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Wethouder opent verhard trapveld

Met het doorknippen van een
lint heeft Wethouder Sjon
Stellinga van de gemeente
Achtkarspelen op 27 november het trapveldje geopend.De
wethouder refereerde nog aan
het feit, dat de omwonenden
het plan hadden toegejuicht.
Op andere plekken in de
gemeente is dat wel anders.
Na de opening floot hij de eerste wedstrijd op het veldje,
tussen de jeugd en de vrijwilligers/bedenkers.

het totstandkomen van het
projekt.
Door Bokko-Jan Huitema van
Timpaan Welzijn werd erop
gewezen dat dit het eerste
trapveldje van deze opzet in
de gemeente was, en dat er
door maar één omwonende
een suggestie werd gedaan
om zijn ozb maar te verlagen.
Naast dit “protest” waren er
alleen maar lovende woorden
voor het trapveldje.

Voor de opening deed Minke
Adema, voorzitter van Plaatselijk Belang, een speech,
waarbij alle vrijwilligers en
sponsoren werden bedankt.

Bij de opening waren de
gemeenteraadsleden Marten
van der Veen, Atty Sietsema
(FNP), en Hoeke de Jong aanwezig.

Na de wedstrijd was er nog
een gezellig samenzijn in De
Smoutte, waar onder het
genot van een hapje en een
drankje werd nagepraat over

Elders in deze uitgave van
Nijs fan ‘e Loane leest u meer
over de totstandkoming en uitvoering van het verharden van
het trapveldje.
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Uw mening
Tijdens de koffie-ochtend in
de Smoutte bleek een meerderheid van de deelnemers
bij een eventuele splitsing
van Achtkarspelen graag
naar Smallingerland te willen
gaan.
De redactie verneemt graag
uw mening en wil die mening
ook graag goed onderbouwd
zien. Inleveren kan bij een
redactielid, of via de mail.
Reageren kan anoniem,
maar de redactie wil altijd de
afzender weten.

Feestavond Plaatselijk Belang geslaagd
Op 19 oktober jongstleden
was het dan zover: Plaatselijk
Belang verzorgde voor alle
inwoners van Boelenslaan een
feestavond in de Smoutte. De
toegang was gratis en daarnaast bood Plaatselijk Belang
elke gast een gratis kopje koffie met lekkere koek én een
gratis drankje aan. De 50 tot
60 mensen die op deze avond
aanwezig waren, werden
bovendien op hun wenken
bediend door de bediening, die
alles goed voor elkaar had.
Griet Wiersma was door het
Plaatselijk Belang uitgenodigd
om deze avond van een vrolijke noot te voorzien. Nou, dat is
haar op het lijf geschreven!
Nadat Minke Adema kort het
woord nam om de avond te
openen begon Griet de avond
rustig met een aantal bekende
en minder bekende Fryske
liedjes, veelal uit het liedboek
‘Fryslân Sjongt’. Het publiek
genoot zichtbaar en er werd
zelfs aan het begin van de
avond (met alleen nog maar
koffie en koek achter de kiezen) door menigeen meegezongen: de één uit volle borst,
de ander nog een beetje
onwennig. De stemming zat er
in elk geval goed in, en nadat
iedereen door de bediening
van een nieuw drankje was
voorzien, zette Griet nu in met

haar eigen, friestalige repertoire. Natuurlijk zong ze ‘Frysk
Hynder’, maar vele andere
nummers, bekend en minder
bekend, passeerden de revue,
waaronder zelfs een duet met
haar dochter. Het publiek deinde mee en werd door Griet

een aantal Engelstalige countrynummers, waarbij het dak
eraf ging. Of dat alleen aan
Griet lag, of ook aan de nodige
‘slokjes’ en andere versnaperingen lag, laten we voor het
gemak maar in het midden
De avond eindigde zoals deze

zelfs uitgenodigd om zo nu en
dan niet al te moeilijke stukken
uit haar minder bekende werk
mee te zingen.
Dat Griet Wiersma zich niet
alleen beperkt tot de Friese
taal, bleek na de tweede
pauze, toen ze diverse bekende Nederlandse liedjes ten
gehore bracht. Ook dit werd
met veel enthousiasme door
het publiek ontvangen: er werden zelfs de eerste voorzichtige stapjes op de dansvloer
gezet. En het moet gezegd
worden: Loansters zijn een
swingend volk!
De avond werd afgesloten met

