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Nijs fan ’e Loane
Nieuwsbrief uitgegeven door Plaatselijk belang “Eendracht” Boelenslaan

Verslag vergadering Plaatselijk Belang
Het trapveldje wordt binnenkort
verhard door de sponsors: Gemeente, Provincie, SpaVo, vrijwillgers, Jan Bol(kraan) en plaatselijk belang.
Het fietspad langs de Boelenswei
wordt in 2008 aangelegd. Perceel 4 is aangekocht, perceel 5
(naast Dries en Hennie) wordt
onteigeningsprocedure en dat
duurt dus nog een tijdje. Fietspad
wordt dan in één keer aangelegd.
Installatiebedrijf Boerma groeit
uit zijn jasje en verhuist naar
Surhuisterveen. Het museum is
al verhuisd naar Surhuisterveen.
Sjaak van der Schaaf heeft zijn
bedrijf uitgebreid met een camping.
Op 24 maart was de oprichting
van het Durk Pultrum Fonds.
Jammer dat volksgebouw in die
functie is verdwenen.
Met het Zorgkwadrant wordt
overlegd over een steunpunt in
de Smoutte, zit nog in de molen,
in samenwerking met Houtigehage
Werkgroep oude films: Ketting
neemt daarin zitting, Wietze van
der Wijk is gevraagd, en Lia
Boerma wordt gevraagd.
De dorpsagent, Anne van der
Heide, wordt door het bestuur
voorgesteld.
Er wordt overwogen om een
tweede bladkorf bij de Stile te
plaatsen.
Omdat Janke van der Heide niet
meer kon helpen met het ophalen van de contributie, wordt
Janke Elzinga nu versterkt door
Janke Hiemstra.
Sjoeke van der Veer (penningmeester) treedt af, er zijn geen

kandidaten aangemeld.
Tijdens de rondvraag: vraagt een
nieuwe inwoonster of er een flappentap in het dorp kan komen.
Anne de Vries vraagt of het SKW
wel wat geld om handen heeft.
Jan Benedictus geeft uitleg.
Sijtze Dijkstra vraagt om narcissen in het grasveld voor zijn huis,
hij wil zelf wel meewerken. André
van der Veen stelt voor het uit het
leefbaarheidsfonds te betalen.
Hoeke de Jong vraagt of het pad
tussen Boelenswei en Michielsreed weer open moet. Bij de
gemeente wordt informatie ingewonnen, ook over de Terp-sterwei. Verder vraagt hij of de kaart
van het dorp aan de Boelenswei
een opfrisbeurt kan krijgen.
Anne de Vries vraagt of het pad
in de Brandwewyk bij de fietspoortjes kan worden opgehoogd.
Daar wordt met de verharding
van het trapveldje naar gekeken.
Andries Booi wil graag minder
hondenpoep.
Henk Bos vraagt of het niet
mogelijk is om Talant de dorpswinkel te laten kopen, zodat die
er een dagbesteding kan vestigen
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Sijtze Dijkstra over Volksgebouw
Omdat ik de laatste tijd de verhalen over de opkomst en de ondergang van het volksgebouw in de
regionale kranten heb gelezen,
kwamen er vele herinneringen
naar boven.
Verscheidene jaren heb ik mede
in het bestuur van de plaatselijke
afdeling van de P.V.D.A. gezeten, en ik meen dan ook dat er op
sociaal terrein een paar dingen
onze aandacht niet mogen ontgaan. We moeten niet vergeten,
dat niet alleen in maar ook achter
het volksgebouw de welvaart in
het dorp begon.
Wie kende Jan en Albertje
Dootjes niet, destijds beheerder
van het volksgebouw met zijn
gezin. Twee zonen Ma-chiel en
Jan v.d.Sluis (uit een eerder
huwelijk van Albertje) begonnen
in een oud kippenhokje met een
fietsfabriekje dat later uitgroeide
tot een groot fabriek, midden in
de kom van het dorp. Het kreeg
internationale bekendheid en
menig arbeider uit het dorp en
daar buiten verdiende hier zijn
brood.
Wie kende op de Loane de phoenix fiets niet, die de voorpagina
van de kranten haalde.
In het rode dorp Boelenslaan was
het goed wonen, de meeste jongelui hadden een nieuwe fiets
met nikkelen velgen, maar ze vergaten er bij te vertellen dat de
meeste op afbetaling waren.
Bouke Dootjes de halfbroer van
Jan en Michiel haalde hiervoor 1
gulden per week op zodat velen
zich toch een fiets konden veroorloven.
Omdat de industrie in het dorp
groeide, kwam dat ook ten goede
aan het dorp, nieuwe woningen
werden gebouwd, zo ook de
Zijlstrastrjitte,alles voor de fietsenfabriek.
Ondertussen groeide ook het
onderwijs mee, het volksgebouw
moest worden aangepast om tijdelijk onderdak te verschaffen
aan de kleuters.
Wij hadden op zeker moment 3

