
In 2020 bestaat Boijl 700 jaar. Dat vieren we met om 
de 700 uur een bruisende activiteit. Kijk voor meer 
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In 2020 bestaat ons mooie dorp Boijl 700 jaar. Dat 
grijpen we aan om mensen en verenigingen nog 
meer te verbinden tot een levendige en vitale 
gemeenschap. Boijl bloeit, ook over 700 jaar!

Boijl bestaat 7oo jaar!
PROJECTPLAN 
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Waar gaat het om?
aanleiding & inleiding
De aanleiding voor de viering van het 700 jarig 
bestaan van ons dorp Boijl is een oorkonde uit 
1320 waarin Boijl voor het eerst genoemd wordt. 
Het 700 jarig bestaan vinden we een mooie aan-
leiding om onze dorpsgenoten mee te nemen in 
de geschiedenis van ons dorp. Bovendien zijn de 
uiteenlopende activiteiten rondom het jubileum 
een prima gelegenheid om de Boijligers met 
elkaar in aanraking te brengen en sociale 
structuren te versterken.

Maar hoe ga je zo’n jubileumjaar vormgeven?
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van Dorpsbe-
lang Boijl van januari j.l. peilden we het enthou-
siasme onder verenigingen en inwoners. Ons 
streven was om elke 700 uur een activiteit te laten 
plaatsvinden met een link naar Boijl 700. In de 
praktijk komt dit neer op een frequentie van 1 x 
per maand. De Boijligers hebben massaal gehoor 
gegeven aan onze oproep. Elke maand is ‘gevuld’ 
met de meest bruisende activiteiten voor jong en 
oud. Aan initiatieven en draagvlak geen gebrek!

De Archiefgroep Boijl heeft de oorspronkelijke 
oorkonde achterhaald en met de aanbieding van 
een ingelijste kopie trappen we op 11 januari 2020 
op een feestelijke manier het jubileumjaar af.

aanvrager
Dorpsbelang Boijl vraagt de subsidie aan bij 
het IMF. Voornaamste doel van Dorpsbelang is 
behoud en versterking van de leefbaarheid in het 
dorp. De viering van het 700 jarig bestaan is een 
mooie paraplu om culturele, sportieve, historische 
en bovenal gezellige activiteiten aan op te hangen 
die bijdragen aan de onderlinge samenhang in 
het dorp.

Vanuit Dorpsbelang vormen twee bestuursleden, 
aangevuld met twee enthousiaste inwoners, 
de Commissie Boijl 700. Zij overleggen met de 
organisatoren van de activiteiten over wat men 

nodig heeft aan faciliteiten, vergunningen of 
financiën om hun activiteit of project tot een suc-
ces te maken. In principe is het de bedoeling dat 
de activiteit van elke organisatie zoveel mogelijk 
kostendekkend is. Er zijn echter ook grotere pro-
jecten die wel financiële ondersteuning behoeven. 
Daarnaast willen we deelname zo laagdrempelig 
mogelijk houden zodat iedereen mee kan doen.

doel en resultaten
Ons doel is om van 2020 met elkaar een fantas-
tisch jubileumjaar te maken. De activiteiten zijn 
zo divers dat er voor alle inwoners van Boijl een 
mogelijkheid is om mee te doen. 
Het samen organiseren van zo’n ambitieus jaar 
versterkt de onderlinge band en maakt nieuwe 
verbindingen tussen mensen die elkaar eerder 
niet kenden.
Daarnaast worden jong en oud uitgedaagd om 
met sportieve evenementen mee te doen, cultuur 
op te snuiven of in de historie te duiken.

Niet van elke activiteit zal het resultaat fysiek 
zichtbaar zijn, maar een geslaagd jaar geeft 
zoveel energie aan veel mensen dat zij een vol-
gende keer ook bereid zullen zijn om projecten 
op te pakken. Dat dit weer mooie resultaten kan 
opleveren heeft Boijl intussen wel bewezen!