ook
was
begonnen:
Boelenslaan is toch vooral een
Fries dorp en daarom werd
door iedereen met de hand op
het hart vol overtuiging het
Frysk Folksliet ingezet. De
avond kon niet op een betere
avond worden afgesloten!
Minke Adema bedankte met
een grote glimlach op haar
gezicht Griet Wiersma voor
haar optreden en het publiek
voor
hun
aanwezigheid.
Plaatselijk Belang kan dan ook
niet anders dan terugkijken op
een geslaagde en gezellige
feestavond.
Welmoed Benedictus

Jack ‘O Malley en John Frost op bezoek bij de Avonturenclub
Op 7 november was het zover,
de vrijwilligsters van de avonturenclub hadden de heren
Jack ‘o Malley van de inlichtingendienst van Washington en
John Frost van Scotland Yard
bereid gevonden om de kinderen van de avonturenclub de

fijne kneepjes van het speurwerk bij te brengen. Om de
opdrachten goed te kunnen
uitvoeren heb je een goede
neus nodig, een uitstekend
gehoor , je moet goed kunnen
voelen en een scherp zicht
hebben. Jack en John hadden

een
pittig
spellencircuit
bedacht voor de kinderen,o.a.
een reukspel met lapjes die in
verschillende
vloeistoffen
gedoopt waren, een tastspel
waarbij ze in drie minuten deksels op de cilinders moesten
draaien voordat de boel ont-

ploft, een geheugentest met
20 voorwerpen, een codekraker waarbij ze op zoek moesten gaan naar het verstopte
formulier van hun code en
deze daarna ontcijferen, geurmemory met 10 bekertjes en
nog meer van dit alles, maar
het spannendst was toch wel
de ondervraging van het
slachtoffer. Deze arme man
was door boeven in een bak
met cement gegooid en was
daardoor helemaal verstijfd.
Praten kon hij ook niet meer,
want zijn lippen zaten dicht
door dat cement, maar hij kon
nog wel de vragen van de kinderen beantwoorden door met
zijn bovenlichaam van links
naar rechts te bewegen (=nee)
of van voor naar achter te
bewegen (=ja).Het slachtoffer
leunde met zijn rug tegen de
muur en zijn benen lagen
gestrekt op de grond. Om de
kinderen niet al te veel af te
schrikken, want het slachtoffer
zag er natuurlijk niet zo fraai
uit, was zijn lichaam bedekt
met een deken. De kinderen
moesten vlak bij de voeten van
het slachtoffer knielen en konden toen hun vragen gaan
stellen. En wat er toen bij de
laatste vraag gebeurde. dat
hebben de ouders vast wel
gehoord van hun kinderen!
Na afloop van deze toch wel

enerverende middag bleek
iedereen geslaagd te zijn voor
hun speurwerk en kregen alle
25 kinderen uit handen van
Jack ‘o Malley en John Frost
een certificaat en een identiteitskaart waarmee ze lid zijn
geworden van de B.I.D.
(Boelenslaanse Inlichtingen
Dienst) Maar liefst 8 vrijwilligsters werkten voor en achter
de schermen mee om de kinderen van de Avonturenclub

euro gevraagd en om te weten
hoeveel we precies in moeten
kopen, moet je je hiervoor
opgeven bij Harmke. (tel.nr.
342400)
Ongeveer één week vóór 19
december krijgen de kinderen
de welbekende flyers weer
mee en kunt u uw kind opgeven. Dus zet deze datum
alvast in de agenda.
Waarschijnlijk krijgen de kinderen half januari een demon-

een onvergetelijke middag te
bezorgen. Hulde, dames!

stratie acrogym, verzorgd door
het showteam JoRate onder
leiding van Renate van der
Woude. (Website: www.jorate.nl) en bij voldoende animo
zal in het kader van het hartstikke gezond project een
workshop gegeven gaan worden door dit team. Houdt de
posters en de flyers dus goed
in de gaten!

