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Wietze van der Wijk
koninklijk onderscheiden
Op 11 juli werd Wietze van der
Wijk
door
burgemeester
Lyklema van onze gemeente
koninklijk onderscheiden.
Tijdens de laatste vergadering
van de diakonie slopen alle
genodigden de kapel muisstil
binnen. Nadat de vergadering
achter in de vergaderruimte
was afgelopen, kwam het
gezelschap de kapel binnen.

Na een voorwoord door Ds.
Lafeber kreeg de burgemeester het woord. Burgemeester
Lyklema sprak zijn waardering
uit over de vele kerkelijke activiteiten van Wietze en als klap
op de vuurpijl sprak hij de
woorden uit die bij elk lintje
worden uitgeproken: “En het
heeft Hare Majesteit de
Koningin dan ook mogen
behagen....”
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Boelenslaan - De penningmeester van de onlangs
opgerichte motorclub ‘Drieroede” kreeg van het electriciteitsbedrijf PEB een nota
voor het verwijderen van
diverse aanplakbiljetten van
de vereniging op palen van
de PEB à 10 gulden per stuk.
De vereniging had een grasbaanrace georganiseerd en
daarvoor middels biljetten
reclame gemaakt.

Jaarlijkse feestavond Plaatselijk Belang op 20 oktober
Op vrijdag 20 oktober houden
we weer onze jaarlijkse feestavond in de Smoutte. De
avond begint om 20.00 uur, u
kunt weer genieten van een
optreden
van
Klún
en
Knoffelhakke. Dit keer is de

titel van het programma: “In
moai stikje”. Het wordt weer
een ouderwets gezellige
avond en hij is voor alle inwoners van de loane. u weet wel,
ter bevordering van de leefbaarheid en saamhorigheid en

niet te vergeten voor iedereen
die vrijwillig iets doet om dit te
bevorderen. We verwachten
een hoge opkomst, u kunt zich
opgeven bij: Anneke v d Veen
tel.342668 of Minke Adema
tel.342405. Uitnodiging volgt...

NIEUWS VAN CBS 'de STILE’
De afgelopen tijd hebben er weer
verschillende leuke activiteiten
plaatsgevonden
op 'de Stile'.
Zo was er op woensdag 14 juni j.l.
een PAKE- EN BEPPEDEI.
Vele pake(s) en beppe(s) kwamen
op bezoek, vooral bij de kleuters was
het een drukte van jewelste. Na het
drinken van een kopje koffie konden
de pakes en beppes een kijkje
nemen in de klas van hun klein(kinderen). Ook deden ze mee aan allerlei activiteiten, zoals timmeren en in
de kring meelopen op het kleuterplein. Al met al was het een hele
gezellige morgen en is zo'n dag
zeker nog een keer voor herhaling
vatbaar.
Op vrijdag 14 juli was er een schoolfeest op 'de Stile'. Het thema van
deze
feestelijke
dag
was:
"Circusfeest". Veel leerlingen kwamen deze dag verkleed als circusartiest op school. Om half tien stond er
een vossenjacht met circusfiguren
op het programma.
Per groepje werd de route door het
dorp van het kaartje en de aanwijzingen gevolgd.
Bij elke circusfiguur die werd gevonden, moest een opdracht worden
gedaan.
Ook kregen de leerlingen bij de
gevonden circusfiguur iets lekkers.
Bij terugkomst op school was er het

afscheidsfeest van juf Alie Terpstra.
Na vele jaren in deeltijd te hebben
gewerkt op 'de Stile' gaat ze met
ingang van 1 augustus 2006 stoppen. Dan gaat ze van haar vrije tijd
genieten.
Tijdens het afscheidsfeestje kreeg juf
Alie vele cadeaus overhandigd. De
leerlingen hadden met de leerkrachten verschillende liedjes en toneel-

stukjes ingestudeerd.
Het was een heel gezellig feest.
Hierna konden de leerlingen nog
heerlijk smullen van de pannenkoeken, die door verschillende ouders
thuis waren gebakken. De leerlingen
hebben er heerlijk van gegeten. Het
eten werd afgesloten met een ijsje.
Het was een heel gezellige dag op
'de Stile'.