juffen, te weten:juf Duifke
Boomsma die vele jaren on-derwijs gaf aan de openbare lagere
school te Boelenslaan, waarvoor
hulde. Dan juf Janke Andries
Dalstra voor de kleuterschool en
dan was er nog juf Janke Frans
Dalstra.
Dat de kleuters een nieuw onderkomen moesten hebben stond
voor ons als een paal boven
water. Er werd dan ook door het
bestuur van het volksgebouw
besloten, grond beschikbaar te
stellen voor de bouw van een
nieuwe kleuterschool. Zo moesten S. Boom-sma, A.Bos en
S.Dijkstra naar de notaris om de
grond voor een symbolisch
bedrag van één gulden over te
doen aan het bestuur van de
kleuterschool. Er is daar door de
aannemer Gj. Bloembergen uit
Rottevalle een nieuwe kleuterschool gebouwd.
De tijd bleef niet stilstaan, onze
sociale voorzieningen werden
steeds beter, en er werd weer
gezongen: want de internationale
zal morgen heersen op aard. De
arbeiders kregen naast hun loon
vacantiebonnen die verzilverd
konden worden op zittingsdagen
in het volksgebouw.
Naast de afdeling P.v.d.A hadden
we ook een hele sterke afdeling
van de bond N.V.V. met een heel
actief bestuur, hier zaten J. Alma,
L. Kuipers, A. Bos en ik zelf S.
Dijkstra. Door Albert Bos is 34
jaar lang de contributie opgehaald, hulde hiervoor. Zelf werd ik
door het N.V.V. aangezocht om
een cursus te volgen voor
gesprekgroepsleider, hetgeen ik
dan ook heb gedaan.
Hiervoor moest ik met de trein reizen naar o.a. Utrecht, Amersfoort
en Beekbergen, alwaar veel werd
gesproken over dat ene rode
dorp met een eigen gebouw, toebehorende aan de socialisten. En
daarnaast door arbeidersjongens
een fabriek was neer gezet, om U
tegen te zeggen. Zonder hulp of
bemoeienis van anderen of wat

voor instantie dan ook!
Geldzaken werden daar ook
besproken, en hoorde ik van de
arbeiderscentrale waar je voordelig geld kon lenen. Inmiddels
hadden we een nieuw bestuurslid
voor de P.v.d.A. erbij gekregen en
wel de heer Japik Bos, metaal
bewerker bij de gebroeders
v.d.Sluis alhier.
Een zeer actief bestuurslid waar
we in onze afdeling veel aan hebben gehad, dit was ook wel nodig
want er stond ons nog veel werk
te wachten. Zelf was ik aan het
bouwen met een woning voor
mijn eigen gezin en één belangeloos voor de fam. Tjoelker. Maar
ook het volksgebouw was nodig
aan verbouwing toe, en daar ik in
loondienst was bij aannemer
A.Postma te Rottevalle, werd
daar een beraming voor de verbouwing gemaakt. Architect de
Boer van gemeentewerken te
Buitenpost zorgde er voor dat de
tekeningen belangeloos werden
gemaakt. Met die tekeningen op
zak gingen J.Bos en ik heel vroeg
in de morgen mee met de vrachtwagen vol fietsen van de firma
v.d.Sluis, onderweg af en toe wat
fietsen afleveren bij klanten, naar
Den Haag naar de centrale arbeiders verzekeringmaatschappij
om een lening aan te vragen voor
ons volksgebouw. Met een heel
klein duimstokje werd de inhoud
van de tekening gemeten en daar
wij geheel geen schulden meer
over het gebouw hadden, werd
het bedrag waar we om vroegen
zomaar goedgekeurd. We kregen
de toezegging van duizend gulden en één procent rente verlaging van de toen geldende koers.
We werden uitgeleide gedaan
door een hele mooie jonge dame
met zulke hoge hakken, bijna zo
hoog als haar benen lang waren,
dat Japik en ik hebben er hoofdschuddend naar staan kijken.
Voldaan gingen we huiswaarts,
de chauffeur wist een restaurant
waar ze lekkere uitsmijters hadden, enkel gebakken.Alledrie be-

stelden we het zelfde, een enkel
gebakken uitsmijter dus, maar
terwijl ik dit schrijf moet ik nog
lachen om het gezicht van Japik,
want die eieren keken je zo glibberig aan. We hebben er smakelijk om gelachen, Japik en ik hebben hem laten staan maar de
chauffeur heeft hem lekker opgegeten. Die avond kwamen we
laat, maar moe en voldaan thuis
want we hadden immers heel wat
bereikt.
Op de eerst volgende vergadering werd dit dan ook bekent
gemaakt, op die bewuste avond
was ook de heer Mod-derman,
directeur van de boerenleenbank
te Rottevalle aanwezig, die
opstond en zei “dan geef ik 1200
gulden plus wat rente verlaging
van de dan geldende koers”. Alzo
werd
besloten
om
met
Modderman in zee te gaan. Toen
kon er worden begonnen met de
verbouwing door aannemer

