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Nieuws van Plaatselijk Belang
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Binnenkort start aanleg
fietspad Boelenswei
De benodigde grond van de
percelen 1 t/m 3 is aangekocht
of wordt op korte termijn aangekocht. Dit gedeelte van het
fietspad tussen de Blauwhuisterweg en de Parksterreed is reeds gegund aan de
firma Djurrema te Buitenpost.
De verwachting is dat men in
het voorjaar van 2007 met de
aanleg van fase 1 begint. Het
aankopen van de benodigde
grond van de percelen 4 en 5
loopt uit op een onteigeningsprocedure. Volgens de informatie van de gemeente kan
zo 'n procedure één tot twee
jaar duren. Dit is wat we tot
dusver weten over het fietspad.
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Trapveldje
Plaatselijk Belang is nog
steeds bezig met het plan om
het trapveldje te verharden.
We hebben ondertussen een
aantal bedrijven/verenigingen
bereid gevonden om het plan
financieel te ondersteunen,
waaronder o.a. de gemeente
Achtkarspelen, Woonbedrijf
regio Oost en de vereniging
SpaVo.
Verder hebben we nog een
paar ijzers in het vuur, dit is
nog even afwachten en we
hebben een paar afwijzingen
gehad. Maar over het algemeen ziet het er positief uit.

In het voorjaar, als het weer
het toelaat, willen we starten
met de werkzaamheden.
We zullen dan contact opnemen met de vrijwilligers die
het uitgraven en het straterswerk op zich nemen.
We hopen dat het project trapveldje dan in niet al te lange
tijd gerealiseerd kan worden.
Oproep
In juni heeft Plaatselijk Belang
een oproep gedaan om film
materiaal over Boelenslaan te
krijgen en een werkgroep op
te richten om te proberen één
en ander op DVD te zetten.
Plaatselijk Belang heeft zelf de
film van 1969, die een paar
jaar geleden na de ledenvergadering te zien was.
Verschillende mensen wilden
deze film erg graag hebben en
u begrijpt het al, Plaatselijk
Belang wil een beroep op
deze mensen doen om plaats
te nemen in de werkgroep en
iederéén die hier verder aan
mee wil werken. Het zou toch
prachtig zijn als we dit voor
elkaar zouden krijgen.
Plaatselijk belang ziet uw
reactie met belangstelling
tegemoet.
Ledenvergadering
De ledenvergadering van
Plaatselijk Belang wordt dit
jaar op Donderdag 29 Maart
gehouden.

Volleybalnet
Wil degene die zo vriendelijk
is geweest om het volleybalnet op te ruimen, (Plaatselijk
Belang was er nog niet aan
toegekomen) even contact
opnemen met Minke Adema,
want het is de bedoeling dat
het net in het voorjaar weer
wordt opgehangen. Bij voorbaat dank.

Herhaalde oproep
Op de oproep van plaatselijk
belang of iemand Janke
Elzinga wil helpen met het
ophalen van de contributie, is
geen reactie gekomen.
Erg jammer, daarom nogmaals: wie o wie wil helpen?
Er staat een vergoeding tegenover en het is nog gezellig ook
om samen op pad te gaan.
Neem hierover even contact
op met Sjoeke v.d. Veer tel.:
342256

Maiko hoopt eens een keer op een eerste prijs
een zeer fraaie
prestatie neergezet.
Hij behaalde maar
liefst 5 medailles
waarvan 3 keer zilver (200 m vrij, 100
m. vrij en de 200 m
wisselslag), 2 keer
brons op de 100 m
rug en op de 200
m schoolslag.
Dit
evenement
werd in het 25m
bad in Zwaagwesteinde gehouden. Dit is een
zeer fraai resultaat
omdat dit officieel
zijn eerste keer
was dat hij aan dit
winterkampioenschap meedeed.

