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

Verslag van de jaarlijkse
ledenvergadering van Plaatselijk Belang, gehouden op 26
maart 2010 in de Smoutte
1. Opening.
Minke Adema opent de vergadering en heet de aanwezigen, zo’n 35 in getale, welkom
in het bijzonder de afgevaardigden van de politieke partijen, CDA, FNP en het GBA.
En later op de avond de
dorpspolitie.
2. Verslag van de ledenvergadering van 2 april 2009.
Het verslag stond in het Nijs
fan ‘e Loane van april 2009 en
wordt goed gekeurd.
3. Financieel verslag – verslag kascommissie.
Het financiële verslag is door
Baukje Nijboer gemaakt . Het
betreft de boekhoudingen van
het Plaatselijk Belang, het
Leefbaaheidsfonds en het
SCW. Het resultaat van het PB
en het Leefbaarheidfonds zijn
in 2009 positief geëindigd terwijl het SCW in de min heeft
gedraaid. Dit laatste is te verklaren en doordat er nog een
positief saldo stond geeft dit
geen problemen.
Dit jaar zal er een bijdrage uit
het leefbaarheidfonds aan de
herstructurering van het korfbalterrein worden gedaan.
Ook aanvragen met nieuwe
ideeën zijn van harte welkom.
De boeken zijn door Betty en
Johannes gecontroleerd en de

penningmeester is decharge
verleend. Betty heeft de 2 jaar
er weer op zitten zodat er een
nieuw kascommissielid wordt
benoemd in de persoon van
Harmke Hoeksma.
4. Jaarverslag.
Het jaarverslag is door Jinke
Wedman gemaakt. Het betreft
o.a. de volgende belangrijkste
punten: Gemeentelijke zaken
zoals werkbezoeken het doorspelen van overlast zaken in
het dorp, de bus rijdt weer 8
maal, riolering en opknappen
Michielsreed, aanvraag hartdefibrillator(AED) waar momenteel subsidie op zit,
oproep dorpssteunpunt, oproep 65 jaar bevrijdingsfeest.
5. Verkiezingen.
Baukje Nijboer was vorig jaar
reeds aftredend, wel herkiesbaar, ze wordt benoemd voor
een periode van 3 jaar.
Anneke v/d Veen en Minke
Adema zijn aftredend en herkiesbaar ook zij nemen voor
een volle periode van 4 jaar
weer zitting. Verder was er
nog een vacature in het
bestuur. Wij zijn als bestuur
zeer verheugd dat Ton Smit
zich als enige heeft aangemeld als kandidaat. Hij wordt
gefeliciteerd, met applaus,
voor zijn benoeming. Dhr. Smit
is inmiddels gepensioneerd en
woont 3 jaar aan de
Ritmasterswyk .
Meer op pagina 2
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Anneke
Jongejan
uit
gemeenteraad
Anneke Jongejan had aangegeven niet meer beschikbaar
te zijn voor de gemeenteraad.
Gerda Postma(PvdA) en
Hoeke de Jong(GBA) blijven
Boelenslaan nog wel vertegenwoordigen. De ge-meenteraad vergadert de rest van
2010 in de Lantearne.

6. Stand van zaken, herinrichting korfbalveld door
Bareld de Boer.
Bareld de Boer kwam door de
oproep van het PB in het Nijs
fan é Loane over een jeu de
boules baan op het idee om
die te plaatsen op het korfbalterrein. In overleg met het
bestuur van PB en de
gemeente is dit verder uitgewerkt ook wordt er ruimte gecreëerd voor een volleybalveld
en speeltoestellen voor de
kleintjes. Dit alles heeft geleid
tot een schets voor herinrichting van het korfbalterrein. Er
wordt van diverse kanten subsidie aangevraagd. Het zal in
fasen worden uitgevoerd, een
hekwerk, van het voormalig
tennisveld in Surhuisterveen,
zal binnenkort op het korfbalterrein herplaatst worden ook
zal de gravel worden gebruikt
voor de jeu de boules baan.
De speeltoestellen zullen later
worden geplaatst.

werkzaamheden zullen dit
voorjaar worden uitgevoerd en
zullen voor de bouwvak
gereed zijn.. Met de gemeente
is hierover overleg geweest. Er
zijn afspraken gemaakt dat er
ten allen tijde ontsluiting van
de nieuwbouwwijk zal zijn ivm
de enige uitgang. De bewoners worden tijdig van de
werkzaamheden op de hoogte
gesteld. Siebe Claus vraagt
hoe het komt met de P.
Jellestrjitte omdat het gasbedrijf de aansluitingen van een
aantal woningen zal vervangen en die heeft gesuggereerd
dat de gemeente dan ook deze
riolering gaat vervangen. Dit is
bij het bestuur niet bekend en
Minke zal hier navraag over
doen.

