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Tijdens de jaarvergadering
van Plaatselijk belang werd
afscheid genomen van
‘hoofdredacteur’ Henk Bos
van Nijs fan ‘e Loane.

Plaatselijk belang werd Henk
in de bloemetjes gezet.

Henk gaf te kennen meer tijd
thuis te willen besteden en na
20 edities gaan de drie overgebleven redactieleden verder met de nieuwsbrief. Door

Tijdens de jaarvergadering
deed voorzitter Minke Adema
een oproep voor nieuwe
redactieleden. Nieuwe redactieleden kunnen zich melden
bij Minke of bij de redactie
(zie achterblad). Meer over de
jaarvergadering op pagina 6.

Nieuws van de spelweekcommissie:

derij en een heuse spokentocht in en om Boelenslaan.

De spelweek wordt dit jaar
gehouden van 29 augustus
tot en met 2 september.

De meeste aktiviteiten zullen
plaatsvinden op het korfbalterrein en bij De Smoutte.

Op het programma onder
andere de volgende aktiviteiten: Lytse Taeke, zandkastelen bouwen, zeepvoetbal,
een poppentheater, kuipsteken, een zeskamp, de ringrij-

Dit jaar vindt er, net zoals
voorgaande jaren, ook weer
een verloting plaats. Door
loten te kopen kan de spelweekcommissie elk jaar weer
een spelweek organiseren.

Zoals u kunt zien is deze
nieuwsbrief geheel vernieuwd. Na het vertrek van
Henk Bos heeft Geurt
Maassen van den Brink de
opmaak op zich genomen.
Eltjo Dijk en Durk Roffel zijn
te benaderen voor eventuele
tekstuele bijdragen.
Geurt blijft de fotografie verzorgen. Overigens kunnen er
ook eigen foto’s worden
ingestuurd, de foto’s van de
scholen zijn daar in deze
nieuwsbrief een voorbeeld
van.
Voor deze nieuwsbrief ging
Durk langs bij Okje Snip voor
een interview. Ook maakte
hij een verslag van de straatspeeldag en ging hij naar de
feesttent aan de Boelenswei
op de zaterdagavond.

Himmel wike op de “Jan van Zuilenskoalle”
Traditiegetrouw hebben de kinderen
van de bovenbouw van de Jan van
Zuilenskoalle ook dit jaar weer mee
gedaan aan de Himmelwike die door
de gemeente Achtkarspelen i.s.m.
Natuur en milieu educatie Achtkarspelen werd georganiseerd.
In een aantal lessen werd ruim aandacht besteed aan soorten afval die
er voorkomen. Ook werd uitgebreid
stil gestaan bij hoe lang het duurt
voor bijvoorbeeld een stuk plastic in
de natuur blijft liggen voordat het
helemaal is afgebroken. Daarbij kwamen ook de nadelige gevolgen naar
voren die het dumpen van afval heeft
op het milieu.
De laatste vrijdagmiddag gingen de
kinderen er zelf op uit.
Van de gemeente hadden de kinderen prikstokken handschoenen en
vuilniszakken gekregen. Hiermee
konden de kinderen alle afval verzamelen.
Rondom school werd zoveel mogelijk alle zwerfafval verzameld en in
vuilniszakken gedaan.
Daarna ging het verder het dorp in.

Ook werd nog een gedeelte van de
Spekloane meegenomen door de
kinderen.
Na een paar uurtjes kwam men weer
bij school terug met een tiental zakken vol met afval. Na een beker drinken en een koek werd de “himmelwike” afgesloten. Uit het gevonden

afval blijkt dat dit soort “weken” nog
steeds nodig is. Door medewerkers
van de gemeente zijn alle vuilniszakken met afval later opgehaald.
Het motto is nog steeds niet voor
niets “een beter milieu begint bij
jezelf”.

