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

Durk Pultrumfonds steunt spelweekcommissie
Het organiseren van een spelweek is tegenwoordig een dure
aangelegenheid. Daarom zijn
er naast de verkoop van loten
andere middelen nodig om de
begroting rond te krijgen.
Plaatselijk Belang ondersteunt
de commissie financieel met
een jaarlijkse bijdrage maar
ook worden sponsoren benaderd voor een bijdrage. In
2006 is uit de Stichting Volksgebouw Boelenslaan het Durk
Pultrumfonds ontstaan. Het
Fonds eert hiermee de man
die zich inzette voor een verenigingsgebouw dat ten goede
moest komen aan de plaatselijke bevolking. Doelstelling van
de stichting is het bevorderen
van het leefklimaat op het plat-

teland op het terrein van politiek, onderwijs, cultuur en
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 7.500 euro
aan het fonds onttrokken. Als
spelweek commissie zijn wij
blij met de bijdrage van 300
euro die we mochten ontvangen.
Het bestuur van het fonds
geeft hiermee aan dat wij voldoen aan de gestelde voorwaarden die zijn verbonden
aan het toekennen van de subsidie.
Tjeerd Boomsma.
Voorzitter Spelweekcommissie
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Countrylinedansen
in Smoutte
Vanaf 13 september beginnen de Independent Country
Dancers weer met lessen in
de Smoutte. Voor 12 euro per
maand kan er mee worden
gedanst. Opgave bij de
dansleraar op 0512-341471 /
06-10440113. Opgave kan
door beginners en gevorderden.

Durk Roffel gestopt
Durk Roffel heeft aangegeven te stoppen met Nijs fan ‘e
Loane. De redactie bedankt
hem via deze weg nogmaals
voor de bijdragen van zijn
hand.

www.nijsfaneloane.nl

Het nieuwe bankje aan de Speklaan
Stichting Woningbouw Achtkarspelen (S.W.A.) heeft in het
kader van haar eeuwfeest:
S.W.A. 100 jaar actief, aan alle
dorpen in Achtkarspelen een
bankje geschonken .
Plaatselijk Belang mocht een
locatie aanwijzen en we hebben gekozen voor een plek
aan de Spekloane t.o. perceel
27 (Kees/Aukje). Omdat hier
een fietsroute langs gaat en
het bovendien ook nog een
drukke wandelroute is heeft
Plaatselijk Belang voor deze
plek gekozen.

Op 15 Juni is het bankje officieel aangeboden aan Plaatselijk Belang. van de Loane,
door de heren Riekele Heida
en Johannes Douma van

S.W.A. Plaatselijk belang is
erg blij met het bankje en wil
vanaf deze plaats S.W.A. heel
hartelijk bedanken.
Minke Adema

Geen verkeerde keuze hebben we al kunnen constateren,
want er wordt al volop gebruik
van gemaakt.

Nieuw redactielid Nijs fan ‘e Loane
Met ingang van deze krant
heeft Nijs fan ‘e Loane er een
nieuw redactielid bij. Welmoed
Benedictus van de Andrys
Geartswei komt ons team versterken.
Nog enkele weetjes over
Welmoed:
* ze woont samen met Henk
en papegaai Toby
* ze is 23 jaar
* ze studeert Communicatie en
Informatiewetenschappen aan
de RUG in Groningen en is
afgestudeerd in Frans
* ze is oorspronkelijk afkomstig

uit Gorredijk
* ze heeft als hobby's: lyra
spelen bij een drumband, zingen in een popkoor, barbie's
verzamelen, winkelen, rommelmarkten afstruinen, muziek
luisteren, lezen, koken, sieraden maken
* ze is administratief medewerker bij een mechanisatiebedrijf
in Gorredijk
U kunt Welmoed op straat
tegenkomen voor een straatinterview en ook bij evenementen kan het zijn dat ze een verslag maakt.

