.at als zLj dit voedsel geeft zelf cle
vooruitgang van haar kinderer:.o
Ik wiJ. U een klein qedeeJ.te uraarmee édn van de bricrven eind.igt niet onthcud.en, Het luidtt
trHelp o.nsrr via wat geldTzoë,et Èij tesamen Uw geld en
onze energie $/aar kannen maken het onC.ervoede kind
een betere toekomst 'te geven* ''ffant zolan4 de moeders
onwetend. zijn wat cle iur.lste rroeding isrzulJ-en d.e
!9g
kÍnderen ondervoed bJ-ijv€i1r En wat voof een toekomst
heeft een land nals de kinC:ren niet gezond zLjn?n
Na 2 jaar wordt iLLt projekt overgenomen door het Gouvernement. Áls het maar van de grond kornt.
nan wiJ. ik -nu begin volgende maand ls.v.d.trfeide de
pastorie gaat verlaten en d.aardoor ook Eeen bestur,rrsl.Íd meer kan zijn van de Gulden Cl-nb rmeáe namens deze
groep onze oprechte dank betnigen voor d"e prettige
samenwerkÍngrd.ie wij gehaC hebben om het ontwikkéfingswerk in groepsverband te stirnaleren.
:
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Algèmene led.envergadering van d.e begrafenisvereni-

ging
op

BoyJ.,
maendag

6,maar.t 1972

rs

avond.s

in café De Vries te Boyt-."'.
AGENDA

3

I

uur"
.'.

.

1.Opening en notulen,
2. 'Behan,le1ing en vaststell-ing rekenÍng en verantwocrdingsover het boekjaar 1971.
5. Verslag has-conmissie"
4, Benoemlng kas*commisEieé
.

5. Bestuur sverkie zLng.

Aftredend J ohs.Veenstr.arherkiesbear.

6. Uiededelingen.
?. Rondvraag en slqiting.
Het Sestuur.
o- o* o- o-o- o-o- o-

o-o-o-o-o
---:--:----

Denrr.t

U

orn

de Dorpswinter-avond.
op

'rs

Vrij

d,ag 25 februari
avond.s om I aur

ir: café

de Vries,
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Op zalerd.ag 19 febrqari hietden de ?lattelandsvrouwèn weer

tr[n jaarlijkse gezellige

avónd

sidente Mevr.v.cl.Ploeg een voll-e zaal welkom heette.
De avond werd. verzorgC. door eigen krachten,
Ons zangkoort je nu onder leid.ing van Mevr.Koopf rakken "opend.e t1e : avond. met tvree zangn.ummert jeb ,waerna
B dames het toneelstukje rtFilmsterrenn 'naar voren
brachtenr€rg'Ieqk.
Na het 2e kopje koffie kregeh we gen quiz te zLen
cloor 2 eehtparÊn.
Hierna kwamen 9 dames naaï voren met een zangvoordracht (ond"er moeders paraplue) in de mooiste crea'a

ties.
-.
l.e verloting met veEl moc.,ie prijsjes werd hierna .gehoqd.enrwaaria ons koortje tot stot nog een tweetal
nummers zongs

fot sJ.ot dankte l!Íevrrv.d.Ploeg een ieiier die had"meegewerkt om deze ayond te doen slaeen en \ryenste allen
een wel th*is'
G.ahicerman v.zanden.

o-o-o-o- o- o- o- o-o-o - o-o-o

1]ORPS$TIi\TTERAVON}
op

vrÍjdag 25 februari

1972

in zaal De'Vftes;
\).eze evond

rrordt ver,zorgd ooor het
aanvang

Gemengd

8 uut.

Koor.

SenÍ.orens

lle

karnpioenen van de 7e

klas,

klas pronoveren naar de 2e

is'ryootr'dat de nre.2 p3omoveren of moeten
spelen om neer'pleatsen. ..n de 2e' klas.
.'
Voorts bestaat de mogelijkheid C,at' lager gehlasseerd.e r:tandaard-elftallen trit.de 3e lclas pronroveDe ,kans

.

3en naaï d.e 2e klas o
le'-[aegstqep]-aatsten uit de 3e
d.e 4e k]-es.
:

,
klas

:.

degra cl.eren

ngar
'

Kompetitie-stand.en bijgewerkt
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