Interview met Okje Snip
Toen ik aanbelde aan de Spekloane
8 werd ik zeer gastvrij ontvangen.
Het ging al snel over haar leven van
vroeger tot het heden, onder het
genot van een heerlijk kopje koffie
met een lekkere koek. Okje is geboren in Doezum waar ze in 1923 het
levenslicht zag. Vanaf jonge leeftijd
zat ze al in het verenigingsleven en
bekleedde daarin vele functies van
secretaresse tot penningmeester.
In 1939 ontmoette ze haar man. Hij
woonde in Surhuizum, en in 1940
verloofden ze om direct na de oorlog
in het huwelijks-bootje te stappen. Ze
kregen drie kinderen, een jongen en
twee meisjes. Na dertien jaar overleed haar man, en stond er toen
alleen voor en dat was niet altijd
even gemakkelijk. Na 40 jaar verhuisde ze naar Grootegast. Ook daar
was het niet altijd rozegeur en maneschijn. Maar ze deed nog heelveel
leuke dingen, zoals fietsen, muziek,
handwerken en lezen. Ook haar

werk vond ze toen, maar ook nu nog
een grote hobby. In Grootegast is ze
24 jaar conciërge geweest bij het
Groene Kruis.
In 1988 kwam ze wonen in
Boelenslaan. Okje ging toen samen

wonen met Henk die ook veel voor
het dorp betekende. Ze waren heel
gelukkig met hun beiden en deden
heel veel dingen samen. Maar na
zeven jaar kwam Henk te overlijden
wat veel verdriet teweeg bracht.
Maar Okje ging door en nam veel

over waar Henk nog mee bezig was,
en ging veel voor het dorp betekenen. Ze is nu beheerster van “De
Smoutte” wat ze al jaren doet en
heeft hierbij een vrijwilligster Betty
Fokkinga die haar al vanaf het begin
bijstaat. Samen beleven ze hier veel
plezier aan.
Ook organiseert Okje nog veel activiNIEUWS VAN DE AVONTURENCLUB
Bij het verschijnen van deze editie
van "Nijs van ‘e Loane", hebben we
nog een laatste activiteit te gaan,
maar misschien hebben we hem dan
ook al achter de rug.
En dan zit seizoen 2005/2006 er
alweer op. Het is een gezellig verlopen seizoen geweest, waarin we
hebben geknutseld, de kinderen zich
lekker vies hebben mogen maken bij
de mister en miss Viezerik verkiezing, ze hun creativiteit hebben kunnen laten zien bij de zelfgemaakte
kleding van afvalmateriaal, "coole"
spelletjes hebben gedaan op het
midwinterfeest, zich vervolgens weer
warm gedanst op het tropisch discofeest en op de workshop "streetbattle" gegeven door juf Carin en juf
Renate
van
de
Jan
van
Zuilenskoalle.
Juf Carin bracht de kinderen verschillende "dancemoves" bij wat
door de kinderen heel snel opgepikt
werd. Het zag er allemaal heel swingend uit.
Juf Renate leerde de kinderen verschillende breakdance technieken.
Sommige kinderen konden echt
balanceren op hun onderarmen, héél
knap!
We willen proberen om in het nieuwe
seizoen een workshop van ongeveer
zes keer te organiseren.
Overigens zijn de foto's van deze
middag te bekijken op de website:
www.janvanzuilenskoalle.nl onder
het kopje "nieuws" en klik dan vervolgens "streetbattle" aan.
Wat betreft de knutselactiviteit van
de maand mei, waarin we een vuur-

