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

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

In deze uitgave:

Tijdens de jaarvergadering
van Plaatselijk Belang afgelopen donderdagavond heette
de voorzitter 24 leden welkom.
Afwezig waren de raadsleden
in verband met een raadsvergadering in Buitenpost. Ook
afwezig was Aalt van der
Heide, bestuurslid. Over het
verslag over 2007 waren geen
vragen. Over het financiële
verslag deed Baukje nog een
toelichting en dat verslag werd
geodgekeurd. Volgend jaar in
de kascommissie: Inge de
Wind en Betty Fokkinga.
Het verslag over het hele jaar
2007 van Plaatselijk belang
werd goedgekeurd.
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Van bestuurslid Ingrid Bouma
werd afscheid genomen.
Sietse Jonker gaat de komende tijd proefdraaien in het
bestuur. Voor het vervangen
van Ingrid zoekt het bestuur
echter nog een vrouw als vervanger. Na de pauze werden
de vrijwilligers van het trapveldje in het zonnetje gezet.

Helaas was alleen Siebe
Claus in de gelegenheid om te
komen, hij nam een mok in
ontvangst.Ook werd Floor
Ketting in het zonnetje gezet,
voor het maken van een film
over Boelenslaan. Sijtze
Dijkstra (afwezig) kreeg een
bakje met bloembollen. Goof
Jongejan: waar is kaart onveilige situaties(jaarverslag)? De
gemeente heeft daar notitie
van genomen, Minke geeft als
voorbeelden: het parkeren bij
de seniorenflat en de voorrangssituatie op het kruispunt
Boelenswei/ Spekloane. De
Michielsreed wordt dit jaar nog
opgeknapt. Minke geeft nog
een toelichting over het pad
tussen
Boelenswei
en
Michielsreed. Siebe Claus
vraagt hoe het veegbeleid van
de gemeente in elkaar zit. Of
ze ook vaker in de herfst kunnen komen. Het schema was
in De Feanster te vinden.
Ketting wil graag de bladkorf
dichterbij, wat inmiddels was
geregeld.

Welmoed gestopt
Welmoed Benedictus heeft
aangegeven te stoppen met
Nijs fan ‘e Loane.
Ze heeft een fulltime baan als
redactrice aanvaard en geen
tijd meer over voor Nijs.
De redactie zou zich dus
graag weer versterkt zien met
nieuwe redactieleden, informatie en opgave bij Geurt
Maassen van den Brink of
Eltjo Dijk, de gegevens staan
in de colofon op de achterzijde van deze Nijs..
Nijs fan ‘e Loane op internet:

www.nijsfaneloane.nl

Interview Aafke Hoekstra
Interview met de vijftienjarige
Aafke Hoekstra van de
Boelenswei.
Ze vertegenwoordigt de jeugdraad van Achtkarspelen, die op
22 januari door Burgemeester
Van der Zwan en wethouder
Sjon Stellinga is geïnstalleerd
in de raadszaal van het
gemeentehuis in Buitenpost.
Samen met nog twintig andere
jeugdigen van twaalf tot en
met zeventien jaar schreven zij
die dag geschiedenis omdat
het de eerste jeugdraad van
de gemeente is.
* Vertel eens iets over jezelf.
Evt hobbies, school etc.
Ik zit op OSG Singelland, 4e
jaar, theoretisch jaar. Wil graag
op laboratorium, via Noorderpoort College in Groningen.
Hobbies: Vissen, uitgaan, fitnessen, fietsen, Msn
* Hoe ben je in de jeugdraad
gekomen?
In november was de Wegwijsdag op het gemeentehuis in
Buitenpost. We moesten een
project bedenken over alcohol
en jongeren. Onze groep heeft
dat gewonnen. We wonnen
met een project over het
maken van een voorlichtingsfilm. Er werd daar omgeroepen
dat er een jeugdraad zou worden opgericht. Ik heb me daarvoor opgegeven.
* Hoe is het vervoer geregeld?
Met een busje worden we
opgehaald en thuisgebracht,
de eerste keer duurde dat wat
langer dan de bedoeling was.
* Wie vertegenwoordig je?
Ik probeer de jeugd in mijn

omgeving te
vertegenwoordigen.
* Wat denk je
voor hen te
kunnen doen?
We proberen
voor de jeugd
voorzieningen
open te houden en te realiseren.
* Wat is je specialisme?
Ik heb geen
specialisme
maar
vind
sport belangrijk. Zo moeten
er voor de
jeugd genoeg
voorzieningen
in hum directe
omgeving
beschikbaar zijn.

