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Koffie-ochtend in Smoutte
Maandagochtend 13 oktober
werd in de Smoutte een koffieochtend voor de inwoners van
ons dorp gehouden. Het doel
van de ochtend was om met
de dorpsbewoners een gesprek aan te gaan over de
leefbaarheid van Boelenslaan. Voor veel dorpen op het
platteland dreigt leegloop: winkels verdwijnen, een bank is
er niet meer, voorzieningen
verminderen of verdwijnen helemaal. Vooral oudere bewoners zijn vaak genoodzaakt
om weg te trekken. Maar ook
veel jongeren zoeken hun heil
elders. Het wonen in een dorp
heeft én houdt echter ook
voordelen. Ruimte, rust en
groen zijn in deze drukke
wereld kostbaar.
In de gemeenteraad van de
gemeente Achtkarspelen zitten sinds de verkiezingen van
afgelopen voorjaar twee vrouwelijke Partij van de Arbeid

raadsleden uit Boelenslaan,
Gerda Postma en Anneke
Jongejan. Zij waren beide
aanwezig op deze ochtend om
de luisteren naar de bevindingen en ideeën van de inwoners van het dorp. Op deze
ochtend was ook aanwezig
oud-inwoner van Boelenslaan
Martinus Jongsma. In de jaren
tachtig van de vorige eeuw
was Jongsma wethouder van
onze gemeente. Nu is hij gespecialiseerd in genealogisch
onderzoek met name naar de
afkomst van bewoners uit het
zuidelijke deel van de gemeente Achtkarspelen waar
ook zijn eigen wortels liggen.
Jongsma wilde op deze ochtend geheel kosteloos een
stamboom - vijf generaties maken voor aanwezigen die
afkomstig uit de directe omgeving van Boelenslaan, voor
zover de gegevens in zijn
genealogisch bestand staan.

Op de koffie-ochtend kwamen de volgende dingen
naar voren:
* Een groter woningcontingent nastreven, eventueel
met huurhuizen erbij
* Een invulhulp voor formulieren voor mensen die dat
nodig hebben (mensen mogen zich melden bij Anneke
Jongejan zie Achterpagina)
* Nagaan waarom mensen
uit Boelenslaan wegtrekken(ook melden bij Anneke)
Over een aantal maanden
willen Anneke en Gerda een
evaluatieochtend houden.

Nierstichting
Hierbij willen wij alle mensen
bedanken die als vrijwilliger
hebben meegeholpen geld in
te zamelen voor de nierstichting. Het resultaat mag er
wezen! Er is in totaal 631
euro en 32 cent geschonken
door de inwoners van Boelenslaan. Namens de nierstichting bedankt.
Baukje, Jinke en Ingrid

Feestavond Plaatselijk belang een “boppeslag”
Vrijdagavond 20 oktober hield
Plaatselijk Belang met de vrijwilligers en mensen die hun
konden opgeven een feestavond.
De zaal was bijna vol, toen de
voorzitter het opende. Minke
heette iedereen welkom. Ze
was blij dat er zoveel mensen
waren gekomen, en bedankte
ze daarvoor. Ook nu konden
ze uit een potje van het leefbaarheidsfondst dit mede organiseren.
Dit alles werd geopend onder
het genot van een bakje koffie
en een heerlijke koek wat gra-

tis was. Ook kreeg iedereen
een comsumptiebon aangeboden.
Toen ging het spektakel los, en
konden “KLUN EN KNOFFELHAKKE” hun kunsten tonen.
Het ging over een “IN MOAI
STIKJE” wat in het Fries werd
gedaan. Deze cabaretgroep
kreeg vanaf het begin de lachspieren en de handen van de
aanwezigen opelkaar. Ook het
publiek werd veel bij de STIKJES betrokken, wat veel sfeer
teweeg bracht. Vooral het
stukje met de mug was hilarisch