teiten voor de soos die vanaf half
september weer start. Zo wordt er
gesjoeld, dia’s bekeken met een
gastspreker, bingo’s gehouden en
nog veel meer activiteiten. Dit voor
een bedrag van 5 euro inclusief koffie of een borreltje met een hapje.
Dus kom het nieuwe seizoen ook
eens langs, want er kunnen nog wel
toren gingen maken, hebben we via
de flyers gevraagd of de kinderen die
mee wilden doen zich op wilden
geven, in verband met de inkoop van
het materiaal. Helaas is gebleken
dat een aantal kinderen die zich wél
aangemeld hadden, niet op zijn
komen dagen.
Wij vinden dat jammer, omdat er wel
voor deze kinderen is ingekocht en
dit een tamelijk dure activiteit was.
Wij hopen dat u er daarom begrip
voor op kunt brengen dat er bij
bepaalde duurdere activiteiten , wij
vragen of de kinderen die zich opgeven, ook meteen het clubgeld willen
geven. Of dit bij de leerkracht op
school kan, of bij één van de vrijwilligsters, laten we via de flyer wel
weten.
Dan komen we nu nog even terug op
de enquete die enige tijd geleden is
ingevuld door ouders en kinderen.
Hierdoor hebben we als vrijwilligsters van beide clubs een goed
beeld gekregen van de behoeftes
van zowel de kinderen als de
ouders.
Wat de avonturenclub betreft, gaat
de voorkeur uit naar de woensdagmiddag i.p.v. de vrijdagmiddag.
Omdat één van onze vrijwilligsters
geen verplichtingen meer heeft op
de woensdagmiddag, kunnen we in
het nieuwe seizoen gaan draaien op
de woensdag, uiteraard in overleg
met de kidsclub.
De leeftijdsgrens van de kinderactiviteiten wordt ook anders ingedeeld.
Het was altijd naar leeftijd (4 - 7 en 7
- 12 jaar) en wordt nu ingedeeld per
groep. (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m
8). Dit heeft als voordeel dat de kinderen uit één klas naar één van
beide clubs kunnen gaan.

meer leden bij zowel mannen als
vrouwen vanaf 55+.
Ook voor recepties en andere activiteiten draaien de beide dames hun
hand niet om. Hopelijk mag deze
markante vrouw dit werk met Betty
nog lang voor deze gemeenschap
blijven doen.
Durk Roffel
Door de ouders en kinderen werd
ook aangegeven dat ze de avonturenclub leuk vinden en dat de kinderen daarom vaker naar de club willen
gaan, bijvoorbeeld één keer in de
twee weken.
Dit zouden wij ook heel graag willen,
omdat wij de avonturenclub zien als
een plek waar de kinderen van beide
scholen elkaar kunnen ontmoeten en
ontspannen.
Helaas heeft de enquête geen nieuwe vrijwilligsters opgeleverd voor de
avonturenclub, waardoor we voorlopig één keer in de maand blijven
draaien.
Wél hebben een aantal ouders aangegeven af en toe te willen rijden bij
een uitstapje. Daar zijn we als vrijwilligsters al heel dankbaar voor en in
het nieuwe seizoen zullen we proberen eens zo'n uitstapje te organiseren.
Natuurlijk hopen we nog steeds dat
er mensen zijn die mee willen helpen
met de avonturenclub, al is het maar
één of twee keer per seizoen, het
zou al leuk zijn als je eens een extra
filmmiddag of discomiddag zou kunnen inplannen.
Vanaf 16 jaar kun je al meedraaien
als vrijwilligster. Wij, maar vooral de
kinderen van Boelenslaan zijn blij
met iedere hand extra!
Eind september starten we weer een
nieuw seizoen met zowel de kidsclub
als de avonturenclub. Wij hopen dan
weer veel kinderen te mogen
begroeten.
De
vrijwilligsters
van
de
Avonturenclub: Joke, Harmke en
Margreet

www.nijsfaneloane.nl

NIEUWS VAN CBS 'de STILE'
De afgelopen tijd hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden op
'de Stile':
De leerlingen van groep 1 en 2
bezochten woensdag 5 april de voorstelling 'It húske dat fehuze' van
Tryater in Leeuwarden. Dit in het