Op 19 december gaan we een
bonte bungelvriendje knutselen. Het eindresultaat heb ik bij
Harmke al mogen aanschouwen en ik moet zeggen, het
ziet
er
schitterend
uit.
Vanwege de materiaalkosten
wordt een bijdrage van één

Verslag van een nieuwbakken Speurneus
Woensdagmiddag om 13:30
uur was er een speurneuzenmiddag. Ik ben daar heen
geweest samen met andere
kinderen. Het was heel erg
leuk.
Er waren 10 opdrachten. Jack
en John waren er ook. Die
waren vanuit Scotland Yard en
Washington naar Boelenslaan

gekomen om een misdaad op
te lossen.
Bij opdracht 7 moesten we een
slachtoffer ondervragen die in
een cement bad was gegooid.
Hij kon die vragen alleen maar
beantwoorden met ja knikken
en nee schudden.
We mochten ons ook schmin-

ken als een echte detective.
Wij moesten ook kijken welke
vingerafdruk van de boef was,
dat was best pittig.
Op het laatst kregen we allemaal een certificaat en een
identiteitskaart om te bewijzen
dat we goed konden speuren.
Anke Koopmans

Avonturenclub bezoekt Themapark De Spitkeet
Op 3 oktober vertrokken we
met 19 kinderen per auto naar
Harkema. De bedoeling was
om met de fiets te gaan, maar
helaas regende het en werden
in allerijl nog een paar auto’s
met chauffeuses geritseld!
Op het park aangekomen werd
het gelukkig droog en werden
we in twee groepen rondgeleid
door vrijwilligers van de

Spitkeet. Deze heren toonden
ons hoe de mensen tussen
1850 en 1950 op de arme

heide
in
Friesland
en
Groningen leefden.
Het slechtst woonden de
mensen in een spitkeet
(=plaggenhut) . Ze woonden
daar met twaalf kinderen en
alleen voor de ouders was er
een eenvoudig bed. De
kinderen sliepen gewoon op
de zanderige grond. Moet je je
voorstellen hoe dat in de winter geweest moet zijn! De
meeste kinderen van de
Avonturenclub hebben allemaal een eigen slaapkamer
met een warm gerieflijk bed en
zouden niet graag willen ruilen
met de kinderen van toen.

Over het park verspreid stonden ook 3 poepdozen. Je
billen moest je vroeger vegen
met een krant en als dat niet
voorradig was, pakte je
gewoon een pluk gras! Dit
vond Jelle Bos toch wel bar
interessant. Hij heeft ze alle
drie uitgeprobeerd (met de
broek aan, hoor)!
Zus Willeke zag in een wâldhûske een wringer staan. “Dit
is een wasdroger”, zei ze. De
kinderen stelden veel vragen
en waren echt geinteresseerd.
We hebben een aardig beeld
gekregen hoe de mensen
vroeger woonden en werkten.

Nieuws van CBS “De Stile”
De laatste tijd is er nogal het
één en ander gebeurd op ‘de
Stile’: mooie maar ook verdrietige gebeurtenissen. Blij zijn
we met de geboorte van Ruben, zoon van juf Wieteke,
leerkracht van groep 6, 7 en 8.
Verdrietig zijn we om het
nieuws, dat we over juf Bruggemann te horen kregen. En-

kele weken na haar geweldige
afscheidsfeest op 6 september
j.l. werd bekend, dat juf Bruggemann ernstig ziek is en dat
de artsen niets meer voor haar
kunnen doen. Een enorme
schok, want we hadden haar
nog vele mooie jaren gewenst,
samen met haar man en kinderen. Ze voelt zich gesteund

door de vele kaarten, die ze tot
nu toe vanuit Boelenslaan
heeft mogen ontvangen.
Hieronder leest u het bedankje
van juf Bruggemann voor het
afscheidsfeest.
Het
was
bestemd voor de vorige ‘Nijs
fan ‘e Loane, maar wegens
een fout van de redactie werd
het toen niet geplaatst.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het prachtige afscheidsfeest en de feestelijke receptie, uitstekend georganiseerd door het team en
de schoolcommissie van de
C.B.S.“de Stile”. Ze hebben
erg veel werk verzet om mijn

afscheid tot een overweldigend feest te maken. Ze hebben mij en mijn man erg verrast!
Het was super!!!!!!!!!!!!!!!!
Mijn complimenten voor de
prima aankleding en bediening
in de Smoutte.