De twaalfjarige Maiko Postma uit de
Ritsmasterswijk uit dit dorp heeft bij
de Friese winter- kampioenschappen

Voor hij dit bereikte
moesten er heel
veel uren getraind
worden. Op 6-jarige leeftijd is hij al
begonnen in Buitenpost bij de zwemclub P.W.C. waar hij 3 jaar actief voor

is geweest. Hij heeft daar vele certificaten en diploma's bij elkaar
gezwommen.
Daarna is Maiko naar het Drachtster
D.Z.P.C. overgestapt. Daar traint hij
nu 5 keer in de week van 's morgens
5.45 uur tot 7 uur. Dus elke avond
vroeg naar bed en, elke dag weer
trainen.
Moeder brengt hem dan naar de training en daarna gaat hij naar school.
Daar zit Maiko in zijn eerste jaar op
het V.M.B.O. en ook dat gaat naar
wens. Bij wedstrijden leeft moeder
heel erg mee, en moedigt hem vanaf
kant aan.
Komende zomer zijn de zomerkampioenschappen in Drachten. Dit is
Maiko zijn thuisbaan, en daar hoopt
hij een gouden medaille te behalen.
Ook al omdat dit een 50 m bad is.
Zijn vader is vrachtwagen chauffeur
en is vaak weg maar is wel heel trots
dat Maiko er zoveel voor over heeft,
en dat zijn vrouw er volledig achter
staat. Zo kan Boelenslaan ook trots
zijn op deze nog jonge jongen die
hopelijk nog veel van zich laat horen.
“HEEL VEEL SUCCES”
Durk Roffel

Nieuws van de Kidsclub
Zoals jullie vast wel weten is er 1 x
per twee weken op woensdagmiddag Kidsclub in de Smoutte, voor de
kinderen van groep 1 tm 3.
In oktober zijn we weer begonnen
aan het nieuwe seizoen en we hebben dus al veel leuke dingen
gemaakt!
Op 4 oktober (werelddierendag) hebben we een dierenmasker gemaakt.
Op 18 oktober maakten de kinderen
prachtige spinnen van stukjes eierdoos en chenilledraad.
In de herfstvakantie konden we
genieten van "De Vogelaar", een
theatervoorstelling.
Om de vogeltjes te verwennen
maakten we op 1 november een

vogelhuisje van een yoghurtpak.In
het huisje kwam een heerlijke appel
met zonnebloempitjes.
Op 15 november hebben we een
spelletje gemaakt.
Op 29 november konden de kinderen
meedoen aan een Sinterklaas-spelletjescircuit. Er was een brief gekomen van Sinterklaas, die wel wat
hulppieten kon gebruiken! Daarom
moesten de kinderen natuurlijk goed
oefenen met over "de daken" lopen,
pakjes in de schoorsteen gooien enz.
Na afloop vonden de kinderen nog
een zak met snoepgoed, deze was
door Zwarte Piet verstopt in de
Smoutte. Dus kregen de kinderen
iets lekkers mee naar huis.
Op 13 december versierden we een

glazen potje met glasverf. De kinderen kregen ook een waxinelichtje
mee naar huis, zodat er met de
kerstdagen in heel veel huiskamers
een prachtig lichtje op tafel brandde.
Aan het begin van het nieuwe jaar,
op 10 januari, hebben we een naambordje gemaakt in de vorm van een
vogeltje.
Op 24 januari konden de kinderen
meedoen aan gezellige spelletjes,
zoals bingo en sjoelen.
Ook voor de rest van dit seizoen
staan er nog leuke activiteiten op het
programma…jij komt toch zeker
ook?
Vrijwilligsters van de kidsclub

www.nijsfaneloane.nl

Interview met Hoeke de Jong
ter zou moeten
hebben, wie zou
dat volgens u
moeten zijn?
Als er een burgemeester
moet
komen
in
Boelenslaan, dan
gelijk maar een
goeie: Ed van
Thijn.
3. Wat is volgens
u het mooiste
plekje
van
Boelenslaan?
Een mooi plekje
in Boelenslaan
vind ik het pad
tussen de Boelenswei en de
Michiels Reed.