Presentatie “Achtkarspelen, mensen door de tijd”
Eind September wordt het boek
'Achtkarspelen, mensen door de tijd',
geschreven door Douwe de Graaf,
gepresenteerd.
In het boek wordt de geschiedenis
van de dorpen en buurtschappen en
zijn bekende inwoners beschreven.

Aan de hand van een groot aantal
levensverhalen van bekende inwoners probeert de schrijver een verband te leggen tussen deze historie
en het karakteristieke van de inwoners van de dorpen en buurtschappen.

Wie waren deze vroegere bewoners
van de gemeente Achtkarspelen?
Onder welke omstandigheden leefden ze? Waarom is er zo veel verschil tussen de dorpen onderling?
Vragen waarop de schrijver een antwoord probeert te vinden. Hij neemt
u mee op een reis door de tijd waarbij vooral de recente geschiedenis
van de afzonderlijke dorpen en
buurtschappen wordt beschreven.

Vele bekende personen komen voorbij, zoals Aan 'Rus' Nicolai uit
Drogeham die meer dan dertig jaar
achteruit heeft gefietst, schrijfster
Simke Kloosterman en Hendrik de
Haan, de brandstichter uit de
Surhuizumermieden.
Uit Boelenslaan en omstreken wordt
naast
de
geschiedenis
van
Boelenslaan, bekende personen als

Lange Jasper Pool, skieppekeapman, Siebe 'Snor' Veenstra, voddenkoopman, dominee Visscher, Rones
Pander, rijstboer op de Trije Roeden,
Siebe 'Tukje' Veenstra en de familie
'Rommel' Stienstra beschreven.
Personen waar vroeger een ieder
over sprak en waarvan velen kleur
hebben gegeven aan het soms
armoedige leven en de dagelijkse
sleur van destijds. Bekende personen die op een beschrijvende wijze
zijn vastgelegd voor de toekomst,
zodat ze niet in de vergetelheid van
de geschiedenis verdwijnen.
Het boek wordt uitgegeven door
Banda bv in Kollum.

Tentoonstelling Optiek museum Surhuisterveen
in gemeentehuis Achtkarspelen
Tot en met 27 september 2006 is in
het gemeentehuis van Achtkarspelen
een tentoonstelling van het Optiek
museum Surhuisterveen te bezichtigen.
Al sinds 1957 heeft de familie
Werkman een optiekzaak in
Surhuisterveen. Het Optiek museum
Surhuisterveen is ontstaan uit de liefde die de familie Werkman voor het
opticiensvak heeft. Het oude gereedschap van de heer Werkman senior
vormde het begin van de verzameling.
Door de jaren heen zijn daar steeds
meer materialen, apparaten, glazen,
monturen en afbeeldingen bijgekomen. Hoewel in Nederland meer
optiekverzamelingen zijn, is het
Optiek museum in Surhuisterveen
uniek omdat hier apparatuur en een
compleet ingerichte werkplaats te
bezichtigen zijn.
Topsterktemeter en antiverblindingsbril
Op bijgaande foto zijn een topsterktemeter uit ± 1940 en een antiverblindingsbril uit ± 1960 afgebeeld.
Enkele jaren geleden wilde een collega-opticien uit Schotland graag
een antiverblindingsbril voor zijn verzameling. De antiverblindingsbril
werd gebruikt in de auto bij bijvoorbeeld laagstaande zon of reflectie
van het zwarte wegdek. In ruil voor
de antiverblindingsbril kreeg het
Optiek museum een topsterktemeter.
Dit apparaat, gemaakt door Carl
Zeiss in Duitsland, is rond 1940 in

Groot-Brittannië terechtgekomen,
waar het waarschijnlijk gerouleerd
heeft bij oogartsenpraktijken in ziekenhuizen. Met de topsterktemeter
werd de sterkte en het middelpunt
van het brillenglas gemeten.
De expositie is te bezichtigen in de

leeszaal van het gemeentehuis,
Stationsstraat 18 te Buitenpost.
Openingstijden: maandag en vrijdag
van 09.00 tot 12.00 uur, op dinsdag
en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur
en op donderdag van 09.00 tot 20.00
uur.