En wat hebben de kinderen
mooie liedjes gezongen,
muziek gemaakt, een act
opgevoerd, een quiz gedaan
,enz. enz. Het was geweldig.
Het was overweldigend om
zoveel mensen te zien op de
receptie.

Er was zelfs een telefoontje uit
Griekenland! Wat was het fantastisch om toegezongen te
worden door mijn eerste groep
en mijn laatste. Mede door

uw/jouw komst is deze dag
een onvergetelijke dag geworden.
Ook nogmaals bedankt voor
alle prachtige cadeaus, bloe-

men en de vele goede wensen.
Met vriendelijke groet,
D.Bruggemann - Holwerda

Ook
Joke
Bron,
onze
schoolschoonmaakster, is op
de Stile gestopt met haar
werkzaamheden. Ze is per 1
oktober j.l. met de FPU
gegaan. Ze heeft ruim 17 jaar
op school gewerkt. Tijdens het
afscheidsfeestje op school
werd ze, samen met haar
man, bedankt voor haar
geweldige inzet voor de
school. Ze werd zelfs ‘geridderd’.
De leerlingen zongen uit volle
borst een lied voor haar, dat
enkele malen werd herhaald,
zo mooi was het. Als dank voor

alles kreeg
Joke
Bron
nog verschill e n d e
cadeaus van
het team en
de leerlingen.
Aan het eind
van het feest
had
Joke
Bron voor alle
leerlingen
een verrassing, dat goed
in de smaak
viel.

“jij ontbijt toch ook !!!”
Vrijdagochtend 2 november
deden ook de leerlingen van
de “Jan van Zuilenskoalle” uit
Boelenslaan mee aan het nationaal schoolontbijt. Vanaf 8
uur genoten de kinderen van
het ontbijt verzorgd door bakkerij “ De Korenaar”. Dit ontbijt
sluit goed aan bij het project
“Hartstikke Gezond” in Boelenslaan. Een project dat in

samenwerking met de G.G.D.
Friesland en de gemeente
Achtkarspelen tot stand is
gekomen.
Doelstelling van dit project is
de gezondheid en het bewegen van kinderen te verhogen.
Ook de voorlichting, over
gezonde voeding en het
belang van bewegen van kinderen, aan de ouders is één

van de doelstellingen.
Na het ontbijt werd er door de
leerkrachten nog aandacht
besteed aan het onderwerp
“Brood”. Door middel van
werkmateriaal konden de leerlingen o.a. ontdekken welke
ingrediënten er in brood zitten,
welke soorten brood er zijn en
waarom brood en ontbijten zo
gezond is.

Vrijwilliger van de maand oktober 2007
Vorige maand ging de vrijwilligersprijs van Timpaan Welzijn
naar Klaas Oosterhof, hij is
daarmee de tweede vrijwilliger
uit Boelenslaan die in korte tijd
de prijs in ontvangst mag
nemen. Okje Snip van de
Smoutte ging hem in april dit
jaar al voor.
Klaas Oosterhof woont in
Boelenslaan en sinds drie jaar
is hij vrijwilliger bij ’t Suyderhuys in Surhuisterveen. Het is
de eerste keer dat hij vrijwilligerswerk doet.
Toen hij stopte met werken
zocht hij een leuke bezigheid
waarbij hij ook iets voor een
ander kon betekenen. Dat
heeft hij in het vrijwilligerswerk
gevonden. In dit werk kan hij
zijn ei kwijt.
Omgaan met andere mensen,
de mooie verhalen van
vroeger en het omgaan met
verschillende mensen is wat
hij leuk vindt.
Zijn taken bestaan echter voornamelijk uit activiteitenbegeleiding. Vooraf de zaal klaar
maken en vervolgens ook bij
de activiteit helpen. Daarnaast
begeleidt hij wel eens een oudere die naar het ziekenhuis
moet of wanneer er een leuk
uitje is.
De werkervaring die Klaas
heeft opgedaan in de horeca
kan hij nu weer gebruiken. Hij
helpt regelmatig eens bij een
feestje door achter de bar te
staan. Ook gaat hij persoonlijk
op bezoek bij ouderen, maakt
hier en daar eens een praatje
en leeft met de bewoners mee.
Hij heeft veel contact met de
mensen en is er gewoon voor