Eltjo deed deze keer een normaal
papieren interview met Hoeke de
Jong, raadslid voor Gemeente
Belangen Achtkar-spelen (GBA)in
onze gemeente.

4. Wat is uw
beroep
naast
gemeenteraadslid van GBA?
In 2005 ben ik
gestopt als leraar
en ben dus nu in de VUT.
5. Hoe lang woont
Boelenslaan?
Zeven jaar met plezier.

u

al

in

1. Waarom hebt u geen internet, emailadres?
De situatie is gewijzigd, sinds kort
bezit ik een e-mail adres, te weten
hoeke15@hotmail.com.

6. Noem een eigenschap van de
Loansters die u aanspreekt.
Ze komen hun afspraken na, je kunt
op ze aan.

2. Als Boelenslaan een burgemees-

7. Welke eigenschap spreekt u minder aan?

Begrafenisvereniging "de Laatste Eer"
Begrafenisvereniging "de Laatste
Eer" Boelenslaan/Houtigehage heeft
op dinsdag 20-03-2007 in dorpshuis
de Smoutte te Boelenslaan haar
jaarlijkse ledenvergadering, aanvang: 20.00 uur
Agenda
- Opening
- Jaarverslag
- Financieel verslag
- Bestuur:- aftredend als penningmeester mevr. G. Postma
- verkiezing nieuwe bestuursleden
o.a. penningmeester

- Voorstel verhoging grafrechten
- Rondvraag
Wij rekenen op uw komst.
Zaterdag 14-04-2007 is er zitting betreffende de betaling van de grafrechten, van 09.00 tot 12.00 uur in
dorpshuis ‘De Smoutte’ te Boelenslaan. Ook leden die automatisch hun
grafrechten betalen, vragen wij om
langs te komen met de eigendomsbewijzen.
Inlichtingen: H de Vries
Tel. 0512- 341727

Tot nu toe heb ik die nog niet ontdekt.
8. Wat moet er volgens u op korte
termijn in Boelenslaan gerealiseerd
worden?
Meer geld en zeggenschap voor
Dorpsbelang en ik blijf hopen op een
buurtwinkel.
9. Hoeveel tijd bent u kwijt aan de
gemeenteraad?
Dat weet ik niet, als je in de VUT zit
maakt een uur meer of minder niks
uit.
10. Wat is het belangrijkste wat u de
komende vier jaar in de gemeenteraad wilt bereiken?
De werkgelegenheid moet flink gestimuleerd worden, dus bouwen en verbouwen. Maar ook nieuwe bedrijven
aantrekken.
11. Waar mogen we u midden in de
nacht voor wakker maken?
De lucht van vers gebakken brood.
12. Welke politicus is uw voorbeeld?
Hier moet ik jullie teleurstellen, ik hou
ervan mezelf te zijn.
13. Aan welke politicus hebt u een
hekel?
Verdonk, omdat zij zo krampachtig
vasthoudt aan de regels. De maatschappij kan niet zonder regels, dat
is duidelijk. Maar regels raken mensen en dus kun je niet zo halsstarrig
zijn als zij.
14. Wat had ik ook nog moeten vragen?
Hoe het bevalt als raadslid.

Oproep van Durk Roffel
Lijkt het u ook wel eens wat om
door onze reporter Durk Roffel
te worden geinterviewd? Ziet u
iets opmerkelijks, kent u een
opmerkelijk iemand in Boelenslaan?
Bel, mail of sms Durk Roffel en
hij komt bij u langs.
Durk is te bereiken op:Speklaan
2f, 9233 LK Boelenslaan. Tel:
0625-170015 durk@nijsfaneloa
ne.nl

