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Schoolontbijt op JVZ-skoalle
Vrijdagochtend 31 oktober
kwart over 8 was het al een
drukte van belang op de “Jan
van Zuilenskoalle”. Iedereen
zat namelijk al aan zijn/haar
feestelijke gedekte tafel. De
lokalen waren omgetoverd tot
ware eetkamers. Ze gingen
namelijk samen genieten van
een geheel verzorgd ontbijt.
Bakkerij “de Korenaar” uit
Surhuisterveen bracht de
heerlijke broodjes, zoals krentenbroodjes etc. en ander
brood. Hiervoor willen wij
Bakkerij “de Korenaar” ook
nog hartelijk bedanken. De
kinderen hebben een prima
ontbijt gehad deze ochtend.
Naast het brood en broodjes
was er ook nog volop keus uit
broodbeleg en drinken. Ook
een lekker eitje ontbrak niet.
Dit nationaal schoolontbijt
wordt elk jaar georganiseerd.
Heel veel scholen, ruim 2200
in Nederland, doen mee aan
deze actie. Het doel is om kinderen maar ook ouders/verzorgers bewust te maken van
het belang van een goede
start ’s ochtends. De eerste
maaltijd van de dag is niet
zomaar bedacht. Het lichaam
heeft het namelijk een hele
nacht zonder eten moeten
doen. Om goed te kunnen

functioneren en presteren is
na het opstaan weer voedsel
nodig.
Wij vinden het echter ook nog
eens erg gezellig om samen
met alle kinderen dit soort activiteiten te organiseren.
Een goed doel.
Het nationaal schoolontbijt
ondersteunt ook jaarlijks een
goed doel. Dit kan doordat de
scholen allemaal een symbolische vergoeding van € 0,25
per ontbijt betalen. Dit jaar
gaat de opbrengst naar de
stichting Nationale Sportweek.
Met al deze ontbijten is dit een
behoorlijk groot bedrag geworden.
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Nierstichting
Er is in totaal 540 euro en 55
cent geschonken door de
inwoners van Boelenslaan.
Namens de nierstichting
bedankt.
Baukje Nijboer, Jinke
Wedman en Ingrid Bouma.

www.nijsfaneloane.nl

Nieuws van CBS “De Stile”
was een gezellige hoek ingericht door de activiteitencommissie. De leerlingen konden
gedurende de hele week
ideeën opdoen en lekker voor
zichzelf gaan lezen.
Als afsluiting van de week gaf
elke groep een presentatie van
het werk wat in de groep
gedaan was. Zo hadden de
kleuters een prachtige rijmmachine, hadden de leerlingen uit
groep 3/4/5 allemaal mooie
gedichten geschreven en was
er in groep 6/7/8 een wedstrijd
Actie Schoenenmaatjes op het gezond blijft.
gehouden voor de ‘gouden/zilCBS ‘de Stile’
In groep 6/7/8 mocht er zelfs
veren griffel’ en het ‘gouden/
Vanaf begin november zijn de even echt gepoetst worden.
zilveren penseel’. Ook was er
leerlingen van CBS ‘de Stile’ Met een ‘tandplakverklikker’,
een voorleeswedstrijd, waarin
druk in de weer geweest met een mooi roze pilletje, werden
Elske Pool als beste uit de
hun schoenendozen. Ze heb- na het poetsen de plaatsen
strijd kwam. Zij gaat door naar
ben ze namelijk fantastisch ‘verklikt’ die nog niet goed
de voorrondes van het natiogevuld met allemaal mooie gepoetst waren. Na deze
nale kampioenschap.
materialen die kinderen in lan- leuke lessen poetsen de leerAl met al was het een week vol
den als Moldavië krijgen. lingen hun tanden nóg beter!
activiteiten in het teken van
Prachtig klein speelgoed,
‘Poëzie’. De leerlingen kregen
schrijfmaterialen, maar ook Kinderboekenweek op CBS
aan het einde van de week ‘de
tandpasta en tandenborstels, ‘de Stile’
Poëziekrant’ mee, die door de
zeep, etc. werd door de leerlin- Dit jaar was het thema van de
leerlingen zélf in elkaar was
gen verzameld en in de doos Kinderboekenweek ‘Poëzie’.
gezet.
gedaan. De dozen zijn ontzet- In de gemeenschapsruimte
tend mooi versierd; de ‘dozenhoek’ in de school zag er zeer
kleurrijk uit! Met deze actie van
de stichting Edukans hebben
de leerlingen van ‘de Stile’
ervoor gezorgd dat ook kinderen in achterstandslanden in
deze gezellige maanden kunnen genieten van leuke
cadeaus!
Tandenpoetslessen op CBS
‘De Stile’
Op vrijdag 14 november j.l. is
er vanuit het project ‘Hartstikke
Gezond’ een tandenpoetsjuf
op school geweest. In alle
groepen heeft zij van alles verteld over het gebit en over het
behandelen van je gebit zodat

