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De Oanrin in Boelenslaan
De senioren in Boelenslaan
weten ondertussen de weg
naar De Oanrin wel te vinden.
Ook al is het vrouwelijk
geslacht beter vertegenwoordigd dan het mannelijk….
Natuurlijk is iedereen welkom,
zowel dames als heren. Dus
lijkt het u leuk: schroom niet
en kom gerust een keertje
langs.
We hebben het jaar 2010
afgesloten met een gezellige
kerstmiddag. Een hapje en
een drankje ontbraken hier
niet, ook kon er nog heerlijk
gegeten worden.

vinden plaats in de grote zaal
van De Smoutte. Voor €2,50
kunt u twee koppen koffie of
thee en een koek kopen.
Heeft u vragen of wilt u wat
meer informatie over De
Oanrin?
Neemt u dan gerust contact
op met Sigrid de Klein, de
coördinator van De Oanrin. Zij
is op maandag en woensdag
telefonisch te bereiken op
(0511) 542610 of 542849. Ook
kunt u haar ten allen tijde mailen:
sigrid.de.klein@friese
wouden.nl
De Oanrin: er even tussen uit!

In deze uitgave:
* Pagina 2: Nieuws van
Plaatselijk Belang/ Nieuws
van CBS De Stile
* Pagina 3: Open dag op
CBS De Stile/Dag van de
Ouderen zoekt nieuwe
leden/ Nieuws van de kidsclub
* Pagina 4: Kerstbuffet op
de Jan van Zuilenskoalle
* Pagina 5:
Nieuwjaarsbijeenkomst op
Jan van Zuilenskoalle
* Pagina 6: Doldwaze
decembermiddag
Avonturenclub
* Pagina 7: Sinterklaas op
De Stile
* Pagina 8: Colofon

Natuurlijk gaan we in 2011
verder met De Oanrin. Ook
staan er ook spelletjes op de
rol.
Op donderdag 10 februari
gaat Paula Petri weer met ons
zitdansen. Dit was de vorige
keer een groot succes! Maar
natuurlijk geldt voor iedere
middag: u kunt ook langskomen om een praatje te maken,
een kop koffie of thee te drinken of een spel te spelen.
Voor ieder wat wils!
De middagen van De Oanrin

www.nijsfaneloane.nl

Nieuws van plaatselijk belang
In Nijs fan 'e Loane nr.46 heeft
u kunnen lezen dat plaatselijk
belang een positief antwoord
heeft gekregen van de
gemeente voor subsidie van
de aanschaf van een AED. Het
is nu zover, dat we bezig zijn
met een afspraak te maken
voor de levering en plaatsing
van de AED. Het is de bedoeling dat hij in een buitenkast

aan de Smoutte (buitenmuur)
wordt opgehangen. De AED
moet namelijk 24 uur bereikbaar zij en vanaf de openbare
weg zichtbaar zijn. Voor de
training/cursus hebben zich
intussen elf mensen opgegeven. Plaatselijk belang zal de
betreffende mensen persoonlijk benaderen als duidelijk is
wanneer de cursus wordt

gegeven. Ook zullen we het
moeten hebben over hoe we
één en ander het beste kunnen organiseren. De gemeente is nog in overleg met de
leverancier (Profinit healthcare
op welke wijze ze een soort
instructiebijeenkomst kunnen
organiseren. Voor zover het
laatste nieuws over de AED.
Minke Adema

Nieuws van CBS ‘de Stile’
De Stile heeft een eigen
schoollied. Zoals u in de vorige
Nijs fan ‘e Loane kon lezen,
heeft de Stile een muzikale
directeur.
Zij heeft voor de Stile een
eigen schoollied geschreven.

Nu kunnen de kinderen van de
Stile bij elke feestelijke gelegenheid hun eigen lied zingen!
Sleutelbos gvonden
In oktober / november is er op
de stoep vlak voor de Stile een
sleutelbos gevonden. Er zitten

3 sleutels aan. De rechtmatige
eigenaar heeft zich nog niet bij
ons gemeld.
Als u een sleutelbos kwijt bent
kunt u bellen met de Stile op
tel: 0512-341261