Aan Jan Peter Balkenende.

* Waar wil je zelf wat aan
doen?
Er moeten meer activiteiten
worden georganiseerd in de
jeugdhonken in onze gemeente.

* Weet je de namen van het
college van Burgemeester en
Wethouders uit je hoofd?
Ik ken de helft, de burgemeester en de wethouder die ons
installeerde in de jeugdraad.

* Wat vind je van zuipketen, en
moeten ze weg volgens jou?
Als het zuipketen zijn om het
“comazuipen” hoeft het van mij
niet. Als de jeugd echter gezellig een drankje wil drinken heb
ik er geen problemen mee.

* Weet je ook wie namens
Boelenslaan in de gemeenteraad zitten?
Anneke Jongejan, Gerda
Postma en Hoeke de Jong.

* Welke politieke partij past het
best bij jou?
Op dit moment heb ik nog
geen politieke voorkeur.
* Aan welke politicus heb je
een hekel?

* Hoe lang kan je in de jeugdraad blijven zitten?
Zo lang ik in de gemeente blijf
wonen en jonger ben dan 18
jaar.
* Was ik nog een vraag vergeten?
Nee.

Oproep filmmateriaal
Wij zijn begonnen met de
inventarisatie van aanwezig
filmmateriaal voor het maken
van een DVD van Boelenslaan. Het is de bedoeling dat
we één of meerdere DVD’s
van Boelenslaan maken van
momenten, evenementen en
gebeurtenissen in Boelensaan.
Dit kan dus van alles zijn:
opnames van op school, bij-

zonderheden in de natuur (bijv.
de sneeuwduinen van 1979),
gebouwen, opnames van spelaktiviteiten, verenigingen enz..
Zo blijven beelden van het verleden bewaard voor de toekomst. En kunnen we nog
eens terug kijken naar hoe het
was.

door iedereen te zien.
Wie iets heeft wat gezien mag
worden, kan bellen met onderstaande telefoonnummers.
Denk er wel om dat het materiaal goed voorzien wordt van
naam en adres, zodat we het
weer bij u terug kunnen brengen.

Wij vragen nu iedereen na te
denken en te kijken of u nog
opnames heeft die leuk zijn om

F.H. Ketting
Tel: 354099
W. van der Wijk Tel: 341226
L.Boerma Tel:341675/ 342573

Afsluiting pad Michielsreed terecht
De eigenaar van het pad tussen de Michielsreed en de
Boelenswei heeft het recht dit
afgesloten te houden. Hoeke
de Jong van de GBA had de
kwestie bij het College van
Burgemeester en Wethouders
in onze gemeente ter sprake
gebracht.
Uit de officiële tekst van de
gemeente: “Uit raadpleging
van de openbare registers van
het kadaster blijkt dat het pad
op particuliere grond is gelegen. De eigendomssituatie is
echter niet doorslaggevend
voor de vraag of een pad
openbaar is of niet. Echter, uit
een erfdienstbaarhedenonderzoek van één van de woonpercelen (Boelenswei 76) blijkt uit
de akte van 1948 dat het

onderzochte perceel ‘bevoorrecht is met reed over de
eigendommen
van
de
Kerkvoogdij
van
Surhuisterveen
(Nu:
De
Laatste Eer) en daarmee
belast van eigendommen van
Atze van der Heide en Joost
Nijboer en voorts bevoorrecht
met pad over eigendommen
van Anne Dalstra.’ Voor de
overige woonpercelen is dit
onderzoek niet herhaald,
omdat wat voor het ene perceel geldt, automatisch ook
voor de overige percelen van
toepassing is. Aangenomen
mag worden dat de in de akte
genoemde personen de toenmalige bewoners waren van
de Boelenswei 78 en 80. Met
andere woorden; het gebruik
van het pad is onderling civiel-

rechtelijk geregeld. Indien
sprake zou zijn van een openbaar pad, zou dit niet nodig zijn
geweest.”
Wettelijk hoort de gemeente
een “legger der wegen” bij te
houden. De laatste bekende
tekening stamt uit 1976 en is
door Gedeputeerde Staten
vastgesteld. Op deze tekening
komt het pad niet voor. Uit de
documenten blijkt dus dat er
nooit sprake is geweest van
een openbaar pad in de zin
van de Wegenwet. De eigenaar van het pad moest dus de
gebruikers toestemming geven
het pad te gebruiken, en zijn
gerechtigd om op eigen terrein
hekken te plaatsen of op andere manieren het pad af te sluiten.