Kerstfair CBS “de Stile”
Op vrijdag 12 december a.s.
van 16.00 uur tot ca. 18.30 uur
bij de school.
Graag willen we alle Loansters
uitnodigen om onze kerstfair te
bezoeken.
Er zijn weer vele dingen te
koop, zoals kerststukjes, kerstdecoraties, vogelvoerkransen,
kerststerren, banketstaven en
nog veel meer.
Natuurlijk mogen ook de kerstwerkstukjes van de schoolkinderen zelf niet ontbreken.
Daarnaast zal er ook een
stand zijn van de Stichting
KIKA (kinderen kankervrij).

Hierin verkoopt Hannie de
Bruin, onder het motto: Geef
iemand een Knuffel, prachtige
knuffelberen (€ 6,95 per stuk)
in diverse kleuren. Een mooi
cadeau voor een goed doel.

Zoals u weet is er ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de Stile een jubileumboek
uitgebracht.
Het is een prachtig boek
geworden met heel veel informatie en mooie foto’s. Heeft u
Er is een kopje koffie of thee nog geen boek en wilt u er één
met iets lekkers. Of heeft u lie- hebben; dat kan, want er zijn
ver chocolademelk met slag- extra jubileumboeken aangeroom? Voor de kinderen is er schaft.
natuurlijk ook ranja. Er worden
poffertjes gebakken en voor de Kosten € 15,00 per stuk.
liefhebbers is er een broodje Tijdens de Kerstfair is een
hamburger.
stand aanwezig met de jubileKortom een gezellige middag umboeken. Heeft u het jubilevoor het hele gezin op “de umboek eerder nodig (Sinttip),
Stile”, Zijlstrastrjitte 2 in neemt u dan even contact op
Boelenslaan.
met de school.

Theaterkaravaan in “De Smoutte”
In de herfstvakantie kwam de
theaterkaravaan weer in Achtkarspelen en deed zoals alle
jaren, ook ‘de Smoutte’ weer
aan, ditmaal met een voorstelling van poppentheater het
@penstaartje.
Het verhaal ging over Jan
Kalebas, een rups die de tuin
binnendringt van tante Do. De
rups sluit vriendschap met
Bram de tuinman en samen
besluiten ze er een geinig
dagje van te maken. De rups
gaat Bram helpen een zonnebloemwedstrijd te winnen.
Tante Do wil absoluut geen
ongedierte in haar tuin, haar
neefjes en nichtjes willen niet
bij haar spelen omdat tante Do
alles netjes en keurig wil houden en ze zich dus bij haar
vervelen, de tuinman kan geen
sorry zeggen en de zonnebloem wil maar niet groeien.

Terwijl tante Do haar tuin keurig in orde wil hebben, vreet de
rups haar hele tuin kaal.
Haar tuinman liegt en bedriegt.
De rups ontpopt zich tot een
prachtige vlinder, Bram leert
eindelijk ‘sorry’ zeggen, de
zonnebloem valt in de prijzen
en tante Do wil haar tuin vol

met rupsen, nu ze heeft gezien
dat ze kunnen veranderen in
prachtige vlinders. En wat haar
neefjes en nichtjes betreft: die
spelen vanaf nu heel graag bij
hun tante Do!
Het thema van dit stuk draaide
om ‘veranderen’. Bijna 60 kinderen hebben genoten van
deze boeiende voorstelling!