Oog en oor in ieder dorp

Ombudsteam Achtkarspelen gaat daadwerkelijk van start!
Maandag 4 juni is met een
foto-sessie voor het Volksgebouw in Boelenslaan het
startsein gegeven voor het
Ombudsteam Achtkarspelen.
Omdat veel inwoners van de
gemeente moeite hebben om

het juiste spoor te vinden in de
wirwar van instellingen, organisaties en bureaus heeft de
gemeentelijke PvdA besloten
tot het oprichten van dit
ombudsteam, dat de ogen en
de oren moet vormen in de elf
dorpen in de gemeente.

De vertegenwoordiger van het
ombudsteam is er om de inwoners te helpen wegwijs te worden met betrekking tot regelgeving, het invullen van formulieren, het vinden van de juiste
persoon of instantie voor hun
problemen of vragen.

Daarbij denkt het team aan
vragen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), het invullen van het
belastingformulier, problemen
op de werkvloer, juridische
conflicten, kortom eigenlijk
alles waar je als burger mee te
maken kan krijgen.
Het ombudsteam bestaat uit
de volgende personen uit de
diverse dorpen in de gemeente:
Augustinusga, Eerde de Bruin,
tel. 0512-351847
Boelenslaan, Anneke Jongejan, tel. 0512-341706
Buitenpost, Willem van der
Bijl, tel. 0511-542431
Drogeham, Francisco Stuit /
Linda van der Berg, tel. 0512880781
G e r k e s k l o o s t e r / St r o o b o s ,
Wendy Laanstra, tel. 0512350850
Harkema, Joop Bekkema, tel.
0512-362726
Kootstertille, Andries de Boer,
tel. 0511-543910

Surhuisterveen/Surhuizum,
Bonne Helfrich, tel. 0512364484
Twijzel/Twijzelerheide, Geert
Veenstra, tel. 0511-543608
Het ombudsteam wordt ondersteund door de zogenoemde
"achterwachten". Dit zijn specialisten op het gebied van
WMO, sociale zaken en bijstand, politie- en justitiële
zaken, onderwijs, arbeidsrecht, schuldsanering, discri-

minatie, etc.
Het ombudsteam is er voor
alle inwoners van Acht-karspelen en staat voor u klaar!
Op de foto van links naar
rechts: Andries de Boer,
Anneke Jongejan, Willem van
der Bijl, Bonne Helfrich, Linda
van der Berg, Eerde de Bruin,
Joop Bekkema en Francisco
Stuit.
Wendy Laanstra ontbreekt op
de foto.

Straatspeeldag 13 juni op de Piter Jellesstrjitte
Op 13 juni jongstleden waren
de kinderen de baas in de
Piter Jellesstrjitte en op het terrein van de Smoutte. Die dag
deden zowel de kinderen van
"De Stile" als die van de "Jan
van Zuilenskoalle" mee aan de
VVN Straatspeeldag. Op die
dag waren er in het hele land
dergelijke activiteiten gepland
om aandacht te vragen voor
de vaak onveilige situaties op
straat voor spelende kinderen.
Specifiek voor Boelenslaan
wilden beide basisscholen de
aandacht vestigen op de
onveilige situaties in het dorp,
veelal veroorzaakt door mensen die binnen de bebouwde

kom veel te hard rijden. Vaak
gebeuren er bijna ongelukken
met kinderen die op straat spelen en fietsen, aldus Diet
Bruggemann-Holwerda, directeur van Christelijke Basis-

school "De Stile". Maar op de
VVN Straatspeeldag hoefden
de kinderen en hun ouders
zich niet druk te maken over
roekeloze automobilisten in de
straat: de Piter Jellesstrjitte