Postma, aangezien ik daar werkte stond ik ook op de steiger te
metselen en zongen we uit volle
borst de Internatio-nale.
Alles liep op rolletjes en het
volksgebouw kreeg al een heel
ander aanzicht. Tot Postma aan
mij vroeg om een paar termijnen
aan geld via de bank over te
maken, dit werd doorgegeven
aan Modder-man, die zei dat we
eerst naar de notaris moesten om
de hypotheekakte te tekenen. De
volgende dag metéén naar de
notaris, Japik, ik zelf en
Modderman. Modderman en de
notaris verdwenen in een kamertje en Japik en ik moesten wachten en maar wachten, na ongeveer een half uur kwam de notaris (zonder Modderman) ons
mededelen dat de akte niet door
kon gaan omdat we geen rechtspersoonlijkheid bezaten en geen
koninklijke goedkeuring. Die
mededeling kwam als een

mokerslag op ons neer, want
daar hadden wij nog nooit van
gehoord en we vonden dat
Modderman ons hier wel voor
had kunnen waarschuwen.
Dat hebben we ook zo gezegd,
maar dat werd ons niet in dank
afgenomen.
We hebben nog geprobeerd om
er particulier geld in te steken,
maar ook dat werd niet toegestaan.Ten einde raad moesten wij
afstand doen van het volksgebouw, want ook daar waar wij
steun van verwachtten lieten ons
in de steek.
Later werd het aan een stichting
overgedragen die bestond uit
P.v.d.A. bestuurders. Het volksgebouw waren we kwijt maar het
sociale gevoel bleef bestaan en
we zouden blijven doorvechten
zoals de oude socialisten van
vroeger.
Sijtze Dijkstra

Waarom ds. Adriani zijn vrouw vermoordde
"Ik wilde het zelf niet, ik werd
ertoe gedwongen"
“Jitske sil mei dominee trouwe." In
Boelenslaan, haar ge-boortedorp,
moet het begin van 1929 een
veelbesproken nieuwtje zijn
geweest en niet minder op
Ameland waar ze in de pastorie
als huishoudster diende. De predikant was Jacobus Lambertus
Adriani en hij stond vanaf 1925 in
Nes. Hij was eerder getrouwd geweest maar gescheiden.
Nadien trok een stoet van huishoudsters de hervormde pastorie
in en uit, want de 45-jarige predikant kon niet met ze opschieten.
Toen de 23-jarige Jitske Spoelstra
kwam, was het goed, zo goed dat
het trouwen werd. Ruim twee jaar
later eindigde het jonge huwelijk
in een drama. 'Bij het baden verdronken,' meldde de Leeuw-arder
courant van 13 juli 1931.
'Zaterdagmorgen ondernamen
ds. J.L. Adriana en mevrouw J.
Adriani-Spoelstra vanuit Nes een
tocht naar het Oerd per fiets langs

het Noorderstrand. Alvorens het
duin in te trekken stelde mevrouw
voor een bad te nemen.
Onmiddellijk nadat zij zich te
water hadden begeven werd
mevrouw onwel. Haar echtgenoot
snelde toe, greep haar en droeg
haar aan land, maar de levensgeesten bleken alreeds geweken.'Het domineesechtpaar was
met vakantie op Ameland, ds. Adriani had in het jaar daarvoor een
beroep naar Sint Anna-Termuiden
in Zeeuws-Vlaan-deren aangenomen.
De geruchten dat het geen noodlottig ongeval was, circuleerden al
meteen. Mevrouw droeg geen
badkleding toen ze aan land werd
gebracht. Het wekte ook verwondering dat de predikant haar niet
had kunnen redden. Hij was een
geoefend zwemmer, hij kende op
het Noorderstrand de gevaarlijke
plekken en als zij zich al pootjebadend te ver in zee had begeven,
zou hij zijn vrouw toch tijdig
gewaarschuwd hebben. Op de

dag van de begrafenis bekende
ds. Adriani dat hij zijn vrouw
eigenhandig verdronken had.
De zaak heeft indertijd veel stof
doen opwaaien en in de
Leeuwarder Courant van die
dagen is het verloop nauwgezet
beschreven. Twee dagen na de
eerste melding bericht de krant
dat de predikant al voor de begrafenis aan de moeder van Jitske
zou hebben gezegd, dat hij zijn
vrouw verdronken had. Hij was
erg overstuur en riep voortdurend.
'O mijn kind'. Op Ameland dacht
men toen nog niet aan moord.
Hoewel de omstandigheden
waaronder het ongeval had
plaatsgevonden
merkwaardig
waren, leek opzet uitgesloten. De
dominee toonde zich een opgewekte badgast die voor iedereen
een vriendelijk woord had. Dat
was ten tijde van zijn predikantschap op Ameland wel anders
geweest. 'Zijn tred was verjongd',
schrijft de krant en ook zijn jonge
vrouw was welgemoed. Aan

vriendinnen van vroeger had ze
gezegd erg gelukkig te zijn. De
enige schaduw op het huwelijk
was de kinderloosheid.

de marechausseekazerne naar
het huis van bewaring in
Leeuwarden gebracht. Ds. Adriani heeft deze verklaring later
herroepen, voorbedachte rade is