9. Rondvraag.
Baukje Tjoelker vraagt of er
ook extra parkeergelegenheid
in de Zylstrastrjitte kan worden
gecreëerd ivm de soms erg
nauwe doorgang. Het bestuur
7. Pauze.
neemt dit mee maar wijst wel
Plaatselijk Belang geeft de op de extra parkeergelegenbediening de gelegenheid voor heid die er al is.
het 2e kopje koffie of thee.
Hoeke de Jong vraagt zich af
of het bord bij het nieuwe fiets8.Rioolwerkzaamheden Zyl- pad kan worden weggehaald
strastrjitte.
omdat dit niet wenselijk is en
Bij hevige regenval was er hin- volgens hem geen gemeenteder van wateroverlast op de lijk beleid.
hoek Brandewyk - Piter Jelles- Halbe Braam. is tevreden over
strjitte ook was het tijd dat de het nieuwe fietspad maar vindt
riolering vervangen moest de verlichting een bron van
worden. De gemeente is van zorg. Ook Gauke Veenstra
plan het regenwater los te kop- deelt nog steeds deze opmerpelen van het rioolsysteem in king. Bij het bestuur is dit
de Zylstrastrjitte. Het is de bekend en heeft destijds
bedoeling dat de Brandewyk ideeën met LED verlichting
(de sloot) hierdoor wordt ver- naar voren gebracht. Alleen de
breed en opgeschoond. De gemeente heeft als beleid zo

weinig mogelijk verlichting ’s
nachts in het buitengebied.
Het idee van Halbe om dan
een witte streep te zetten
wordt door gespeeld naar de
gemeente.
Ook zou Halbe graag meer
krokusveldjes op de gemeente
terreintjes willen zien. Het idee
wordt meegenomen en misschien kunnen we, in samenwerking met de scholen, een
bollen-plant-dag organiseren.
Geeske Jongejan wijst op de
parkeeroverlast aan het begin
van de Spekloane, er is vaak
met een groter voertuig niet
doorheen te komen. Dit wordt
meegenomen.
Ook de overgang van de
Blauhuisterweg is voor de
schoolgaande
jeugd
erg
gevaarlijk, verder wil ze graag
weten of het Plaatselijk Belang
een actief beleid voert m.b.t.
woningzoekenden en nieuwbouwplannen. Minke antwoordt hierop dat nog niet zo
lang geleden een inventarisatie is gedaan bij de woningstichtingen. Wel geeft de
Provincie aan dat nieuwbouw
beperkt zal plaats vinden ivm
de bevolkingskrimp.
Het blijft voor Plaatselijk
Belang een punt van aandacht.
Na de vergadering hebben we
BINGO gedaan tot in de late
uurtjes. De lachspieren werden hierbij goed getraind en
het was dan ook een geslaagde ledenvergadering met
hopelijk volgend jaar wat meer
leden.
Baukje Nijboer

www.nijsfaneloane.nl

FNP winnaar gemeenteraadsverkiezingen Boelenslaan
De FNP is op 3 maart als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Boelenslaan
uit de bus gekomen. Van de
470 in totaal in Boelenslaan
uitgebrachte stemmen kreeg
de FNP er 168.
De PvdA kreeg 150 stemmen
en derde werd de GBA met 67
stemmen. Het CDA, de
ChristenUnie en de VVD kregen respectievelijk 51, 17 en
15 stemmen.

Vergeleken met 2006 moesten
de partijen PvdA, CDA, VVD,
en ChristenUnie inleveren.
Qua percentage verloor de
ChristenUnie de meeste stemmen, zij hielden bijna 47% van
de stemmers over. De PvdA
hield nog een kleine 56% van
de stemmers maar qua aantal
zagen zij de meeste stemmers
vertrekken: 120.
De partij die de meeste winst
haalde uit de verkiezingen is

de GBA, zij behaalden bijna
172% van de stemmen. De
FNP behaalde 104% van
stemmen.
Het opkomstpercentage lag in
de gemeente fors lager. Ook in
Boelenslaan was een daling te
zien: van 65% in 2006 naar
een krappe 52% in 2010.
Hieronder een overzicht van
de verkiezingen van 2010,
2006 en 2002.

