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Handtekeningenactie voor veiliger sloot

In deze uitgave:

Het uitdiepen van de sloot
langs de Brandewyk in Boelenslaan heeft tot de nodige
onrust in het dorp geleid. De
watergang is nu voor de kinderen een gevaarlijke sloot
geworden, zo wordt door de
Loansters gesteld. “De sloot is
voor de kinderen veel te diep
geworden.”
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Om het pleidooi voor een
‘deugdelijke
bescherming’
langs de sloot kracht bij te zetten, is er een handtekeningenactie op touw gezet. Zo zijn er
onder meer krabbels verzameld onder leerlingen van de
hoogste groepen van de Jan
van Zuilenskoalle. Ook zijn er
kinderen langs de deuren in
het dorp geweest voor steun
om de gevaarlijke situatie
ongedaan te krijgen. Diverse
ouders hebben ook al contact

gehad met de gemeente
Achtkarspelen en de lokale
overheid gewezen op de
ongewenste gevolgen van de
uitdieping van de sloot..
Het schelpenpad in Boelenslaan vormt de verbinding tussen de Blauwewyk en de
Brandewyk. Aan het pad ligt
ook een trapveldje. Ouders en
verzorgers van de kinderen,
de jongens en meisjes zelf en
dorpsgenoten hopen dat de
acties voor beschermende
maatregelen ook daadwerkelijk tot resultaat zullen leiden.
De sloot is uitgediept om de
problemen met de wateroverlast op het kruispunt bij de
Piter Jellesstrjitte op te lossen.
Ook wordt het riool van de
Brandewyk en de Zijlstrastrjitte vervangen.
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Sijtze en Lamke 65 jaar getrouwd
keurd werd. Hij was een actief
lid van de vakbeweging
(ANAB, nu FNV) en was met
elkaar 60 jaar lid. Ook was hij
tussen 1962 en 1966 raadslid
voor de PvdA in Achtkarspelen. Als echte socialist trouwde
hij zelfs op 1 mei.

Op 1 mei 1945 gaven Sijtze
Dijkstra (geboren op 2 oktober
1923 in Surhuisterveen) en
Lamke
Dijkstra-Spoelstra
(geboren op 23 november
1924) elkaar het ja-woord.
Burgemeester Tjeerd van der
Zwan bracht het briljanten
echtpaar (65 jaar getrouwd) op
29 april in hun woning aan de
Master de Boerstrjitte een
bezoek. Als kado nam hij het

boek ‘Leven in grootmoeders
tijd’ mee. Ook kreeg het echtpaar een bloemstuk van de
gemeente en van de koningin
kreeg het echtpaar een telegram.
Sijtze begon zijn werkzame
jaren als knecht bij de boer. In
1955 liet hij zich omscholen
voor een baan in de bouw.
Daar werkte hij vervolgens nog
33 jaar tot hij in 1988 afge-

Lamke begon haar werkzame
leven als dagmeisje voor een
loon van anderhalve gulden
per week. Zij deed dat van
haar vijftiende tot haar achttiende jaar. Na haar trouwen
werd ze een flinke huisvrouw.
Sijtze vertelt blij te zijn met de
hulp van de thuiszorg. Hij
wordt steeds minder mobiel en
laat vrijwillig zijn rijbewijs niet
meer verlengen. Beiden puzzelen graag, Lamke leest
daarbij ook nog veel terwijl
Sijtze dan in de tuin is te vinden.
Het paar kreeg zes kinderen,
twaalf kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen.

Oproep van Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang Boelenslaan
wil graag een eigen website.
Er wordt dan ook een website-

bouwer/onderhouder gezocht.
Wie voelt zich geroepen om
een dergelijke taak op zich te
nemen?