kader van kunstzinnige oriëntatie en
als ondersteuning van het thema
'verhuizen' van het Piramide Project.
Centraal stond het huisje, dat vroeger in de natuur stond maar steeds
meer ingeklemd raakte door nieuwe
huizen, fabrieken, auto's en torenflats. Het huisje werd er ziek van, het
werd steeds kleiner en kleiner tussen
al die grote gebouwen en het drukke
verkeer van de stad.
Het was een erg beeldende voorstelling en met simpele middelen van
spel, muziek, zang en miniatuur werd
het oprukken van de stad door de
spelers zichtbaar gemaakt.
Tenslotte vielen alle grote bouwwerken om en bleef er een piepklein
huisje achter op een vuilnisbelt. Het
huisje wilde daarom verhuizen. De
kinderen kregen aan het eind van de
voorstelling zo'n klein huisje uitgereikt met de vraag: 'Sykje in plakje
foar my, dan jou ik in plakje oan dy'.
De leerlingen van groep 3,4 en 5
hebben op donderdag 27 april de
musical 'Wie vaart er mee?' opgevoerd in 'de Smoutte'.
Na weken oefenen was het 27 april
dan eindelijk zover. De generale
repetitie (voor de andere kinderen
van de school) was geweest en het
echte werk zou nu beginnen. Eerder

die dag hadden sommige kinderen al
een beetje de kriebels. Voor de
ouders spelen was dan toch wel iets
anders. Het dorpshuis 'de Smoutte'
was goed bezet en vol spanning
zaten de kinderen al op hun plaats
op het toneel te wachten. Even naar

de familie lachen en zwaaien en het
spel kon beginnen.

Na weken varen, turen de matrozen
en kapiteins over het water. Ze hebben geen eten meer, alleen wat
beschuit. Dan zien ze een eiland
waar misschien iets te halen is.
Helaas wordt hun boot gestolen met
de koks nog aan boord. De kapiteins
en de matrozen zijn radeloos.
Gelukkig komt een zeemeeuw langs

die hen wil helpen. Maar ze zijn
gewaarschuwd, want in zee leven
enge monsters: de Jeldika's.
Eerst zijn ze bang, maar dan blijken
de Jeldika's lieve monsters te zijn. Ze
zorgen ook nog voor eten. Niet veel
later komt de zeemeeuw terug met
de koks en de kapers van het schip.
De kapers beloven nooit meer te
kapen en de zeemeeuw wordt
vriendjes met de Jeldika's. Eind goed
al goed.
De leerlingen hadden veel plezier in
hun spel. Vooral toen ze de scheepsbeschuit op mochten eten, met volle
mond praten is dan wel lastig. En wat
kon die kapitein snurken!!!
Na afloop van de musical kregen de
leerlingen een enorm applaus voor
hun geweldig optreden.
Op diezelfde dag, donderdag 27
april, kregen de leerlingen van groep
6,7 en 8 een gezonde lunch aangeboden van een groot winkelketen.
Tussen de middag bleven de leerlingen op school om van een heerlijke
gezonde lunch te genieten. Ze lieten

het zich lekker smaken. Er was van
alles aanwezig: bruin brood, kaas,
beleg, tomaten, rauwkost enz.
Deze lunch werd georganiseerd om
de leerlingen op een originele manier
te laten ervaren dat gezond eten
heel lekker is. Het was tijdens de
lunch heel erg gezellig.

VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE
LEDENVERGADERING
VAN
PLAATSELIJK BELANG GEHOUDEN OP 30 MAART 2006 IN DE
SMOUTTE TE BOELENSLAAN.
1. Opening
De voorzitter Minke Adema, opent
de jaarlijkse ledenvergadering en
heet de 40 aanwezigen welkom, in
het
bijzonder
burgemeester
Lycklema en de afgevaardigden van
de politieke partijen, de PVDA en het
CDA hebben afgezegd eveneens de
fam. Scheepbauwer.
Minke geeft in het openingswoord
aan dat vorig jaar de tuin is aangelegd rond De Smoutte; dit is gefinancierd door het leefbaarheidfonds.