Techniek op de avonturenclub
keepauto worden gemaakt of
een muis, die in en uit z’n holletje kon schieten. Ook maakten een aantal kinderen een
acrobaat die aan touw tussen
twee latjes hing en door het
samenknijpen van de latjes
kon tuimelen.

Op woensdagmiddag 12 november j.l. stond de avonturenclub in het teken van techniek. Margreet had dhr. Foppe
van Popta uitgenodigd om met
de kinderen een leuk technisch speeltje te maken.
Foppe van Popta uit Bolsward
is de vader van juf Ineke van
de Jan van Zuilen school.
Vroeger was hij directeur van
een basisschool en nu maakt
van Popta leskisten voor techniek en gaat hij hiermee ook
langs scholen.
In eerste instantie konden er
maar zestien kinderen aan
deze activiteit meedoen, maar
toen bij de opgave bleek dat er
veel meer belangstelling was,
mochten er gelukkig toch meer
kinderen meedoen.
Uiteindelijk waren het er 23.
Omdat er bij techniek natuurlijk
wel het een en ander komt kij-

ken, waren alle leidsters aanwezig om de kinderen bij te
staan.
En wat kon er zoal worden
gemaakt op deze middag?
Bijvoorbeeld een krokodil, die
door het verbinden van spatels
zijn bek open en dicht kon
doen. Met behulp van spuiten
en een slangetje kon een

De kinderen en de leidsters
waren zo ingespannen bezig,
dat sommigen zelfs vergaten
te drinken. We hebben deze
middag heel wat geleerd en
zijn weer een stuk handiger
geworden.
Foppe van Popta gaf ons na
afloop een compliment voor de
goede inzet en de fijne sfeer
onderling. Dus kinderen, daar
doen we het voor. Dank jullie
wel! We hopen dat de volgende activiteit weer zo geslaagd
zal zijn.
Jannie de Jong

Sint Maarten optocht in Boelenslaan
Dit jaar is er in Boelenslaan
voor de eerste keer tijdens Sint
Maarten een lampionnenoptocht georganiseerd. Op initiatief van de peuterclub, kidsclub
en avonturenclub werden alle

kinderen van Boelenslaan uitgenodigd om op 11 november
j.l. mee te lopen in een lampionnenoptocht. Er werd zelfs
een speciaal lied gemaakt om
tijdens de optocht te zingen.

Sint Maarten, Sint Maarten,
we lopen door de straten.
We lopen door heel
Boelenslaan, strakjes bellen wij weer aan.

Om half zes verzamelde de
jeugd zich bij dorpshuis “de
Smoutte”, vanwaar ze onder
begeleiding van hun ouders,
aan de tocht begonnen. De
opkomst was geweldig en
zelfs de allerkleinsten liepen al
mee. Vooraan de stoet reed
Andy Nijboer op zijn skelter
met achter op de kar een grote
lampion in de vorm van een
pompoen.
Al zingend vormden de kinderen een vrolijke stoet, want
iedereen had natuurlijk zijn
lampion meegenomen. Via de
Andrys Geartswei ging het
door de Domela Nieuwenhuisstraat naar de Spekloane.
Via de Zijlstrastrjitte werd de
tocht vervolgd naar de nieuw-

bouw en daarna weer terug
naar de Smoutte. Al met al
duurde de tocht zo’n drie kwartier.
Voor de jongste kinderen was
de tocht wel wat lang en lag

het tempo soms wel wat hoog.
Ook viel het niet mee om met
zo’n grote groep gezamenlijk
liedjes te zingen.
Na de optocht arriveerden de
kinderen weer bij het dorpshuis. Hier kregen ze van Okje
Snip iets lekkers en konden ze
zich warmen bij de vuurkorf.
Na deze gezellige warming-up
kregen de kinderen van de
clubs ook nog een tractatie en
konden ze zelf nog even zingend langs de huizen gaan.
Al met al een geslaagd initiatief. We denken er zeker aan
om volgend jaar weer een lampionnentocht te organiseren
en proberen het dan nog weer
leuker en beter de doen.
Jannie de Jong