De speciale verslaggever in
Boelenslaan meldt vervolgens:
'Na de begrafenis welke gistermiddag op het kerkhof van
Boelenslaan plaats had, schijnt
het bezwaarde geweten van den
totaal gebroken predikant hem er
toe te hebben gedwongen na
thuiskomst van de familie in het
sterfhuis tegenover zijn schoonmoeder, de wed. J. Spoelstra, de
bekentenis af te leggen. 'Jits-ke's
broer haalde de veldwachter van
Boelenslaan en diens chef uit
Buitenpost erbij. Tegenover de
beide politiemannen bekende de
predikant opnieuw. Hij zou na een
me-ningsverschil met zijn vrouw
De grafsteen zoals die nu nog is
in een opwelling van grote drift
hebben gehandeld. De predikant hem ook niet ten laste gelegd.
werd 's avonds in de ma-rechaus- Op 16 juli werd het lijk van de
seekazerne in Buiten-post opge- jonge vrouw opgegraven voor de
sloten. Twee dagen later nam de nodig geachte sectie.
zaak een nieuwe wending. Zekere dr. Mierenet kwam er uit
Tegenover de substituut-officier Groningen voor over en schijnt
van justitie bij de Leeuwarder het onderzoek naar de doodsoorrechtbank mr. Wassenbergh, de zaak op het kerkhof verricht te
waarnemend rechter-commissa- hebben. Hij vond geen verwonris Meihuisen en de griffier mr. dingen en stelde vast dat Jitske
Dorama verklaarde de dominee door verdrinking om het leven
dat hij met voorbedachten rade was gekomen. Hoewel het toen
had ge-handeld. 'Hij moet met nog gebruikelijk was dat de dader
zijn vrouw naar Ameland vertrok- bij zo'n onderzoek aanwezig was,
ken zijn met het stellige voorne- werd er in dit geval van afgezien.
men haar op dit eiland van het Want: 'Rondom het kerkhof was
leven te beroven.
een grote menigte - men schat
Na deze bekentenis is de predi- het aantal op ongeveer 400 - verkant gistermiddag per auto van zameld. Gezien de mentaliteit

van de bewoners dier streek was
de mogelijkheid, bij een eventueel bezoek van de da-der, van
ongeregeldheden ab-soluut niet
uitgesloten geweest.

te vinden op ons kerkhof
Ruim een half jaar later verscheen ds. Adriani voor de arrondissementsrechtbank in Leeuwarden. Het psychiatrisch onderzoek had toen al uitgewezen dat
de predikant op het tijdstip van de
moord niet toerekeningsvatbaar
was geweest.
Hijzelf vertelde de rechtbank dat
hij tijdens een hallucinatie de
opdracht had gekregen zijn
vrouw te doden. "Ik wilde het zelf
niet, maar ik werd ertoe gedwongen."
Ds. Adriani is van alle rechtsvervolging ontslagen en in opdracht
van de rechter in een krankzinnigengesticht geplaatst.
* bron van artikel onbekend *

Okje Snip eerste vrijwilliger van de maand
Op haar (bijna) 84-jarige leeftijd is
Okje maatschappelijk nog steeds
erg actief in tal van bestuursfuncties. Zo is ze al lange tijd secretaris van het stichtingsbestuur van
Dorpshuis De Smoutte. In die
functie heeft ze een actieve rol
gespeeld in de totstandkoming
van het nieuwe dorpshuis aan de
Piter Jellesstrjitte, nu zeven jaar
geleden.
Ook is ze voorzitter van de

Ouderensoos in Boelenslaan.
Een vereniging die overigens te
kampen heeft met een terugloop
van het aantal leden en waarbij
ze hierbij een oproep doet aan
ouderen in Boelenslaan om zich
aan te melden voor de soos.
Okje is een voorstander van een
"actieve" programmering, alleen
spelletjes doen vindt ze niets. Er
moeten voldoende mogelijkhe-

den zijn om bijvoorbeeld mensen
uit te nodigen voor een lezing of
demonstratie. In dat kader is het
belangrijk dat er door de gemeente voldoende subsidie beschikbaar blijft, vindt ze.
Naast dit voorzitterschap is Okje
ook voorzitter van Volksdans-club
'Bliuw Warber' in Surhuisterveen.
Op het moment dat wij de taart
overhandigden had ze juist de

jaarvergadering van de vereniging achter de rug.
Het grootste deel van het vrijwilligerswerk wordt echter opgeslokt
door haar vrijwillige beheerdersfunctie in De Smoutte. Dit werk
doet ze samen met haar collegabeheerder Betty Fokkinga. Dat
betekent dat ze veel in het dorpshuis verblijft. Iedere maandagochtend is het schoonmaakochtend en de aanwezigheid bij de
vele activiteiten die er plaatsvinden vraagt ook veel tijd. Ook verzorgt ze de koffietafels en broodmaaltijden. "Het is leuk werk, erg
mooi om te doen", zegt Okje.
Opvallend is dat ze naast deze
functies in het vrijwilligerswerk
ook nog tijd weet vrij te maken
voor andere hobby's. Ze mag
graag lezen en is lid van de

Boekenkring.
Daar doet ze
mee aan boekbesprekingen.
Ook is ze nog
steeds lid van
de Cantorij in
Grootegast, het
dorp waar ze
groot geworden
is en nog steeds
een binding mee
heeft. En naast
dit alles is ze
actief lid van
Volksdansvereniging 'Us Fersetsje' in Boelenslaan.
Al met al een druk bezet persoon,
deze Okje.

De taart, aangeboden door bakkerij De Korenaar, is op een goeie
plaats terecht gekomen!