Mede door het schitterende
spel van de beide heren toen
ze dreigden uit hun rol te geraken, maar dit werd zo goed
door hun opgevangen dat de
zaal in een deuk lag. Toen het
was afgelopen kregen ze een
staande ovatie. Us Akke
Ratsma bedankte iedereen en
deed dit met een liedje en de
heren gingen met een mooie
bos bloemen huiswaarts.
Daarna werd er nog lang
nagezeten onder het genot
van een drankje en was deze
mooie avond weer voorbij.
Durk Roffel

Gastouder worden, iets voor u?
Nu de herfst weer voor de
deur staat wilt u misschien de
komende tijd iets nieuws gaan
aanpakken. Heeft u er wel
eens over gedacht gastouder
te worden? Een gastouder is
iemand die er plezier in heeft
één of meerdere kinderen wat
gezelligheid, veiligheid en
geborgenheid te geven op
momenten dat de eigen
ouders aan het werk zijn of
studeren.
De tijden variëren van minimaal 5 uren tot enkele dagen
per week. De gastkinderen
kunnen kleine kinderen zijn
die nog niet naar school gaan,
maar ook oudere kinderen tot
en met 12 jaar hebben vóór,
tussen en na school opvang
nodig. Gastgezinnen van alle
leeftijden, met of zonder kinderen, zijn welkom. Misschien
heeft u zelf een gezin met

jonge kinderen en vindt u dat
er nog aandacht, warmte en
ruimte genoeg is voor een
gastkind. Maar ook wanneer u
ouder bent en de kinderen de
deur uit zijn, kunt u gastouder
worden.
De gastouder vangt de kinderen in haar eigen huis op
tegen een vaste vergoeding
per kind per uur. Eventuele
maaltijden worden vergoed
Als gastouder kunt u gebruik
maken van de faciliteiten van
het gastouderbureau. Het
gastouderbureau leent namelijk materialen uit die nodig zijn
om het gastkind zo goed
mogelijk te kunnen opvangen.
Naast materialen zoals bedjes
en boxen kan de gastouder
ook gebruik maken van de
speelotheek.
Tijdens de opvang kunt u
ondersteuning en begeleiding

van het gastouderbureau verwachten..
Het gastouderbureau vraagt
van de gastouders verantwoordelijkheidsgevoel, goed
met
kinderen
kunnen
omgaan
en
tenminste
beschikbaar zijn voor een
langere periode. Als u denkt
dat het gastouderschap misschien iets voor u is, kunt u
vrijblijvend een informatiepakket en inschrijfformulier bij
het gastouderbureau aanvragen. Ons adres is: Stichting
Kinderopvang Achtkarspelen,
Kerkstraat 11, 9285 TA Buitenpost, tel. 0511-543017.

NIEUWS VAN DE AVONTURENCLUB
Woensdag 13 september hebben we met de kinderen het
blote voetenpad gelopen in
Opende.
Het was een zonnige, warme
dag, maar liefst 28 graden!
Na wat drinken en wat lekkers,
trokken we de schoenen uit en
gingen we in twee groepjes
van elk zeven kinderen op
weg.
Op het blote voetenpad konden we de natuur tot in onze
modderige tenen beleven.
Via stapstenen die in het water
lagen, liepen we naar het
brommelloantje, waar we lekker van de bramen snoepten.
Daar stond ook een hele hoge
bank, waar je je benen kon

laten bungelen. Vervolgens
moesten we nog over het wankelvlot richting de waterbank,
waar niet alleen op gezeten
werd, maar waar de kinderen
vanaf sprongen om lekker in
het water te badderen.
Er werd geschommeld op de
hangmatten op paaltjes, genoten van het uitzicht op de uitkijktoren, maar klap op de
vuurpijl was wel de survivalbrug waar de kinderen via
twee koorden naar de overkant van het water moesten
zien te komen.
Kortom: het blote voetenpad is
een pad waarlangs en waarop
van alles te doen is.
Lekker spannend, maar toch