Lezingen Stichting Oud-Achtkarspelen
Op woensdag 7 januari 2009
houdt de Stichting OudAchtkarspelen een lezing in de
Lantearne aan de Groningerstraat in Surhuisterveen. De
lezing: “Geschiedenis van
Achtkarspelen”, wordt ingeleid
door Peter Karstkarel, auteur
van onder andere het jubile-

umboek
van
Stichting
Woningbouw
Achtkarpelen
“Onderdak in Achtkarpelen”.
De lezing begint om 19.45.
Op dinsdag 3 maart 2009
wordt er in gebouw De
Schakel aan de Voorstraat 15
in Buitenpost een lezing gege-

ven. Inleider deze avond is
een medewerker van het
Landbouwmuseum in Earnewâld en de lezing gaat over de
geschiedenis van de landbouw
in Achtkarspelen en wijde
omgeving.
Ook deze lezing begint om
19.45.

www.nijsfaneloane.nl

Nieuws van de Kidsclub
Op 5 november j.l. stond de
kidsclub in het teken van
Halloween. Om in de sfeer te
komen, heeft Harmke eerst

een leuk verhaal voorgelezen
over een heks.
Daarna kon er worden geknutseld en deze keer hebben we

een Halloween mobiel gemaakt.
Aan een tak konden de kinderen verschillende figuren hangen die passen bij Halloween;
een pompoen, een vleermuis,
een spookje, een heksje en
een poesje. Deze figuren
moesten zelf worden gemaakt
en dat was nog een hele klus.
Toen de ouders na een uur de
kids weer kwamen ophalen,
waren we nog niet helemaal
klaar en kon hier en daar nog
even worden geholpen.
Anita Schriemer

By Heech en by Leech in de Smoutte
Op vrijdag 31 oktober werd er
door plaatselijk belang weer
een feestelijke avond georganiseerd voor alle inwoners van
de Loane.

bloemetje en aplaus afscheid
genomen van het duo.
Nu was het DJ Siebe Bruining
die probeerde de stemming er
in te krijgen. Het duurde even,
maar nadat het eerste paar
een dansje ging wagen, volgden er spoedig meer.

Dit jaar was gekozen voor het
cabaret ´By heech en by
Leech´. Onder die naam spelen Melle H. Leegstra en En hoewel een aantal mensen
Wilma v.d. Sluis (broer en sus- nogal last hadden van de
ter út Jistrum) hun cabaretpro- geluidssterkte en DJ Siebe de
gramma `HOENOSA` . En
zoals de naam al doet vermoeden is het een programma in
de Fryske taal. Een echt
thema had HOENOSA niet,
maar gebeurtenissen uit het
dagelijkse leven werden met
een kwinkslag naar voren
gebracht.
Dingen uit het heden en verleden, allemaal heel herkenbaar.
Ook werden er een paar
prachtige liedjes ten gehore
gebracht. Het was een vrij kort
programma in tegenstelling
met voorgaande jaren. En zo
werd er tegen tienen met een

knop herhaaldelijk een toontje
lager zette, werd er flink feest
gevierd. Al met al was het een
reuze gezellige avond, die tot
in de kleine uurtjes duurde.
Ook Siebe werd bedankt en
kreeg een bloemetje aangeboden. We kunnen terug zien op
een leuke avond en kijken nu
al uit naar volgend jaar.
Minke Adema