Volksgebouw Boelenslaan wordt Durk Pultrum Fonds

Het Volksgebouw te Boelenslaan is
inmiddels geen café meer. Na meer
dan 70 jaar ging het over in particuliere handen en beëindigde het zijn
positie als verenigingsgebouw van
de toenmalige SDAP en naderhand
van de PvdA. Toch blijft het een functie houden voor Boelenslaan en
omgeving. De opbrengst van de verkoop wordt ondergebracht in een
fonds dat gebruikt kan worden voor
doelen die als oogmerk hebben het
bevorderen en ondersteunen van het
leefklimaat op het platteland.
Jaarlijks stelt het stichtingsbestuur
5000 euro beschikbaar voor initiatieven of activiteiten op het gebied van
onderwijs, cultuur, sport of politiek.
De aanvragen kunnen betrekking op
het gehele noorden van het land,
maar zijn vooral gericht op Boelenslaan en omgeving.
Bijzondere historie
Het Volksgebouw te Boelenslaan
heeft een bijzonder historie. Als
dorpscafé eindigde het zijn bestaan
in 2006. Maar aan de geschiedenis
van dit gebouw zijn de namen verbonden van Piter Jelles Troelstra,
Herman Gorter en ds. Kijlstra van
Rottevalle. "In een vergadering met
de arme arbeiders van de
Surhuisterveensterheide, in een
nauwe schuur onder hondenweer
gehouden, was in februari 1898 een
Heidebond opgericht" zo schrijft
Troelstra in zijn Gedenkschriften.
Aan deze bond werd een commissie
verbonden om te komen tot een
eigen gebouw voor de heidearbeiders. In november 1899 voltooide
deze commissie haar taak en werd

het 'Huis op de Heide' feestelijk
geopend.
Aan het eind van de 19e eeuw leefde de bevolking op de Friese heide
in grote ellende. De vervening van dit
gebied was grotendeels beëindigd.
De voormalige veenarbeiders hadden nauwelijks middelen van
bestaan en vestigden zich op de
heide, in onderkomens die de naam
woning niet verdienden. Als los
arbeider probeerden zij het hoofd
boven water te houden. Met stoelen
matten of boenders maken vulden zij
hun schamele inkomen aan. De kindersterfte was groot en de bewoners
waren vaak afhankelijk van de karige
bedeling van de kerken. Het benodigde geld voor het 'Huis op de
Heide' werd grotendeels bijeengebracht door vermogende SDAP-partijgenoten van Troelstra.
Nieuwe start
Maar reeds in 1915 werd het
'Volksgebouw' afgebroken en hadden de bewoners van de Surhuisterveensterheide geen verenigingsgebouw meer. Dat duurde tot 1933. In
dat jaar nam Durk Pultrum, gemeenteraadslid van Achtkarspelen en
voorzitter van de plaatselijke SDAPafdeling, het initiatief om een nieuw
'Volksgebouw' te stichten. Op een
stukje grond tegenover de hervormde kerk bouwde Bareld Dalstra van
Surhuisterveen een nieuw partijgebouw met woongedeelte.
De reeds jaren geleden overleden
Miente van der Molen werd in 1983
geïnterviewd voor het ledenblad van

de PvdA-Achtkarspelen. Hij wist zich
nog uitstekend te herinneren hoe het
gebouw tot stand kwam . "In de crisisjaren sloeg men op De Loane de
handen ineen en stichtte een eigen
gebouw. De leden van de SDAP
zorgden voor de fundering. De bouwkosten moesten bijeengebracht worden door de verkoop van loten. De
hoofdprijs was een nieuwe fiets. Wij
gingen de wijde regio in om de loten
aan de man te brengen. Op de fiets
naar de markten van Zuidlaren en
Roden. Ook Durk Pultrum, onze
voorzitter, ging mee. Durk was een
markant figuur. Zo had Jelle Dam, de
plaatselijke timmerman, een doodskist voor Pultrum gemaakt, een rode!
Jarenlang heeft dat ding bij hem op
zolder gestaan. Toen hij in 1959
overleed was de kist in opdracht van
de familie echter zwart geverfd".
Na de oorlog
In de oorlog werd het gebouw gevorderd door de Duitsers, maar na de
oorlog kwam het gebouw in het bezit
van de plaatselijke PvdA-afdeling als
rechtsopvolger van de SDAP. Het
partijgebouw kreeg
gaandeweg
meer de functie van dorpscafé. Maar
nog steeds was het de plek waar de
PvdA-afdeling zijn 1 mei bijeenkomsten hield en was het gebouw onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de sociaaldemocratie. In
1949, Miente Steensma en zijn
vrouw Hiltje waren toen beheerders,
werd een kleuterschool in het Volksgebouw gehuisvest. Janke Dalstra
uit Surhuisterveen werd juf. Het
Volksgebouw werd in die tijd bestuurd door Durk Pultrum, kaaskoop-