de muziek werd verzorgd door Siebe
Bruining.
Lia Boerma heeft het idee geopperd
om alle filmpjes van Boelensloane
op een CD ROM te zetten. Het idee
wordt door het bestuur van plaatselijk belang toegejuicht en gaat de
productie betalen met geld uit het
leefbaarheidfonds. (zie oproep).
Verder doet Minke een oproep aan
de buurtverenigingen en aanwezigen om aandacht te geven aan de
himmelwike.
2. Verslag van de ledenvergadering
31 maart 2005.
Hier zijn geen op- of aanmerkingen
het verslag wordt hierbij goedgekeurd.

Minke geeft in het kort uitleg over de
soap van het bankje bij de Smoutte
wat door jong en oud veelvuldig
werd gebruikt. Met name de politie
zag met lede ogen dat het bankje
door het jongvolk werd misbruikt en
zodoende werd het bankje door de
gemeente verwijderd. Hier heeft
plaatselijk belang intens briefoverleg
gehad met de gemeente maar
helaas het bankje blijft in Buitenpost
staan. Er is nu, door het bestuur, een
punt achter gezet. De parkeerplaats
bij het korfbalterrein wordt als een
hangplek gebruikt, vernielingen en
rotzooi is het gevolg het wordt nodig
tijd dat hier meer aandacht voor
komt.

3. Financieel verslag - verslag kascommissie.
Dhr. Booi vraagt duidelijkheid over
de hoge kosten van de tuin inrichting van de Smoutte. Minke geeft
aan dat een tuin aanleggen nogal
wat geld kost. De gemeente heeft
het aangelegd en heeft verder het
onderhoud ook.

Ook het onderhoud van de
Michielsreed komt aan de orde dit is
nog niet gebeurd ivm plannen riool
werkzaamheden, de Parksterreed is
wel opgeknapt maar dhr. G. Veenstra
geeft aan dat als de bermen niet verstevigd worden de weg spoedig
weer afbrokkelt.
Henk Bos wordt in het bloemetje
gezet door de voorzitter want Henk
heeft na 4 jaar, als hoofdredacteur
van het dorpsblad, er een punt achter gezet. Hij wordt bedankt voor zijn
inzet, voor een mogelijke opvolger
doet Minke een dringend verzoek
aan de aanwezigen voor versterking
van de redactie.

4. Jaarverslag.
Het jaarverslag wordt rondgedeeld,
het betreft een uiteenzetting van de
bezigheden van het plaatselijk
belang in het afgelopen jaar. Hier zijn
verder geen op of aanmerkingen op.

Uit het leefbaarheidfonds is een
feestavond georganiseerd voor alle
vrijwilligers en bewoners van het
dorp.
Dit was ook dit jaar een succes met
het optreden van de Stiefkiekers en

Verder zijn er geen vragen. Dhr
Baetings geeft namens de kascommissie goedkeuring aan het verslag
en de penningmeester wordt decharge verleend. Jitske van der Heide
wordt bedankt als kascommissie lid
en ze wordt opgevolgd door Hoeke
de Jong.

5. Verkiezingen:
aftredend en herkiesbaar: Minke
Adema.
Tegenkandidaten hebben zich niet
gemeld zodat Minke weer voor een
volgende periode wordt benoemd.
6. Rondvraag
Sijtze Dijkstra bijt het spits af met 3
verzoeken: ten eerste lijkt het hem
de moeite waard dat er een tweede
brievenbus op de Loane komt op
een plaats in de nieuwbouw. Ook
vindt dhr. Dijkstra dat er extra bladkorven moeten komen en dat er een
bord langs de Boelenswei komt voor
overstekend wild. De eerste twee