hen. “Ik hoor bijna bij het
interieur” zegt Klaas met een
glimlach. Dat de bewoners op
hem gesteld zijn is wel
duidelijk. Een bewoner die aan
dementie leed wist precies dat
Klaas op donderdag er zou
zijn, terwijl hij verder moeilijk
dingen kon onthouden. Zo nu
en dan speelt hij een potje
rummicub met een van de
bewoners. Zij wou hem graag
een bloemetje aan bieden,
maar daar wou Oosterhof niets
van weten. Voor hem hoeft dat
allemaal niet, hij doet het met
plezier.
De uitreiking van de taart is
een heel spektakel geworden.
De directeur en tal van personeelsleden waren bij de uitreiking aanwezig. Zelfs zijn familie
was uitgenodigd! Klaas had er
niet op gerekend. Hij vond het
al vreemd dat hij op een dinsdag moest komen
terwijl hij dan
eigenlijk
niet
werkt. Toen hij de
auto van zijn familie zag staan,
maar geen familie
zag, werd hij wel
een
beetje
ongerust.
In de Zonnebloemzaal werd
hij verrast. Klaas
stond met zijn
mond vol tanden,
terwijl hij eigenlijk
altijd zijn woordje
wel klaar heeft. De
taart werd aan
hem door het
Servicepunt overhandigd en zijn
vrouw kreeg van ´t
Suyderhuys een

bos bloemen aangeboden.
Klaas vond het ontzettend leuk
om de taart te ontvangen,
maar op de voorgrond staan is
niet wat hij leuk vindt. Ook al
moet hij niets van publiciteit
hebben, iedereen is het er
over eens dat hij de taart verdient. Klaas Oosterhof: een vrijwilliger met hart voor de zaak
én een hart voor de bewoners
van ’t Suyderhuys.
Ook deze maand kunnen we
weer concluderen dat de Dikke
Vrijwilligerstaart, die aangeboden is door Bakkerij de
Korenaar in Surhuisterveen,
op een goede plaats terecht is
gekomen!
Het is ook mogelijk om zelf een
vrijwilliger te nomineren. Dat
kan via de website van
Timpaan: www.vrijwilligersacht
karspelen.nl.

Onderstaande 2 bijdragen zijn van Plaatselijk Belang

Hondenbezitters opgelet!
Een aantal weken geleden
konden we op de Brandewyk
wat bijzonders zien nl: een
papier met daarop de volgende tekst IK HJIR KAKKE?
DAN MOAT BAASKE ’T
RAKKE. Een tekst die niets
aan duidelijkheid te raden
overlaat, vervolgens waren er
in een heleboel hondendrollen
(die midden op het pad lagen)

een oranje vlaggetje geprikt
met BAH er op.
Kinderen moeten daar langs
naar school en trappen dan in
die poep. Ooit zelf wel eens
hondenpoep aan uw schoenen
gehad en mee naar binnen
gelopen? Nee? Dan moet u
dat vooral eens proberen! Als
honden baasje wil je toch ook

dat anderen je hond leuk vinden? En niet dat ze er een
hekel aan krijgen?
Dus neem uw verantwoordelijkheid en ruim het in het vervolg alstublieft op!
De kinderen, de moeders, de
meesters en juffen en niet te
vergeten uw hond zal u er erg
dankbaar voor zijn.

Dorpsvlag Boelenslaan
Toen we een nieuwe burgemeester in Achtkarspelen kregen, is er voor elk dorp een
vlag ontworpen met eigen
wapen (sommige dorpen hadden al één). Deze vlaggen
worden ge-bruikt bij bijzondere
activiteiten en zijn dan ook
eigendom van de gemeente.
Nu wil plaatselijk belang zo’n
vlag van ons dorp aanschaffen, je kunt ze in twee maten
krijgen. De één kost 100 euro
(1.50x1.00) en de andere 125
euro (2.25x1.50) excl. B.T.W.
Bij meer afname worden ze chien iets voor ondernemers?)
goedkoper, als er mensen zijn dan kunt u dit doorgeven aan
die interesse hebben ( miss- plaatselijk belang. Wij kunnen

