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Nieuwsbrief uitgegeven door Plaatselijk belang “Eendracht” Boelenslaan

Loansters winnen derde prijs
Op woensdagmiddag 20
januari heeft wethouder Pieter
van der Veen op het gemeentehuis in Buitenpost de prijzen
voor de kerstbomeninzamelactie uitgereikt. Van der Veen
bedankte de kinderen voor
hun inzet en zei erg trots te
zijn dat zij ondanks de sneeuw
en kou toch de bomen hebben
ingezameld. De drie prijzen
voor de kinderen met de
meeste ingezamelde bomen
zijn als eerste uitgereikt.
Daarna waren de kinderen die
met de losse verloting in de
prijzen zijn gevallen aan de
beurt. De prijzen bestonden
uit Irischeques en een vogelvoedersilo.
De
‘Hillebrandjes’
uit
Twijzelerheide behaalden met
160 bomen de eerste prijs van
50 euro. Jan van der Velde uit
Surhuizum ontving 40 euro
voor het inzamelen van 98

bomen en Jille van Dekken,
Ilona van der Meulen, Linda
de Vries en Jelle en Willeke
Bos uit Boelenslaan haalden
samen 58 bomen binnen. Zij
wonnen hiermee 30 euro.
Net als voorgaande jaren
heeft
de
gemeente
Achtkarspelen begin januari
2010 een kerstbomeninzamelactie georganiseerd. De
gemeente organiseert deze
inzamelingsactie omdat de
kerstbomen anders vaak in de
grijze container verdwijnen.
Door ze apart in te zamelen
kunnen de bomen worden verwerkt
op
milieuterrein
Lutkepost. Daar worden ze
versnipperd en gecomposteerd. Kinderen uit heel
Achtkarspelen hebben meegewerkt aan het inzamelen
van de kerstbomen. Door mee
te doen maakten zij kans om
een prijs te winnen.
Foto: Binne Louw Katsma
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Plaatselijk Belang
Ledenvergadering
Omdat de politieke agenda
op de donderdag erg vol is,
heeft plaatselijk belang het
besluit genomen om de
ledenvergadering dit jaar op
Vrijdag 26 maart te houden.
Aanvang om 20.00 uur in de
Smoutte, de uitnodiging volgt
nog maar hou deze datum
alvast in de gaten.

Michielsreed
Voor het invallen van de winter, zijn de grootste gaten van
de Michielsreed gelukkig
dicht gemaakt.
Plaatselijk belang had daar
nogal op aangedrongen en
het is dus gelukt, de gehele
Michielsreed wordt aangepakt in het voorjaar.
Er komt dan een nieuwe
asfaltlaag overheen, zo is
afgesproken met de gemeente.

Nieuws van CBS ‘De Stile’

..“Wat gezellig!”. “wat
prachtig!” . en “wat keurig
verzorgd!” ja, zo waren de
reacties donderdagavond 14
januari.

komde bijna alle ouders met
hun kinderen. In de school was
het gezellig en vol. Er werd
gesjoeld, verkleed, gekleurde
snoepjes
gepikt,
blikjes
gegooid en zak gelopen, terwijl

de ouders ‘noflik’ konden
bekomen van de heerlijke
maaltijd in de sfeervolle
gemeenschappelijke ruimte
met een lekker glaasje fris!
 “Wat een werk voor deze
avond verzet.. de hele dag
in de weer dat is een groot
applaus waard”, zo prees Wim
van Dijken de activiteitencommissie.
Op de uitnodiging stond: Het
wordt
een
fantastische
avond!!! Het was een fantastische avond. Daarom, activiteitencommissie van ‘de Stile’,
namens het team, alle ouders
en kinderen hartelijk bedankt!

De activiteitencommissie van
‘de Stile’ had ’s middags vanaf
half zes tot ’s avonds half acht
een familieactiviteit voor het
hele gezin georganiseerd.
Voor alle ouders stond een
Chinees lopend buffet klaar en
voor de kinderen patat met
een hartige hap.
Aan het begin van het nieuwe
jaar was deze informele ontmoeting
heel
geschikt
gepland. Directeur Wim van
Dijken bracht daarom ook een
toost uit op 2010 en verwel-

Nieuws van de Avonturenclub
Bij het schrijven van dit stukje
ben ik even in de archieven
gedoken. We zijn begonnen in
2004 met zo’n vijftien kinderen, nu is dat aantal maar liefst
verdubbeld! Wij zijn heel blij
dat zoveel kinderen onze
Avonturenclub bezoeken. En
niet alleen de Avonturenclub,
maar ook de kidsclub en de
peuterclub
worden
goed
bezocht. En ook ’t Honk mag
zich verheugen in een groeiend aantal bezoekers.