veilig en de muggenbulten kregen we er gratis bij!
De kinderen hebben genoten
en ook de vrijwilligsters vonden het een zeer geslaagde
middag!
Op dierendag (4 oktober)
reden we met de kinderen
naar Ureterp, waar we een
kijkje mochten nemen achter
de schermen van de vogelopvang in de Fugelhelling.
Niet alleen gewonde en zwakke vogels worden daar verzorgd, maar ook egeltjes,
jonge hazen en zelfs hertjes.
De kinderen mochten uilen
aaien, een babyegeltje en de
dapperen onder ons kregen de

kans om een wild fladderende
buizerd te aaien, maar veel
kinderen vonden dat toch wel
een beetje eng.
Daarna kregen de kinderen
een emmer met brood mee om
de eenden te voeren en tot slot
hebben we nog een wandeling
over het terrein gemaakt waarvan de stapstenen in het water
misschien nog wel het allerleukste was, want haalt iedereen wel droog de overkant?
Ook dit was weer een hele
leuke en leerzame middag!
Na al die uitstapjes was het op
8 november wel weer eens tijd
om weer eens ouderwets te
knutselen. De kinderen maakten van jampotglazen een
spannend heksenlichtje.
Met behulp van mallen trokken
de kinderen afbeeldingen van
poezen, vleermuizen en heksen over op zwart papier en
dat werd uitgeknipt. De figuurtjes werden op een jampotje
geplakt en vervolgens werd

het potje getamponeerd met
zwarte verf die met lijm was
vermengd.
Het resultaat was ontzettend
leuk!
Op 6 december hebben we
een fotolijstje beplakt met pastafiguren, die we vervolgens
goud gingen spuiten en met
glitters gingen bestrooien.
In januari trekken we ons lekker niks aan van het koude
winterweer, maar dansen we
ons lekker warm op het swingende hawaiifeest.
En in februari gaan we knus
een film kijken bij Margreet
thuis.
Tot zover de agenda van de
avonturenclub. We gaan
alweer aardig richting het
einde van het oude jaar en
daarom wensen we iedereen,
jong en oud, hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2007!

Workshop STREETDANCE
Kinderwerk Boelenslaan heeft
docente Annely Bouma bereidt
gevonden om een spetterende
workshop streetdance te verzorgen.
De cursus zal bestaan uit zes
lessen en is bedoeld voor de
kinderen van Boelenslaan uit
groep 4 tot en met 8.
Om zoveel mogelijk kinderen
de gelegenheid te geven om
deel te nemen aan deze cursus, zijn de kosten bewust
laag gehouden.
De kosten bedragen voor deze
zes lessen maar zeven euro
vijftig .
De cursus start op vrijdag 9
februari en wordt gehouden in
de Smoutte van 16.00 uur tot
17.00 uur.
In januari volgt er meer informatie via de welbekende flyers
die door de beide scholen uitgedeeld zullen gaan worden.

Interview met Anneke Jongejan
kop" en dat vind ik wel eens
vervelend.
Vraag 6:
Wat vind je dat er in
Boelenslaan snel gerealiseerd
moet worden?
Nieuwe woningen, vooral voor
jongeren, starterswoningen.
Vraag 7:
Wat is je beroep?
Ik was lerares, sinds een jaar
ben ik met pre-pensioen zoals
dat tegenwoordig heet. Met de
vut, dus eigenlijk.
Eltjo deed via de e-mail een
interview met Anneke Jongejan. Hieronder de vragen en
antwoorden.
Vraag 1:
Als Boelenslaan een burgemeester zou moeten hebben,
wie zou dat volgens jou moeten zijn?
Dat zou Anita Andriessen moeten zijn. Zij is PvdA gedeputeerde in Friesland en dat doet
ze heel goed.
Ze heeft goede ideeën over
economische
groei
van
Friesland en daarbij een visie
over het mooi en groen houden van de provincie. Ook in
persoonlijke zin bewonder ik
haar. Een paar jaar geleden
heeft ze borstkanker gehad en
afgelopen voorjaar heeft zich
dat opnieuw geopenbaard.
Toch werkt ze stug door. Dat
vind ik klasse.
Vraag 2:
Wat is volgens jou het mooiste
plekje van Boelenslaan?

