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

Nieuws van Plaatselijk Belang
Feestavond in de Smoutte
Waarschijnlijk heeft u rond de
tijd dat het Nijs fan ´e Loane
uitkomt al een uitnodiging in
de bus maar we doen het ook
nog maar even in het krantje.
Plaatselijk belang nodigt ook
dit jaar alle inwoners van
Boelenslaan uit voor een
feestavond, en wel op vrijdag
19 oktober . Dit jaar kunt u
genieten van een optreden
van Griet Wiersma.
Deze avond is bedoeld ter
bevordering van de leefbaarheid en de saamhorigheid. En
niet te vergeten voor iederéén
die als vrijwilliger iets doet om
dit te bevorderen.
De toegang is gratis, maar u
dient zich wel op te geven.
Dit kan bij Minke Adema
tel:342405 of Anneke van der
Veen tel:342668. Doe dit wel
tijdig, want Vol is Vol.
Voortgang Trapveldje
Ons geduld is aardig op de
proef gesteld, maar nu komt er
toch schot in de zaak. De procedure voor de vergunning
van het hekwerk is doorlopen
en er zijn geen bezwaren binnen gekomen. Dus heeft de
gemeente
het
hekwerk

besteld en wordt het waarschijnlijk in week 41 geplaatst.
Intussen is er overleg geweest
met enkele mensen van de
gemeente en o.a. Siebe (voor
het uitgraven van het terrein),
Lammert namens de straters
en Minke namens plaatselijk
belang om één en ander op
elkaar af te stemmen.
Als Siebe het terein heeft uitgegraven, zand er in is gekomen, en het hekwerk is geplaatst dan kunnen de straters
aan het werk.
In december 2006 heeft plaatselijk belang een verzoek
ingediend bij Plattelânsprojekten Noordoost Fryslân,om
een bijdrage beschikbaar te
stellen voor het project
“Trapveldje
Boelenslaan”.
Men heeft positief gereageerd
en is bereid ons een bijdrage
toe te kennen.
Samen met de bijdrage van de
gemeente
Achtkarspelen,
Woonbedrijf regio Oost, de
vereniging SpaVo en plaatselijk belang hebben we de
financiën rond.
Binnenkort wordt er met de uitvoering begonnen en we
hopen dan ook dit jaar het project : Verharden Trapveldje
Boelenslaan te realiseren.
Minke Adema
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Boodschappendienst
Jettie Notenbomer reageerde op het interview van
Minke Adema, die een boodschappendienst in Boelenslaan wel ziet zitten.
“Ik heb belangstelling om iets
dergelijks op te zetten,dit wel
tegen een redelijke vergoeding.”
Heeft u belangstelling neem
dan telefonisch contact op
met Jettie Notenbomer op
telefoonnummer
0512342687.
Jettie kan dan bij u langskomen om het een en ander te
bespreken.

www.nijsfaneloane.nl

-

Groots en warm afscheid van juf Bruggemann
van CBS ‘de Stile’ te Boelenslaan
Donderdag 6 september j.l.
heeft juf Bruggemann afscheid
genomen van haar school “de
Stile”. Ze is per 1 september
gestopt met werken, want juf
Bruggemann heeft gebruik
gemaakt van de FPU-regeling.
Sinds 1980 heeft ze op de Stile
gewerkt. Ze is begonnen als
stimuleringskracht op de kleuterschool “Lyts Begjin” aan de
Spekloane. In die tijd waren de
kleuterschool en de lagere
school nog gescheiden.
In 1985 werden beide scholen
samengevoegd en ontstond
de basisschool CBS ‘de Stile’.
In die tijd kreeg juf Bruggemann een vaste benoeming
als leerkracht in groep 3, 4 en
5 en in januari 1994 werd ze
directeur van de school.
Vanwege het afscheid hadden
het team en de leerlingen een
afscheidsfeest georganiseerd
voor juf Bruggemann en haar
man. Donderdagmorgen rond
09.00 uur arriveerden juf Bruggemann en haar echtgenoot in
een “old-timer” bij school, waar
de leerlingen, allen feestelijk
verkleed, haar uitbundig verwelkomden met een lied.
Hierna moesten juf Brugge-