Reactie van Minke Adema op uitslag
Ik ben bij dhr. Aaij en mw. Oord
geweest en heb ze eindelijk
thuis getroffen.
Ik heb ze uitgelegd dat we het
pad ingekleurd hebben op de
kaart voor de oude kuierpaden
en de aansluitingen op de
andere paden.

Ze begrepen heel goed dat het
jammer voor de wandelaars is
want ze zijn zelf ook echte
wandelaars maar ze zaten niet
te wachten op allerlei mensen
vlak voor de ramen langs.
Dat begrijpen wij als plaatselijk
belang ook wel maar ze staan

in hun volste recht om het pad
af te sluiten omdat het niet op
de wegenlegger voorkomt en
dus geen openbaar pad is.
We zullen ons er bij neer moeten leggen maar we blijven het
wel jammer vinden.

Kennismakingsbezoek burgemeester Van der Zwan aan Boelenslaan
Op 19 februari j.l. bracht
burgemeester Van der Zwan
een bezoek aan de Loane, om
kennis te maken met het
bestuur van plaatselijk belang
en met het dorp.
Op het programma stond : ontvangst in de Smoutte , rondje
door het dorp ( ook het buiten
gebied) met een kleine bus
van Dalstra. Een bezoek aan
de kapel en een bezoek aan
worstmakerij Sjaak van der
Schaaf. Door omstandigheden
elders in de gemeente, is het
bezoek wat korter uitgevallen
dan het oorspronkelijke plan.
Zodoende is het rondje dorp er
bij in geschoten. We togen
eerst in het busje naar Sjaak,
alwaar we een rondleiding kregen door het bedrijf en de san-

itaire voorziening behorende
bij de mini camping werden
bekeken.
Een enthousiaste Sjaak gaf
uitleg over de uitbreidingsplannen van de camping en een
aan te leggen forellen vijver,
zodat toekomstige gasten een
hengeltje uit kunnen gooien.
De burgemeester complimenteerde Sjaak met zijn
keurig nette bedrijf en stond
ook positief ten opzichte van
de uitbreidingsplannen. Tot
slot kreeg Van der Zwan nog
een paar droge worsten mee
en gingen we in de bus richting
kapel.
Wietze van der Wijk en Bert
Kappe stonden ons al op te
wachten en vertelden wat over
de geschiedenis van de kapel.

Het onderhoud van de kapel is
in deze tijd bijna niet op te
brengen, dat is wel zorgelijk.
Een gemeente uit Drachtster
Compagnie maakt ook gebruik
van de kapel waardoor er wat
inkomsten zijn. Zou dit wegvallen dan moeten we ons
beraden wat te doen in de dan
nieuwe situatie aldus Wietze.
Met dank aan de beide heren
vertrokken we naar de
Smoutte en namen afscheid
van de burgemeester.
Deze beloofde een volgend
bezoek wat langer te komen
zodat we wat uitgebreider over
verschillende dingen konden
spreken.
Beide
partijen
hebben het kennismakingsbezoek als plezierig en hartelijk
ervaren.

Nieuws van de avonturenclub
Op 13 februari kregen de kinderen bij Margreet thuis een
knotsgekke film te zien:
‘Flushed away’. Deze film ging
over de verwende huisrat
Roddy, die in een veilige kooi

in een dure wijk van London
woont, tot op de dag dat hij
door een inbreker door het toilet wordt gespoeld. Hij komt
via het riool terecht in een
ondergrondse wereld en wil zo

snel mogelijk terug naar huis.
Hij krijgt hierbij hulp van de
muis Rita. Samen moeten ze
in de gevaarlijke stad ontsnappen aan stroomversnellingen,
draaikolken en een wraak-

zuchtige gemene pad.
Nadat de kinderen zich eenmaal met hond Lucca hadden
geïnstalleerd op de banken en
de matrassen, genoten ze van
de film.
Op 15 februari werd er voor
zowel de kidsclub als de avonturenclub een valentijnsdisco
georganiseerd. Het programma was ontwikkeld door
Ruwan Kremer, die stage loopt
bij Timpaan Welzijn, en uitgevoerd door de vrijwilligsters
van de beide clubs. Sietse
Kooistra zorgde voor de bijpassende muziek. De discoruimte was sfeervol versierd
met rode hartenballonnen en
slingers. Kortom, alle ingrediënten voor een romantische
avond waren wel aanwezig. Bij
de avonturenclub hadden we
zowaar een heus liefdeskoppel! We zullen uit privacyoverwegingen geen namen noemen, maar ze hadden voor
elkaar een ontroerend liefdesgedicht geschreven die ze
hardop aan elkaar voorlazen
en op de dansvloer hadden ze
alleen nog maar oog voor