verzoeken worden door het bestuur
meegenomen wat betreft een extra
verkeersbord zal moeilijk worden
omdat het beleid van de gemeente is
om minder verkeersborden te plaatsen.
Dries Booi vraagt hoe ver het is met
het nieuw aan te leggen fietspad
langs de Boelenswei omdat de
grond nog niet allemaal in eigendom
van de gemeente is. Minke Adema
beaamt dit, ze is als voorzitter bij de
fam. Westra geweest maar ze kreeg
de indruk dat er nog geen beslissing
was genomen. Wel zal de gemeente
een onteigeningsprocedure opstarten.
Ook vindt Dries Booi de snelheid buiten de bebouwde kom op de
Boelenswei veel te hoog en fietst er
veel jeugd zonder licht, wat tot
gevaarlijke situaties leidt. Enig toezicht op fietsverlichting is dan ook
geen overbodige luxe.
Jan van der Veen vraagt zich af wie
er verantwoordelijk is voor ongelukken op slecht wegdek, Volgens
Minke als de gemeente in het onderhoud verzaakt dan is de wegbeheerder, de gemeente, aansprakelijk.
Henk Bos ergert zich aan het rooien
van bomen op de Boelenswei er is
geen herplant geweest.
Andre van der Veen wil graag duidelijkheid over het verkoopbeleid van
bouwterreinen. Er was volgens hem
nog één terrein over maar dit moest
toch weer opnieuw in een procedure.
Marten van de Veen (FNP) geeft aan
dat plaatselijk belang dit bij de
gemeente moet aankaarten.
Ook wordt er gevraagd naar een
mogelijke
rondweg
om
Surhuisterveen. Hier geeft Marten
van der Veen aan dat dit een
gemeentelijke weg zal worden en
dat de provincie alleen een bijdrage
in de kosten gaat doen. Dit kan
gezien de financiële situatie van de
gemeente nog wel even duren.
Minke sluit de vergadering en het is
nu tijd om de film van 5 mei 1995 te
bekijken met de record poging WAS
OPHANGEN (met vlaggen) waar,
zoals we konden zien, veel dorpsgenoten aan hebben meegewerkt.
Baukje Nijboer

Nationale straatspeeldag voor de basisscholen
Woensdag 31 mei werd er een
straatspeeldag georganiseerd. Het
werd voor de 17e keer gehouden en
het Plaatselijk belang heeft de scholen gevraagd om mee te doen. Beide
scholen waren hierover zeer positief.
De voorzitter van het Plaatselijk
belang opende het straatspel om 9
uur. Daarna werd er fanatiek meegedaan door de kinderen. Ze waren
heel positief, en konden eindelijk een
keer echt op straat spelen zonder dat
er auto’s langs reden. Er werden
hele leuke spelletjes gedaan van
skelteren, skippyballen, balgooien,
steppen met hindernissen, banden-

spel, steltlopen, hinkelen en nog veel
meer. Eigenlijk spelen zoals vroeger
op straat gespeeld kon worden zonder het razende verkeer. Hopelijk dat
wij de kinderen ook weer meer veiligheid kunnen bieden, door minder
snel door het dorp te rijden. Want
ook daarvoor was deze dag bedoeld.
Ouders ga liever niet uw kind met de
auto halen, want dit kan ook gevaar
voor uw kind(eren) geven. Beide
scholen zouden dit zeer op prijs stellen.
Deze straatspeeldag is voor C.B.S
de Stile mede de start voor het beha-

len van het verkeersveiligheidslabel.
Om dit label te behalen moet de
school op een 5-tal onderdelen uitvoeren, nl: Schoolorganisatie, verkeerslessen en projecten, verkeerseducatie in de praktijk, schoolomgeving, school - huisroute en ouderbetrokkenheid.
Volgend jaar zal Plaatselijk belang
proberen de straatspeeldag aan de
Boelenswei te houden zodat beide
scholen dan de spelen gezamenlijk
kunnen houden.
Durk Roffel