ze dan in één keer bestellen.
Het logo in de vlag is wit.
Minke Adema

Nieuws van de Kidsclub
Na de zomervakantie startten
we het nieuwe seizoen met
een fotospeurtocht. De kinderen liepen in groepjes een
route door het dorp aan de
hand van foto's. Op elke foto
stond een object dat ze moesten zoeken. Dit liep gesmeerd
en ook om de herfstvoorwerpen zoals eikeltjes en kastanjes werd druk gezocht. Bij elk
gevonden object kregen de

kinderen een puzzelstukje van
een verknipte foto. Deze
moesten ze later bij De
Smoutte tot èèn geheel
maken. Onderweg, onder het
genot van een pakje drinken
en chips werd al druk gespeculeerd wat tevoorschijn zou
komen. Bij terugkomst werd
druk gepuzzeld en....kwam De
Smoutte tevoorschijn!
Tijdens de hierop volgende

Kidsclub werd er ouderwets
geknutseld en werd van een
leeg pak muesli of macaroni
een kleurige poes geknutseld.
Tussendoor kwam in de herfstvakantie de Theaterkaravaan
weer langs voor alle kinderen
van de Kidsclub en de
Avonturenclub. Deze keer was
er een spannend toneelstuk
over Soldaat Everstam. Deze
middag werd als vanouds druk

bezocht. Eind oktober kreeg
de Kidsclub de dierenarts op
visite.
Een aantal kinderen hadden
hun liefste huisdier(en) meegenomen zoals een cavia, gerbils, hamster en kleine hondjes. Dierenarts Marjolein vertelde van alles over deze dieren en hoe ze het beste verzorgd konden worden. De kinderen vertelden zelf iets over
hun dier en stelden vragen.
Maar dat was nog niet alles;

ook de hartjes van de dieren
werden beluisterd met een
heuse stethoscoop, nagels
werden geknipt, èèn dier kreeg
zelfs nog een prikje...., en op
het laatst werd er ook nog een
echo gemaakt!
De kinderen vonden het reuze
interressant allemaal en degenen die een dier hadden meegenomen kregen ook nog
eens een gezondheidsverklaring van hun geliefde dier mee
naar huis!

Op 14 november maakten de
kinderen een egeltje van klei
met echte stekels.
We kijken terug op leuke activiteiten en hopen er ook de
komende maanden weer iets
leuks van te maken.
De Kidsclub is er twee keer in
de maand op de woensdagmiddag van 14:00 tot 15:00
uur voor de kinderen van
groep 1 tot en met groep 3.
Vrijwilligers van de Kidsclub

Lekker jumpen met de burgemeester en Dikkie Dik

BOELENSLAAN – “Iedereen
de vloer op.” Jumpmaster
Dikkie Dik heeft er zin in.
Datzelfde geldt voor de kinderen van de beide basisscholen
in Boelenslaan. Sommige leerlingen willen hun ouders ook
bij het dansfestijn betrekken.
“Heit, ek meidwaan?”, zo roept
een knaap in de richting van
zijn vader.
Lekker gejumpt werd er
woensdag 3 oktober tegen het
middaguur op het parkeerterrein naast dorpshuis De
Smoutte in Boelenslaan. De
leerlingen van de Jan van
Zuilenskoalle en De Stile hadden zich er verzameld om de

start
van
het
project
‘HARTstikke
gezond
in
Boelenslaan’ te vieren. In de

gemeente Achtkarspelen doen
twee dorpen aan het project
mee. Naast Boelenslaan is dat
Kootstertille. Het startschot
voor het project, dat de
gezondheid van kinderen in de
leeftijd van vier tot twaalf jaar
moet verbeteren, werd gegeven door burgemeester Tjeerd
van der Zwan van de gemeente Achtkarspelen. Van der
Zwan
was
zowel
in
Kootstertille als in Boelenslaan
present. Vlak voordat het jumpen bij De Smoutte losbarstte,
richtte de burgemeester kort
het woord richting de kinderen.
Hij wees daarbij onder meer
op het belang van voeding.
“Met goed eten heb je ook een

gezond lijf én kun je goed
nadenken op school.” Na de
toespraak was het tijd om te
bewegen.
Jumpmaster Dikkie Dik - alias
Dikkie Knap uit de stad
Groningen, breakdancer van
professie - deed het uiterst
populaire ‘Frozen Flame’ van
Jeckyll & Hide uit de luidspre-