man en haar echtgenoot
plaatsnemen in een sjees.
Er werd een rit door het dorp
gemaakt; juf Bruggemann met
haar man voorop in de sjees,
gevolgd door de leerlingen.
Alle leerlingen waren feestelijk
verkleed en hadden hun fietsen versierd. Het was een
mooi gezicht. De rij werd
gesloten door een draaiorgel,
dat zorgde voor de muziek.
Terug op school werd iedereen
getrakteerd op drinken en
gebak, waarna de leerlingen
allerlei liedjes zongen en leuke
stukjes opvoerden voor juf en
haar man.
Na de pauze konden de leerlingen zich uitstekend vermaken op een springkussen
en ter afsluiting was er voor
iedereen patat en een ijsje.
De leerkrachten en de leerlingen hebben juf Bruggemann
een onvergetelijk en ontroerend afscheid bezorgd. Juf
Bruggemann en haar echtgenoot waren er erg van onder
de indruk.
’s Avonds vond er een af-

scheidsreceptie plaats voor
ouders, genodigden en belangstellenden in dorpshuis
’de Smoutte’, aangeboden
door het bestuur van PCBO
Achtkarspelen.
In een bomvolle zaal werden,
onder het genot van een
drankje en een hapje, enkele
speeches gehouden, waarin
juf Bruggemann bedankt werd
voor haar geweldige inzet voor
de school en haar persoonlijke
belangstelling voor iedereen.
Als verrassing was er een
muzikaal optreden. De groep
bestond uit haar eerste groep
leerlingen, waarvan ze directeur was en haar laatste groep
leerlingen.
Ze werden op gitaar begeleid
door juf Wilma en meester
Daniël, oud-leerkrachten van
de Stile. Zelfs Sinterklaas
kwam per fiets met vele toeters en bellen op bezoek om
enkele anekdotes met juf
Bruggemann door te nemen.
Tot slot hield juf Bruggemann
zelf nog een speech, waarin ze
de vele aanwezigen bedankte
voor het geweldige afscheid
en de vele cadeaus.

Nieuws van de avonturenclub
De afsluiter van vorig seizoen
vond plaats op 20 juni. We gingen naar educatieve leerboerderij “de Hamster Mieden” in Drogeham, om o.a.
een speurtocht door de weilanden te maken met een g.p.s.
systeem. Het was nog even
spannend wat het weer zou
gaan doen, want het regende
al dagen, maar die woensdagmiddag was een prachtige
stralende dag. De kinderen
werden in twee groepen
verdeeld, de ene groep bleef
achter op de boerderij en konden daar pony rijden, trampoline springen, op de hooizolder
spelen, het kleinvee verzorgen, enz.

kinderen wijs dat daar een
gevaarlijk wild zwijn los rond
liep. (Horen we hem al knorren?) Sommige kinderen
liepen brandnetelprikken op,
maar leerden dat in de buurt
van brandnetels ook weegbree
groeit, en dat je door met
gekneusd weegbreeblad over
de bultjes te wrijven, je de jeuk
weg kunt nemen.
Op een gegeven moment kwamen we bij een sloot en mochten de kinderen proberen met
een polsstok aan de overkant
van de sloot te komen. Veel
kinderen belandden midden in
het water! Groep één was
inmiddels ook al aan het lopen
en toen groep twee weer was
aangekomen op de boerderij ,
Groep twee ging op weg met konden die nog even een uurthet g.p.s. systeem. Het was je spelen en aan het einde van
een mooie maar ook span- de middag vertrokken we naar
nende tocht voor de kinderen. het huis van Margreet, waar
De grote zwarte labrador we in de tuin lekker patat en ijs
Blacky van boer Thom Krol gingen eten. Om half zeven
liep ook met ons mee. Op een vertrok
iedereen
weer
gegeven moment moesten we huiswaarts,
moe
maar
door een weiland met een voldaan!
kudde koeien, met een pasgeboren kalf. De koeien werden De herfst is inmiddels weer in
erg onrustig van de hond en volle gang gezet en dus maakt
daar werden de kinderen wel de avonturenclub zich weer op
wat bang van. Hanna maakte
zich erg zorgen over haar rode
shirt, dat daar de koeien juist
op af zouden komen, maar
gelukkig bereikten we veilig
het hek. Ook moesten we
goed uitkijken voor de ‘bootytraps’(lees: koeienvlaaien) in
het lange hoge gras. Mark
stapte er bijna tot zijn enkels
in. Heeft je moeder die sokken
nog schoon gekregen, Mark?
Op een gegeven moment
moesten we door een stukje
donker bos met hele oude
bomen. We maakten de