Trapveldje Brandewyk wordt verhard
Ook Plaatselijk Belang heeft de
maanden juli en augustus vakantie,
maar dat wil niet zeggen dat er niets
is ondernomen. We hebben ons o.a.
bezig gehouden met het plan van
een aantal jongeren uit Boelenslaan
om het trapveldje te verharden.
Plaatselijk Belang is achter vrijwilligers aan geweest om hier medewerking aan te verlenen en het is gelukt
om een aantal mensen hier voor te
krijgen.
Ten eerste wil Siebe Claus het uitgraven voor zijn rekening nemen en
mogen we de kraan van Jan Bol

gebruiken. Ook hebben we een aantal straters bereid gevonden om de
tegels er in te leggen. Dit zijn in ieder
geval Tjeerd Boomsma, Lammert
v.d.Veen, Gerke van Dekken en
Willem Wouda en dan zijn er nog
een paar die “misschien” hebben
gezegd.
Dus u ziet er zijn gelukkig nog mensen die vrijwillig iets voor onze
gemeenschap willen doen.
In de april uitgave van WoonNieuws
van Woonbedrijf regio oost stond de
actie: “Laat uw idee leven” en
Plaatselijk Belang heeft het plan van

de verharding van het trapveldje met
onderbouwing ingezonden. Op 7
augustus hebben we bericht gekregen dat de jury zich over de diverse
inzendingen had gebogen en dat ze
tot hun genoegen konden mededelen dat ons idee positief is beoordeeld.
Direct na de vakantieperiode zullen
ze met ons in contact treden om één
en ander met ons te bespreken.Plaatselijk Belang is hier
natuurlijk erg blij mee, het vervolg
hoort u uiteraard nog.
Minke Adema

Oud papier op nieuwe manier ingezameld
Maandagavond 14 augustus was het
dan eindelijk zover. Het oud papier
werd in de oude grijze kliko opgehaald.
Voorheen werd dit altijd gedaan door
de korfbalvereniging en om de subsidie van de gemeente te behouden
moest de korfbalclub dan een vrijwilliger leveren voor de inzameling.

een aantal opgeslokte kliko’s.
Bareld is nog tot 23.00 uur in de weer
geweest en schat dat de ongeveer

vijfhonderd geleegde containers zo’n
negen ton aan papier hebben opgeleverd.

Bareld de Boer meldde zich om
17.30 in Surhuisterveen om door de
chauffeur te worden opgepikt. Deze
bleek evenwel omstreeks 18.00 uur
te verschijnen, echter zonder de
benodigde papieren, zodat met inzamelen werd begonnen om half
zeven.
Omdat tussentijds de container vol
was, moest deze worden geleegd in
Marum.
Ook zaten er tussen het oud papier

Verslag van de spookspelweek
De spelweek die vanaf dinsdag 29
augustus tot zaterdag 2 september
werd gehouden ligt al weer enige tijd
achter ons. Na een succesvolle editie van vorig jaar werd ook dit jaar
een poging gedaan om met een voor
iedere dorpsbewoner leuk programma te komen. Voor het eerst werd er
gekozen voor een thema en werden

spookdorp te maken. Tijdens de
spelweek waren er prachtige voorstellingen te bewonderen met vele
spoken, spinnen, zombies en heksen. Er was zelfs een klein kerkhof te
bewonderen. Als spelweekcommissie willen we ook volgend jaar komen
met een thema en hopen dat dit net
zo goed aanslaat als dit jaar. Voor

al vroeg in de voorbereiding de
buurtverenigingen betrokken bij de
plannen om van Boelenslaan een

ons als spelweekcommissie was het
een intensieve en drukke week, net
al voor de mensen van dorphuis De