Het mooiste plekje is voor mij
de Mûntsegroppe. Als je daar
loopt en je realiseert je dat het
al honderden jaren een weg
is, en dat er veel kooplieden,
boeren en monniken liepen,
dan zie je dat als het ware voor
je.
En dat je er dan nu zelf ook
loopt. Dan ben je een stukje
van een groot geheel.
Vraag 3:
Hoe lang woon
Boelenslaan?

je

in

Jaap en ik wonen vanaf 1972
op de Parksterreed, dus dat is
34 jaar.
Vraag 4:
Noem een eigenschap van de
Boelenslaansters die je aanspreekt.

Vraag 8:
Hoeveel uur per week besteed
je aan de gemeenteraad?
Nou afgelopen maanden was
dat best veel. Ik moest me
inwerken, heel veel dingen zijn
nieuw en dat kost veel tijd. Ik
denk dat ik er afgelopen maanden wel 15, 20 uur per week
mee bezig was. Dat zal nu wel
wat minder worden. Ik denk
dat het ongeveer 12 uur zal
zijn. En af en toe meer als er
belangrijke dingen aan de orde
zijn.
Vraag 9:
Wat is het belangrijkste wat je
de komende vier jaar in de
gemeenteraad wilt bereiken?

Ze zijn recht door zee, je weet
wat je eraan hebt.

Dat de dorpen in de gemeente
leefbaar blijven voor iedereen.
Dat er jonge mensen komen
wonen en dat ouderen er lang
kunnen blijven wonen.

Vraag 5:
Welke eigenschap spreekt je
minder aan?
Soms zijn ze ook "koart foar de

Vraag 10:
Waar mogen we je midden in
de nacht voor wakker maken?
Liever niet.

Nou ja, voor een gevulde koek.
Vraag 11:
Welke politicus bewonder je
het meest?
Jan Pronk. Eerst was hij minister van ontwikkelingssamen-

werking, nu werkt hij bij de
Verenigde Naties. Hij is afgezant voor Darfur in Sudan. Die
man heeft zich zijn leven lang
ingezet om het verschil tussen
rijk en arm in de wereld te verminderen. En dat is bijna altijd
vechten tegen de bierkaai. En

toch geeft hij nooit op. Daar
heb ik grote bewondering voor
Vraag 12
Welke het minst?
Rita Verdonk, bah.
Eltjo Dijk

Country-dansen in de Smoutte
Dans
liefhebbers
van
Boelensloane, iedere donderdagavond zijn we in de
Smoutte aan het Country dansen. Dit is een erg gezellige
bezigheid.
Dus, als je zin hebt om dit ook
eens mee te maken, kom dan
gerust langs. We dansen op

donderdagavond en beginnen
om 20.00 uur. Misschien kun
je buren of vrienden ook overhalen om mee te gaan. Doe dit
dan gerust, want hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.
Wil je meer weten, bel dan
even met nr. 341706 of
342649. Tot ziens in de
Smoutte.!!!!!!

OPROEPEN
* Wie wil samen met Janke
Elzinga de contributie voor
plaatselijk belang ophalen volgend jaar?
Janke v.d. Heide moet er om
persoonlijke redenen helaas
mee stoppen.
Vandaar deze oproep. Er staat
natuurlijk wel een vergoeding
tegenover.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Sjoeke v.d. Veer. Tel.
342256
________________________
* Mensen die volgend jaar kunnen helpen bij het sinterklaasfeest en die eventueel zitting
willen nemen in het nieuwe

nog te vormen sinterklaascomitee kunnen zich melden bij:
Gerda van Dekken
Alde Galeien 5
Boelenslaan
Tel 0512-341311
________________________
* Gerda Postma en Anneke
Jongejan willen graag weten
waarom Loansters naar elders
zijn vertrokken. Dit kwam naar
voren tijdens de koffieochtend
in de Smoutte.
Verder willen ze graag weten
of er in Boelenslaan behoefte
is aan een invulhulp voor
moeilijke formulieren.
Anneke:
0512-341706
Gerda:
0512-341369

!