Open dag op CBS De Stile
Wilt u ons prachtige schoolgebouw eens " in het echt " bekijken? Wilt u de sfeer proeven in
onze gezellige dorpsschool?
Kom dan naar open dag van
Christelijke Basisschool De
Stile op donderdag 17 maart.
Van 15.45 tot 17.00 uur zijn de
deuren van de basisschool
aan de Zijlstrastrjitte 2
geopend voor ouders en andere belangstellenden. ‘Maar ook
ouders die een school voor
kun kind zoeken zijn natuurlijk
van harte welkom’, aldus
directrice Tietia van Houten.
Vanaf 15.45 uur worden alle
bezoekers van de open dag
ontvangen met koffie/limonade
en iets lekkers. CBS ‘de Stile’

is een kleine school, waar:
• een geborgen sfeer heerst
• we normen en waarden belangrijk vinden
• iedereen elkaar kent
• ieder kind persoonlijk veel
aandacht krijgt van de leerkracht
• een goed contact is tussen
leerkrachten en ouders
• de ouders altijd terecht kunnen bij de leerkrachten voor
raad, advies e.d.
• leerlingen, die moeite of juist
helemaal geen moeite hebben
met leren, extra zorg en aandacht krijgen
• we kinderen een stukje verantwoordelijkheid voor zichzelf
en voor elkaar leren dragen

• pesten niet wordt geaccepteerd
• we kinderen de kans geven
zich naar eigen vermogen zo
goed mogelijk te ontwikkelen
• we kinderen een geborgen
en veilig gevoel willen geven,
zodat ze met plezier naar
school gaan
• door een goede sfeer en
vaste gedragsregels een veilig
pedagogisch klimaat heerst
• veel aandacht aan zelfstandigheid wordt besteed
Voor meer informatie belt u
naar 0512 341261 of stuur een
e-mail naar stile@noventa.nl.
Meer informatie over CBS De
Stile is te vinden op de website http://stile.noventa.nl

Dag van de Ouderen zoekt nieuwe leden
Zoals u wellicht weet wordt
ieder jaar in oktober de Dag
van de Ouderen georganiseerd in de gemeente Achtkarspelen. De Dag van de
Ouderen is een internationale
dag en valt officieel op 1 oktober. Omdat wij als comité vinden dat iedereen deze dag
moet kunnen bezoeken, hebben we besloten om de dag op
een zaterdag in oktober te vieren.
Het huidige comité bestaat uit
6 leden waarvan één werkzaam is bij Welzijn Ouderen

Achtkarspelen en het comité
onder andere administratief
ondersteunt. De overige leden
zijn veelal leden van de verschillende ouderenbonden uit
de gemeente. Het comité komt
gemiddeld 5 keer per jaar
samen in Buitenpost om over
de dag te vergaderen en de
zaken voor te bereiden. Op dit
moment zijn we op zoek naar 2
nieuwe leden. Zonder nieuwe
leden kan het comité niet blijven bestaan. Dit zou het einde
van de Dag van de Ouderen
betekenen en dat zou natuurlijk ontzettend jammer zijn.

Dus bent u 50+ en lijkt het u
leuk om ook een steentje bij te
dragen aan deze Dag van de
Ouderen, dan nodigen wij u
van harte uit om zitting te
nemen in dit comité. U hoeft
hiervoor niet lid te zijn van een
ouderenbond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Sigrid de Klein (Welzijn
Ouderen Achtkarspelen), dit
kan telefonisch via 0511
542849 of middels een e-mail
naar sigrid.de.klein@friesewouden.nl.
We heten u van harte welkom
in ons midden!

Nieuws van de kidsclub
Op 1 december hebben we bij
de kidsclub een speculaaspop
versierd.
Er was een geweldige opkomst. Eerst werd er natuurlijk
een verhaal voorgelezen.

Daarna konden de kinderen
aan de slag. Met glazuur en
allerlei heerlijke versierselen
werden er prachtige speculaaspoppen
gemaakt.
Natuurlijk ontbraken de ranja

en pepernoten niet.
Maar wat er toen gebeurde….
er werd op de ramen geklopt!
Dat was even spannend!
Er kwamen twee zwarte Pieten
binnen! Deze jonge Pieten

waren net klaar met de
Pietenschool.
Ze trakteerden ons op nog
meer lekkers en natuurlijk hebben we Sinterklaasliedjes
gezongen.
Ook in dit nieuwe jaar is er
weer kidsclub. Houdt de flyers
maar goed in de gaten. Ook
wordt het op de deur van beide
basisscholen aangeplakt.
Wat dit seizoen nieuw is, is dat
je je van te voren moet opgeven voor de kidsclub. Dit
moest natuurlijk eerst even
wennen maar gaat steeds
beter.
Dus niet vergeten om de flyer
meteen aan je vader of moeder te laten zien, want als je te
laat bent met opgeven kun je
niet meedoen en dat zou
natuurlijk erg jammer zijn!
Tot ziens bij de kidsclub!
Namens de vrijwilligsters,
Anita Schriemer