Nieuws van CBS 'de STILE'
Op 30 januari 2007 hebben de
leerlingen van groep 7 en 8 het
examen EHBO-A op de Stile met
goed gevolg afgerond. Het is een
prima idee, dat men de leerlingen
van de Stile de gelegenheid biedt
deze cursus te laten volgen. (een
voorbeeld voor vele andere scholen).
Het doet mij dan ook veel genoegen dat alle leerlingen zijn
geslaagd.
“Ik heb met veel plezier lesgegeven. Het was prettig werken met
de kinderen en ik denk ook dat de
kinderen het als prettig hebben
ervaren.
Bij deze wil ik graag het personeel van uw school bedanken
voor de prettige ontvangst en
medewerking. Ook voor de koffie,
het kerstpakket en de bloemen,
die ik mocht ontvangen, ook
bedankt namens mijn vrouw.
Verder wens ik de leerlingen veel
succes tijdens hun verdere studie. Tot ziens en tot de volgende
keer!!!!!!”
Bauke H. Pultrum, docent EHBO
Enkele weken geleden is het
team van CBS 'de Stile' in de

bloemetjes gezet, dit naar aanleiding van de resultaten van het
inspectiebezoek.
Op 1 februari j.l. is de inspectie
van onderwijs de hele dag op 'de
Stile' geweest voor het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek. De
hele dag heeft de inspecteur de
kwaliteit van het onderwijs op de
school onderzocht.
Hij heeft alle groepen bezocht,
documenten ingekeken, gesprekken met de teamleden

gehad en ook heeft hij met enkele leerlingen een gesprek gehad.
Het resultaat was uitstekend. Op
alle onderdelen haalde de Stile
een hele hoge score;
op het onderdeel 'pedagogisch
klimaat' werd zelfs de hoogste
score gehaald.
Vanwege deze uitslag hebben de
teamleden een etentje aangeboden gekregen van
de directie en het bestuur van
PCBO Achtkarspelen.

Op de achterste rij van links naar rechts: Ellen Bekkema (EHBO), Sander Postma, Anthony Groenveld, Bauke
H. Pultrum (EHBO),Pieter Andries v.d. Berg, juf Bruggemann, Thonie v.d. Werf en Geert Visser (EHBO)
Op de voorste rij van links naar rechts: Minne Koopmans, David Homan, Sjouke Zuidema en Eveline Fukkink.

In 2008 bestaat CBS 'de Stile'
100 jaar. Dit heuglijke feit zal uitgebreid worden gevierd op 13 en
14 juni 2008. Verschillende commissies zijn al druk bezig om er
een geweldig feest van te maken.
Ook zal er dan een reünie worden
gehouden. Hier hebben wij uw
hulp bij nodig, want wij zijn op
zoek naar adressen van oud-leer-

lingen, oud- personeelsleden en
oud-bestuursleden. Weet u
adressen, wilt u deze dan doorgeven aan de school? U kunt dit
doen via het e-mail adres van de
school: info@stile-pcbo.nl of u
kunt de namen met de adressen
doorgeven aan het schooladres
van de school: Zijlstrastrjitte 2,
9233 KJ Boelenslaan.

Ook zijn we op zoek naar oude
schoolfoto's. Heeft u foto's, dan
zou de school ze alvast graag willen hebben. Denkt u er dan wel
om, dat u uw naam en adres op
de achterkant van de foto's zet,
eventueel met het jaar, waarin de
foto is gemaakt.
Bij voorbaat dank.
Hennie de Vries,CBS de Stile

Kinderen van de streetdancecursus geven een optreden
Na vijf intensieve lessen
'streetdance', mochten de kinderen op de zesde les laten
zien wat ze allemaal hadden
geleerd van Annely Bouma.
Ouders, verzorgers en verdere
familieleden waren uitgenodigd om naar de verrichtingen
van hun kinderen te komen kijken.
Sommige kinderen waren wel
een beetje zenuwachtig voor
hun optreden met publiek,
maar op de klanken van de
opzwepende muziek gaven ze
een fantastische show weg.

Geweldig om te zien hoeveel
de kinderen geleerd hebben in
krap zes lessen. Om bij twintig
kinderen uit verschillende
groepen (groep drie tot en met
acht) 'de neuzen allemaal
dezelfde kant op te krijgen' is
toch wel heel erg knap en
beslist een compliment waard
voor zowel de kinderen als
voor Annely.
Sommige kinderen gaven nog
enkele reacties: Willeke vond
de cursus heel erg leuk en niet
al te moeilijk. Yvonne en Janna
vonden sommige 'dancemo-

ves' soms wel een beetje lastig.
Bonita vond alles leuk en
Willeke, Linda en Ilona zouden
wel vaker een cursus willen
hebben.
Yvonne, onze comediante van
de groep, zei dat ze na een les
altijd enorme last van spierpijn
had, maar zei er snel achteraan dat het maar een geintje
was (we konden het ons ook al
haast niet voorstellen, want
Yvonne lijkt wel van elastiek).
En tot slot gaf Perry aan dat hij
het heel leuk heeft gevonden,

maar dat hij toch wel blij is dat
hij vanaf nu weer een vrij man
is op de vrijdagmiddag. We
hebben toch wel wat talentjes
voorbij zien schuiven deze
middag en het zal mij niet verbazen als we een aantal van
hen over een aantal jaar op
televisie zien optreden in een
dansshowteam van John de
Mol!