Toch willen we ook iets blijvends creëren ter 
gelegenheid van 700 jaar Boijl. Er komt een 
historisch ‘ommetje’ rond het dorp langs plekken 
die een rol spelen in de historie van ons dorp. 
Doel hiervan is om bewegen in en rond het dorp 
makkelijk en laagdrempelig te maken voor eigen 
inwoners en voor recreanten. Met infoborden 
dragen we informatie uit over van de landschap-
pelijke en cultuurhistorische waarde van het dorp 
en het gebied er omheen.

Daarnaast komt op het Brinkplein naast het 
dorpshuis een 3D kunstwerk van onze klokkenstoel. 
Dit kunstwerk nodigt uit om ‘in’ het kunstwerk te 
stappen en er een bijzondere foto van te maken.
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doelgroeP
De doelgroep voor de activiteiten is in de 
meeste gevallen alle inwoners van Boijl.
We verwachten bij de wandeling, de moun-
tainbiketocht, Cultuur bij je buur en het 
openluchttheater ook veel mensen uit de 
regio. Het dorpsommetje zal ook recreanten 
aanspreken.

Werkzaamheden/activiteiten

Wanneer Wat
11 januari Opening Boijl 700
1 februari Wampex thema 700
7 maart Bourgondische maaltijd
18 maart Open dag van obs De 

Oosterbrink ‘Onderwijs 
door de jaren heen’

4 april Historische wandeltocht
4 april Struuntocht kinderen
12 april Bevrijdingsfeest
8 of 9 mei Vrouwen Bingo 700
31 mei Levend Ganzenbord
mei In gebruik neming 

historisch ommetje Boijl
13 juni Stratenquiz XL 700
14 juni Cultuur bij je buur
27 juni Middeleeuwse Markt
juli 3 D kunstwerk
22 of 29 augustus Openluchtspel
3 t/m 5 september Tentfeest thema 700
3 oktober Mountainbiketocht en 

-clinic
24 oktober Ladies night 700
oktober Preek in 700 woorden
7/14 november Film- en foto archief-

middag
28 t/m 31 december OJP 65 jaar

Activiteiten die de meeste financiën behoeven 
nader toegelicht:

 » Wandeltocht langs oude en nieuwe wegen 
en door boerenland

De tocht wordt georganiseerd door fanatieke lange 
afstandslopers uit Boijl samen met vele vrijwilligers 
onderweg en in het dorpshuis. Zij promoten de 
tocht ook ver buiten het dorp en verwachten zeker 
350 wandelaars voor de verschillende afstanden (5, 
15, 25, 35 km). Het uitzetten van de tocht, inclusief 
vergunning van landeigenaren, is geregeld. Kosten 
zitten in de bepijling van de routes, promotiemate-
riaal, routeboekjes, consumpties vrijwilligers, stem-
pels en EHBO faciliteiten. De wandelgroep uit Boijl 
en de archiefgroep verlenen hun medewerking.
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 » Bevrijdingsfeest m.m.v. The Seaforth 
Highlanders of Holland memorial pipes 
and drums

Deze groep is opgericht in 1999 om de  herinne- 
ring levend te houden aan de Canadese troepen 
die in 1945 Midden-Nederland bevrijdden, in het 
bijzonder aan het regiment The Seaforth High-
landers of Canada, de bevrijders van onze hoofd-
stad Amsterdam. Eén van de leden van het korps 
is een oud-Boijliger. De bevrijding van Boijl op 12 
april 1945 vieren we met een optocht van muziek 
en oude legervoertuigen (‘Keep them rolling’). 
Daarnaast komt op het Brinkplein een kampe-
ment met allerhande materiaal uit de tweede 
wereldoorlog.

 » Openluchtspel op het Brinkplein
De toneelvereniging Nut en Genoegen brengt  
een bijzonder toneelstuk in de open lucht voor 
het voetlicht. Naast de kosten voor het stuk zelf 
zijn er ook uitgaven voor een podium, tribunes en 
voorzieningen voor licht en geluid.