was die dag niet toegankelijk
voor verkeer en vormde het
toneel voor bijna 100 spelende
kinderen.
Nadat de wethouder Sjon
Stellinga de dag had geopend
konden de kinderen in groepjes van zo'n 5 leeftijdsgenootjes een heel parcours van verschillende spelletjes afleggen.
Zo konden kinderen aan de
takken van de bomen bij de
Smoutte laten zien hoe lang ze
aan de pijpen van een broek
konden hangen. Op het grasveldje langs Piter Jellesstrjitte
streden andere groepjes tegen
elkaar in het onderdeel broeklopen. Op de straat hielpen
ouders kinderen met steltlopen
en werden prachtige tekeningen met krijt op het wegdek
aangebracht. Dit is slechts een
kleine greep uit alle verschillende spelletjes waaraan alle

kinderen, van kleuter tot de
bijna-schoolverlaters, van de
beide basisscholen die ochtend mee konden doen.

speeldag ook geslaagd in de
zin van dat mensen nu beter
gaan nadenken over hun
eigen verkeersgedrag in dit

Foto: De Feanster/Atze H. van der Ploeg

Hoewel het even leek dat het
weer het zou laten afweten,
bleef het toch de hele ochtend
droog en kunnen de scholen
spreken van een zeer geslaagde speeldag. Hopelijk is deze

kinderrijke dorp, zodat de
straat zowel voor volwassenen
als voor kinderen een veilige
plek is.
Welmoed Benedictus

Interview met Minke Adema
Eltjo deed een interview met
Minke Adema, voorzitter van
Plaatselijk belang en oudgemeenteraadslid voor de
FNP
Vraag 1: U bent door voorkeur
stemmen op een ander net
niet in de raad gekomen. Hoe
groot was en is de teleurstelling?
Toen de uitslagen bekend werden gemaakt op de verkiezingsdag, was het eerst een
grote teleurstelling ( ik had nog
26 stemmen nodig gehad )
Maar het bevalt me ondertussen prima dat ik niet meer in
de raad zit, het was een hele
verantwoordelijkheid.
Voor
veel mensen zou het goed zijn
om ook eens in de gemeenteraad te zitten, je ziet de dingen
ook eens van de andere kant
en je leert er veel van.

Vraag 2: Als Boelenslaan een
burgemeester zou moeten
hebben, wie zou dat volgens u
moeten zijn?
Iemand die boven de partijen
staat, dus onpartijdig is, dicht
bij de mensen staat, eerlijk en
rechtvaardig is en knopen
weet door te hakken.
Vraag 3: Wat is volgens u het
mooiste
plekje
van
Boelenslaan?
Eigenlijk vind ik de hele Loane
mooi maar als ik vanaf
Surhuisterveen kom en de
Boelenswei insla vind ik het
elke keer weer een prachtig
gezicht.
Vraag 4 : Wat is uw beroep
naast voorzitter van plaatselijk
belang?
Sinds 1 januari 2007 ben ik
met pre pensioen, daarvoor
heb ik 31 jaar bij de thuiszorg
gewerkt waarvan de laatste 16

jaar als verzorgende in de wijk.
Vraag 5 : Hoelang woont u al
in Boelenslaan?
Vanaf 1954 tot ± september
1966 en vanaf 1 april 1988 tot
nu.
Vraag 6: Noem een eigenschap van de Loansters die u
aanspreekt
Je kunt alle loansters niet over
één kam scheren, maar een
bepaalde kern kan je van op
aan.
Vraag 7: Welke eigenschap
spreekt u minder aan?
Het zelfde als vraag 6 en een
bepaalde kern vindt dat er
nooit iets voor hen gedaan
wordt.
Vraag 8: Wat moet er volgens
u op korte termijn in Boelenslaan gerealiseerd worden?
Het
fietspad
langs
de
Boelenswei en het verharden
van het trapveldje, maar ik ben

er achter gekomen dat op
korte termijn niet bestaat.
Vraag 9: Hoeveel tijd bent u
kwijt aan de werkzaamheden
voor plaatselijk belang?
In uren kan ik het niet uitdrukken maar als voorzitter toch
wel behoorlijk veel tijd, het is
echt niet klaar met één keer
per maand vergaderen.