voor een nieuw seizoen vol
met sport en spel, knutselen,
een educatief uitje, enz. Én
met maar liefst drie nieuwe
gezichten
erbij,
namelijk
Madeleine Jager (stapt over
van de kidsclub naar de avonturenclub), Ellie van Dekken
en Hennie Groenveld. Met zijn
allen hebben we weer een leuk
programma in elkaar gezet.
Hier volgt het programma tot
en met december met de data
onder voorbehoud.
3 oktober: Gaan we op de fiets
naar de spitkeet in Harkema
en komen we van alles te
weten over hoe de mensen
vroeger woonden en leefden.
7 november: Detectivefeest.
Als zijn kostbare tijd het toelaat, komt Jack o’Malley van
de inlichtingendienst in Washington hoogstpersoonlijk uit
Amerika om de kinderen
de fijne kneepjes van het
speurwerk bij te brengen.
19 december: Dan zitten we
inmiddels in het winterseizoen
en gaan we een toepasselijk
knutselwerkje maken.

Theaterkaravaan komt naar de Smoutte
Woensdag 17 oktober komt de
Theaterkaravaan in Boelenslaan. De voorstelling heet
“Everstam Geef Acht” en wordt
verzorgd door Theatergroep
Zon.
Soldaat Everstam: "Geef acht"
Op een klein eilandje houdt
soldaat Jan Everstam al jaren
de wacht. Zolang zelfs, dat het
lijkt dat de legerstaf hem totaal
vergeten is. Everstam heeft
zijn wachthuisje inmiddels
omgetoverd tot een gezellige

vakantiewoning en op het
eiland heerst een serene rust
 tot kolonel Bufallo verschijnt.
Zij meldt Everstam, dat
vreemde gasten bezit willen
nemen van het eiland en gezamenlijk bedenken ze plannen
om dit te voorkomen. Maar
met de snuggere Everstam
weet je nooit hoe dit afloopt
..
Maar dat het letterlijk en figuurlijk een “knallende” voorstelling
gaat worden is zeker.

Deze voorstelling is voor alle
leeftijden van 4 jaar tot 66 jaar.
Het begint om 14.00 in de
Smoutte.
Entree : 1 euro
Tot dan allemaal. Vrijwilligers
Kidsclub / Avonturenclub

Gymvereniging Spring en Klim
Hallo jongens en meisjes,
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 uit Oldekerk. Lammie heeft al 20 jaar ervaring

Voor groep 1 en 2 begint de
les op maandagmiddag van
15.45 – 16.30. Heb je ook zin
om mee te doen?
Kom eens langs en doe mee,
de eerste 2 lessen zijn gratis.
als gymleidster.
Tijdens de lessen zijn de kinderen verzekerd tegen ongevallen.