Partij

GR 2010

GR 2006

GR 2002

CDA

51

68

62

FNP

168

161

175

PvdA

150

270

239

GBA

67

39

17

VVD

17

26

28

CU

15

32

65

Geldige stemmen

468

590

592

Blanco stemmen

0

0

0

Ongeldige stemmen

2

1

3

Opgeroepen

911

908

925

Opkomst

470

591

595

51,59%

65,09%

64,32%

Opkomstpercentage

Nieuws van de Jan van Zuilenskoalle
Begin februari is er een
schoolproject gestart over de
Olympische Winterspelen. Dit
thema is geopend met het hijsen van de vlag, het ontsteken
van het Olympische vuur en de
ceremonie die zegt dat meedoen belangrijker is dan winnen.
Drie weken lang zijn er activiteiten gedaan die de kinderen
inzicht hebben gegeven over
wat de spelen inhouden; welke
sporten er mee doen, spelregels, de geschiedenis van de
spelen, de plaats waar het

De open dag is heel goed
bezocht en kinderen hebben
prachtige presentaties gegeven. In de bovenbouw werd
een PowerPoint- presentatie
gegeven over de geschiedenis
van de spelen. In de middenbouw werden manieren om
woorden te leren en onthouden gepresenteerd en in de
onderbouw werden de sporten
uitgebeeld aan de hand van
woordenschatkaarten.

gehouden wordt en alles wat
meer te bedenken is bij het
houden van deze spelen.
In iedere groep is begonnen
met het maken van een woordweb; een manier om alle woorden die te maken hebben met
de Olympische Winterspelen
op papier te zetten en de woorden logisch te ordenen naar
onderdeel. Van hieruit zijn er
manieren bedacht om het
onderwerp te presenteren voor
de open dag die op dinsdag 16
februari werd gehouden. Deze
open dag was bedoeld voor
nieuwe kinderen en hun
ouders en ook voor alle ouders
van de kinderen op school en
belangstellenden.
Het uitgangspunt van de dag

was het laten zien van TAAL.
Er wordt op school veel aan
taal gedaan, taal is immers de
basisvaardigheid die heel
belangrijk is en nodig is voor
alle vakken die op school
wordt gegeven.

In alle lokalen hangen muurkranten, staan knutselwerken
en liggen materialen die horen
bij de sporten. Wilt u zien hoe
het is geweest; kijk dan op
www.janvanzuilenskoalle.nl en
vind het fotoboek onder groepen- gezamenlijke activiteiten.

Prachtige schaatsmiddag op Popkepoel
Donderdagmiddag 18 februari
werd er door alle kinderen van
de “Jan van Zuilenskoalle”
geschaatst. De locatie waar
geschaatst werd was “poel “ in
het land van Bareld v/d Wijk.
Een beetje een historische
plaats. Jaren geleden namelijk
werd er door de jeugd van
Boelenslaan volop geschaatst
op deze “poel”. Toen werden
er ook wel wedstrijden gehouden.
Het is voor kinderen een

prachtige plek om te schaatsen. Nu was het dan wel geen
wedstrijd maar een soort elfsteden toertocht. Wel een
waar de kinderen per rondje
een stempel moesten halen.
Het werd een hele leuke middag onder nog prima omstandigheden. De temperatuur lag
net boven het vriespunt.
Achteraf bleek het de laatste
ijsdag te zijn, omdat de dooi de
volgende dag goed inzette.
Het ijs lag er werkelijk heel
mooi
bij.
De
familie
Bos,(“Geert en Matsje”) had
namelijk een hele mooi baan
uitgelegd. Ook een aantal kinderen had de dag ervoor mee
geholpen met vegen. Hierdoor

konden de kinderen de hele
“poel” in het rond rijden.
Tijdens de wedstrijd waren een
aantal ouders nog druk bezig
om in het midden van de “poel”
ook nog een baan te vegen
zodat
daar
ook
volop
geschaatst kon worden.
Zo rond 13.00 uur waren 60
leerlingen en heel veel ouders
aanwezig om hun kinderen te
zien schaatsen. Nadat iedereen de schaatsen onder had,
door de hulp van de vele aanwezige ouders ging dit lekker
vlot, kon er gestart worden.
Het was een “aardigheid” om
te zien hoe de kinderen zich
over het ijs begaven. De klein-