Verdere informatie is te bevragen
bij
Minke Adema,
Spekloane 31, 9233LL Boelenslaan 0512-342405

Nieuws van de kidsclub

Op 14 april werd er voor de
kinderen van de kidsclub een
speciale middag georganiseerd. Het thema van deze
middag was: ridders en prinsessen. Maar liefst 21 prachtig
uitgedoste ridders en prinsesjes kwamen de gymzaal binnendruppelen. Er waren zelfs
twee heuse piraten/struikrovers bij! We begonnen met
het spel : ‘Maak de slapende
draak wakker’. In het kasteel
van matten en banken woonden de prinsessen en de ridders. Éen van hen, een dappere ridder of coole prinses,
mocht de rest van de groep
aanvoeren. Hij of zij sloop
voorop - met de rest van de
groep er achteraan - naar het
hol van de draak aan de
andere kant van de zaal. Daar
mocht hij de draak zachtjes
wakker tikken. De draak
probeerde dan zoveel mogelijk
ridders en prinsessen te vangen(tikken).
Daarna
deden
we
het
estafettespel: Ridders te
paard! De kinderen werden in

twee groepen verdeeld. Ze
moesten te paard(=hoepel)
een goudstaafje via een hindernisbaan in een mand werpen die achter het kasteel
stond. Grappig om te zien hoe
handig de dametjes met hun
lange rokken omgingen, want

dat was natuurlijk wel een
extra handicap!
Na al dat geren en gevlieg was
het tijd voor een koninklijke
versnapering. In de discoruimte werden de kinderen

getrakteerd op een vorstelijk
plakje cake, rijkelijk voorzien
van slagroom en vruchtenhagel. En om de dorst te
lessen
werd
ridderbier
geserveerd met een koninklijk
rietje. Tussen al dit lekkers
door werd een prentenboek
voorgelezen over Valentino de
kikker, die dacht dat hij een
echte prins was. Gedurende
zijn reis leerde hij zijn ware ik
kennen.
De kids waren natuurlijk nog
lang niet uitgespeeld, dus was
het tijd voor de ridders en
prinsessendans. Op echte riddermuziek(Vivaldi) dansten ze
door de ruimte en moesten
een ridderzwaard doorgeven.
Maar oh wee, als de muziek
stopte, was diegene die het
zwaard in de handen had af en
moest even aan de kant gaan
staan.
En toen was het alweer tijd

voor het laatste kringspel: een
kind liep achter de kring langs
en gaf iedereen een tikje en
zei daarbij: ridder – ridder –
ridder- tót hij draak zei, toen
moest diegene achter de tikker
aanlopen totdat de tikker hele-

maal was rondgelopen en
aangekomen was op de plaats
van de ‘draak’. Inmiddels
waren
de
ouders
bin-

seizoen 2009 – 2010! De vrijwilligsters van de kidsclub
hebben zich weer met veel
plezier voor uw kinderen

nengekomen om hun kroost
weer op te halen en kregen de
kinderen nog een mooie kleurplaat mee. Dit was helaas de
laatste kids-clubmiddag van

ingezet en hopen in het
nieuwe seizoen weer een leuk
en afwisselend programma
aan te kunnen bieden. Wel zal
er iets veranderen in de leefti-

jdsgroepen: in het komende
seizoen blijft groep 4 bij de
kids-club. Dit om een evenwichtigere verdeling te krijgen
van de Avonturenclub en de
kidsclub. We zijn van mening
dat het aanbod van de kidsclub uitdagend genoeg is om
ook aantrekkelijk te zijn voor
de kids van groep 4. Ook zal
gevraagd worden om in het
nieuwe seizoen de kinderen
voor een bepaalde activiteit op
te geven via de mail of per
telefoon. Dit is nodig om efficiënter te kunnen inkopen. En
ook organisatorisch is het
handig om te weten op
hoeveel kinderen je mag rekenen i.v.m. het inzetten van de
vrijwilligsters. Wij wensen
iedereen een fantastisch zomerseizoen en tot ziens in september!
Namens de vrijwilligsters van
de kidsclub, Margreet Sietses