Snackwagen Ypie’s Catering Service feestelijk geopend
polonaise werd vaak gedaan waar
velen aan mee deden. Ook Jan zong
nog een liedje met medewerking van
het toporkest “Butterfly” die deze
avond de leiding had.
Als laatste zong de “Friese Frans
Bauer” Appie genaamd. Dit was de
mystery gast van de avond.
Zo kwam er in de late uurtjes een
einde aan de feestelijkheden in
Boelenslaan. Hopelijk krijgt dit nog
eens een vervolg, want alles was in
de puntjes geregeld, van de sterke
man tot de E.H.B.O.
Vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni was
er feest in het dorp. Ypie’s Catering
Service opende haar nieuwe aanwinst, een nieuwe snackwagen, met
een daverend feest. Het was jammer
dat er op de vrijdagavond weinig
belangstelling was.
Zaterdag waren er veel meer bezoekers om van de mooie muziek te
genieten.
‘s Middags kregen de kinderen gratis
patat wat goed in de smaak viel. Ook
was er muziek waar de kinderen met
hun ouders van konden genieten. Er
werd een stoelendans gehouden
voor de kinderen, en die werd
gewonnen door Jan. Even later
stond Jan op het podium, om een
liedje van Jan Smit ten gehore te
brengen. Dit viel bij de andere kinderen goed in de smaak. Hiervoor
kreeg hij na afloop een mooie bos
bloemen van Ypie Booi aangeboden.

‘s Avonds was de afsluiter en dit
werd een ware happening. Tal van
artiesten traden op en er werd veel
gedanst en meegezongen. Ook de

Ypie, partner en alle mede helpers
bedankt!
Durk Roffel

Country Line dansen in Boelenslaan
Voor ons als dansers en de lesgevende van Boelensloane zit het eerste dansseizoen erop. Wij kunnen
met trots zeggen en schrijven dat het
een succesvol en plezierig dansseizoen is geweest.
Op verzoek van een aantal dames uit
Boelensloane is een Country (line)
dansgroep opgestart in februari 2006
en eeen dansinstructeur was via-via
ook snel gevonden.
Niet wetend waar hij aan begon geeft

Cursus in het
schrijven in het Fries
in De Smoutte
In dorpshuis De Smoutte organiseert de Afuk voor mensen die dat
graag willen een cursus in het
schrijven in het Fries.
In tien lessen van twee uren wordt
door de cursusleider aandacht
besteed aan het schrijven in het
Fries, de spellingscontrole en dingen die belangrijk zijn in het verenigingsleven van het dorp.

Durk van der Meer met veel plezier
les aan 15 vrouwen.
Jammer genoeg zijn er geen mannen, er zijn namelijk veel mooie dansen waarbij mannen nodig zijn, maar
dit ter zake.
Uiteraard willen wij graag reclame
maken voor een hobby die leuk is om
te doen. De basis is gelegd en
samen met Durk willen we graag een
tweede groep starten, dit hoeft niet
op de donderdagavond te zijn, als er

maar genoeg dansers zijn om de
groep op te kunnen starten. Het dansen vindt plaats in dorpshuis De
Smoutte in Boelenslaan.
Opgave kan bij:
Boelenslaan:
Wytske Bastiaannet 0512-843885
Geeske Jongejan 0512-341921
Houtigehage:
Gealtsje Ophuis 0512-342816
Drachten, Rottevalle en Drachtstercompagnie:
Durk van der Meer 0512-341471

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Wie o wie heeft één of meerdere
films van Boelenslaan?
Plaatselijk belang wil deze graag op
DVD zetten, een idee van Lia
Boerma. Lia heeft een voorbeeld film
van Haulerwijk hoe het één en ander
in elkaar kan worden gezet.
We willen dit uit het leefbaarheidsfonds bekostigen. Plaatselijk belang

weet dat er veel belangstelling is
voor de film(s),we willen dan ook
graag mensen oproepen die bereid
zijn om in een “Werkgroep” plaats te
nemen om dit voor elkaar te krijgen.
Dus mensen, geef u op, zowel voor
het film materiaal als voor de werkgroep, dit kan bij één van de leden
van het Plaatselijk belang bestuur.