elkaar. Op 12 maart gingen de
kinderen een geurkuiken knutselen. Deze werd gevuld met
een geurige potpourri. Vooraf
aan het knutselen werd er nog
een verhaal voorgelezen over
Bastiaan het paaskonijn. Dit
konijn wilde zo ontzettend
graag ook eens paashaas zijn,
maar na een hele nacht eieren
schilderen en verstoppen in
tuinen, bleek dat zijn helpers
waterverf hadden gekocht in
plaats van acrylverf, want
nadat het die nacht flink geregend had, was al zijn noeste
arbeid voor niets geweest,
want alle kleurige schilderingen bleken verdwenen te zijn.
Bastiaan was hierdoor genezen van zijn wens om ooit nog
eens paashaas te zijn! Na het
knutselen van het geurkuiken
deden we nog een spel in de
gymzaal. Drie groepen kinderen: de paaskuikens, de paashazen en de paaskonijnen
stonden elk op een mat in de
hoek van de zaal. Een vierde
mat was leeg. Als er b.v.
“paashazen” werd geroepen,
dan moest de groep paasha-

zen naar de lege mat rennen.
Maar het was wel oppassen
geblazen, want er liepen twee
‘vossen’ rond, die de kinderen
moesten proberen te tikken.
In april zouden we met behulp
van
watersportvereniging
Achtkarspelen van een klomp
een zeilbootje maken en dan
met de clubs van Harkema en
Surhuisterveen een klompzeilwedstrijd organiseren. De vrijwilligers van de watersportvereniging kunnen dit alleen doen
op een zaterdag en nu blijkt
dat de dames van de kinderclubs te Surhuisterveen en
Harkema niet bereid zijn om
hun vrije zaterdag daarvoor op
te moeten offeren.Wij , vrijwilligsters van de Avonturenclub
zien dat probleem niet zo, en
vinden het alleen maar ontzettend jammer dat deze ongetwijfeld leuke en bijzondere
activiteit nu niet door kan
gaan. In de plaats daarvan
gaan we nu een kookactiviteit
organiseren. Wat ook nog binnenkort staat te gebeuren is
een skeelerclinic voor beide
clubs! De workshop acrogym

wordt hem niet meer voor de
zomervakantie
en
wordt
–zoals het nu lijkt- naar het
najaar getild omdat Renate
dan waarschijnlijk zover hersteld is dat ze deze workshop
dan voor ons kan verzorgen.
Maar om het goed te maken
komt er dus iemand die de kinderen van beide clubs de fijne
kneepjes en trucs van het
skeeleren probeert bij te brengen. Dit wordt ongetwijfeld een
fantastische middag! In mei of
juni hebben we een hele spannende avond in petto!

Mevrouw Silvana Poortvliet
van IVN De Walden zal ons
heel veel interessante weetjes
vertellen over vleermuizen en
bij goed weer gaan we daarna
op pad met een batdetector
om de sonargeluiden die vleermuizen uit zenden, op te vangen. Dit gebeurt wel later op
de avond, i.v.m. het uitvliegen
van de vleermuizen, dus misschien niet geschikt voor de
hele jonge avonturenclubkinderen, maar dit laten we over
aan de expertise van de
ouders. Ben je al nieuwsgierig

geworden en zou je alvast
meer willen weten over vleermuizen, ´google´dan maar
eens op `vleermuizen`en je
komt al heel veel interessante
dingen aan de weet.
En als eindactiviteit we een
spannende
fietspeurtocht
organiseren in Juni. En dan zit
het
seizoen
voor
de
Avonturenclub er al weer op!
Houd voor alle te houden activiteiten de komende flyers
maar weer goed in de gaten!
Margreet Sietses