man; Rinze Rinzema, winkelier;
Anne Boelens, arbeider; Siebe
Boomsma, zuivelbewerker en Sijtze
Dijkstra, arbeider. In het begin van
de jaren '60 vertrok beheerder
Steensma naar Drachten, waarna
Andries Hoeksma zijn opvolger
werd.
Zo bleef de bijzondere situatie ontstaan die gaandeweg uniek werd in
Nederland: een lokale PvdA-afdeling
die een eigen gebouw bezit. Japik
Bos werd beheerder en bleef dat tot
1976. Omdat de afdeling geen
rechtspersoonlijkheid bezat, werd
het beheer in de jaren zeventig overgedragen aan een stichting bestaande uit PvdA-bestuurders. Albert en
Tsjip Kooistra runden het gebouw tot
begin tachtiger jaren en daarna nam
Kees Praamstra de zaak over. Vanaf
1985 beheerden Pieter en Baukje
Tjoelker het Volksgebouw tot Pieters
overlijden in 2001. In 2006 kwam
een einde aan deze bijzondere histo-

rie. Het café 'Het Volksgebouw' werd
verkocht en kwam in particuliere
handen.
Durk Pultrum Fonds
De
geschiedenis
van
het
Volksgebouw is nauw verbonden
met de sociale positie van de inwoners van de Friese Wouden. Met de
oprichting van het 'Durk Pultrum
Fonds' wordt de man geëerd die zich
inzette voor een verenigingsgebouw
dat ten goede moest komen aan de
plaatselijke bevolking. In dit fonds
zijn de opbrengsten ondergebracht
van de verkoop van het Volksgebouw. Het stichtingsbestuur wordt
vanaf 1 januari 2007 gevormd door
Jaap Jongejan (voorzitter), Hinke
Hermsen
(secretaris),
Jelle
Witteveen, Lieuwe van der Bij (allen
te Boelenslaan) en oud-Loanster
Tinus Jongsma te Surhuisterveen
(penningmeester).
Het bestuur van de stichting
'Volksgebouw Boelenslaan' stelt

vanuit dit fonds elk jaar middelen
beschikbaar voor doelen die gericht
zijn op het bevorderen van het leefklimaat op het platteland op het terrein van politiek, onderwijs, cultuur of
sport. De stichting richt zich op de
drie noordelijke provincies, maar in
het bijzonder op het dorp Boelenslaan en haar directe omgeving.
Jaarlijks wordt maximaal 5000 euro
aan het fonds onttrokken. Belangstellenden kunnen zich met een verzoek richten tot het bestuur van de
stichting. Drie maal per jaar kunnen
verzoeken ingediend worden (voor 1
november, 1 februari en 1 mei).
Zo is de cirkel rond. De oorspronkelijke doelstellingen van het 'Huis op
de Heide' zijn gerealiseerd, de leefomstandigheden van de bevolking
zijn aanzienlijk verbeterd. Maar de
band met het verleden blijft bestaan:
het bevorderen van het leefklimaat.
Maar nu op het brede terrein van
politiek, onderwijs, cultuur of sport.