Vraag 10:Wat is het belangrijkste wat u de komende vier jaar
in het dorp wilt bereiken?
Zie vraag 8 en proberen het
dorp leefbaar te houden en
volgens mij hoeft dat niet te
betekenen dat je een supermarkt in je dorp “moet” hebben. De meeste jongere mensen hebben een auto en gaan

elders naar de grotere supermarkten boodschappen doen
en voor de ouderen zou je een
andere oplossing kunnen vinden.(b.v. een boodschappendienst op-zetten).
Veel belangrijker zijn scholen
op een dorp voor de leefbaarheid.
Vraag 11:Waar mogen we u
midden in de nacht wakker
maken?
Voor noodgevallen en laat me
voor de rest maar lekker slapen.
Vraag 12: Welke politicus is
uw voorbeeld?
Heb ik niet.
Vraag 13:Aan welke politicus
hebt u een hekel?
Er is er wel één maar ik ga
geen namen noemen, insiders
weten wie ik bedoel.
Vraag 14: Wat had ik ook nog
moeten vragen? Wil je die
vraag ook beantwoorden?
Niets, 14 vragen zijn wel genoeg.

Nieuws van CBS ‘De Stile’
In de afgelopen maanden hebben er weer verschillende activiteiten plaatsgevonden op ‘de
Stile’.
De leerlingen van groep 1 en 2
zijn op bezoek geweest bij de
Fam. v.d. Meulen aan de Ds.
Visscherwei om de lammetjes
te bekijken. De kinderen vonden het bezoek geweldig en ze
keken hun ogen uit. We willen
hierbij de Fam. v.d. Meulen
nog bedanken voor de enorme
gastvrijheid.
Op vrijdag 27 april j.l. had de
activiteitencommissie
een
oranjefeest georganiseerd in
en om school. Op het schoolplein werden allemaal spelletjes gedaan, die in het teken

stonden van Koninginnedag.
Zo konden de leerlingen schatgraven, sjoelen, zaklopen,
steltlopen, vlaggetjes steken
en na de spelletjes was het tijd
om poffertjes te eten. Het
oranjefeest werd een groot
succes en voor herhaling vatbaar.
De feestelijke schooldag is dit
jaar gevierd op vrijdag 29 juni
j.l.
Het thema van deze dag was
“WATER”. Veel leerlingen kwamen verkleed op school b.v.
als matroos, zeemeermin,
zwemmer of als piraat. De kinderen gingen onder begeleiding in groepjes door het dorp
voor een survivaltocht. Ze had-

den allemaal een knapzak
mee voor onderweg, gevuld
met eten en drinken.Terug op
school stonden de pannenkoeken klaar, gebakken door
enkele ouders.
Tijdens het eten was er een
muzikaal optreden van mevr.
J. Notenbomer en mevr. M.
Sietses. Ze speelden zeemansliedjes op de trekzak,
zoals “daar was laatst een
meisje loos” .,
“Berend Botje”,
”Varen, varen” 
enz. De dag was een groot
feest.
De school zal de komende tijd
een grondige verbouwing
ondergaan. In de zomervakan-

tie worden alvast enkele voorbereidingen getroffen.
Het bouwbedrijf zal er voor
zorg dragen dat de verbouwing wordt uitgevoerd met zo
weinig mogelijk overlast en
start na de zomervakantie.
Na vele jaren zich met veel
plezier te hebben ingezet voor
onze school, neemt mevr. D.
Bruggemann – Holwerda afscheid als directeur van CBS
‘de Stile’.
Vanaf 1 september a.s. zal zij
gebruik gaan maken van de
FPU-regeling. Ter gelegenheid
hiervan zal er op donderdagavond 6 september a.s. vanaf
19.30 uur een afscheidsreceptie worden gehouden in “de
Smoutte” voor ouders en

belangstellenden.
We vinden het erg jammer dat
ze vertrekt, maar we hopen dat
ze nog heel lang mag genieten
van haar vrije tijd samen met
haar man en kinderen.
Inmiddels is de nieuwe direc-

teur ook al bekend. Het is dhr.
Tj. de Haan uit Augustinusga.
Dhr. De Haan is ook directeur
aan de PCBS ‘de Saad’ te
Augustinusga. We wensen
hem veel succes op “de Stile”
en hopen, dat hij zich gauw
thuis zal voelen op “de Stile”.

