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Koninklijke hulde voor Okje Snip

In deze uitgave:

Zaterdag 17 mei is voor de
inmiddels 85-jarige Okje Snip
een onvergetelijke dag geworden. Haar familie haalde haar
op bij haar huis aan de
Spekloane voor een feestelijke
dag, die haar einde zou vinden in De Smoutte. Daar zou
door de familie nog worden
gegeten.

volksdansen. Okje is sinds
1988 al voorzitter en enig
bestuurslid van de ouderensoos in Boelenslaan. Verder
organiseert Okje de collecte
van de ANGO (Algemene
Nederlandse Gehandicapten
Organisatie). Eerst in Grootegast en daarna in Boelenslaan.

* Pagina 2: Fotoverslag uitreiking lintje Okje Snip

In De Smoutte wachtten echter meer dan honderd genodigden haar op. Na toespraken van Jaap Jongejan en
Henk Bos, zette shantykoor
‘De Wâldsilers’ weer in om
een liedje te zingen. Na dit lied
kwam burgemeester Tjeerd
van der Zwan van Achtkarspelen Okje ook nog toespreken, om haar vervolgens voor
al haar vrijwilligerswerk een
lintje op te spelden. Okje werd
Lid in de Orde van Oranje
Nassau.

Okje is daarnaast ook nog
sinds 2000 voorzitster van de
volksdansgroep ‘Bliuw Warber’ in Surhuisterveen en
bovenop dit alles beheert ze
ook nog De Smoutte in
Boelenslaan, waarmee ze per
week ook nog twintig uren in
de weer is. Okje is tevens
secretaris van het bestuur van
De Smoutte.
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In de toespraak van Jaap
werd meteen al duidelijk dat
Okje een zeer bezige vrouw
is, die ook bij de bouw van het
huidige dorpshuis De Smoutte
nauw betrokken is geweest.
Ook was zij vanaf 1988 al
actief op het terrein van
gehandicaptenwelzijn, dorpswelzijn, ouderenwelzijn, en

www.nijsfaneloane.nl

Fotoverslag uitreiking van het lintje aan Okje

Thema Spelweek dit jaar het Wilde Westen
Dit jaar staat de spelweek die
wordt gehouden van dinsdag 5
augustus t/m zaterdag 9
augustus in het teken van het
Wilde Westen. De commissie
die voor het 4e jaar de spelweek organiseert is druk doende om de ideeën die er zijn uit
te werken. Zo zal er een
Wigwamdorp voor de kleinere
dorpsbewoners worden neergezet compleet met totempalen, saloon en natuurlijk Wigwams.

kopen voor 10 euro per stuk.

Het is de bedoeling dat er veel
activiteiten plaatsvinden op het
terrein. Ook kan er op pony’s
worden gereden en is er een
leuke huifkartocht naar de Lits
River Ranch waar de jeugd
ook een leuk programma staat
te wachten. Ook voor de oudere dorpsbewoners zal er weer
veel te doen zijn en we hopen
dat veel mensen zich opgeven
voor de activiteiten. Naast de
gebruikelijke onderdelen als
het volleybaltoernooi en de
zeskamp met spelonderdelen
geheel in westernstijl is er nog
meer te beleven.

Ook dit jaar deed de spelweek
commissie weer een beroep
gingen zich weer van hun op het Durk Pultrumfond voor
beste kant laten zien. Wij heb- een financiële bijdrage. Aan
ben er in ieder geval zin in.
het fonds wordt jaarlijks 7500
euro ontrokken en men steunt
Schijt je Rijk, Maak kans op aanvragen op het gebied van
300 euro!!!!!!!
politiek, onderwijs en cultuur
Kom op zaterdag 9 augustus en sport. Het bestuur heeft
naar het Wigwamdorp aan de laten weten een bedrag van
Boelenswei. Op het terrein 300 euro bij te dragen in de
wordt een veld van 10x10 kosten van de spelweek.
meter in 100 vlakken verdeeld. Uiteraard zijn wij blij met dit
Op dit veld wordt Coba 107 bedrag.
losgelaten. Het vlak waar Naast de bijdrage van het
Coba als eerste een flinke fonds is de spelweek commiskoeienvlaai deponeert is goed sie in grote mate afhankelijk
voor 300 euro.
van sponsoren.