 » Dorpsommetje

Wat gaan we doen?
 ▪ Uitzetten van de routes in samenspraak met de 
lokale archiefgroep. We maken zoveel mogelijk 
gebruik van onverharde paden. Als deze eigen-
dom zijn van boeren of particulieren, gaan we 
met hen in overleg of zij deze paden openbaar 
toegankelijk willen maken en wat daar voor no-
dig is (bv klaphekjes, loopplank over water).

 ▪ Analyse van missing links (klaphekjes, loopplank 
over water etc). In overleg met de grond- of ge-
biedseigenaren kijken we of het aanleggen van 
de missing links mogelijk is en zo ja hoe en wat 
hiervan de kosten zijn. Hiervoor is in de begro-
ting een stelpost opgenomen.

 ▪ Aanleg bewegwijzering. De uitstraling van de 
bewegwijzering moet herkenbaar en duur-
zaam zijn. We gaan uit van houten plaatjes 
met schildjes. De uitstraling moet passen bij de 
‘huisstijl’ van het Brinkplein.

 ▪ Aanleg informatievoorziening met schildjes en 
filmpjes. De ommetjes starten vanaf het Brink-
plein. Hier is voldoende parkeergelegenheid. 
Hier komt een informatiepaneel waar de route 
op staat en wat achtergrondinfo. Daarnaast 
plaatsen we op de historische locaties langs de 
route een informatiepaneel met een foto en 
korte schriftelijke uitleg. Daarnaast komt op 
elk paneel een QR code die je kan scannen met 
je telefoon. Als je dat doet, start een filmpje 
waarin iemand van de archiefgroep Boijl de 
historie van de betreffende plek uitlegt.

 ▪ Kaartmateriaal. We overleggen of het (op en 
den duur) mogelijk is het ommetje op te nemen 
op de toeristische wandelkaart van ons gebied.

 ▪ Promotie. We leggen contact met de gemeente,  
Staatsbosbeheer en VVV kantoren in het gebied 
om te kijken hoe we de route het beste kunnen 
promoten. We maken folders die we neer leg-
gen bij campings en horecagelegenheden in het 
gebied, VVV, Staatsbosbeheer et cetera. 

 ▪ Opening. We organiseren een opening waarbij 
we aandacht besteden aan alle betrokkenen. 
Eventueel koppelen we de officiële opening aan 
een ander publieksevenement in het kader van 
700 jaar Boijl.
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Ontdek het dorp Boijl en zijn mooie omgeving. Wandel 
mee op 4 april 2020 door het Nationaal Park Drents 
Friese Wold. Afstanden van 5 tot 35 km. 

wandel mee door het 
Drents Friese Wold!

4 april 2020: 
wandeltocht
700 jaar boijl
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 ▪ Beheer- en onderhoudsprogramma. We stellen 
een programma voor het onderhoud van de 
route (begaanbaarheid, bewegwijzering, missing 
links). Dit doen we met vrijwilligers en eventueel 
inzet van de grondeigenaren.

Projectgroep en partners
In de projectgroep zitten mensen van de archief-
groep Boijl, mensen van Dorpsbelang en mensen 
van de wandelgroep Boijl. De projectgroep draagt 
zorg voor de realisatie van de routes en de bud-
gettering/financiële afwikkeling van het project. 
De projectgroep regelt ook de continuïteit.
Partners die nodig om het plan te realiseren, zijn 
bijvoorbeeld:
 ▪ Particuliere grondeigenaren
 ▪ Natuurbeherende organisaties
 ▪ Evt waterschap
 ▪ VVV
 ▪ Gemeente Weststellingwerf
 ▪ Staatsbosbeheer
 ▪ Toeristisch-recreatieve bedrijven
 ▪ Plaatselijke ondernemers
 ▪ Plaatselijke vrijwilligers om de bewegwijzering 
te maken