tjes soms nog lopend, wat de
kinderen
prima
afging.
Sommigen op dubbele ijzertjes. Iedereen wilde zijn of haar
kaart zo snel mogelijk vol laten
stempelen. Mooi was het om
te zien dat de iets oudere kinderen de jongere kinderen
hielpen tijdens het schaatsen.
Na bijna anderhalf uur schaatsen en spelen op het ijs, was
het tijd voor de warme chocolademelk en koek. Dit ging er
wel in bij de kinderen en begeleiding. Gezamenlijk ging men
daarna weer naar school.
De grote verassing kwam vrijdagochtend. Iedereen kreeg
namelijk nog een mooie
medaille. Deze had men echter dik verdiend. Hier waren de
kinderen zeer blij mee.
De kinderen maar ook de leerkrachten van de “Jan van
Zuilenskoalle” bedanken hierbij de familie Bos voor de
medewerking. Het was allemaal prima voor elkaar.
Tevens bedanken wij Bareld
v/d Wijk voor de medewerking.
Het is een bijzonder mooie
locatie om te schaatsen voor
de kinderen.

Nieuws van CBS ‘de Stile’
Maandag 8 maart 2010 was
het in de gymzaal een drukte
van belang.
Vele ouders/verzorgers van de
kinderen van de groepen 6, 7
en 8 van CBS de Stile waren in
de gymzaal aanwezig om te
kijken naar hun kinderen. De
kinderen hebben 8 weken
deelgenomen aan het WIBO
project.
Weerbaarheid in Basisonderwijs (WIBO) is een klassikale
cursus die zich richt op de
mentale en fysieke weerbaarheid van kinderen uit de groe-

pen 7 en 8. Het doel is leerlingen te wapenen tegen pestgedrag, groepsdruk, machtsmisbruik,
grensoverschrijdend
gedrag en mishandeling.
Uitgangspunt is dat met een
juiste houding en (non)verbale
communicatie situaties kunnen
worden voorkomen waarin
geweld
wordt
gebruikt.
Veiligheid en welzijn zijn de
sleutelwoorden bij de cursus.

deel was: vertrouwen hebben
in jezelf en in anderen.
Om dat goed te laten zien ging
een kind op een gymkast
staan, de andere kinderen gingen achter de kast staan. Toen
iedereen goed stond opgesteld, liet het kind dat op de
kast stond, zich achterover
vallen. De kinderen van de
groep vingen haar op.
Ook demonstreerden de kin-

deren hoe ze zich los kunnen
maken als ze door een ander
worden vastgehouden.
Tevens lieten de kinderen zien
hoe ze ruzies kunnen voorkomen. Aan het eind van de bijeenkomst kregen alle kinderen een diploma. Onder luid
applaus van de ouders / verzorgers en opa’s en oma’s
werden de dikverdiende diploma in ontvangst genomen.

De kinderen van de CBS De
Stile hebben gewerkt aan de
volgende lesonderwerpen:
-omgaan met elkaar/afspraken
maken
-pesten en plagen
-sterk staan
-lichaamstaal
-grenzen
-zelfverdediging
-hulp vragen en hulp bieden
-vertrouwen in jezelf en in de
ander
In de gymzaal presenteerden
de kinderen groepsgewijs de
onderwerpen die ze hebben
geleerd. Een bijzonder onder-

Hoe sit dat eins?
Doe’t ik lêstendeis yn it Frysk
myn
berteplak
trochjaan
moast, ha ik nei wierheid opjûn
dat ik op ’e Boelensloane hikke
en tein bin (sis mar: út it aai
krûpt en as wâldpyk de wrâld
yn stapt). In skoftke letter krige
ik de biografy, dêr’t it foar ornearre wie, te lêzen. Ik seach dat
se it feroare hienen. Der stie:
berne ‘yn’ Boelensloane. Dus
net ‘op’ sa’t ik miende dat we
eartiids altyd seinen. Ik bin dus
berne en ha wenne, rûn, boarte en fytst ‘yn’ Boelensloane.
Dat wie nij foar my. Makket dat
wat út? Nee! Mar soks is al
nijsgjirrich en set ta tinken.
Want op guon plakken, of moat

ik sizze ‘yn’ guon plakken is
dat oars. Je winkelje op ’e
Gordyk, bouwe in feestje op ’e
Feanhoop en frije dogge je
bygelyks op ’e Harkema.
Wêrom dan net kuorbalje op ’e
Boelensloane? No soe it sa
wêze kinne dat it komt troch it
wurdsje ‘de’, wat foar dy oare
Fryske plaknammen op de
offisjele kombuorden stiet. De
Harkema, De Gordyk en neam
mar op. It wurdsje ‘de’ stiet by
myn witten net op it plaknammeboerd fan Boelensloane. Is
ús dat wurdsje soms troch de
gelearden ûntstellen? It soe
samar kinne. It kin fansels ek
likegoed in oare reden ha. Ik