Gymnastiekvereniging “Spring en Klim” 5 jaar
Dit jaar bestaat de Gymnastiekvereniging “Spring en
Klim” 5 jaar. Daarom was er
Vrijdag 14 maart een Uitvoering van alle jongens en meisjes. Hierin konden ze aan alle
Vaders, Moeders, Broertjes,
Zusjes, Pake , Beppe en bekende laten zien wat ze allemaal met plezier leren op de
Gymnastiek.
De gymlerares Lammie had
van te voren de zaal mooi versierd met slingers en ballonnen met een 5 erop. De
kinderen kwamen binnen in
een opmars met een eigengemaakt T-shirt met een 5 erop.
Prachtig waren ze allemaal.
Daarna gingen de T-shirts uit
en lieten ze zien wat ze alle-

maal doen op de Gymnastiek.
Groep 1 en 2 en Groep 3 tot 7
deden om beurten een oefening op muziek.
Groep 1 en 2 : Op de kast
springen, koprol op de kast,
over de banken lopen, hinkelen. Springen op de trampoline
met dikke mat er achter. Op de
lange mat een koprol en ratslag. En als laatste een dansje
over de Shi-wawa. Het was
prachtig om te zien.
Groep 3 tot 7 : Op de kast
springen met trampoline,
koprol op de kast. Op de brug
ongelijk hangen, borstwaarts
om. Op de lange mat een
koprol en ratslag. Springen op
de trampoline met dikke mat
erachter. Enkele meisjes

deden een oefening op de balk
en 1 jongen op de brug. En
nog veel meer.Ruim een uur
hebben de jongens en meisjes
alles laten zien. Op het einde
werd bekendgemaakt welke 3
kinderen de mooiste T-shirts
hadden gemaakt en kregen
hiervoor een attentie. Toevallig
waren er ook 5 meisjes bij de
Gymnastiek die al 5 jaren lid
zijn hun kregen een roos hiervoor. Alle kinderen kregen nog
een vaantje met Gymvereniging Spring en Klim Boelenslaan 5 jaar.
Alle ouders, familie en bekenden bedankt dat jullie zijn
komen kijken met z’n allen.
De opkomst was geweldig !
Madeleine Jager

PvdA’ers op bezoek bij peuterclub
Op vrijdag 8 februari kreeg de
peuterclub in Boelenslaan
bezoek van Joop Bekkema en
Anneke Jongejan van PvdAraadsfractie. De fractieleden
wilden zich oriënteren op het
vrijwilligerswerk in de gemeente en kozen daarvoor de peuterclub onder leiding van Anke
Busman.

Om half tien verzamelden zich
een twaalftal ouders en grootouders met ongeveer twintig
kinderen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar in de Smoutte. Op het
programma stond het verhaal
van de mooiste vis van de zee
die helemaal geen vriendjes
had. De kinderen luisterden
vol aandacht naar Anke

Busman. Spelenderwijs leerden de kinderen dat delen met
anderen een voorwaarde is
voor vriendschap. Bij het hengelen naar vissen kwamen
naast de kleuren de begrippen
groot en klein aan de orde.
Samen met de ouders knipten
en lijmden de kinderen zelf
een vis met gekleurde schub-

ben. Daarna was er voor de
ouders tijd voor een kopje koffie en voor de kinderen limonade. Inmiddels was de hele zaal
in bezit genomen door spelende en kruipende kinderen.

De PvdA’ers waren erg
enthousiast over de opzet van
deze peuterclub. Gezien de
grote opkomst voorziet de club
in een duidelijke behoefte.
Joop en Anneke verklaarden

dat ze onder de indruk zijn van
de inzet van vrijwilligers, zoals
hier Anke Busman. Het vrijwilligerswerk is één van de dragers van het leefbaar houden
van dorpen.

Nieuws van de peuterclub
In januari zijn we weer begonnen met een nieuw seizoen
van de peuterclub. Dit is een
ochtend voor ouders of oppas
met kinderen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar. Eén keer per
maand op vrijdagochtend
gaan we voorlezen, praten en
knutselen over een thema. En
natuurlijk is er voor de kinderen tijd om lekker samen te
spelen. De ouders of oppas
kunnen dan lekker even bijpraten. Voor de versnaperingen
zorgt Okje Snip van de
Smoutte altijd.
Het afgelopen seizoen hebben
we afgesloten met een kesrstknutselcircuit. We hebben
eerst naar een kerstverhaal
geluisterd en daarna hebben
we verschillende kerstknutsels
gemaakt. Zo hebben we een
kerststukje gemaakt waarvoor