Nieuws van de avonturenclub
Op 14 februari kwamen er maar
liefst 17 kinderen bij Margreet
thuis om gezellig met zijn allen
naar de film "Streep wil racen"te
gaan kijken.
De banken werden opzij geschoven , de matrassen en de kussens op de grond gelegd en zelfs
Lucca de hond vond het reuze
leuk met al die kinderen want die
kwam er lekker bij liggen op het
matras tussen de kinderen in. De
film was spannend en ook heel
erg grappig en met een zakje
chips en wat drinken werd het
een heel genoeglijke middag.
Omdat het voorjaar nu echt wel in
de lucht hangt, maakten we op 14
maart een prachtige bollenpot
met een haantje van kleurig golfkarton. Het potje werd beplakt
met allerlei kleuren knutseltouw
en zelfs de bloemen van de
hawaislingers die we over hadden gehouden van het hawaifeest bleken nog goed van pas te
komen, want die werden ook nog
op het potje geplakt.
Het eindresultaat zag er geweldig
uit en we hopen dat de bollen bij
iedereen mooi mogen uitkomen.
En dan….op woensdag 11 april…
mogen alle piraten en piraatjes

fan e Loane uit groep 4 tot en met
8 naar de Smoutte komen voor
een superspannend piratenfeest.
Veel gaan we er nog niet over
verklappen wat we dan gaan

dop/wortel uit blik eten de komende tijd)!
En dan volgt in juni alweer de
laatste
activiteit
voor
de
Avonturenclub. We gaan met zijn

doen, maar waarschijnlijk komt
Woeste Willem, de levensgevaarlijke zeeroverhoofdman wel even
langs. Kom je geschminkt en/of
verkleed, dan is de entree voor
jou gratis!

allen een speurtocht door de weilanden van Drogeham lopen met
behulp van een GPS (global positioning system). Met zo'n GPSontvanger kun je aan de hand
van radiosignalen die satellieten
uitzenden exact bepalen waar je
bent en waar je naar toe wilt. Dus
verdwalen kunnen we niet!
(Toch?) En natuurlijk sluiten we
deze middag en dus ook dit seizoen feestelijk af met patat en ijs!

In mei gaan we een windlichtje
maken van blik, dus jongens en
meisjes, vanaf nu mogen jullie
blikken gaan sparen, (dat wordt
dus veel sperciebonen en

Europa Kinderhulp zoekt gastouders
Bezorg een kansarm kind een onvergetelijke vakantie
De winter laat nog steeds op zich
wachten. Velen van u hebben de
zomergidsen al weer in huis voor
het plannen van een vakantie.

Veel kansarme kinderen uit grote
steden van Europa kunnen alleen
maar dromen van een vakantie.
De dagen zijn voor hen vaak het-

zelfde: thuisblijven in grauwe
woonbunkers en troosteloze flatgebouwen. Wat zou het mooi zijn
als óók zij eens een gezellige en

ren uit Nederland, Frankrijk,
Duits-land en Bosnië op een zorgeloos verblijf van drie weken bij
Friese gastouders.

zorgeloze tijd konden hebben, al
was het maar voor heel even.
Veel van deze kinderen kijken
reikhalzend uit naar een vakantie
die zij via Stichting Europa
Kinderhulp aangeboden krijgen.
Maar dat kan alléén met uw hulp.
Wordt het voor deze kinderen
dromen of genieten van een
vakantie? U maakt het verschil.
U kunt hen die fijne, zorgeloze tijd
bezorgen. Europa Kinder-hulp
(Friesland) is op zoek naar gastouders die een kansarm kind een
leuke zomervakantie willen bieden. Van 4 juli tot en met 17
augustus 2007 hopen vele kindeEltjo deed een emailinterview met
Gerda Postma, hier de uitkomst
1. Hoe lang woont u al in
Boelenslaan?
Vanaf mijn geboorte (ben weliswaar in het ziekenhuis in
Drachten geboren, maar hier
getogen). Heb in de tussentijd
wel enige omzwervingen gemaakt maar ben en voel me een
echte loanster.
2. Als Boelenslaan een burgemeester zou moeten hebben, wie
zou dat volgens u moeten zijn?
Ik denk dat we aan onze kandidaat-burgemeester Tjeerd van
der Zwan een prima burgemeester, ook voor Boelens-laan, hebben. In ieder geval moet het
iemand zijn die dicht bij de mensen staat.
3. Wat is volgens u het mooiste
plekje van Boelenslaan?
Ik heb niet één echt favoriet plekje maar vind bijvoorbeeld de
koartewyk een heerlijke wandelroute.
4. Wat is uw beroep naast

Drie weken Nederland lijkt kort,
maar voor deze kinderen is het
een tijd die ze de rest van hun
leven zal bijblijven. Europa
Kinderhulp is op zoek naar
enthousiaste mensen die hen
een
gezellige,
onbezorgde
vakantie willen laten meemaken.
Iedereen kan zich aanmelden
van alleenstaanden tot gepensioneerden, van paren met tot paren
zonder kinderen.