wit it net. Taalwittenskippers
ha oeral wol in regeltsje foar.
Dus doe ha ik de boeken der
mar ris even op neislein. En
wat die bliken? In âld Frysk
wurdboek en it nij Frysk
Hânwurdboek jouwe my allebeide ûngelyk. It soe dus al
‘yn’ wêze moatte en dat wol
my mar min oan. Mar ik lis my
der by del, want de wrâld is der
net mei ferlern en der binne
samar wer nije saken dy’t je
dwaande hâlde. Ik seach nammentlik yn it wurdboek ek wat
oars. By Boelensloane stie in
ferklearjend wurd dat nuver op
my oerkaam. Der stie: heidelju
en fierder ek noch heideman.
Gjin heidefrou of heidefamke,
mar heideman. Wat yn ’e weareld is in heideman fregest dy
dan ôf. No, dat sil ik fertelle. It
is in skelnamme! Lykas heide-

pyk en heidsjer of harkyt.
Heideman is in bynamme foar
ien dy’t op ’e Boelensloane
wennet. Ha ik noait witten. Wa
hat dat betocht fregest dy dan
ôf. Soks raast dochs oan ’e
protters? Ik kin my noch hiel
wat skelnammen fan doe yn ’t
sin bringe, dêr sil ik it no mar
net oer ha, mar heideman wie
nij foar my.
Tafallich kaam ik koartlyn op in
moaie dei troch myn berteplak.
It doarp lei der lykas altiten
kreas by. Wat wennet it heidefolkje hjir dochs moai op ’e
Loane, tocht ik. Mar de twivel
oer de namme krige my ek wer
yn ’e macht. Dat sadwaande
ha ik de kwestje fan ‘op’ en ‘yn’
nochris foarlein oan in âld
Loanster. In wiis man op jierren. Sokken kinne it witte.
‘Moaie tiid hân dêr, jonge’ sei

er, ‘it is in poerbêst plak! Se
meie my skielk wol op ’e Loane
bedobje!’
Sjochst wol, tocht ik, ik ha dus
wol gelyk! En de measte
Loansters sille it my seker net
ûntstride. Dat in oar kin sizze
wat er wol, mar dizze heideman is berne ‘op’ De Loane en
nergens oars. Of is it Leane? It
heucht my dat guon ek wolris
seinen: Ik kom fan de
Boelensleane. Hoe sit dat
eins? Is it no De Loane of kinst
ek sizze fan De Leane? Wa’t it
wit mei it sizze en lit it oars mar
sitte. It is al slim genôch dat je
yn in offisjeel Hollânsk stik
opjaan moatte dat je berne
binne
of
wenje
yn
Boelenslaan, want dat snapt
bûten de grinzen ommers hast
gjin minske.
Wobbe Atsma
w.atsma@chello.nl

Achtkarspelen HARTstikke Gezond bezig
Gemeenten moeten gezond
gedrag meer bevorderen,
aldus de Inspectie voor de
Gezondheidszorg in haar jaarlijkse rapport ‘Staat van de
Gezondheidszorg
(SGZ,
2010)’. Donderdag 25 maart is
dit rapport aan Minister Klink
aangeboden.
Achtkarspelen is in ieder geval
gezond bezig. Onder de naam
‘HARTstikke Gezond’ bijvoorbeeld, probeert de gemeente
de gezondheid te verbeteren
van kinderen tussen 4 en 12
jaar uit Boelenslaan en
Kootstertille.
Sinds enkele weken is er op
de
basisscholen
in
Boelenslaan en Kootstertille
SchoolGruiten. Hiermee leren
kinderen op de basisschool
spelenderwijs gezonder te
eten. Daar hebben ze voordeel
van: niet alleen nu maar ook
later als ze groot zijn. Alle kin-

deren en leerkrachten eten
elke dinsdag en donderdag op
school gezamenlijk een lekker
stuk fruit of groente. De kinderen, leerkrachten en ouders
zijn erg enthousiast over het
SchoolGruiten. Het is niet
alleen gezond en gezellig
maar ook erg leerzaam!
In de afgelopen jaren zijn
diverse
activiteiten
in
Boelenslaan en Kootstertille
bedacht en uitgevoerd samen
met de kinderen, hun ouders
en de leerkrachten. Dit om kinderen spelenderwijs meer te
laten bewegen, gezonder te
eten en zo een gezondere
levensstijl te ontwikkelen.
Zo zijn bijvoorbeeld alle
schoolpleinen veranderd in uitdagende speelpleinen, is een
avonturenpad aangelegd in
Kootstertille, zijn ouders meegenomen naar de supermarkt
voor gezonde tips, hebben de