Rechtsreeks lozen op het oppervlaktewater
Na jarenlang getouwtrek tussen de
gemeente Achtkarspelen, het Wetterskip en de provincie Fryslân lijkt er
binnenkort een einde te komen aan
de onzekerheid van de "zelflozers".
De gemeente Achtkarspelen telt 900
woningen en bedrijven die hun huishoudelijk afvalwater lozen op het
oppervlaktewater. Aanvankelijk zou
het rechtstreeks lozen verboden worden en moest er een oplossing
gevonden worden voor alle 900 percelen door óf aansluiting op de riolering óf het installeren van zogenaamde IBA's (Individuele Behandeling
Afvalwater).

De wettelijke maatregelen zijn ondertussen minder streng. De gemeente
moet nu nog voor ongeveer 275 percelen een oplossing zoeken door
aansluiten op het riool of plaatsing
van een IBA. De andere 625 huishoudens krijgen vrijstelling tot 2015
als ze een goed functioneren sceptictank hebben.
In januari komt de gemeente via de
infopagina in De Feanster met actuele informatie. Daarna - en dat zal
voor 1 april 2007 zijn - krijgen alle
bewoners van de betreffende percelen persoonlijk een brief van de
gemeente met de laatste informatie.

Hierin zal vermeld staan tot welke
groep ze behoren: of de groep die
uitstel krijgt tot 2015 óf de groep die
op korte termijn met de gemeente
moet zorgen voor een IBA of aansluiting op de riolering.
Het betreft in Boelenslaan iets minder dan 140 woningen/bedrijven.
Hoe de verdeling is tussen zij die
riool/IBA moeten hebben en zij die
tot 2015 niks hoeven te doen is
onbekend. Iedereen krijgt persoonlijk
bericht en op die manier weet men
dus in welke categorie men valt.
Gerda Postma
Anneke Jongejan

Gymvereniging Spring en Klim
Hallo jongens en meisjes,

verzekerd tegen ongevallen.

sen 15.45 uur en 17.15 uur.

In Boelenslaan is er een gymnastiekvereniging "Spring en Klim". Elke
maandagmiddag is er gym voor
groep 1 tot 6 in 't gymnastieklokaal
(naast de smoutte).
De leidster heet Lammie van de
Oever en ze komt uit Oldekerk. Lammie heeft al 20 jaar ervaring als gymleidster.

Voor groep 1 en 2 begint de les op
maandagmiddag van 15.45 - 16.30.
Voor groep 3 tot 6 van 16.30 - 17.15.
Heb je ook zin om mee te doen ?
Kom dan eens langs en doe eens
mee, de eerste 2 lessen zijn gratis.

Madeleine Jager tel : 342788
Joke Arkema tel :342652
Elise Gacevic.

Tijdens de lessen zijn de kinderen

Voor informatie kunt u bellen met de
onderstaande telefoonnummers, of
kunt u langskomen in het gymnastieklokaal op maandagmiddag tus-

Jan van Zuilenskoalle op de NOT in Utrecht!

Op 24, 25 en 26 januari stonden de
kinderen van de bovenbouw om beurten op de NOT, dé onderwijsbeurs
van Nederland!!!
Onze school is sedert twee jaar bezig
om techniek te integreren in haar

school en was nu gevraagd door
Jegro, een bedrijf voor leermaterialen
uit Bolsward, om mee te komen naar
de beurs. De kinderen stonden in de
stand van Jegro en werkten hier met
techniekmaterialen om mensen zo

een beter beeld te geven van wat de
mogelijkheden van de materialen zijn.
De kinderen mochten om de beurt
mee met juf Ineke en reisden per
trein. Het reizen met de trein was voor
de kinderen een groot avontuur en
het staan in de stand en het rondkijken op de beurs maakte de gebeurtenis nog specialer. De kinderen en juf
waren de hele dag te gast bij Jegro en
moesten een badge met de naam
Jegro dragen om in de beurs te
komen. De kinderen kregen in de
stand instructie van iemand van
learn2learn en gingen daarna aan de
slag met het thema vervoer. Tussen
de middag kregen ze een lunch en 's
middags gingen ze nogmaals aan het
werk met de techniekmaterialen,
waar het samenwerken en overleggen een heel belangrijk onderdeel
was. De materialen waar de kinderen
mee hebben gewerkt op de beurs,
worden als verrassing, aan de school
geschonken, zodat we nog lang plezier hebben van de zeer geslaagde
dagen op de NOT in Utrecht!