Fijn dat er zoveel vrijwilligers
zijn om onze jeugd een leuk
programma aan te bieden.
En stiekem ben ik er ook wel
een beetje trots op dat dit in
ons dorp allemaal mogelijk is.
Terugblikkend op de afgelopen
maanden was er voor de kinderen van de Avonturenclub
een afwisselend programma
aangeboden.
We begonnen in september

met een bezoek aan het paddenpad in Appelscha, in oktober en november volgde een
weerbaarheidscursus, waarbij
zoveel kinderen zich hiervoor
hadden opgegeven, dat er een
tweede cursus volgde!
De kinderen hebben een
prachtige herfstbezem gemaakt en in december maakten ze een hele mooie
adventskrans.

En nu zijn we alweer in 2010.
Bij dit schrijven is ons land al
wekenlang gehuld in een witte
winterdeken.
Sneeuwpret
alom! Na het spelen bij mem
weer lekker opwarmen met
een beker warme chocolademelk of een kop thee.
En om dit smûke wat langer
vast te houden, organiseerden
wij op 20 januari een high tea
voor de kinderen.
Ze mochten zelf allerlei heerlijke hapjes fabriceren, maar ook
wij zelf gingen aan de slag om
de kinderen wat lekkers voor
te zetten!
Voor de kinderen die liever
geen thee wilden hadden we
een limonadebar met limonade in allerlei exotische kleuren
en smaken, waarbij zelf iets
mixen ook mogelijk was!
In februari hopen we de kinderen een mooie familiefilm te
laten zien in de Smoutte.
De rest van het programma is
nog een verrassing, daarover
meer in een volgende Nijs fan
e Loane!
Margreet Sietzes

“Bere gezellige Kerstmarkt op de Jan van Zuilenskoalle”
Vrijdag avond 11 december
vond de kerstmarkt plaats bij
de Jan van Zuilenskoalle.
Zowel binnen als buiten was er
een grote variatie aan activiteiten.
Het plein was door middel van
vele gekleurde lichtjes en
vuurkorven mooi verlicht. Dit
zorgde voor een hele gezellige
sfeer op het plein. Omdat het
weer ook nog meewerkte, het
bleef helemaal droog werd het
een groot succes. Op het plein
kon met eten en drinken
kopen.. Verder konden de kinderen hier nog een aantal
spelletjes doen waarbij leuke
prijzen waren te verdienen. De

catering kreeg het met name
later op de avond druk met de
verkoop van onder andere koffie, thee en heerlijke snert.
Ook de broodjes hamburger
gingen er bij een groot aantal
mensen wel in.
In de lokalen werd van alles

tijdens de jaarlijkse ouderavond heel wat af geknutseld.
Zo waren er mooie voederkransen voor de vogels, kerststukjes, kaartenhouders etc.
Ook waren er door de kinderen
van groep 1 en 2 hele leuke
schilderijtje gemaakt. Tevens

Op het plein zorgde een koortje van kinderen nog voor wat
extra sfeer door een aantal
kerstliedjes te zingen.
De hoofdprijs van de verloting,
een prachtige witte fiets werd
gewonnen door de fam.
Hansma uit Boelenslaan.
Hierbij willen wij de familie
Hansma nog van harte feliciteren met de gewonnen fiets.
Ook alle andere prijswinnaars
van harte gefeliciteerd met de
gewonnen prijzen.
“Kapsalon de Skjirre” en “HOS
oil” allebei uit Boelenslaan willen we nog bedanken voor het
beschikbaar stellen van de
prijzen.
We kunnen terugzien op een
hele leuke en gezellige kerstmarkt die door de inzet van de
OR/MR en vele andere ouders
erg geslaagd is. Voor deze
inzet willen wij deze ouders
dan ook hartelijk bedanken.

verkocht. De kinderen en ook
een groot aantal ouders hadden in de voorafgaande weken
heel veel leuke artikelen
gemaakt. De ouders en meesters en juffen hadden namelijk

was er nog speelgoed en nog
leesboekjes die verkocht werden.
De belangstelling was erg
groot. Er werd dan ook veel
verkocht.