leerkrachten
trainingen
gevolgd en is er voedingsbeleid opgesteld met bijvoorbeeld richtlijnen voor traktaties
op de scholen. Ook zijn in
beide dorpen diverse beweegactiviteiten
georganiseerd
door de lokale sportverenigingen. Tot aan de zomervakantie
staan nog diverse activiteiten
gepland. De aandacht gaat
ook uit naar de afsluiting van
het project aan het einde van
het schooljaar. Dit alles door
en voor de kinderen.
Naast
de
gemeente
Achtkarspelen (projectleiding)
nemen Stichting Timpaan
Welzijn, GGD Fryslân, de
basisscholen, sportverenigingen en peuterspeelzalen deel
aan het project. GGD Fryslân
coördineert het project.
De projecten 'HARTstikke
gezond in Kootstertille’ en
Hart-stikke
gezond
in

Boelenslaan’ worden vanaf
2006 tot en met 2010 mede
gefinancierd uit de Rijksstimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS). Achtkarspelen heeft indertijd hoog
gescoord in de top 3 van de
beoordeling van 279 landelijke

aanvragen bij het Ministerie
van VWS. Kort samengevat
zijn de projecten te zien als
een succes: meer dan ooit is
men samen enthousiast en
bewust bezig geweest met het
bevorderen van de gezondheid van kinderen. Het gemak

waarmee je gezonder kunt
leven is geleerd en het plezier
is ervaren. Hierdoor kan in de
dorpen ook na het project verder gewerkt worden aan de
gezondheid. En dat is wat
Achtkarspelen voor ogen
heeft.

Spelweek in het teken zoals het vroeger was
De spelweek commissie is al
weer een tijdje doende met de
voorbereiding van de Loanster
spelweek die deze keer wordt
gehouden van dinsdag 17
augustus t/m zaterdag 21
augustus.
Deze keer is het thema “Sa
wie it vroeger”. We hopen dat
dit veel Loansters inspireert bij
het versieren van huis of
straat. Het belooft ook dit jaar

weer een leuke spelweek te
worden waar jong en oud kan
deelnemen aan het programma. Ook dit jaar ontbreekt het
vaste onderdeel zoals het volleybal toernooi en de zeskamp
niet maar er zijn ook weer een
aantal nieuwe activiteiten. Na
een geslaagde proef met de
play back show het afgelopen
jaar staat deze nu met een uitgebreide versie op het pro-

gramma. Ook zal er dit jaar als
afsluiting weer een spooktocht
worden gehouden. Wij als
spelweek commissie hebben
er weer erg veel zin in en
hopen natuurlijk op goed weer
en veel deelname en toeschouwers. In de volgende
editie van Nijs fan é Loane
kunt u lezen hoe de vorderingen verlopen.
Tjeerd Boomsma

Nieuws van Plaatselijk Belang
Rioolvervanging
Zijlstrastrjitte/Brandewyk
Plaatselijk belang heeft overleg gehad met de gemeente
over de geplande rioolwerkzaamheden .
De gemeente heeft plaatselijk
belang de geplande rioolwerkzaamheden (ontwerptekeningen) thv de Zijlstrastrjitte voorgelegd. Besproken zijn de
stappen die de gemeente
heeft genomen in de voorbereiding/communicatie van de
rioolwerkzaamheden tot nu
toe. Er is overleg geweest met
ondernemers Pointerfabriek
en Hos Oil/ woningbouwstichting Achtkarspelen en Wetterskip Fryslan. In de nieuwe
situatie wordt het hemelwater
van de Pointerfabriek, het
wegoppervlak en de voorzijde
van aanliggende woningen
van het werkgebied. Maatregelen die de gemeente neemt

om de wateroverlast op de
kruising Piter Jellesstrjitte/
Blauwewyk
(toegangsweg
nieuwbouwwijk) te verminderen. Het opdelen van het werk
in een aantal fasen om zo de
bereikbaarheid van de nieuwbouwwijk en de ondernemers
Pointer en Hos Oil zo veel als
mogelijk
te
waarborgen.
Werkzaamheden (verbreding
en uitdieping) wyk langs schelpenpaadje aan de achterkant
van de Andrys Geartswei
(Brandewyk).
Plaatselijk belang vraagt aandacht voor :
Bereikbaarheid nieuwbouwwijk Ritmasterwyk en omgeving. (dit omdat er maar één
toegangsweg is naar de
nieuwbouwwijk en een tweede
ontsluiting er voorlopig niet in
zit omdat dit gedekt moet worden uit de verkoop van kavels.
Als er geen kavels worden ver-