Haar e-mailadres is
jokedevriesbakker@hetnet.nl.
U kunt natuurlijk ook onze site
raadplegen op
http://www.europakinderhulp.nl
Kinderen uit: de volgende landen
logeren in de volgende periodes
in Friesland:
Nederland 23 juli - 10 augustus
Frankrijk CR 04 juli - 25 juli
Frankrijk SPF 21 juli - 11 augustus
Bosnië 30 juli - 17 augustus

Juli 2007 lijkt nog ver weg, maar
u kunt zich nu al aanmelden en
een kind een prachtige vakantie
bieden.
Wilt u meer informatie, neem dan
contact op met Joke de Vries,
Tsjalk 13 te Stiens, tel. 0582573612.
gemeenteraadslid?
Hoofd financiën en support bij de
bibliotheekservice fryslan.
5. Hoe lang woont u al in
Boelenslaan?
Dat antwoord staat bij het antwoord 1 van vraag 1
6. Noem een eigenschap van de
Loansters die u aanspreekt
Gelukkig hebben we heel veel
verschillende loansters met ook
heel veel verschillende eigenschappen.
Als ik dan toch wat moet noemen
is een eigenschap die me aanspreekt maar die niet uniek is
voor de loansters het met de
beide benen op de grond staan,
"doe maar gewoon".
7. Welke eigenschap spreekt u
minder aan?
Ook hiervoor geldt hetzelfde, kan
echt geen negatieve eigenschap
bedenken die voorbehouden is
aan de loansters.
8. Wat moet er volgens u op korte
termijn in Boelenslaan gerealiseerd worden?

Duitsland / Hannover 23 juli - 11
augustus
Duitsland Schneeberg/Delitzsch
30 juli - 11 augustus
Duitsland Oldenburg 30 juli - 17
augustus
Het fietspad langs de Boelenswei staat natuurlijk al lang op de
agenda, maar vind het ook
belangrijk dat er een toekomstvisie voor ons dorp komt, waar willen we naar toe met ons dorp,
waar wil de gemeente naar toe
met Boelenslaan. Hoe kunnen we
ons dorp leefbaar houden (de
winkel en het volksgebouw zijn
we al kwijt).
9. Hoeveel tijd bent u kwijt aan de
gemeenteraad?
Dat wisselt wel heel sterk maar
gemiddeld zit dat toch snel op
zo'n 12 uur per week schat ik in.
10. Wat is het belangrijkste wat u
de komende vier jaar in de
gemeenteraad wilt bereiken?
Ik kan alleen niet zo heel veel
bereiken maar als PvdA hebben
we bijv. werk, (onderwijs) achterstandenbeleid en leefbaarheid
hoog op de agenda staan.
Mijn persoonlijke doelstelling is
daarnaast wel om de afstand tussen de overheid, de gemeente in
dit geval, en de burger te verkleinen. De overheid is niet alleen
het logge orgaan van de regeltjes

maar kan en wil ook een samenwerkingspartner zijn die zijn burgers faciliteert en ik als ge-meenteraadslid kan en wil daar een
brug in zijn.

heb niet echt één voorbeeld.
13. Aan welke politicus hebt u
een hekel?
Verhagen vind ik irritant en erg
arrogant.

11. Waar mogen we u midden in
de nacht voor wakker maken?
Niet voor eten maar als een
vriend(in) een luisterend oor
nodig heeft, mag dat altijd.
12. Welke politicus is uw voorbeeld?
Vind Anita Andriesen een erg
sterke vrouw die dicht bij de mensen staat, heb op een bepaalde
manier ook wel bewondering voor
Marijnissen die toch veel mensen

aan zich weet te binden zonder
dat men eigenlijk weet waar hij of
de partij feitelijk voor staat, maar

14. Wat had ik ook nog moeten
vragen? Wil je die vraag ook
beantwoorden?
Een vraag die me nog al eens
wordt gesteld: waarom de PvdA
(mijn ouders zijn trouwe CDAstemmers)?
Ik heb mij bij mijn keuzes laten
leiden door de inhoud, de PvdA
staat, in mijn ogen, voor een sociaal Nederland op een realistische
manier.

Jaap Jongejan overhandigt cheque van
€ 1500,-- aan meester Jappie Borger
Zaterdag 24 maart overhandigde voorzitter Jaap Jongejan
van het Durk Pultrum Fonds
de eerste gift uit dit fonds aan
Jappie Borger, directeur van
de obs Jan van Zuilen.
Jaap gaf eerst een boeiend
overzicht over het ontstaan
van de Loane en de rol van de
SDAP en later PvdA hierin.
Mooi gevonden was de link
tussen Jan van Zuilen en de
eerste gift uit het fonds.
De school zal met deze bijdrage de nieuwe Friese methode
Studio F aanschaffen.
Jan van Zuilen verzorgde als
eerste hier het onderwijs om
zo de mensen een betere toekomst te bieden. Het Durk
Pultrum Fonds wil eigenlijk
hetzelfde. Ze stelt elk jaar geld
beschikbaar voor doelen die
gericht zijn op het verbeteren
van het leefklimaat in deze
omgeving, op het terrein van
politiek, cultuur, educatie of
sport. De beschikbare middelen komen uit de verkoop van
het Volksgebouw. Jaarlijks
wordt er maximaal € 7500,--

aan het fonds ontrokken.
Naast de overhandiging van
de eerste cheque onthulde
Jelle Witteveen de foto die
jarenlang achter het biljart

hing. Deze foto van een van
de laatste spitketen hier in de
omgeving heeft nu een plaats
gekregen in de Smoutte.
Belangstellenden voor een bijdrage uit het Durk Pultrum
fonds kunnen zich met een
verzoek richten tot het bestuur
van de stichting. Driemaal per
jaar kunnen verzoeken ingediend worden (voor 1 februari,
1 mei en 1 november). Een
aanvraagformulier kan gedownload worden van de site:
www.volksgebouwboelens
laan.nl