Tot ziens
Madeleine Jager tel : 342788
Joke Arkema tel : 342652

Drukke maar geslaagde Spelweek van Boelenslaan
De spelweek in Boelenslaan
zit er weer op. De commissie
die in samenwerking met De
Smoutte en de korfbalvereniging het programma had
samengesteld kan terugkijken
op een geslaagde week.
* Tuinen
Dit jaar was het thema sprookjes. De deelname was dit jaar
iets minder dan vorig jaar maar
de uitbeeldingen waren prachtig om te zien. Vooral aan de
Rattenvanger van Hamelen
van Koos en Lineke Hoekstra
was veel aandacht besteed en
deze uitbeelding ging dan ook

terecht met de eerste prijs aan
de haal. De buurtprijs ging
deze keer naar de Zijlstrastrjitte.
Aan deelname aan de
activiteiten was geen gebrek
en er was voor elke inwoner
van het dorp iets te beleven.
* Dinsdag
Dinsdagavond startte de spelweek met bingo voor ouderen.
* Woensdag
Op woensdag was het de
beurt aan de allerkleinsten en
werden er weer ballonnen

opgelaten en gaf poppentheater Drie in de Kast een leuke
voorstelling in dorpshuis De
Smoutte.
Aan het volleybaltoernooi
deden maar liefst negen ploegen mee en er werd fanatiek
gestreden om de felbegeerde
beker. De ploeg van Roodkapje won overtuigend, gevolgd door de prinsessen en
Sneeuwwitje.
* Donderdag
Ook de vossenjacht voor de
jeugd kon zich verheugen op
een goede deelname, maar
liefst zestig kinderen gingen op

het programma toch worden
afgewerkt. Ook voor de volwassenen stond de zeskamp
op het programma. De zege
ging deze keer naar de ploeg
van Assepoester onder leiding
van Johannes Kooistra. Zij
mogen volgend jaar de beker
weer verdedigen.
Na afloop bleef het nog lang
gezellig in het Loanehiem met
live muziek van stemmingsorkest Tryout.

speurtocht naar de vossen in
het dorp.
‘s Avonds werd er in tweetallen
blind eieren gegooid waarbij
het de bedoeling was om
gehinderd door een kleed zo
ver mogelijk een ei te gooien.
Hierna mocht men een mechanische stier beklimmen om te
proberen hier zo lang mogelijk
op te kunnen blijven zitten.
De beste van deze twee
onderdelen bleken Anne
Bekkema en Anko van der
Heide. Op de tweede plaats
eindigden Doede en Joke
Kooistra, gevolgd door Jan
Boomsma en Kees Alma. Na
de prijsuitreiking in De
Smoutte kon er worden
genoten van een optreden van

Henk Mustang.
* Vrijdag
Op vrijdag brak vlak voordat

de zeskamp voor de jeugd zou
beginnen, de zon door en kon

* Zaterdag
De spelweek werd afgesloten
met een fietstocht rond De
Leyen en een dropping met
schrikelementen. De negentig

deelnemers werden nabij
Strandheem
gedropt
en
moesten aan de hand van
opdrachten hun weg weer
terug zien te vinden. Onderweg had de commissie ervoor
gezorgd dat de deelnemers zo
af en toe de schrik op het lijf
werd gejaagd.
Uit naam van alle bewoners
van Boelenslaan bedankte
voorzitter van de korfbalvereniging Goof Jongejan de
commissie voor een drukke
maar geslaagde spelweek.
De Spelweekcommissie

Vijf geslachten in Boelenslaan

Met de geboorte van Joëlle Indorf uit het Duitse Nordenham onstond er een vijfgeslacht. Bijzonder is, dat het de tweede vijfgeslacht op rij is. Ook zijn de eerstgeborenen allemaal van het vrouwelijke geslacht geweest. Op de foto achter Judith Indorf(39), Christien Indorf(20), vooraan Okje
Snip(84), Joëlle Indorf (6 weken) en Harma Barthel-Postma(60). Okje woont in Boelenslaan, de
rest van de familie woont in Nordenham.