ren, de burgemeester én
(uiteraard) Dikkie Dik zelf
enthousiast swingen.
Ook talrijke toeschouwers
deinden mee, waardoor een
vrolijke boel ontstond. Als dank
voor zijn inbreng ontving
Dikkie Dik na afloop van de
scholieren een tekening als
aandenken. Gedurende een

jumpstyle aan de kinderen. “Ze
deden het heel erg goed”, zo
blikte de Groninger terug op de
verrichtingen van de leerlingen. Jumpen past volgens
Dikkie Knap goed in een
gezondheidsproject.
“Bewegen is altijd goed.”
Jumpen vergt wel veel conditie, weet de breakdancer. “Wel
is het belangrijk om voor het
jumpen goed op te warmen.
Jumpen vormt een flinke
belasting voor de enkels en de
knieën.” Aan het project
‘HARTstikke gezond’ doen
behalve Achtkarspelen en de
basisscholen en het peuterspeelzaalwerk ook de Stichting
Timpaan Welzijn en de GGD
Fryslân mee. Deze laatste
coördineert de gang van
zaken. Ouders en leerkrachten
vormen een belangrijke doelgroep binnen het project,
omdat zij de kinderen kunnen
stimuleren tot gezond gedrag.

kers komen. De klanken
deden onder meer de kinde-

aantal weken gaf hij in het
kader van het project lessen

Tekst en foto’s: Redactie de
Feanster/Atze H. van der Ploeg

Diverse oproepen, activiteiten en mededelingen
De Smoutte organiseert evenals vorig jaar weer een grote Kerstbingo. Deze wordt gehouden op
vrijdagavond 21 december a.s. De Bingo begint om 20.00 uur. Er zijn weer diverse leuke prijzen
te winnen. Natuurlijk staat de koffie klaar.
Gastouder gezocht! Het gastouderbureau van Kinderopvang Achtkarspelen zoekt in Boelenslaan
een gastouder voor de opvang van twee meisjes. De leeftijden zijn: (bijna) 5 en 1 jaar. De opvang
is op vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur.
Meer informatie: Audrey Helfrich, gastouderbureau SKA, telefoon: 0511-544921
Hierbij willen wij alle mensen bedanken die als vrijwilliger hebben meegeholpen geld in te zamelen voor de nierstichting. Het resultaat mag er wezen! Er is in totaal 750 euro en 85 cent geschonken door de inwoners van Boelenslaan. Namens de nierstichting bedankt.
Baukje Nijboer, Jinke Wedman en Ingrid Bouma
Plaatselijk belang wenst iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling

www.nijsfaneloane.nl

Vervolg Trapveldje
schikbaar en Siebe Claus de
kraanmachinist was bereid om
het uitgraven van het veldje
voor zijn rekening te nemen.

In de nummer 18 van Nijsfaneloane is er voor het eerst
melding gedaan van het plan
voor verharding van het
trapveldje. De vraag hiernaar
kwam al veel eerder binnen
n.l.: 22 maart 2005 via een
mail van Andries Hoeksma,
samen met Edwin v.d.Veen en
Willem Houkema kwamen zij
mede namens de voetballende
jeugd met het idee voor verharding van het trapveldje aan
de Brandwewyk.
Plaatselijk belang heeft hen
destijds door-verwezen naar
Het Achtkant, (nu Timpaan/
welzijn) om de plannen verder
te ontwikkelen.De jongens
hadden ook bij de gemeente
aangeklopt en deze heeft het
plan ook zeer positief ontvangen en alle medewerking verleend.
In één van de overlegvergaderingen gaf de betrokken
ambtenaar van Beheer Openbare Ruimte (BOR) aan dat de
Gemeente bereid was om de
kosten voor de verharding met
tegels voor haar rekening te
nemen. De meerkosten voor
het hekwerk zouden we via
fondswerving proberen te
bekostigen. Er volgden vele
overleggen (met de jeugd,

Bokko Jan Huitema van Timpaan, ambtenaren van de
gemeente en Plaatselijk belang), er is een informatieavond gehouden voor de direct omwonenden en ook deze
ontvingen het plan heel positief.
We zijn begonnen met
fondswerving, dit heeft als
resultaat gehad dat de
gemeente
Achtkarspelen,
Woonbedrijf Burgum, vereniging SpaVo, Plattelânsprojecten
van de provincie Fryslân en
Plaatselijk belang een financiële
bijdrage
geleverd
hebben.
Ondertussen heeft Plaatselijk
belang vrijwilligers gezocht om
door zelfwerkzaamheid een
bijdrage te leveren, dit is goed
gelukt. Ons lokale loonbedrijf
Jan Bol stelde een kraan be-