Peutergymnastiek op de Jan van Zuilenskoalle
Vrijdag 26 januari was er weer een
peuter/oudergymnastiekles in de
gymzaal te Boelenslaan.
We hebben met elkaar weer een erg
leuke en vooral actieve gymochtend
gehad.
De lessen zijn bedoeld voor álle peuters vanaf ± anderhalf jaar uit
Boelenslaan en omstreken . De les
begint altijd met dansen en spelen in
de kring en daarna wordt er met hulp
van eigen ouders/verzorgers in de
verschillende themahoeken geoefend met de verschillende bewegingsaspecten.
Peuters leren grenzen verleggen
door de uitdagende situaties met toestellen die staan opgesteld. Ze leren
klimmen, balanceren, dieptespringen, gericht gooien en nog veel
meer.
Hierbij nodigen we alle peuters en
ouders/verzorgers uit om naar de
volgende gymles te komen!! De volgende les is op 30 maart a.s om 9.00
uur.

Nieuwe website Servicepunt

Het Servicepunt
Vrijwilligerswerk helpt vrijwilligersorganisaties
en
vrijwilligers
in
Achtkarspelen bij de uitoefening van
het vrijwilligerswerk. De website van
het Servicepunt Vrijwilligerswerk
heeft onlangs een forse update
onderdaan en is geheel vernieuwd.
Op de site vindt u informatie over het
vrijwilligerswerk, vindt u vacatures
voor vrijwilligerswerk, informatie over
het project waar het Servciepunt deel
van uitmaakt en veel meer!
Benieuwd? Kijk dan eens op
www.vrijwilligersachtkarspelen.nl. En
laat ons eens weten wat u van de
site vindt!

De Vrijwilliger van de Maand
Het Servicepunt Vrijwilligers-werk
Achtkarspelen heeft een nieuw project, waarin vrijwilligersorganisaties
in de gemeente Achtkarspelen één
van hun vrijwilligers eens in het zonnetje kunnen zetten. Op die manier
krijgen ze de gelegenheid om hun
bijzondere vrijwilligers eens te
bedanken voor hun inzet. En wellicht
wordt u door hun verhaal ook
enthousiast voor vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers doen belangrijk werk, er
wordt wel eens gezegd dat vrijwilligerswerk het cement van de samenleving is. Daar zit een grote kern van
waarheid in. Zouden we het vrijwilligerswerk wegdenken, dan blijft er
maar weinig meer over van die leuke
en belangrijke dingen die overal
plaatsvinden. Dat geeft al aan hoe
belangrijk vrijwilligerswerk is.

In Europees verband is er een definitie vastgesteld van ‘vrijwilligerswerk”.
Volgens die definitie heeft het vier
kenmerken: het is onverplicht, onbetaald, ten behoeve van anderen of de
samenleving én je doet het in georganiseerd verband.
Het Servicepunt kiest elke maand
een “Vrijwilliger van de Maand”,
iemand die zich belangeloos inzet
voor andere mensen. En u kunt hier
zelf iemand voor nomineren!
Daarvoor stuurt u ons een briefje of
mailtje met een korte motivatie. Ons
e-mailadres is info@vrijwilligersacht
karspelen.nl, het postadres is
Servicepunt Vrijwilligerswerk, Postbus 84, 9230 AB Surhuisterveen. Op
onze site www.vrijwilligersachtkar
spelen.nl kunt u een formulier
downloaden die u ingevuld naar ons
toe kunt mailen.