Kerstbuffet Jan van Zuilenskoalle

Donderdagavond16 december
hebben we een gezamenlijk
kerstbuffet op school gehad.
Ieder gezin heeft van tevoren
op een intekenlijst aangege-

ven welk gerecht gemaakt en
meegenomen zou gaan worden. Leerkrachten en OR/MRleden hebben vooraf voor de
aankleding en drankjes/ver-

snaperingen gezorgd, zodat
de ruim 100 personen aan
tafel zouden kunnen schuiven!!!!
Zowel kinderen als ouders/
gezinsleden waren welkom tijdens dit buffet. Er waren dan
ook een groot aantal ouders
aanwezig tijdens dit kerstbuffet.
Het eten was uitstekend verzorgd en de sfeer in de gehele
school was geweldig!!! De vele
ouders en kinderen hebben
heerlijk genoten van alle heerlijke gerechten.
De muzikale begeleiding werd
door het 'Margreet Sietses
kwartet' verzorgd met trekzakken.Zo nu en dan zongen een
aantal kinderen mee met de
bekende kerstliedjes. Súper
en nogmaals BEDANKT!!!

Op vrijdagochtend was er een
circuit met een viertal activiteiten georganiseerd waar alle
kinderen, ieder uur, zelf mochten kiezen aan welke activiteiten ze mee zouden willen
doen.
De OR/MR/pimpleden waren
ook alweer op school aanwezig om de kerstversieringen te
verwijderen, zodat de schilders in de kerstvakantie de
school van binnen kunnen
gaan schilderen! In januari
wordt de fris geverfde school
weer in winterse sferen
gebracht door de 'pimpgroep'.
Voor IEDEREEN die zo vreselijk zijn best heeft gedaan om
het kerstfeest tot een succes

te maken: BEDANKT!!!!!
Op de foto’s kunt u een klein

beetje nog genieten van de
activiteiten.

Nieuwjaarsbijeenkomst Jan van Zuilenskoalle
Op de Jan van Zuilenskoalle
zijn we de eerste schooldag in
2011 gezamenlijk gestart. Alle
kinderen kwamen bijeen in het
kleuterlokaal.
Daar werd het volgende
gedicht voorgelezen door één
van de leerkrachten:

Eén kind werd als gespreksleider aangewezen. Dit verliep
heel ontspannen, elk kind kon
over zijn belevenissen vertellen tijdens de vakantie en de
jaarwisseling. Ook konden ze
een wens uitspreken voor
iemand anders.Hierna kregen
we een digitaal vuurwerk op
2011
het digibord te zien SUPER !!
Een nieuw jaar kun je beginnen En natuurlijk kregen alle kindemet je mooiste kleren aan.
ren en leerkrachten een glaasDat is wel erg gezellig, maar je
je “kinderchampagne” om op
hebt er niet veel aan.
het nieuwe jaar op school in te
Een nieuw jaar kun je beginnen luiden.
met een grote zak vol goud.
Maar dat heeft weinig waarde, als
niemand van je houdt.
Een nieuw jaar kun je beginnen
met een lekker glaasje wijn.
Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet iets beters zijn.
Een nieuw jaar kun je beginnen
met’n heel erg mooi gedicht.
Maar het beste is altijd nog:
Begin met een blij gezicht.

Na dit gedicht gingen de leerlingen in gemengde groepjes
van zes, samen een gesprek
voeren op een rustige plek.

Op de foto brengen de kinderen een toost uit op het nieuwe
jaar 2011.
Ook alle inwoners van
Boelenslaan wensen wij een
heel goed en gezond 2011.

Doldwaze decembermiddag Avonturenclub
Op 26 november had Koning
Winter alweer zijn eerste
speldenprik uitgedeeld aan
ons land.
Dat inspireerde de vrijwilligsters om een middag te organiseren met een winters thema.
Op 8 december werden de
kinderen van de Avonturenclub
uitgenodigd om naar de ‘Dolle
Decembermiddag’
in
de
Smoutte te komen.
De sneeuw en de prachtige rijp
op de bomen en struiken,
zorgden voor een betoverende
sfeer,wat zeker bijdroeg aan
het Kerstgevoel.
We begonnen met het kerstbomenspel; In elke hoek van
de ruimte hing een rode, gele,
groene of blauwe kerstboom.
Koning Winter was een grillig
man en wilde drie van de vier
kerstbomen in zijn winterpaleis
hebben. De kinderen bewogen
zich op kerstmuziek door de
ruimte. Als de muziek stopte,
moesten ze bij een kerstboom
gaan staan.
Uit de kerstmuts werd een kerstbal getrokken, was deze b.v.
geel, dan waren de kinderen
die bij de gele kerstboom stonden, af.
Dit werd herhaald (met andere
kleuren) totdat er één kind
overbleef, die dan had gewonnen.
Daarna gingen we in de
gymzaal een skiloop estafette
houden.
De kinderen werden verdeeld
in twee teams, die dan tegen
elkaar gingen strijden.
De eerste van het team moest
een grote maat regenlaarzen
aantrekken, waaronder kartonnen ski’s bevestigd waren.
Toen nog wanten, sjaal en een
Fryske muts op en een hele