Michielsreed wordt in 2008 opgeknapt
Goed nieuws voor de aanwonenden van de Michielsreed,
het opknappen hiervan staat in
de planning voor 2008 volgens
wethouder P.van der Veen.
Raadslid Hoeke de Jong heeft
hier navraag over gedaan en
aan plaatselijk belang doorgegeven.
Hij zal nog vragen wanneer het
in 2008 in de planning staat,
als dit bekend is, hoort u
natuurlijk meer van ons.
Namens Plaatselijk Belang
Minke Adema

Praktische tips bij (chronische) ziekte
Mensen die opeens geconfronteerd worden met ziekte,
ongeluk, ziekenhuisopname,
medicijngebruik of andere
veranderingen in hun dagelijkse leven, worstelen soms
met allerlei vragen, onzekerheden en gevoelens.
In eerste instantie biedt de
huisarts uitkomst, maar vaak
blijven er vragen over die niet
beantwoord worden.
Thuiszorg De Friese Wouden
geeft praktische adviezen,
leert mensen om te gaan met
een chronische ziekte en geeft
instructie over bijvoorbeeld
hulpmiddelen of medicijngebruik.
“Ons uitgangspunt is de zelfredzaamheid van mensen”,
onderstreept verpleegkundig

specialist Anna O’Sullivan.
“Om die te stimuleren komt
onze verpleegkundige bij
mensen langs voor een
gesprek. Iedereen kan zo’n
gesprek aanvragen, ook mantelzorgers.
De eerste vijf gesprekken zijn
gratis en verplichten tot niets.
Daarvoor is géén indicatie
nodig van het CIZ. Is er na vijf
gesprekken meer hulp nodig,
dan kunnen we desgewenst
ondersteu-nende begeleiding
aanvragen. Hiervoor is een
geldige indicatie nodig van het
CIZ.”
De verpleegkundigen hebben
zich gespecialiseerd in één
van de volgende aandachtsgebieden:
•
•

Diabetes
Chronisch hartfalen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incontinentie
Astma/COPD
Reuma
Kanker
Stoma
Wondverzorging
MS
Parkinson
Mantelzorg
Mobiliteit
CVA

Wilt u ook graag advies van
onze verpleegkundigen? Meldt
u dan aan op www.tfw.nl.
Uw aanvraag wordt direct
doorgegeven aan de wijkverpleegkundige, die vervolgens
contact met u opneemt voor
het maken van een afspraak.

Vrijwilligers ondersteunen mantelzorgers, een nieuw initiatief
Mantelzorgers leveren een
groot aandeel in de zorg aan
patiënten. De rol van de mantelzorger is niet altijd gemakkelijk.
Bij project TESS, Thuis En
Samen Sterk, ondersteunen
vrijwilligers de mantelzorgers
van revalidanten. Deze vrijwilliger is er voor zomaar een
praatje, een luisterend oor,
een gesprek of een steuntje in
de rug. Zij neemt de zorg niet
over maar kan wel wanneer
nodig naar een professional
doorverwijzen.
De vrijwilligers die deel nemen
aan het project coachen de
mantelzorgers. Zij volgen
vooraf een cursus en worden
gedurende het project onder-

steund. Het unieke van dit project is dat de mantelzorger
centraal staat.
Mantelzorgers zorgen vaak,
vele uren per week, voor een
familielid, vriend of vriendin.
Door laagdrempelige contacten met een vrijwilliger, kan
overbelasting van de mantelzorger mogelijk voorkomen
worden.
Het project richt zich op mantelzorgers die zorgen voor een
persoon met een niet aangeboren hersenletsel. Dit vraagt
een investering van ongeveer
één tot twee uur per week,
waarin men op bezoek gaat bij
de mantelzorger, even belt,
mailt of iets leuks gaat doen.
De mantelzorger en vrijwilliger

bepalen zelf wat er gebeurt.
Het project start in september
en loopt tot februari 2008. Dan
wordt met de vrijwilligers en
mantelzorgers geëvalueerd of
het project bijdraagt aan het
verlagen van de belasting van
mantelzorgers.
Het project is een initiatief van
Thuiszorg De Friese Wouden,
Revalidatie Friesland en
Cozorg. In de folder over dit
project is meer te lezen. Deze
is te downloaden van de sites
van de deelnemende organisaties. Ook kunnen belangstellende vrijwilligers en mantelzorgers contact opnemen
met project TESS; 0623906492 of tess@tfw.nl.

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, Feanbei 4, 9231 NB Surhuisterveen.
Tel: 0653-310521 geurt@nijsfaneloane.nl
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: 23 november 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:
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