Nieuws van Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang heeft bij de
gemeente vergunning aangevraagd, voor wegafsluiting van
de Piter Jellesstrjitte en een
gedeelte van de A. Geartswei,
t.b.v. de Nationale Straatspeeldag. Omdat er op de officiële datum schoolreisjes zijn
gepland, wordt de straatspeeldag nu gehouden op DONDERDAG 17 JUNI.
Verder heeft Plaatselijk Belang
een aantal vragen/verbeterpunten aan de gemeente
gesteld waaronder: Wanneer
wordt de Michielsreed afgemaakt? Wanneer wordt het
bord aanleg fietspad verwij-

derd? Er is een parkeerknelpunt op de Spekloane tussen
Zijlstrastrjitte en Boelenswei.
Kunnen er witte strepen op het
fietspad?
De gemeente gaf de volgende
reactie: de Michielsreed wordt
dit jaar (waarschijnlijk voor de
zomervakantie)
afgemaakt
Aanwonenden krijgen tijdig
bericht over de werkzaamheden. Het is gebruikelijk dat het
bord van de aannemer ongeveer nog een half jaar na oplevering mag blijven staan. We
zullen de aannemer manen
om nu het bord te verwijderen.
Belijning van fietspaden is niet

gebruikelijk, zeker niet bij
betonpaden, want die zijn al
erg licht. Belijning voegt hier
weinig aan toe en lijkt overbodig.
Voor de parkeeroverlast gaf de
gemeente aan dat het al verboden is om overig verkeer te
hinderen. Dit wordt meegenomen in het eerstvolgende
overleg van de gemeente op
20 september. De gemeente is
er nog niet aan toe om er een
parkeerverbod in te stellen.
Plaatselijk Belang gaat nog
verder overleggen over het
fietspad en het parkeerverbod.
Minke Adema

www.nijsfaneloane.nl

Bouwen aan de bouw op JVZ-Skoalle
Hoe een huis nu exact
gebouwd wordt is niet echt
bekend
bij
de
meeste
kinderen.
Om meer te weten te komen
over het proces van het
bouwen van een huis, zijn de

stand komt. Donderdag 29
april werd er daarom een
excursie georganiseerd naar
de woning in aanbouw van de
familie Jongejan. De kinderen
kregen zo een heel goed beeld
over wat er allemaal moet

kinderen van groep 7/8
begonnen aan een klein project over de huizen bouw. Er
werd begonnen met een hele
leuke excursie naar een huis in
aanbouw.
Goof en Geeske Jongejan zijn
op dit moment bezig met het
bouwen van hun nieuwe woning aan de Spekloane. De aannemer, Bertus Bosma was
zeer bereidwillig om de
kinderen alles te vertellen over
hoe een nieuwe woning tot

gebeuren, voordat er een
nieuwe woning staat.
Bertus Bosma gaf tijdens de
rondleiding tekst en uitleg over
de werkzaamheden die er al
plaats hadden gevonden en
daarnaast wat er allemaal nog
moest gebeuren. Ook vertelde
hij over de materialen die er
allemaal gebruikt worden in
een woning.
Het geheel maakte flink indruk
op de kinderen want ze konden ook zien wat er allemaal in

de wanden gemonteerd werd.
Na een uurtje had men alles
goed bekeken en ging men,
nadat de familie Jongejan en
Bertus Bosma bedankt waren
voor de tekst en uitleg weer
terug naar school. Op school
werkt men nog een kleine
week verder over “Bouwen
aan de bouw”.
Het project wordt afgesloten
met een gastles, welke zal
worden gegeven op school.
Het was een leuke en
leerzame ochtend, waarbij de
kinderen nog meer kwamen te
weten over allerlei soorten
huizen en de vele soorten
materialen die gebruikt worden.
Tevens werd er gesproken
over
de
verschillende
beroepen die te maken
hebben met de bouw. Tot slot
gingen de leerlingen zelf een
“vogelhuisje” in elkaar zetten.
Dit vogelhuisje kregen de
kinderen mee naar huis. Nu
maar hopen dat de vogelhuisjes volgend voorjaar bewoond
gaan worden.
Op de foto ziet u de kinderen
in de woning luisterend naar
de uitleg van aannemer. De
kinderen
hebben
veel
opgestoken van deze serie
lessen.