Tot slot wensen wij alle inwoners van Boelenslaan een heel
goed en gezond 2010 toe.
Team Jan van Zuilenskoalle

Nieuws van de peuterclub
In januari begonnen we weer
met een nieuw seizoen van de

peuterclub. Dit is een ochtend
voor ouders of oppas met kin-

deren 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 onder het genot van
een kopje koffie/ thee en een
koekje.
Het afgelopen seizoen hebben
we afgesloten met het maken
van een kerststukje zoals we

dat al een paar jaar doen. We
hebben eerst naar een kerstverhaal geluisterd en samen
een kerstboompje versierd,
daarna hebben we het kerststukje gemaakt waarvoor we

prachtig groen hebben gekregen van tuincentrum “it Fryske
Wâld”. In de afgelopen maanden hebben we verschillende
thema’s gehad. Zo hebben we
gewerkt over nijntje die ziek

was en over de herfst en wat
we dan allemaal buiten vinden.
In januari hebben we het
gehad over de winter en gingen we een mooi winterschilderij maken. 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 kopje koffie/thee en een
koekje en de kinderen ranja
met wat lekkers erbij.
(er is peuterclub op : 12
feb./12 mrt./9 apr./14 mei/11
juni )
Tot ziens, Anke Busman
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Kom langs!
Domela Nieuwenhuisstrjitte 53
9233 KN Boelenslaan
T (0512) 342 678
I www.janvanzuilenskoalle.nl

Nieuws van de Kidsclub
De eerste kidsclub van dit
nieuwe jaar was op woensdag
13 januari.
Er waren deze middag ongeveer 15 kinderen. Zoals
gewoonlijk zijn we begonnen
met het voorlezen van een
mooi verhaal. Daarna hebben
we een papegaai van golfkarton gemaakt op een schommeltje van hout. De kinderen

hebben hun best gedaan om
er een prachtige papegaai van
te maken. Met echte wiebeloogjes en een mooie gekleurde staart van veren.
Wie klaar was kreeg nog een
mooie kleurplaat met een
papegaai er op.
Natuurlijk was er tussendoor
tijd voor ranja en wat lekkers.
Ook voor de rest van het sei-

zoen hebben we een leuk programma gemaakt.
De data zijn: 10 februari, 3
maart, 24 maart en 14 april.
14 april is de laatste keer van
dit seizoen en dan maken we
er een extra leuke middag van!
Tot ziens bij de kidsclub!
Namens de vrijwilligsters,
Anita Schriemer

Oudjaar op ‘e Loane
De laatste nacht van het jaar
2009 is hier vrij rustig verlopen, alleen de wigwams van
wilgentakken zijn in vlammen
opgegaan. Erg jammer voor
de kinderen die er graag in

speelden, ze waren net een
beetje begroeid. We zullen
weer nieuwe takken moeten
planten en afwachten of ze
weer aan de gang komen.
Vanaf deze plek, wil het

bestuur iederéén een heel
goed, maar vooral een gezond
2010 toewensen. Een beetje
laat, maar “better let, dan net”.
Namens plaatselijk belang
Minke Adema

Sinterklaasfeest in Boelenslaan
meteen door en zo moest
zwarte piet gewoon meehelpen.
Sinterklaas vroeg verschillende kinderen om bij hem te
komen. Om samen nieuwe
sinterklaasliedjes te zingen en
om over andere dingen te praten, oa over de opening van
het nieuwe fietspad, de wintermarkt van de Jan van
Zuilenschool en de nieuwe
speeltoestellen van de Stile.

Op 28 november 2009 heeft
Sinterklaas
een
bezoek
gebracht aan Boelenslaan. 75
kinderen hadden zich verzameld in de grote zaal van de
Smoutte.

ten meegenomen. Maar een
piet was een hele luie piet. Hij
deed net of hij van het dak was
gegleden en hierdoor zijn voet
had bezeerd, zodat hij niet
hoefde mee te helpen.

Verder werd er gedanst op de
muziek van K3 en werd er een
echt pietendiploma gehaald.
De kinderen kregen na afloop
ranja en een lekkere taaipop
en een chocolade Sinterklaas
of zwarte piet mee naar huis.
Ook zijn er foto`s gemaakt en
deze kun je vinden op
jvdk.mysites.nl. Het was een
geslaagde middag!!!

Sinterklaas had 2 zwarte pie-

Sinterklaas had dit natuurlijk

Groetjes de Sinterklaasclub

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 maart 2010

Vragen aan Plaatselijk belang
Hebt u vragen aan het bestuur van
Plaatselijk belang in Boelenslaan,
dan kunt u deze telefonisch stellen
aan Anneke van der Veen, tel 0512342668
Plaatselijk belang vergadert op de
volgende data: 9 februari, 9 maart,
13 april, 11 mei en 8 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