''Thuishulp denkt mee''

Cliënten langer zelfstandig door ondersteuning van thuishulp
U kent Thuiszorg De Friese
Wouden natuurlijk van onze
hulp in de huishouding. Wij
hebben speciaal opgeleide
thuishulpen in dienst die extra
taken op zich nemen. Zij helpen niet alleen bij het huishouden maar hebben ook een signalerende taak. “Een thuishulp
denkt mee'', zegt Marieke
Jaski, relatiebeheerder Huishoudelijke
Verzorging
in
Oosterwolde. “We assisteren
bijvoorbeeld cliënten die niet
weten wat er in de huishouding
moet gebeuren na het overlijden van hun partner. De organisatie van de huishouding is
ook belangrijk voor mensen
met beginnende dementie.''
Praten
“Praten, een blokje om, begeleiden bij doktersbezoek,
attenderen op een regelmatige
douchebeurt - en wanneer de

cliënt dit zelf niet meer kan - de
verzorging inschakelen en
cliënten wijzen op diensten als
de kapper of pedicure aan
huis. De cliënt weet vaak niet
wat er allemaal mogelijk is en
de thuishulp is op de hoogte
van alle voorzieningen. Iedere
thuishulp heeft een productenwaaier met daarin een overzicht van alle diensten van
Thuiszorg De Friese Wouden.''
Niet alleen bij ouderen komt de
thuishulp over de vloer. Jonge
alleenstaande ouders met kleine kinderen kunnen huishoudelijke hulp krijgen als zij (tijdelijk) ziek zijn of een beperking
hebben. Alleenstaanden kunnen na ontslag uit het ziekenhuis op gang worden geholpen
in hun huishouding. De thuishulp maakt schoon, doet de
was en geeft, waar nodig,
advies en voorlichting over bij-

voorbeeld het boodschappen
doen en het bewaren van
voedsel.
Indicatie
Hoe vaak een thuishulp langskomt verschilt per situatie. De
gemeente geeft hiervoor een
indicatie. Anders dan bij de
alphahulp het geval is, wordt
de thuishulp bij ziekte en
vakantie altijd vervangen door
een collega.
Onze cliënten zijn dankbaar
voor deze ondersteuning. Als
je het niet meer redt met alleen
huishoudelijke hulp, dan bieden wij die extra zorg en aandacht. Op die manier kunnen
cliënten zo lang mogelijk thuis
blijven wonen. En dat is wat de
meeste mensen toch het liefste willen. Kijk voor meer informatie op www.tfw.nl of bel
0900 8801 (€ 0,10 pm).

Foto-impressie SBW sportgala 2007 korfbal Boelenslaan
Geert Huisman uit Kootstertille maakte onderstaande foto’s op 14 juni van het SBW-Sportgala
2007 van het korfballen in Boelenslaan

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
Geurt Pieter Maassen van den Brink, Domela Nieuwenhuisstraat 5, 9233 KN Boelenslaan.
Tel: 0653-310521 geurt@nijsfaneloane.nl (vanaf 1 juli Feanbei 4, 9231 NB Surhuisterveen)
Welmoed Benedictus, Andrys Geartswei 6, 9233 KW Boelenslaan. Tel:0628-924307
welmoed@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: 24 september 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:
11 september, 9 oktober, 13
november en 11 december 2007.
Aanvang 19.30 uur.

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