we prachtig groen hebben
gekregen van tuincentrum “it
Fryske Wâld”. Verder hebben
we een lichtje gemaakt van
een glazen potje beplakt met
vliegerpapier. Ook hebben we
een kerstboom gemaakt van
vouwblaadjes. Dit bracht de
moeders weer terug naar hun
kleuterjaren! Het vouwwerk
vroeg wel wat van hun wiskundig inzicht. En we hebben
kerstkaartjes gemaakt voor
elkaar.
In de afgelopen maanden hebben we verschillende thema’s
gehad. Zo hebben we in oktober over “mijn huis” gewerkt.
We hebben toen een heel
groot huis van Nijntje geknipt,
gekleurd en geplakt.
In november hebben we een
lampion gemaakt voor Sint
Maarten. “Juf” Anke vertelde/

speelde het verhaal van Sint
Maarten met behulp van playmobielpoppetjes en een groot
kasteel er viel zelfs echt
sneeuw!
In januari hadden we het over
warm en koud en we knutselden een sneeuwpopmobiel. In
februari hadden we het over
de mooiste vis van de zee. En
deze vis hebben we zelf ook
gemaakt. Heb je zin om ook
eens langs te komen om
samen te knutselen en te spelen? Je bent van harte welkom
op elke 2e vrijdag van de
maand van 9.30 tot 11.00 uur
in de Smoutte. De kosten zijn €
2.00 daarvoor krijg je een lekker bakje koffie/thee en een
koekje en de kinderen ranja
met wat lekkers erbij. Er is
peuterclub op : 11 apr, en 13
juni.
Tot ziens, Anke Busman

Nieuws van CBS ‘de Stile’
Als het lente wordt, gaan de
kinderen uit groep 1 en 2 van
‘de Stile’, zoals ieder jaar, op
bezoek bij familie van der
Meulen
aan
de
Ds.
Visscherwei in Boelenslaan.
Want daar worden zoveel lammetjes geboren, bijna
ontelbaar volgens de kinderen.
Woensdag 12 maart was het
zover, alle leerlingen van
groep 1 en 2, 4 moeders en juf
waren van de partij. De kinderen mochten de lammetjes
aaien, oude broodjes voeren
en naar al die lammetjes luisteren en kijken. Zittend in een
kring op pakken hooi, vertelde
mevr. van der Meulen, dat de
lammetjes eerst een tijdje bij
de moeder melk drinken en
daarna van hooi, gras, grasbrokjes en water leven.
Sommige moederschapen willen hun lammetjes geen melk
geven en duwen hen gewoon
weg, wat natuurlijk heel ver-

drietig is. Maar de schapenboer laat ze niet in de steek!
Hij geeft ze met een zuigflesje
melk. Familie van der Meulen
heeft ook zo’n lammetje grootgebracht. “Mekkie” is zijn
naam. “Mekkie” was in januari
als heel klein lammetje, al
eens op ‘de Stile’ op bezoek
geweest. Geweldig vonden de
kinderen het om hem weer te
zien! Wat was hij veranderd.
Als herinnering kregen de kinderen allemaal een zakje hooi,
stro, wol, grasbrokjes, twee
houten breipennen en een
knotje wol mee naar huis.
100-jarig bestaan van CBS ‘de
Stile’:
De voorbereidingen van de
festiviteiten zijn in volle gang.
Met veel vrijwilligers is er een
geweldig programma in elkaar
gezet. Op zaterdag 14 juni
hopen we veel (oud)-leerlingen, (oud-)personeelsleden en
(oud-)bestuursleden te kunnen
begroeten in Boelenslaan.

De opening van de reünie is ’s
middags om 14.00 uur in de
feesttent aan de Boelenswei.
Tijdens de reünie zullen op
diverse locaties in Boelenslaan verschillende activiteiten
plaatsvinden. Enkele leden
van de reüniecommissie zijn
druk bezig geweest om adressen te achterhalen van oudleerlingen, oud-bestuursleden
en oud-personeelsleden. Een
hele klus, maar er zijn al meer
dan 500 adressen bekend.
Volgende week gaan de uitnodigingen naar bovenstaande
genodigden (inclusief ouders,
leden en donateurs) de deur
uit met daarin meer informatie
over het programma en de festiviteiten op zaterdag 14 juni.
Het spektakelstuk van de dag
is de revue met als titel “100
jaar Christelijk onderwijs
Boelenslaan en fierder it gewoane fan ‘e Loane”. De spelers van de revue zijn allemaal
“Loansters” of “âld-Loansters”.