Smoutte en de korfbalvereniging.
Door een goede samenwerking verliepen ook de activiteiten daar op
een prima wijze. Gelukkig zat het
weer op een enkele bui mee, ook al
gelet op de vele activiteiten die we in
de open lucht hielden. Het geeft veel
voldoening om te zien dat zowel
ouderen als jeugd veel plezier beleven aan een spelweek. Natuurlijk zijn
er altijd zaken te verbeteren, zo is
gebleken na evaluatie. We realiseren
ons dat we het niet iedere bewoner
naar de zin kunnen maken, maar de
reacties op de aangeboden activiteiten waren overwegend positief.
Teake v/d Meer kwam de spits afbijten in een overvol dorpshuis. Op zijn
bekende wijze wist hij inspelend op
het thema spookdorp de lachers op
zijn hand te krijgen. Kortom een zeer
geslaagde avond. Voor de kleinsten
was er de dag erna zandkastelen
bouwen, en voor de leukste zandkastelen gejureerd door Annie v/d
Wijk was er een leuke prijs. Ook het
zeepvoetbal voor de jeugd vanaf 6
jaar was geslaagd en er werd fanatiek om de eerste plaats gestreden.
Uiteindelijk bleek AC Milaan de sterkste te zijn gevolgd door Ajax op de
tweede plaats. Ook de volwassenen
waagden zich aan het zeepvoetbal.

Helaas waren hier maar 3 deelnemende ploegen en werd er besloten
om een dubbel programma af te werken. Winnaar werden de Burdy Boys.
Donderdag was de jeugd weer aan
de beurt met het inkleuren van kleurplaten en een voorstelling van poppentheater Rozemarijn. Deze verzorgde een hele leuke voorstelling
waarbij de kinderen werden betrokken. Na afloop was er voor iedereen
drinken en een snack. In de avonduren kon men kuipsteken, en werd
het een natte boel, ook al omdat het
licht regende. In een spannende
afvalrace bleek Ytsje Wiegersma te
sterk voor Johannes Nijboer. Na
afloop kon er nog even worden
nagepraat onder de muziek van DJ
Siebe. Op vrijdag was het tijd voor de
traditionele zeskamp. Zowel jeugd
als volwassenen moesten vol aan de
bak om de 46 meter lange storm-

baan te nemen. Dit naast onderdelen
als buikglijden en bungeerun die ook
de nodige inspanning kostten. De
wisselbeker ging deze maal naar de
Drankbekken op de voet gevolgd
door titelverdediger de Wrotters. Na
de prijsuitreiking was er livemuziek
door Jan Bos.
De plaatselijke commissie had ook
deze maal weer een ringrijderij georganiseerd. Door concurrentie van
andere dorpen en het zonder opgave
van reden wegblijven van een aantal
deelnemers waren er minder aanspanningen dan vorig jaar. Jammer
genoeg gaf de commissie te kennen
dat zij het organiseren van de ringrijderij voor gezien houden en riepen
belangstellenden op om deze taak
over te nemen. Nadat de prijzen en
bloemen waren uitgedeeld was het
de beurt aan Folk- en Shantykoor De

Waldsilers om de bezoekers te vermaken met muziek. Voor het koor
dat iedere maandag repeteert in de
Smoutte was het een thuiswedstrijd.
Om in de sfeer te blijven van een

spookdorp werd er afgesloten met
een spooktocht.
Meer dan 120 deelnemers namen
deel aan deze tocht maar jammer
genoeg viel de uitvoering tegen ten
opzichte van 2 jaar terug. Aan de
hoge verwachtingen kon jammer

genoeg niet worden voldaan. Iets
wat wij erg jammer vinden, maar
waar we geen invloed op uit konden
oefenen. Tijdens het slotwoord in de
kantine van het Loanehiem bedankte
Tjeerd Boomsma iedereen die een
bijdrage heeft geleverd. Voorzitter
van de korfbalvereniging Goof
Jongejan nam daarna het woord om
de spelweek commissie te bedanken. Al met al kunnen we weer terug
zien op een geslaagde spelweek. Als
commissie hebben wij al weer een
vergadering gepland om te gaan
brainstormen over het programma
van volgend jaar.
Een aandachtsgebied voor volgend
jaar is de leeftijdscategorie van 0 tot
6. Hier willen we volgend jaar meer
activiteiten voor organiseren, ook
een fietstocht en het volleybaltoernooi zullen waarschijnlijk weer in het
programma worden opgenomen.
Heeft u tot slot nog leuke ideeën of
opmerkingen, laat ons dit dan weten.
Namens de spelweek commissie.
Tjeerd Boomsma

Prijzen versierde tuinen spelweek
In de spelweek heeft NZPH uit
Surhuisterveen in ons spookdorp de versierde tuinen
beoordeeld. De prijzen waren
als volgt:
1e prijs Oene Postma van de
Blauwewyk