Om een en ander mogelijk te
maken zullen we ook dit jaar
langskomen met loten. Vorig
jaar bleek ook het onderdeel
Schijt je Rijk een succesvolle
formule te zijn. Ook dit jaar is
het weer mogelijk om loten te

Naast alle activiteiten hopen
we natuurlijk ook weer dat het
dorp een Wild West uitstraling
krijgt. Het zou mooi zijn als
iedereen weer zijn tuin zou
versieren en de buurtvereni-

willekeurig verdeeld zodat
iedereen een gelijke kans
heeft om de 300 euro te winnen. Vorig jaar waren de 100
loten snel uitverkocht dus
wees er snel bij want Op= Op.
De loten worden aan de deur
verkocht en zijn verkrijgbaar bij
Tjeerd Boomsma Tel: 0612278588.
Durk Pultrumfonds steunt
spelweek financieel.

Het enigste wat u hoeft te doen
om kans te maken op de
hoofdprijs is een lot kopen a 10
euro. Meer loten kopen mag
natuurlijk ook. Op het veld van
10x10 worden de lotnummers

Mede door hun bijdrage is het
ieder jaar nog mogelijk om een
spelweek te bekostigen. Ook
dit jaar is dit weer her geval.
De spelweek commissie wil
hen dan ook alvast bedanken.

Kundige kokken en kokkinnen bij Avonturenclub
Op 9 maart mochten de kinderen van de avonturenclub de
schorten voorbinden, want ze
mochten aan de slag met potten en pannen in de Smoutte.
Wat hebben we zoal gemaakt

met zijn allen? O.a een verantwoorde perzik smoothie waar
Sonja Bakker jaloers op zou
wezen en er werden minipizza’s gemaakt, de een nog
mooier
dan
de
ander.
Sommige kinderen maakten

met behulp van de ingrediënten er ware kunstwerkjes van !
Ook werd er ‘kamelenpoep’gemaakt. Het klinkt wel een beetje onsmakelijk (en zo zag het
er uiteindelijk ook wel een

beetje uit), maar het was wel
ontzettend lekker. Het werd
gemaakt van pure chocolade,
golden puffs , havermout en
hazelnoten en gegarneerd met
funhagel.
De pan waarin het bereid was,
hoefde bijna niet meer afgewassen te worden, die werd
goed schoon gelikt! En tot slot
werd er nog een ‘tovertoetje’gemaakt van een plakje
cake, vers fruit,spekkies en
vanillevla. Ik vraag me af of er
’s avonds nog wat gegeten
werd bij heit en mem thuis.
Dan is er in de vorige Nijs
bericht over een vleermuizenavond die onze volgende activiteit zou worden. Helaas
bleek het contact met de
mevrouw die dit voor ons zou
verzorgen zeer moeizaam te

verlopen, uiteindelijk had ze
ons ingepland begin juni, maar
iedereen begrijpt dan wel dat
we al aardig naar de langste
dag lopen en voordat we dan
met de batdetector op pad
kunnen gaan (de vleermuizen
vliegen bij schemer uit), het
veel te laat wordt voor onze
kinderen.Ik probeer nu via een
andere ‘ingang’ deze toch wel
interessante avond verplaatst
te krijgen naar augustus/september.
Maar we hebben wel een
superleuk alternatief gevonden; we gaan nu naar het
doofhofpark in Bakkeveen,
waar we een ‘dwaalarrangement’ gaan doen met de jeugd.
Vanwege de kosten wordt een
iets hogere bijdrage gevraagd.
En dan onze eindactiviteit: Dat

wordt een skeelerclinic waar
alle kinderen van groep 1 tot
en met groep 8 aan mee
mogen doen. Er worden geen
skeelers verstrekt dus de kinderen moeten hun eigen skeelers meenemen. Deze clinic
wordt gegeven in het kader
van het ‘hartstikke gezond’
project en vindt plaats op
woensdag 4 juni.
De fietsspeurtocht wordt verplaatst naar het nieuwe seizoen, immers de activiteiten
voor mei en juni zijn al ingevuld.
Tot slot wensen we iedereen
een fantastische zomer toe
met hopelijk meer zon dan
vorig jaar en we hopen in september de kinderen weer te
zien op onze oergezellige
avonturenclub!
Margreet Sietzes

Nieuws van Plaatselijk Belang
Bestemmingsplan Boelenslaan
Plaatselijk belang heeft een
concept Notitie van uitgangspunten bestemmingsplan Boelenslaan ontvangen van de
gemeente, in eerste instantie
was het stuk niet compleet
zodat plaatselijk belang niet
kon reageren. Later hebben
we de volledige stukken gekregen en de notitie van uitgangspunten is nu vastgesteld overeenkomstig het concept.
Op basis van de onlangs vastgestelde notitie van uitgangs-

punten zal een voorontwerpbestemmingsplan
worden
opgesteld.
Met het opstellen van dit plan
zullen meerdere maanden
gemoeid zijn.

Vanzelfsprekend zal plaatselijk
belang u op de hoogte stellen
van hoe en wat er gaat gebeuren.