De revue begint ’s avonds om
20.00 uur in de feesttent aan
de Boelenswei tegenover de
fietsenfabriek “Pointer”. Heeft
u zin om te komen? Iedereen
is van harte welkom!!.
De kosten van deze avond
zijn: € 5,00 per persoon. We
willen graag, dat u zich van te
voren opgeeft, want dan kunnen we ongeveer inschatten
op hoeveel personen we kunnen rekenen ’s avonds in de
feesttent.
U kunt zich opgeven door €
5,00 per persoon over te
maken
op
rekeningnr:
3564.36.640 t.n.v. revue met
vermelding van volledige
naam en adres. Natuurlijk is
het mogelijk om op zaterdagavond 14 juni bij de ingang van
de feesttent de entree te beta-

len, maar denkt u er wel om:
vol is vol!!!
Verschillende leden van de
reüniecommissie hebben bedrijven in en om Boelenslaan
benaderd om de festiviteiten
van het 100-jarig bestaan te
sponsoren. Vele bedrijven
hebben hieraan gehoor gegeven. Veel dank hiervoor, want
zonder uw bijdrage hadden we
niet zo’n mooi programma op
zaterdag 14 juni kunnen organiseren. De sponsors zullen
worden vermeld in het programmaboekje, dat tijdens de
reünie wordt uitgegeven.
Inmiddels is de verbouwing
van ‘de Stile’ klaar. Het eindresultaat is prachtig geworden.
Een gezellig en warm interieur
met veel meer ruimte voor de
kinderen en het personeel.
In het lokaal van groep 6, 7 en

8 is een smartboard geplaatst,
zodat de leerlingen in de
bovenbouw vaak digitaal les
kunnen krijgen. Dit vinden ze
prachtig!!!
De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 13 juni a.s.
Wilt u de school komen
bezichtigen? Dat kan. U bent
op zaterdag 14 juni van 15.00
uur – 17.00 uur van harte welkom.
Rondom de school moet het
nog worden opgeknapt. Ook
het zand in de zandbak moet
worden vernieuwd. Dus de
zandbak moet leeg. Wanneer
er ouders of andere dorpsbewoners zijn, die belang hebben bij dit zand, dan kunt u dit
gratis ophalen. Neemt u dan
van tevoren even contact op
met de school: tel: 0512341261.

Europa Kinderhulp zoekt gastouders
Bezorg een kansarm kind een onvergetelijke vakantie
De voorbereidingen voor de
kinderreizen zijn weer in volle
gang. Veel kansarme kinderen
uit Nederland, Duitsland,
Frankrijk en Bosnië wachten
op een uitnodiging voor een
zorgeloze
vakantie
in
Friesland.

en zijn afkomstig uit gezinnen
die gekenmerkt worden door
sociale armoede.

Daarom is Europa Kinderhulp
weer op zoek naar nieuwe
gastouders om zoveel mogelijk kinderen deze kans te kunnen bieden.

Iedereen is welkom, van
alleenstaanden tot gepensioneerden, van paren met tot
paren zonder kinderen. Meer
informatie kunt u vinden op
www.europakinderhulp.nl.
Voor de regio Friesland kunt u

Europa Kinderhulp zoekt
enthousiaste gastouders die
drie weken een kind een thuis
willen bieden. Een zonnige
vakantie in hun vaak donkere
bestaan.
De kinderen groeien vaak op
in een troosteloze omgeving

In Friesland vinden ze rust en
ruimte. Is in uw hart en huis
plaats voor een vakantiekind,
meld u dan aan als gastouder.

contact opnemen met Joke de
Vries, 058-2573612 of stuur
een
e-mail
naar:
friesland@europakinderhulp.nl
Data kinderreizen Friesland
2008:
Kinderen uit(land) en in periode:
Nederland, 21 juli – 8 augustus
Frankrijk CR, 2 juli – 23 juli
Bosnië, 28 juli – 15 augustus
Duitsland / Hannover, 28 juli –
16 augustus
Duitsland
Schneeberg/Delitzsch, 21 juli – 8 augustus
Duitsland Oldenburg, 21 juli –
8 augustus