2e prijs: Aize Postma van de
Brandewyk

3e prijs: Koos Hoekstra van de Boelenswei

Eervolle vermelding voor Riekje Bos aan de
Zijlstrastrjitte

Meer foto’s van de spelweek staan op http://jvdk.mysites.nl

www.nijsfaneloane.nl

NIEUWS VAN DE AVONTURENCLUB
Op 4 september zijn de basisscholen
weer begonnen en ook de kidsclub
en de avonturenclub maken zich
weer op voor een nieuw seizoen.
De afsluiter van afgelopen seizoen
was een uitje naar de Fugelhelling
op 14 juni. Met dertien kinderen vertrokken we richting Ureterp.
We kregen eerst een film over uilen
te zien en daarna mochten de kinderen een braakballenonderzoek doen
o.l.v. Jan van de Wal, om te ontdekken wat er op het menu van de uil
stond.
Daarna mochten we nog de vogelopvang en het terrein erom heen gaan
bekijken. Voor de begeleiders en de
kinderen was dit een heel bijzondere
middag!

senlichtje
6
december:
Knutselactiviteit:
Fotolijstje versierd met pastafiguren
In januari: Hawaïfeest met disco en
leuke spelletjes (datum onbekend)
7 februari: Filmmiddag
In het nieuwe seizoen gaat de avonturenclub zoals eerder vermeld op de
woensdagmiddag draaien en is
bedoeld voor kinderen van groep 4
tot en met groep 8. Zit je in groep 8
en voel je je te oud voor de avonturenclub, dan is de jeugdsoos zeker
iets voor jou!
Deze organiseert één keer in de
veertien dagen op vrijdagavond aller-

lei leuke activiteiten in het jeugdhonk
van de Smoutte onder begeleiding
van volwassenen.
De avonturenclub krijgt in het nieuwe
seizoen versterking van Doetie Gal.
Wij zijn hier heel blij mee en we wensen Doetie heel veel plezier in het
komende seizoen!
Tot slot willen we nog vermelden dat
tussen februari en maart op de vrijdagmiddag een cursus "streetdance"
op stapel staat. Deze zal gegeven
worden door Annelie Bouma en
Carin Damkat.
Dit alles is nog onder voorbehoud en
verdere details volgen nog.
Wij als vrijwilligsters van de avonturenclub hopen op net zo'n gezellig en
actief seizoen als vorig jaar!

Wel hebben we gemerkt dat niet alle
ouders op de hoogte waren van dit
uitstapje, doordat veel kinderen de
op school uitgedeelde flyers niet mee
naar huis nemen. Daarom volgt nu
een agenda van de komende activiteiten, tot en met februari 2007.
(datum en aktiviteiten onder voorbehoud!) Let op: in het nieuwe seizoen draaien we op de woensdagmiddag!
13 september: een spannende tocht
over het blote voetenpad gemaakt
4 oktober: Gaan we een blik werpen
achter de schermen van de vogelopvang (onder voorbehoud)
8 november: Knutselactiviteit: Hek-

Juf Renate getrouwd
Jongstleden op 21 juli 2006 trouwde Juf Renate van de
Jan van Zuilenskoalle met haar Bas.
Een twintigtal kinderen van de Jan van Zuilenskoalle uit
Boelenslaan verrasten hen door ze bij het gemeentehuis
van Beetsterzwaag op te wachten met erebogen.
Het kersverse bruidspaar was zeer verrast dat de kinderen daar stonden en vonden het een hele eer.
Juf Renate zei nog tegen haar genodigden, toen ze naar
buiten kwam, “dat zijn mijn kinderen.” We wensen ze veel
geluk en gezondhied voor de toekomst.
Ook de redactie wenst het inmiddels al bijna twee maanden getrouwde echtpaar alle geluk en gezondheid toe.

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 juli 2006 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: eind november
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

t/m 27 september Expositie in het gemeentehuis van het optiekmuseum
20 oktober jaarlijkse avond van Plaatselijk
Belang in De Smoutte met ‘Klún en
Knoffelhakke’

Plaatselijk belang vergadert op de
volgende data:
12 september, 10 oktober, 14
november en 12 december

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