kocht is hiervoor niet genoeg
geld).
Zorgvuldig afkoppelen (controle wat op regenwaterriool
wordt aangesloten) zodat
alleen schoon water wordt
afgevoerd op de Brandewyk.
Communicatie met bewoners,
en plaatselijk belang stelt voor
om ook via de krant ruchtbaarheid te geven over de rioolwerkzaamheden/afkoppelprojekt.
Voordat de gemeente met de
rioolwerkzaamheden begint
(waarschijnlijk begin mei )
wordt eerst de Brandewyk verbreedt en uitgediept, dit
gebeurt in de periode 29
maart-9 april en duurt ongeveer 5 werkdagen.
De
gemeente neemt persoonlijk
contact op met betrokkenen (
bewoners Ritmasterswyk en
Andrys Geartswei.

Subsidie AED(Automatische
Externe Defibrillator)
Plaatselijk belang heeft de
gemeente gevraagd om een
aanvraagformulier voor de
subsidieregeling voor de aanschaf van een AED. We willen
graag een AED in de Smoutte

hebben , zodat in combinatie
met reanimatie de overlevingskans van mensen met een
hartstilstand fors toeneemt.
Het ingevulde formulier moet
uiterlijk 31 maart bij de
gemeente
binnen
zijn.

Plaatselijk belang hoopt dat
we voor subsidie in aanmerking komen. Later kunnen we
dan aandacht besteden aan
opleiding, enz. Als we meer
weten, hoort u weer van ons.
Minke Adema

Nieuws van de avonturenclub

Koning Winter hield ons land al
twee maanden in zijn greep
met kou en heel veel sneeuw.
Maar bij het lengen van de
dagen namen zijn krachten
snel af. En omdat we volgend
jaar opnieuw verzekerd willen
zijn van minstens zoveel
sneeuwpret, gingen we op 17
februari op zoek naar een
nieuwe Koning(in) Winter.
Omdat koning zijn een hele
verantwoordelijke taak is en
iedereen de beste koning wil,
moesten er een aantal
opdrachten worden gedaan.
Maar liefst 38 kinderen
bezochten deze spelmiddag
en deze werden in 4 groepen
verdeeld, waarna ze een soort
spelcircuit deden, waarbij het
samenwerken voorop stond.
De kinderen kregen telkens 15
minuten de tijd om de verschillende opdrachten uit te voeren.De opdrachten waren:

Scheer de baard van koning
Winter. Een opgehangen ballon werd met scheerschuim
ingesmeerd, waarna deze
geschoren moest worden met
een mes, zonder dat de ballon
ploft.
Er moest een ijskasteel worden gebouwd van suikerklontjes en van houten blokken.
Iemand van hun groep moest
getransformeerd worden tot
koning(in) waarbij binnen de
tijd een kroon, baard, ketting
gemaakt moest worden en
hij/zij kreeg een mantel omgehangen. Hun denkvermogen
werd op de proef gesteld met
het onderdeel raadsels en
denken, ze moesten geblinddoekt smeltende ijspegels
eten (snoepveters aan een
touw) en tot slot maakte de
groep met behulp van stof wol
papier en lijm een afbeelding
na op een groot vel papier van

een winterse prent waarbij
geen schrijfgerei gebruikt
mocht worden!
Terwijl de punten die behaald
werden opgeteld werden, werd
ondertussen een Russisch
sprookje
verteld
over
Snegoerka, het sneeuwpopmeisje. Het verhaal gaat over
een kinderloos echtpaar die
een kleine sneeuwpop maakt
die plotseling tot leven komt.
Ze voeden haar op als hun
eigen kind en zijn heel gelukkig met haar. Maar dan wordt
het lente…… een prachtig
sprookje over verlangen en
loslaten.

Toen de puntentelling bekend
was, bleken er maar liefst twee
van de vier groepen de hoogste score te hebben behaald,
dus deze kinderen mogen in
het nieuwe winterseizoen proberen om de oude Koning
Winter te evenaren!

17 maart kwam een gelijk aantal kinderen naar de Smoutte,
nu om naar een hilarische film
te kijken over Alvin and the
Chipmunks.
En zoals het in een echte bioscoop gaat, kregen de kinderen
cola, chips en popcorn.
Op 28 april gaan we weer
knutselen. Wat we gaan
maken? Houd de flyers maar

weer in de gaten!

Margreet Sietses

Structuurvisie in Boelenslaan besproken
voor elektrische fietsen.
Het afgeketste vaarplan van
de gemeente wil men toch
graag uitgevoerd hebben,
zodat er ook een opvaart naar
Boelenslaan kan worden
gerealiseerd.