Nijjiersrevu yn Koatstertille: “TRETTJIN”
Om Ald en Nij hinne wurdt der ek no wer yn it Tillehûs, it doarspshûs fan 'e Tille, in nijjiersrevu
opfierd. Neffens ús as Tilsters is de revu alle jierren better wurden en komt no foar de trettjinde
kear op 'e nij in hichtepunt. Mar ja, wy binne net objektyf. Lâns dizze wei woenen wy jim dêrom
útnoegje om jim eigen oardiel te jaan.
Ek dizze trettjinde kear fansels wer apartichheden. Net allinne apartichheden fan 'e Tille, mar
foaral oer it libben yn it algemien, oer de gemeente, ensfh. Yn heech tempo mei sang en dûns
bringe wy dizze saken foar it fuotljocht. Wy rekkenje alle fiif jûnen op in folle bak, mar ek foar jo
is der plak. Hoe dogge jo dat? Jo skilje earst alle famylje, freonen en bekinden mei it boadskip
dat alle jierdeibesites yn de earste wykeinen fan jannewaris ôfsein wurde en dan freegje jo hoefolle revukaarten jo notearje kinne en foar hokker jûn. Jo kinne der by sizze dat der libbene
musyk wêze sil op de de earste freedtojûn en op de saterdei-jûnen en dat de doarpshûsbehearder mei musyk en sa ek op de oare jûnen soargje sil foar in gesellige sfear. Hjirûnder noch
efkes alles op in rychje, yn it Hollânsk, sa dat der gjin misbegryp wêze kin foar harren dy't it
frysk net alhiel machtich binne. Oh ja, alles wurdt djoerder, mar ús prizen binne net feroare!!
VOORVERKOOP MFC TILLEHUS, KAARTEN NIJJIERSREVU 2008
WOENSDAG 17 DECEMBER
19.30 UUR 21.00 UUR
DONDERDAG 18 DECEMBER
19.30 UUR 21.00 UUR
De revue wordt uitgevoerd op de volgende avonden in MFC Tillehûs:
Dag
Prijs in voorverkoop
Prijs aan de zaal
'vrijdag 29 december 2008 *)
€ 5,00
€ 5,00
'donderdag 1 januari 2009
€ 6,50
€ 8,00
'vrijdag 2 januari 2009
€ 6,50
€ 8,00
'zaterdag 3 januari 2009
€ 6,50
€ 8,00
'vrijdag 9 januari 2009
€ 6,50
€ 8,00
'zaterdag 10 januari 2009
€ 6,50
€ 8,00
*) tradysjegetrou is dit de jûn foar de âlderein ûnder ús,
25 jaar geleden in
Leeuwarder Courant:

de

Boelenslaan blij met “De
Smoutte”
Boelenslaan - Na vier jaar van
voorbereiding, die af en toe
gepaard ging met enige “strideraasje”
heeft
ook
Boelenslaan zijn dorpscentrum. Het is de verbouwde “Ald
Skoalle” aan de Spekloane die
voortaan als “De Smoutte”
door het Loanster leven gaat.
De nieuwe naam werd
bedacht door J. Hagens, die
met zijn vondst 41 dorpsgenoten de loef afstak.
De opening werd verricht door

de oudste en de jongste
gebruiker van “De Smoutte”,
de heren Jacobus Pool(94) en
Dicky Hoeksma (bijna 4) en
wethouder Keimpe Veenstra
feliciteerde het dorp namens
de gemeente Achtkarspelen.
De gemeente stak f 53.700,- in
de vebouwing; het dorp zelf
bracht ruim 4000 gulden op
voor de inventaris.
Gebruikers van het gebouw
zijn niet alleen de dorpsverenigingen, het sociaal-culturele
werk en particulieren, maar
ook een instelling als het
Groene
Kruis
en
de
Rabobank, die er zittingsda-

gen hebben. De vertegenwoordiger van deze bank
bracht een cheque mee van f
5410,-.
Al eerder hadden een andere
bank, het Anjerfonds en
“Jantje Beton” de voorbereidingscommissie verblijd met
geldelijke
bijdragen.
De
gemeente Achtkarspelen blijft
het gebouw beheren; verenigingen en particulieren kunnen het van de gemeente
huren. Er zal een “gebruikersraad” in het leven worden
geroepen om een schema op
te stellen van wie op welke
uren van “De Smoutte” gebruik
maakt.

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: 20 januari 2009
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: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei
en 9 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