 ▪ Plaatselijke vrijwilligers om de filmpjes te maken

Aansluiting bij criteria
draagvlak
Het enthousiasme waarmee verenigingen en 
inwoners gehoor gaven aan onze oproep om iets 
te organiseren was en is groot. Daardoor is er een 
jaarrond programma. Bij de uitvoering zijn vele 
vrijwilligers betrokken. Dit laat zien dat Boijl zin 
heeft om er iets moois van te maken en mensen 
er zin in hebben. Met de ervaringen uit het ver-
leden durven wij deze uitdaging met een gerust 
hart aan te gaan.

samenWerking
De Commissie Boijl 700 coördineert de activiteiten, 
maar de uitvoerende organisaties moeten zelf 
actief aan de slag om hun plannen rond te krijgen. 
Samenwerking met andere verenigingen, met 

vrijwilligers en met instanties is daarbij van groot 
belang. Iedere organisatie draagt haar eigen 
verantwoordelijkheid daarin, maar samen zijn we 
sterk!

continuïteit
Het dorpsommetje en het 3D kunstwerk zijn tast-
bare en blijvende herinneringen aan het jubileum-
jaar, naast alle foto’s en filmpjes natuurlijk.

Als het ommetje is gerealiseerd stellen we een 
onderhouds- en beheerprogramma op waardoor 
de route ook na 2020 onderhouden blijft. 

Het 3D kunstwerk nodigt recreanten en inwoners 
ook na 2020 uit om ‘in’ het kunstwerk te stappen en 
er een bijzondere foto van te maken. 

14|06: cultuur bij je buur
Koren, verhalenvertellers, bands, schilders, fotografen, 
singer-songwriters en dansers uit Boijl treden op! En dat 
op plaatsen die inwoners van Boijl zelf aanbieden. Ontdek 
de talenten in Boijl en zie hoe gastvrij ons dorp is.

06 JUNI | 14.00 UUR | OVERAL IN BOIJL | GRATIS
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Alle activiteiten leggen we vast op foto en film. 
Dit verspreiden we digitaal (Facebook, website). 
Bovendien maken we een mooi fotoboek over 700 
jaar Boijl in 2020.

emPoWerment
Er komt een centrale oproep voor vrijwilligers. 
Vooral de mensen die minder betrokken zijn bij de 
samenleving gaan we actief benaderen om ook mee 
te doen, als vrijwilliger of als deelnemer. Zo ontstaan 
voor hen nieuwe netwerken waar zij op kunnen 
terugvallen als dit nodig is.

ecologie
Komende winter start  in Boijl het project ‘Dorp 
in het groen’ op. De gemeente Weststellingwerf 
werkt hier samen met Dorpsbelang en betrokken 
inwoners aan (nog) meer vergroening in en rond 
het dorp. Met de aanschaf van vogelnestkastjes 
en insectenhotels, die we ook langs de route van 
het dorpsommetje plaatsen, maken we Boijl nog 
aantrekkelijker voor vogels en insecten!

Planning

 » Historische wandeltocht
 ▪ Zomer 2019: de routes zijn uitgezet en de land-
eigenaren hebben toestemming gegeven.

 ▪ Komende maanden: vergunning aanvragen ge-
meente, stempels laten maken, uitzoeken welke 
pijlen nodig zijn, routebeschrijvingen maken, 
promotiemateriaal maken, EHBO regelen, aan-
denken aan tocht ontwerpen.

 ▪ Uitvoering op 4 april 2020

 » Bevrijdingsfeest
 ▪ The Seaforth Highlanders en voertuigen van 
‘Keep them rolling’ zijn vastgelegd voor 12 april.
Twee Boijligers die bij deze organisaties betrok-
ken zijn, werken het evenement verder uit. Er 
komt een kampement op het Brinkplein in een 
gehuurde legertent.

 ▪ Uitvoering op 12 april 2020
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 » 3D Kunstwerk
 ▪ Augustus 2019: Aanvraag prijsopgave bij kun-
stenaars voor een 3D kunstwerk bijvoorbeeld in 
de vorm van onze klokkenstoel.  