Donderdagavond 28 januari
werd in De Smoutte gesproken
over de strucuurvisie van het
dorp. Hoe ziet het dorp zich
over een jaar of 15 of 20?
Wethouder Sjon Stellinga
opende de avond, waarna
Mischa Teensma van het
Adviseursbureau BügelHajema uit Leeuwarden de avond
verder leidde.
De 11 aanwezige dorpelingen
die meespraken vonden vooral
dat er meer levensloopbestendige of starterswoningen
moesten komen.
In ruil daarvoor konden een
aantal gedateerde seniorenwoningen wel tegen de vlakte.

Verder zijn toeristen en recreanten in de toekomst meer dan
welkom. Zo werd er onder
andere ook gepleit voor camperplaatsen en oplaadpunten

Een andere groep vond dat de
gemeente de komende 20 jaar
wat meer mee moet werken
met projecten zoals troittoirs
en parkeerplaatsen aanleggen
in een nieuwe wijk.
Ook moeten nieuwe bedrijven
een eerlijke kans krijgen als ze
in een bestaand pand willen
trekken.
Over sport was men duidelijk,
als de korfbalclub wil overle-

ven moeten er meer sporten
op de accomodatie aan de
Speklaan komen.
Daarbij valt te denken aan volleybal en Jeu de Boules.
De avond werd om 21.45 afgesloten.

Dames voetballers gevraagd!
Ter versterking van de VAP
Rottevalle (Vrouwen/Vrijdag
Avond Ploeg) Elke vrijdag van
± 20.00 - 21:00.Op vrijdagavond is er een groep dames
recreatief aan het voetballen
op het kunstgras van het
mooie nieuwe voetbalcomplex
van Rottevalle.

Dus geen blubber, maar altijd
een mooi schoon en vlak veld!
Heb je zin om mee te doen,
kom gewoon eens langs en
probeer het een keer… Als je
geen ervaring hebt is geen
bezwaar, iedereen is welkom.
We spelen verder geen com-

petitie, puur voor de lol dus.
Goed voor je conditie.
En natuurlijk ook even napraten in de kantine onder het
genot van een drankje.
Tot ziens op het Hagehiem…!
Je kan ook even bellen als je
meer informatie wilt: 0512342733 / 0512-342685

Hondenbezitters opgelet!
Hondenpoep op straat, in
speeltuinen of op sportterreinen is een veelvoorkomend
probleem, ook in de gemeente
Achtkarspelen. Nog te vaak
horen we van inwoners dat de
hondenpoep niet is opgeruimd
en overlast veroorzaakt. Denkt
u eens aan kleine kinderen die
in de speeltuin spelen of aan
scholieren die op sportterreinen sporten. Hondenpoep
bevat veel parasieten, zoals
wormen, die met name kinderen kunnen besmetten.
Opruimplicht
In de Algemene Plaatselijk
Verordening van Achtkarspelen is vastgesteld dat hondenbezitters zelf de uitwerpselen
van hun hond moeten opruimen. Wanneer zij dit niet doen
zijn ze strafbaar.
Met deze oproep wil de
gemeente Achtkarspelen alle
hondenbezitters vragen om de

overlast door hondenpoep te
voorkomen. Met een paar simpele oplossingen kunt u de
ergernis van uw buurtgenoten
verhelpen. Ruim bijvoorbeeld
bij het uitlaten van uw hond
zoveel mogelijk de uitwerpselen op. In de dierenspeciaalzaken zijn hiervoor speciale zakjes verkrijgbaar. Een schepje
biedt natuurlijk ook uitkomst.
Ook als u niet-hondenbezitter
bent zijn er manieren om de
hondenpoepoverlast aan te
pakken. U kunt
hondenbezitters
aanspreken op hun
gedrag als ze de
uitwerpselen van
hun hond niet
opruimen.
Honden aangelijnd
Naast de ergenis
van hondenpoep
ondervinden men-

sen last van honden die niet
aangelijnd zijn. Als hondenbezitter bent u verplicht uw hond
binnen de bebouwde kom aan
te lijnen. In parken en plantsoenen binnen de bebouwde
kom mag u uw hond los laten
lopen, mits deze onder voldoende geleide of toezicht is.
Als we allemaal een handje
helpen blijft de gemeente
Achtkarspelen
veilig
en
schoon. En dat woont en leeft
wel zo aangenaam.

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: 17 mei 2010

Vragen aan Plaatselijk belang
Heeft 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 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

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