Anneke Jongejan leest voor tijdens voorleesweek
Anneke Jongejan leest voor op
de “Jan van Zuilenskoalle”tijdens de nationale voorleesweek. Eind januari werd
de nationale voorleesweek
gehouden. Dit betekent dat er
op heel veel scholen in het
land wordt voor gelezen door
vaders, moeders, “pakes,
beppes” bekende en minder
bekende personen die het
mooi vinden om eens te
komen voorlezen op een
basisschool. “De Jan van
Zuilenskoalle”had ook een
bekende inwoonster van het
dorp gevonden om een paar
keer te komen voorlezen op
school. Gastlezeres Anneke
Jongejan uit Boelenslaan heeft
in iedere groep voorgelezen
aan de kinderen. Anneke
Jongejan is raadslid voor de
Partij van de Arbeid in de
gemeente Achtkarspelen. Het
bleek dat er naast het talent
van een goed raadslid nog

meer talenten bij “juf
Anneke”
naar boven
kwamen.
Dat Anneke
op
een
sfeervolle
manier kan
voorlezen
bleek wel
uit de reacties van de
kinderen. Er
werd regelmatig gezegd door
de kinderen
dat
“juf
Anneke”
wel vaker
m o c h t
komen voorlezen. Voor zowel
de onder-, midden- als bovenbouw groepen had “juf Anneke
een toepasselijk voorleesboek
of prentenboek uit gezocht. De

kinderen maar ook de juffen en
meesters vonden het erg leuk
en zijn heel blij dat Anneke
beloofd heeft om nog eens te
komen om voor te lezen.

Grote actie voor schone lozingen buitengebied
De gemeente Achtkarspelen
begint dit najaar met de aanleg
van minizuiveringsinstallaties
in het buitengebied van de
gemeente.
Hierdoor wordt het huishoudelijk afvalwater straks maar
liefst voor 85 procent gezuiverd voordat het in een sloot of
in de bodem wordt geloosd.
Nu gebeurt dat in veel gevallen
niet of voor slechts twintig procent op de 904 percelen waar
het om gaat.
De minizuiveringsinstallaties
worden in samenwerking met
de bewoners van de percelen
aangelegd.

De landelijke wetgeving geeft
aandat het sinds enkele jaren
niet meer is toegestaan om
ongezuiverd
huishoudelijk
afvalwater te lozen. Voor het
buitengebied in de gemeente
Achtkarspelen geldt dat de
meeste aanwezige beerputten
of septictanks niet meer volstaan.
Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar groen licht
gegeven om een project te
starten om de zogenaamde
IBA (Individuele Behandeling
Afvalwater)-systemen klasse 2
in het buitengebied aan te leggen. Met dit systeem wordt
een hoog milieurendement
gehaald tegenover relatief

lage kosten. Een aansluiting
op het gemeentelijke riool
brengt te hoge kosten met zich
mee.
De betrokken inwoners zijn
inmiddels via een persoonlijke
brief en een nieuwsbrief geïnformeerd over het verloop van
het project. In april staat nog
een aantal informatiebijeenkomsten in Kootstertille en
Surhuisterveen gepland om
iedereen goed te informeren.
De gemeente Achtkarspelen
krijgt ondersteuning van het
adviesbureau Broos Water bv
uit Dronten, dat al jarenlang
ruime ervaring heeft in soortgelijke projecten.

Oproep voor tegels voor fietsrondje
Beste Loansters,
Wij zijn bezig met het opknappen van ons schoolplein. En
nu willen we voor de kleuters
graag een pad aanleggen op
het schoolplein waardoor ze

een mooi rondje kunnen fietsen. Omdat het een erg lang
pad wordt hebben we heel
veel stoeptegels nodig. Wie
heeft er voor ons een flink aantal tegels liggen die we mogen
hebben. We kunnen ze goed

gebruiken. Bel ons!
Namens de schoolpleincommissie van de
Jan van
Zuilenskoalle ,
Regina Walthaus (342503)
Anke Busman (342979)

Bezoekers weten site Nijs te vinden
Bezoekers weten de site van
Nijs fan ‘e Loane sinds 2006
wel te vinden. Ook vanuit het
buitenland had de site niet
over belangstelling te klagen.
Vanuit de Verenigde staten
werd de site 14 keer bezocht,

en zelfs een Japanner heeft
gekeken
hoe
alles
in
Boelenslaan er aan toe gaat.
Desondanks kwamen de
meeste bezoekers toch uit
Nederland,
ruim
95%.
Onderstaand de statistieken,

die ook op de site www.nijsfan
eloane.nl zijn te raadplegen.
Meestal is op de site overigens
de nieuwe uitgave al vanaf de
vrijdag voor het verschijnen
van de papieren versie te
lezen.

Uit het archief van de Leeuwarder Courant van 13 maart 1908

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
Er is een vacature bij de redactie van Nijs fan ‘e Loane. Belangstellenden kunnen contact opnemen met
de bovenstaande redactieleden.
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: 20 mei 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: 8 apr, 13 mei en
10 juni
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