De verwachting is dat in het
najaar van 2008 een inspraakavond in Boelenslaan georganiseerd zal worden.
De gemeente zal plaatselijk
belang hier tijdig van op de
hoogte stellen en ons tegen
die tijd een exemplaar van het
voorontwerpbestemmingsplan
toe sturen.

Plaatselijk belang is bezig met
het laten maken van een
nieuw bord van de plattegrond
van Boelenslaan. Het bord wat
er nu staat is door de weersomstandigheden behoorlijk
aangetast en niet meer te
repareren. We houden u op de
hoogte.
Minke Adema

Plattegrond Boelenslaan

Kinderen Boelenslaan genieten van clinic sc-Heerenveen
Donderdagmiddag 22 mei was
het heerlijk vertoeven op het
korfbalveld.
Heel veel kinderen droegen

het “Hartstikke gezond in
Boelenslaan” shirt.
Alle kinderen van de “Jan van

Zuilenskoalle”en de “Stile” kregen training van oud Heerenveen speler Maarten de Jong.

andere. Bij elk gaat staan punten vermeld die de kinderen
verdienen als ze de bal in het
gat schieten.
In een andere hoek werden
allemaal spelletjes gedaan en
kregen de bovenbouw groepen allerlei verschillende loopoefeningen.

Deze happening werd gehouden in het kader van hartstikke
gezond in Boelenslaan. In drie
groepen gingen de kinderen
de verschillende onderdelen
bij langs.

hoek was flipperbal.
Dit was een opblaasbaar spel

Dit werd verzorgd door een
medewerkster
van
scHeerenveen.
Het derde gedeelte werd verzorgd door Maarten de Jong
zelf.
In deze hoek kregen de kinde-

Men moest onder andere proberen zo hard mogelijk op een
groot doel te schieten, waarbij
de snelheid van het schot
gemeten werd.
Ook was er het onderdeel dartschieten. Bij dit onderdeel was
het de bedoeling de bal in een
gekleurd vak te schieten.
Elke kleur leverde een aantal
punten op.
Het derde onderdeel in deze

met daarin allemaal gaten.
Het ene gat wat groter dan het

ren oefeningen zoals het vangen van een bal stuiteren met
een bal en nog veel meer.
Alle behaalde punten werden
genoteerd in het Heerenveen
paspoort wat ieder kind vooraf
had gekregen. Tussendoor
werden alle kinderen voorzien
van ranja. Dit was goed geregeld door de korfbal vereniging.
Het was een prachtige zonovergoten donderdagmiddag
waarbij de kinderen allemaal
uiteraard hun uiterste best
hebben gedaan.

Vrijdag 13 juni 2008
Organiseert

Ypie's Catering Service
Een gezellige feestavond
(In de feesttent aan de Boelenswei te
Boelenslaan)

Aanvang: 20.30
M.m.v. stemmings orkest

De Sellina’s
(Bekend van o.a: “Jij bent aan de beurt” & “Op de trekker weer noar huus”)

Optreden van:

Lytse Hille
(Bekend van o.a: “Avé Maria” & “Ik kwam je tegen”)

Optreden van:

Grutte Geart
(Bekend van o.a: “Was het nou in Drachten” & “Meisje van mijn MSN”)

Optreden van:

Janneke de Roo
(Bekend van o.a: “Espresso Italiano” & “Blauwe korenbloemen”)

Kaartverkoop aan de kassa.

Beneden de 16 jaar wordt geen alcohol geschonken, legitimatie kan gevraagd worden.

Het onderstaande kwam binnen via de persvoorlichting van de Gemeente Achtkarspelen

Spreekuurpunt itkeringsgerechtigden en
ehandicapten chtkarspelen

Het spreekuur is er voor iedereen die hulp zoekt in de wirwar
van regels, rechten en plichten omtrent uitkeringen (o.a. WAO,
WIA, Wajong, WW, TW, WWB).
De spreekuurpunt Achtkarspelen biedt ondersteuning bij:
x
x
x
x
x
x
x

het invullen van formulieren
het aanvragen van een uitkering
doorverwijzing naar instanties
begeleiding naar instanties
het geven van algemene informatie en advies
het leggen van contacten met betreffende instanties
het voorbereiden op gesprekken met betreffende
instanties
Het inloopspreekuur is op dinsdagmiddag
van 5.00 uur tot 6.30 uur
in “it Vleckehûs”
B.J. Schurerweg 14 te Surhuisterveen
Tel.: 0512 – 38 85 85

Voor meer informatie over het spreekuur kunt u contact opnemen met FSU in
Leeuwarden: 058 – 213 99 92 of via e-mail fsu@fsufriesland.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
Bij de redactie is nog een vacature, neem contact op met één van de 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: 24 juli 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 datum: 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