De kosten van de cursus bedragen per persoon:
€ 53.50 cursusgeld
€ 20.00 leermiddelen
Voor verdere inlichtingen kunt u
bellen met Betty Fokkinga van De
Smoutte op telefoonnummer
0512-342649
De cursus start bij een minimum
aantal deelnemers van acht personen.

Volleybalnet
Plaatselijk belang heeft niet de
schaatsen uit het vet gehaald maar
wel het volleybalnet uit de mottenballen gehaald en weer opgehangen op het grasveld aan de
Zijlstrastrjitte.
We hopen dat er meer gebruik van
wordt gemaakt dan voorgaande
jaren. Het is echt een leuke bezigheid om te doen voor iederéén die
van spelletjes of sporten houdt.

Sinds kort is Nijs fan ‘e Loane ook op
het wereldwijde web te vinden:
www.nijsfaneloane.nl.
De bedoeling is om hier de online
versie van Nijs fan ‘e Loane te plaatsen en deze later te laten staan.
Zodanig wordt er dan een archief
opgebouwd wat later weer is in te
zien.

Een ander voordeel van de eigen
site is het feit dat we nu een eigen
mailadres hebben, eindigend op
@nijsfaneloane.nl.
Bijdragen (ook foto’s) kunnen nu
naar de redactieleden worden
gestuurd waarbij u voor het apenstaartje de voornaam van het redactielid kunt invullen.

NIJS FAN ’E LOANE is een nieuwsbrief van en voor alle inwoners van
Boelenslaan. Bijdragen kunnen (bij voorkeur) elektronisch worden aangeleverd bij de redactie. Vergeet bij het inleveren niet uw naam en
telefoonnummer te vermelden!
De redactie bestaat uit:
Eltjo Dijk, Bakkerij 2, 9233 LH Boelenslaan. Tel: 0512-342724 eltjo@nijsfaneloane.nl
Durk Roffel, Speklaan 2f, 9233 LK Boelenslaan. Tel: 0625-170015 durk@nijsfaneloane.nl
Geurt Pieter Maassen van den Brink, Domela Nieuwenhuisstraat 5, 9233 KN Boelenslaan.
Tel: 0653-310521 geurt@nijsfaneloane.nl
Nijs fan ‘e Loane is sinds kort ook op internet te vinden: www.nijsfaneloane.nl. Het is de
bedoeling om hier ook online dezelfde versie van de krant te plaatsen zodat ‘Loansters om
útens’ de krant overal ter wereld ook kunnen volgen.
Uiterste inleverdatum voor de volgende krant is: 27 augustus 2006
Vragen aan Plaatselijk belang

Agenda

Hebt u vragen aan het bestuur van
Plaatselijk belang in Boelenslaan,
dan kunt u deze telefonisch stellen
aan Anneke van der Veen, tel 0512342668

13 juni: Vergadering Plaatselijk belang (voor
vragen aan het bestuur)
29 augustus t/m 2 september: Spelweek

Plaatselijk belang vergadert op de
volgende datum:
13 juni 2006

Aanvullingen voor de agenda graag mailen
naar: geurt@nijsfaneloane.nl

De Smoutte foar eltsenien
Witte jo dat jo foar in hiel protte dingen te plak kinne yn Doarpshûs De
Smoutte oan de Piter Jellesstrjitte?
Hawwe jo in feestje, in jierdei, jubileum of oare gearkomste, nim dan ris
kontakt mei us op. Wy wolle dat graach foar jo fersoargje.
Bygelyks in moai buffet of kofjetafel. Dan hawwe jo thûs de drokte net.
Wy fersiere it sa’t jo it ha wolle.
Kom ris lâns of skilje efkes mei Okje Snip op 0512-341250 of Betty
Fokkinga op 0512-342649