 ▪ Deze prijs is inclusief: Verf en toebehoren, 
professionele artiest(en), voorbereidings- en 
projectkosten, concept/ontwerpkosten, trans-
portkosten.

 ▪ Voor het maken van een goed 3D effect heb 
je minimaal circa 30m2 nodig. Bovenstaande 
prijs gaat uit van een dergelijk formaat. Deze 
kan bijvoorbeeld op het Brinkplein aangebracht 
worden.

 » Openluchtspel
 ▪ Zomer 2019: Uitzoeken geschikt openluchtspel, 
onkosten inventariseren.

 ▪ September 2019: Begroting opstellen aan de 
hand van indicatie kosten

 ▪ Oktober 2019: Aanvraag subsidie IMF, Prins 
Bernardfonds

 ▪ Daarna: Voorbereidingen en instuderen spel
 ▪ Uitvoering: 22 of 29 augustus 2020
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 » Dorpsommetje
 ▪ Zomer 2019: Opstart projectgroep en verken-
ningsfase (projectgroep bij elkaar zoeken, eerste 
ideevorming over routes en mogelijkheden)

 ▪ Oktober 2019: Aanvraag project en financiering
 ▪ November 2019: Besluitvorming over financiering
 ▪ September – November 2019:  Inventarisatie 
historische plekken, beeldmateriaal er bij zoeken 
en uitwerken verhalen hier om heen (voor op 
infoborden en in filmpjes).

 ▪ December 2019: Voorstel concept route kaart 
met historische punten, bespreken met grondei-
genaren. Inventariseren missing links en kosten 
om de missing links op te lossen.

 ▪ Februari 2020: Definitief maken route, evt aan-
vragen vergunningen. Vaststellen en bestellen 
materialen.

 ▪ Maart - april 2020: opnemen filmpjes en aanleg 
bewegwijzering en informatie.

 ▪ Mei 2020: Promotie en opening, start onder-
houd en beheer.

Nawoord
De inwoners van Boijl staan aan de vooravond van een 
bijzonder jaar, het 700 jarig bestaan van hun dorp. De 
plannen voor 2020 zijn ambitieus. En terecht! Door de 
initiatieven en het enthousiasme van verenigingen en 
Boijligers, gaan we deze uitdaging met vertrouwen en 
plezier aan.

In de eeuwen die achter ons liggen kende Boijl 
veel armoede. We zijn er trots op dat we anno 
2019 een vitaal dorp zijn. Er zijn veel talenten en 
actieve mensen en verenigingen. Mensen voe-
len zich betrokken bij het dorp en kijken verder 
dan hun eigen huis en tuin. De succesvolle ‘Loop 
voor Hoop’ in 2016 liet zien hoe een evenement 
blijvend kan bijdragen aan samenwerking en 
onderlinge betrokkenheid. Met Boijl 700 willen we 
deze energie opnieuw aanboren, talenten benut-
ten en mensen van verschillende achtergronden 
verbinden. 

We herdenken het verleden en vieren het heden. 
Wij zetten ons sociaal kapitaal, de Mienskip, 
nogmaals in en gaan met elkaar van 2020 een 
bruisend jaar maken. Zo verstevigen we het fun-
dament voor de volgende 700 jaar!
Graag doen wij een beroep op het Iepen Mienskip 
Funs voor een financiële bijdrage. 

Boijl, uw investering waard! 

Namens bewoners, verenigingen en Dorpsbelang 
Boijl,

De commissie Boijl 700,
Katja Moesker
Alletta de Weert
Anke Slot
Anne-Marie van der Geest

Contactpersoon
Anne-Marie van der Geest
Boijlerweg 51
8392 NB Boijl
Tel. 0561 421290 
Mob. 06 27264755
E- mail: wvandergeest@hetnet.nl  
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    boijl in oude foto’s
De Archiefgroep nodigt u uit! Mooi oude foto’s 
van Boijl en haar bewoners door de jaren heen. Sta 
jij er ook op?
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