Nieuws van CBS De Stile
Kleuters op bezoek bij de
lammetjes:
Bij familie Van der Meulen aan
de Ds.Visscherwei werden
eind maart weer heel veel lammetjes geboren en zoals ieder
jaar mochten de kleuters van
‘De Stile’ weer op bezoek
komen. Voor de kleuters is dit

altijd prachtig en een grote
belevenis. Bij binnenkomst
werd er met verbazing naar
alle blaat- en mekkerverhalen
geluisterd. De schapen en
lammetjes moesten op hun
beurt ook naar de kleuters luisteren, want we hadden speciale schaap-en lammetjesliedjes

geleerd. Vooral het liedje van
de twee ondeugende lammetjes heeft volgens juf behoorlijk
indruk gemaakt! Alle lammetjes kropen dicht tegen hun
moeder aan. In het grote hok
werd het hooi, het stro, het
biks en de kuil heus gevoeld
en geroken. Als herinnering

had mevrouw Van der Meulen
voor alle kinderen een lief klein
lammetje met echte wol
gekocht en dat heeft thuis vast
een prachtig plaatsje gekregen.

Macdonaldszak. Eerst werd er
alleen opgeruimd met de prik-

stok, want al die rommel was
toch wel een beetje vies, maar
na verloop van tijd werden ook
de handen gebruikt om alles te
pakken, dit ging een stuk sneller! Na heel wat opruimen en
himmeljen, hadden we genoeg
rommel gezocht.
De vuilniszakken zijn een dag
later opgehaald door de vuilnismannen en als dank hebben we allemaal een mooie
jojo gekregen. Wij proberen nu
de straten van Boelenslaan
schoon te houden, helpt u ons
mee?

Himmeldei 2010:
Gewapend met handschoentjes, prikstok en reflecterend
hesje zijn de kinderen van
basisschool de Stile op pad
gegaan om de straten van
Boelenslaan weer schoon te
maken.
Wegen, voetpaden, struikjes,
het veld van de Smoutte overal werd de rommel weggehaald. Van kleine papiertjes tot
soms
wel
een
hele

Loco-burgemeester Stellinga bij Dodenherdenking
Op dinsdagavond 4 mei werden
de
gevallenen
in
Boelenslaan en Houtigehage
in de tweede wereldoorlog herdacht. In Boelenslaan en
Houtigehage vielen diverse
slachtoffers. Iemand werd
opgepakt bij een razzia, twee
vonden de dood tijdens
tewerkstelling en ook iemand
die een verzetskrant bezorgde, werd opgepakt en naar
een concentratiekamp overgebracht.
De Plaatselijke Belangen van
Boelenslaan en Houtigehage

organiseren eens in de vijf jaar
een uitgebreide herdenking.
De belangstellenden verzamelen dan in Boelenslaan bij het
dorpshuis en in Houtigehage
bij het dorpshuis. In twee groepen wordt er dan naar de aula
aan
de
Boelenswei
in
Boelenslaan gewandeld.
Loco-burgemeester
Sjon
Stellinga benadrukte in zijn
toespraak nogmaals dat vrijheid voor ons zo vanzelfsprekend is, maar dat de mensen
die worden herdacht daar het
grootste offer voor hebben
gebracht, namelijk hun leven.
Minke Adema las daarna de

namen voor, en op welke
manier zij waren omgekomen.
Na Minke was het de beurt
aan kinderen van Christelijke

Basisschool De Stile om een
gedicht voor te lezen. Zij werden gevolg door kinderen van
Openbare Basisschool Jan
van Zuilenskoalle die ook een
gedicht voorlazen.
Na deze gedichten werd door
de voorzitters van Plaatselijk
Belang
Boelenslaan
en
Plaatselijk Belang Houtigehage een krans opgehangen.
Daarna legde de loco-burgemeester een boeket en was
het de beurt aan de kinderen
om een witte roos te leggen.
Na het leggen van de bloemen
was het tijd voor een stilte van
twee minuten, waarna de herdenking was afgelopen.

Vervanging riool Brandewyk/Zijlstrastrjitte gestart
In opdracht van de gemeente
is een aannemer begonnen
met het plaatsen van een
nieuw riool in de Brandwewyk
en in de Zijlstrastrjitte. Ook
wordt het hemelwater van de
Pointer-fietsenfabriek afgekoppeld van het riool, zodat dit
water rechtstreeks op het
oppervlaktewater wordt geloosd. Eerst is begonnen met
het uitdiepen van de Brandewyk, op de voorpagina was
reeds te lezen dat dit gevaar
oplevert en dat er een handtekeningenactie op touw is
gezet.