* De redactie van Nijs fan ‘e
Loane krijgt van diverse
instanties uit het dorp kopij
aangeleverd. Hierbij dan ook
een oproep aan de instanties
die nog niets aanleveren, om
ook eens wat aan te leveren.
Het liefst zou de redactie zien
dat de bijdrage op een digitaal
formaat (diskette, mail, geheugenstick) wordt aangeleverd
om de verwerking te voorspoedigen. Inleveren kan bij Geurt
Pieter Maassen van den Brink,
Domela Nieuwenhuisstraat 5,
9233 KN Boelenslaan.
geurt@nijsfaneloane.nl
Voor vragen kan men bellen
met 0653-310521.

www.nijsfaneloane.nl

Sinterklaas brengt bezoek aan Boelenslaan

Ook zijn gelukkig dit jaar Sinterklaas en zijn pieten weer in
Boelenslaan geweest!
Samen met zijn twee muziekpieten en twee hulppieten die
voor de kinderen lekkere pepernoten uitdeelden.
Minke Adema heeft de Sint en
Pieten ontvangen in de Smoutte. Met vele kinderen, ouders
en beppes.
Er werd gezellig gezongen,
ook vroeg Sinterklaas of de
grote mensen wel een
Sinterklaaslied voor Sint en
zijn Pieten wilden zingen.

Met behulp van de muziekpieten is dat uit volle borst goed
gelukt.
De kinderen hadden vele vragen voor de Sint, waarop de
Sint gelukkig steeds een antwoord wist.
Na afloop kregen de kinderen
drinken van Okje en Betty, dat
hadden de kinderen wel nodig
na al die inspanning.
Voordat de kinderen met hun
ouders naar huis gingen, hadden de Pieten voor elk kind
nog een klein kadootje.
Het was een gezellige middag

en we hopenook dat dit zo
mag blijven.
Daarvoor hebben we wel wat
meer hulp van de ouders
nodig, we zouden graag een
Sinterklaas comité willen
opstarten om er voor te zorgen
dat Sinterklaas nog vele jaren
in de Smoute mag komen.
Wie zich geroepen voelt hiervoor, kan zich aanmelden bij:
Gerda van Dekken
Alde Galeien 5
Boelenslaan
Tel 0512-341311

Nieuws van Plaatselijk Belang
De volgende punten zijn o.a.
aan de orde geweest op de
plaatselijkbelang vergaderingen: het trapveldje, Nijs fan ’e

Loane, S.C.W.,Zorgkwadrant niet afgehandeld en krijgen
Fryslân Oast, federatieverga- nog een vervolg, deze krijgt u
deringen, feestavond, enz.
uiteraard te horen.
Verschillende punten zijn nog
Namens pl.b. Minke Adema

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

De adresgegevens van de Loanster raadsleden:
Gerda Postma, De Wyk 14, 9233 MA
Boelenslaan, 0512-341369 (PvdA)
g.postma14@chello.nl

Plaatselijk belang vergadert op de
volgende data:

Anneke Jongejan, Parksterreed 3, 9233 LS
Boelenslaan, 0512-341706 (PvdA)
ajongejanveenstra@hotmail.com

9 januari,6 februari, 6 maart, 10
april, 8 mei en 12 juni 2007

Hoeke de Jong, Blauwewyk 15, 9233 KX
Boelenslaan, 0512-364950 (GBA)

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