NIEUWS VAN DE AVONTURENCLUB
Op 17 januari bezochten 16 kinderen het Hawaifeest in de
Smoutte. Nadat de kinderen de
speciale hawaigroet (aloha) hadden uitgesproken, kregen ze een
bloemslinger omgehangen.
En daarna konden we los! Op
zomerse klanken dansten we op
Hawaiiaanse wijze, en deden ook
nog de kokosnotendans; de kinderen dansten in tweetallen met
een ballon tussen hen in, afwisselend tussen buik - heupen voorhoofd - billen - enz.. Daarna
deden we het papagaaienspel:
een papagaai werd doorgegeven
in de kring. Als de muziek stopt, is
degene ;met de papagaai in zijn
handen, af.
Toen hebben we in de gymzaal
het junglespel gedaan, de kinderen werden in twee groepen verdeeld en iedere groep moest proberen de anderen uit hun junglegebied te verdrijven, door gezamenlijk een bepaalde diersoort uit
te beelden. Ieder diersoort kan bij
een bepaalde confrontatie winnen, maar bij een andere combi-

natie verliezen. De krachten
waren als volgt verdeeld: de
slang is sterker dan de papagaai
- de olifant is sterker dan de slang
- en de papagaai is slimmer dus
sterker dan de olifant.
Na het uitbeelden van een diersoort moet de zwakste diersoort
ogenblikkellijk naar zijn hol vluchten, de sterkste probeert de "dieren"te tikken voordat ze daar aankomen. Wie getikt wordt, wordt lid
van de andere groep. En dan
begint het spel weer van voor af
aan, tot er van een groep nog
maar één speler over is.
Na al dat geren en gevlieg was
het tijd voor een rustiger spel:
"Toerist gaat uit eten"! In de kring
werd om de beurt gegooid met
een dobbelsteen. Als iemand
"vier" gooide, mocht diegene
razendsnel een hawaibroek aantrekken, een gek hoedje en een
supergrote zonnebril opzetten, en
dan met een lepel chips gaan
eten uit een grote bak, totdat de
volgende vier gooit.
En tot slot gingen we met zijn
allen teken vangen, je weet wel,

van die kleine bloeddorstige diertjes. Ieder kind kreeg 3 wasknijpers aan zijn kleren, dit waren de
"teken". Na het startsignaal probeert nu iedereen zijn teken kwijt
te raken en op iemand anders te
zetten, zonder er zelf één bij te
krijgen. Wie bij het eindsignaal de
minste teken op zijn kleding had,
was de winnaar.
Het was een hele leuke middag,
iedereen had heel veel plezier.
Helaas zijn er geen foto's
gemaakt, omdat het fototoestel
van Margreet (afkomstig van een
Duitse winkelketen te Surhuisterveen) het voor de derde (!!) keer
begeven heeft.
In februari gaat de cursus
"Streetdance" van start, op enthousiaste wijze gegeven door
Annely Bouma. Annely, veel succes en plezier toegewenst met je
groep kinderen!
Op woensdag 14 februari houden
we gezellig een thuisbioscoop bij
Margreet, waarvan we hopen dat
er weer veel kinderen zullen
komen. Het zakje chips en de
limonade zullen niet ontbreken!

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: 26 maart
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
Plaatselijk belang vergadert op de
volgende data:
6 februari, 6 maart, 10 april, 8 mei
en 12 juni 2007

De adresgegevens van de Loanster raadsleden:
Gerda Postma, De Wyk 14, 9233 MA
Boelenslaan, 0512-341369 (PvdA)
g.postma14@chello.nl
Anneke Jongejan, Parksterreed 3, 9233 LS
Boelenslaan, 0512-341706 (PvdA)
ajongejanveenstra@hotmail.com
Hoeke de Jong, Blauwewyk 15, 9233 KX
Boelenslaan, 0512-364950 (GBA)
hoeke15@hotmail.com.

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