De "Jan van Zuilenskoalle" en de uitdaging van Techniek
Sinds twee jaar wordt er op de
"Jan van Zuilenskoalle" lesgegeven op het gebied van
"Techniek".
Dinsdagavond 20 februari, konden de ouders/ verzorgers en
andere belangstellenden kennismaken met dit nieuwe vak. Dit
door samen met de kinderen een
bepaalde op-dracht uit te voeren.
Als thema voor deze avond werd
vervoer gekozen, een thema
waar de kinderen de afgelopen
twee weken mee bezig waren
geweest.
De uit te voeren opdrachten bv.
maak samen met je kind een auto
of maak een computermatige
constructie voor een brug, bleek
voor de ouders en de kinderen
een uitdaging te zijn. Naar aanleiding van deze avond kunnen we
dan ook concluderen dat het vak

"Tech-niek" een zeer leerzaam
vak is. De kinderen leren niet
alleen praktijkmatig hoe iets in
elkaar zit en functioneert, maar

Bovendien was de opkomst van
de ouders/verzorgers en de
andere belangstellenden hoog en
verliep de avond in de welbeken-

ook de onderlinge samenwerking
wordt gestimuleerd door samen
aan een opdracht te werken.

de gezellige, ongedwongen sfeer,
die
voor
de
"Jan
van
Zuilenskoalle" zo kenmerkend is.

Nieuws van de kidsclub
Op 7 februari hebben de kinderen
een mooie windgong gemaakt
met echte belletjes.
Op 21 februari maakten we een
tamboerijn van papieren bordjes
met macaroni. Omdat het carnavalstijd was mochten de kinderen
verkleed komen. Na het knutselen was er nog een kwartiertje
disco, hier kwamen de zelfgemaakte tamboerijns goed van
pas!
Op 7 maart was er gym-/dansles
onder leiding van juf Annely.
Het thema was "Poezen". De kinderen vonden het prachtig.
Om de lente in te luiden hebben
we op 21 maart een bloempotje
beschilderd en kregen de kinderen het potje met daarin een
viooltje mee naar huis.
In de week voor Pasen, op 4

april, gaan we een paaskuiken
maken en op 18 april gaan we
een schat zoeken!

Kom je dan ook naar de Smoutte
van 14.00 - 15.00 uur?
Vrijwilligsters van de kidsclub

www.nijsfaneloane.nl

Jeugdhonk de Smoutte wordt goed bezocht!
In september van 2006 is het
jeugdhonk van Boelenslaan
(her)opent nadat deze een noodzakelijke verbouwing heeft ondergaan.
Vanaf die dag zijn we met z'n
allen druk bezig om het voor de
jeugd zo gezellig mogelijk te
maken. Afgelopen maand is er
zelfs een playstation 2 aangeschaft om in te spelen op de
behoeften van de jongeren.
Het jeugdhonk is om de week
open op vrijdagavond. Op deze

avonden zijn er altijd activiteiten
te doen voor de jongeren. Dit
kunnen doe activiteiten zijn zoals
een dart toernooi maar ook denk
activiteiten zoals een quiz staan
op het programma. Bij deze activiteiten zijn leuke prijzen te winnen die bij de jongeren vaak goed
in de smaak vallen.
Door de inzet van de afgelopen
maanden zien we dat steeds
meer jongeren de avonden in het
jeugdhonk bezoeken. Waren er
vorig jaar en begin dit jaar stan-

daard vier bezoekers aanwezig,
ligt dit bezoekersaantal nu op
negen a tien per keer. Dit is voor
het jeugdhonk een goede ontwikkeling en zo blijven we met z'n
allen gemotiveerd om ons ook de
komende tijd voor de volle 100%
te geven. Ben je tussen de 10 en
15 jaar en lijkt het je leuk om eens
te komen? Kom dan gerust langs
bij jeugdhonk de Smoutte!
Albert Koers
Jongeren-opbouwwerker
Timpaan-Welzijn

Camping “Rest mei Romte” geopend door wethouder
Maandag 12 maart werd de camping van Sjaak van der Schaaf
aan de Bethlehemsreed door
wethouder Willem van der Wal
van de gemeente Achtkarspelen
feestelijk geopend.
Sjaak van der Schaaf opende het
woord en heette iedereen welkom op zijn nieuwe camping
“Rest mei Romte”. Daarna gaf hij
het woord aan wethouder Willem
van der Wal.
De wethouder roemde in zijn toespraak de ondernemingsgeest
van Sjaak, die nu naast zijn
worstmakerij een camping gaat
runnen. Verder kon de wethouder ook nog vertellen dat de
investering nogal hoger was uitgevallen dan aanvankelijk was
gepland.

Na zijn toespraak opende hij
onder het toeziend oog van zo’n
50 belangstellenden de camping

door een lint door te knippen.
Na de opening werd er door
Sjaak een kleine rondleiding
gegeven over de camping met 25
plaatsen.
Zo toonde hij de kinderboerderij,
de kast met informatie over de
doktersdiensten en fietspadroutes, de sanitaire voorzieningen en
het ketelhuis. Ook kon Sjaak nog
vertellen dat er ruim 1000 meter
kabel in de grond was gelegd.
Na de rondleiding was er tijd voor
een hapje en een drankje.
In de gemeente Achtkarspelen
wordt het initiatief om te kamperen bij de boer aangemoedigd.

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: 25 mei 2007
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:
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