De straters : Lammert v/d
Veen, Tjeerd Boomsma, André
Boomsma, Gerke van Dekken,
Johannes Nijboer en Doede
Kooistra hebben vele uren in
het project gestoken, ze
hebben hierbij flink veel hulp
gehad van de voetballende
jongeren, de kruiwagens met
zand en tegels werden af en
aan gereden, dit zijn te veel
om op te noemen, maar de
waardering is er niet minder
om. Klasse jongens!
De plaatsing van het hekwerk
heeft ook de nodige tijd
gekost, dit is mede mogelijk
gemaakt door de ambtenaren
Sjoerd Geelink en André
Butselaar van de gemeente,
die gedurende het hele traject
volop meegewerkt hebben. Al
met al is het een heel project
geworden en het resultaat
mag er zijn nu het klaar is.U
heeft het hele verhaal kunnen
volgen in de nummers: 18, 22,
24, 25, 26 en 28 van nijsfaneloane. Op de voorpagina las u
al dat het trapveldje werd
geopend door wethouder Sjon
Stellinga van de gemeente
Achtkarspelen, doe sport in
zijn portefeuille heeft.

Koffieochtend met raadsleden PvdA in Boelenslaan
aansluiten bij Tietjerksteradeel
of Kollumerland en Dongeradeel, onder het PM-kanaal
kan naar Smallingerland.

Op maandag 26 november
jongstleden
vond
in
Boelenslaan
de
tweede
koffieochtend plaats. De ochtend was opgezet door de twee
PvdA raadsleden van het dorp
Gerda Postma en Anneke
Jongejan. Doel was om met de
inwoners te praten over onder
andere de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) en de herindeling van
gemeenten in Friesand.
Vooral de mogelijke fusie van
de gemeente Achtkarspelen
met Kollumerland bleek een
heet hangijzer.
“Wy ha yn Kollum neat te sykjen”, aldus één van de deelnemers aan het gesprek, ”It is
fierstente fier fourt. Hoe sille

wy der komme?”
Een aantal bewoners ziet het
nut van schaalvergroting wel
in, omdat de gemeenten dan
meer kennis hebben om beter
op nieuwe zaken van het Rijk
in te spelen.
“Twa wite faaks mear as ien en
troch krêften te bundeljen
wurde jo sterker. Dat is oeral
sa”. De afgelopen jaren brengt
de overheid
steeds meer
taken bij gemeenten onder
met het verhaal dat die
gerichter en dus goedkoper
kunnen werken.
Een tweede mogelijkheid is
het
opsplitsen
van
Achtkarspelen in twee delen:
boven
het
Prinses
Margrietkanaal
kan
dan

Anderen waren daar beslist
tegen, omdat de historische
grenzen van de gemeente
moeten blijven zoals ze al
eeuwen zijn. “Grutter hoecht
net altyd better te wezen.” Als
voorbeeld noemde één van de
deelnemers de fusies in de
zorg, waardoor de contacten
met de mensen vaak veel te
afstandelijk zijn.
Duidelijk is dat de meeste aanwezigen als een fusie er moet
komen het liefst bij Smallingerland
willen
aansluiten.
Boelenslaan is vooral gericht
op die gemeente om de
scholen, de winkels en het
ziekenhuis in Drachten.
De fractieleden van de PvdA
zeiden deze ochtend heel
belangrijk te vinden, omdat ze
willen horen wat de bewoners
van de dorpen in de gemeente
vinden. Bij zoiets ingrijpends
als een mogelijke gemeentelijke herindeling zijn vooral
de burgers aan zet.

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. Hier staat ook online dezelfde versie van de krant zodat ‘Loansters om útens’ de krant overal ter wereld ook kunnen volgen.
Uiterste inleverdatum voor de volgende krant is: 26 januari 2008

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 december 2007,
8 jan, 12 febr, 11 mrt, 8apr, 13
mei en 10 juni 2008
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