Het vervangen van het riool
moet ook het probleem met de
wateroverlast op het kruispunt
van de Piter Jellesstrjitte/
Blauwewyk/Brandewyk oplossen. Het water moet via de uitgediepte Brandewyk naar de
riooloverstort lopen, die naast
de Jan van Zuilenskoalle is
aangelegd. Op de eerste foto
het
uitdiepen
van
de
Brandewyk, hiernaast de
werkzaamheden aan het kruispunt.

Shiatsu therapie goed voor allerhande klachten
De praktijk aan Blauwewyk 1
bestaat inmiddels alweer een
jaar. 2009 was een goed start
jaar waarin bij menig persoon
klachten verlicht en/of verholpen werden en mensen lekkerder in hun vel kwamen te zitten.
Shiatsu is een Japanse benaming voor drukpuntmassage
en is een holistische therapie.
Dit betekent dat er naar de
gehele mens op zich wordt
gekeken. Dus niet alleen naar
de klachten die er zijn maar
ook o.a. naar de (werk)houding en persoonlijke omstandigheden.
Shiatsu werkt onder andere
goed tegen nek- en schouderklachten, rugklachten, hoofdpijn, reumatische aandoeningen waaronder het steeds
meer voorkomende fybromyalgie, maag- en darmklachten,
onrust in het hoofd, stemmingwisselingen, burn-out, depressies maar ook voor andere
psychische aandoeningen is
het een goedwerkende therapie.

Door de drukpunten ontstaat
diepe ontspanning waardoor
het lichaam zijn welverdiende
rust krijgt en van daaruit kan
men zijn eigen klachten beter
overzien en hier meer grip op

Maar alleen de diepe ontspanning die door Shiatsu ontstaat
kan al een weldadige ervaring
op zichzelf zijn. Een rustpuntje
in ons vaak hectische bestaan.
Shiatsu wordt door de meeste

krijgen. Tevens worden door
de drukpunten afvalstoffen
afgevoerd waardoor klachten
vaak meteen verlicht worden.
Andere, vaak wat hardnekkigere of langdurige klachten,
hebben wat meer tijd nodig.

ziekenfondsen voor een groot
deel vergoed en er is geen
verwijzing van de huisarts voor
nodig maar het kan wel als dit
gewenst is. Voor verdere info
kunt u bellen met Geartsje de
Vries, telf. 0512-341792.

www.nijsfaneloane.nl

Europa Kinderhulp zoekt gastouders
Bezorg een kwetsbaar kind een onvergetelijke vakantie
Door de lange aanwezigheid
van Koning Winter wordt door
velen al weer reikhalzend uitgekeken naar de zomervakantie.
Veel kwetsbare kinderen uit
Nederland,
Duitsland
en
Frankrijk doen dat ook. Via
Europa Kinderhulp hopen zij
op een uitnodiging voor drie
weken vakantie in Friesland.
En daar zijn weer veel gastouders voor nodig.
Europa

Kinderhulp

zoekt

enthousiaste en betrokken
gastouders die drie weken een
kind tussen de 5 en 12 jaar
een thuis willen bieden. Een
zonnige vakantie in hun vaak
donkere bestaan.
De kinderen groeien op in een
troosteloze omgeving en zijn
afkomstig uit gezinnen die
gekenmerkt worden door sociale armoede.
In Friesland vinden ze rust en
ruimte. Is in uw hart en huis
plaats voor een vakantiekind,
meld u dan aan als gastouder.

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
contact opnemen met Joke de
Vries, 058-2573612 of stuur
een
e-mail
naar
friesland@europakinderhulp.nl

Data kinderreizen Friesland 2010:
Het land/regio waar de kinderen vandaan komen en de periode van opvang:
Nederland: 6 juli – 13 augustus
Duitsland Oldenburg: 2 juli – 30 juli
Duitsland Schneeberg-Delitzsch: 5 juli – 23 juli
Duitsland Hannover:12 juli – 30 juli
Frankrijk CR: 3 juli – 23 juli
Frankrijk SPF:17 juli – 7 augustus
Bosnië (8 tot 11 jaar!):15 juli – 5 augustus
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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 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 datum: 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