grote bril op de neus.
Skistokken in de hand en dan
zo snel mogelijk naar de
overkant lopen via een
bepaald parcours. Aan de
overkant gekomen zo snel
mogelijk de spullen weer uit en
aan je teamgenoot geven,
zodat die weer terug ‘skiet’
naar de overkant.
Jannie zou wel even voordoen
hoe het moest. Skischoenen
aan, pet ver over de oren
getrokken en daar ging
ze………languit!!
Gelukkig had Jannie hierbij
niet haar ‘Bein gebrochen’ en
hoefde ze niet afgevoerd te
worden in een banaan
getrokken door een ‘hübsche
Östenreicher’!
Dit was een hilarisch spel,
waarin
met
name
wij
ontzettend hebben moeten
lachen, want het zag er zo
ontzettend grappig uit, maar
de kinderen waren bloedfanatiek. Het ene team won dan
ook maar nipt van het andere.
En toen deden we het spel
‘Chinese sneeuwbal’. De
kinderen stonden in een kring,
de benen wijd en met de
voeten tegen die van je buurman. Het was de bedoeling om
de (sneeuw)bal tussen de
benen van een kind proberen
te rollen, die de bal moet
proberen tegen te houden.
Wanneer de bal er wel
doorheen gaat, mag diegene
de bal nog maar met één hand
tegenhouden. Als de bal er
voor de tweede keer doorgaat,
moet diegene achterstevoren
staan. Gaat de bal er voor de
derde keer door….. is dat kind
af.
Op een gegeven moment werden er 2 ballen in het spel

gebracht en werd de kring snel
kleiner!
Aan de inwendige mens moest
ook nog gedacht worden, dus
maakten de kinderen een eetbare sneeuwpop van soesjes
en poffertjes en dronken we er
heerlijke
warme
chocolademelk bij.
Daarna was het tijd voor de
‘cooling down’. We lazen een
verhaal voor over Karel, de
dakloze man, die in de
Kerstnacht helemaal in zijn
eentje in de ijzige kou op straat
liep.
Maar was hij wel helemaal
alleen in die ijzige nacht? Hier
hield het verhaal op en mochten de kinderen – wanneer ze
de bal kregen – een zin
toevoegen aan het verhaal.
Het werd een heel verrassend
verhaal, waarin Karel een muis
ontmoette,
binnengelaten
werd door 10 dwergen en 10
muisjes, maar snel het huis
weer verliet toen hij bovenop
de piek van de kerstboom een
rat zag die een kerstliedje
zong. Buiten ontmoette hij een
andere zwerver die eerst heel
lelijk tegen hem deed, maar
later werden ze vrienden. En
uiteindelijk werden deze twee
mannen samen met de muis
uitgenodigd door een vriendelijk gezin waar ze het kerstfeest mee mochten vieren.
En tot slot deden we nog ‘kerstgedachtes’.
Op een grote bal werd met
tape één voor één verschillende onderwerpen geplakt.
Zoals: je favoriete kerstherinnering, een kersttraditie binnen het gezin, favoriet kerstlied, een kerstwens voor de
wereld of je omgeving. Één
van de vrijwilligsters noemde

als eerste een voorbeeld en
gaf de bal dan door aan een
kind in de kring die dan ook
iets zegt wat te maken heeft
met het onderwerp. Na een
aantal rondes zat de bal vol
met kerstgedachtes…
Dit was een mooie verstilde
afsluiting van een hele gezel-

lige en doldwaze middag.
De kinderen kregen tot slot
nog een verrassing mee naar
huis met een kerstkaartje.
In februari beginnen de dagen
al merkbaar te lengen en de
zon krijgt ook weer meer
kracht en daarom houden we
een ‘jolly jungle party’. Wat we

dan precies gaan doen? Dat is
nog een (tropische) verrassing! We hopen dat er weer
heel veel kinderen aan deze
leuke activiteiten deel willen
nemen.
Namens de vrijwilligsters van
de Avonturenclub,
Margreet Sietses

Sinterklaas en Pieterbaas op ‘De Stile’
Ondanks een rokende pijp en
sneeuwval, toch nog juist op
tijd op de C.B.S. ‘De Stile’ te
Boelenslaan. Ter plekke afgezet door een toevallig uitrukkende brandweercar. Alle toeters en bellen van dat ding
stonden aan en maakten de
hele straat wakker… Het had
haast: juffen, kinderen en aanverwante artikelen stonden al
enige tijd te trappelen van
ongeduld; knopen kwam men
te kort: hij komt wel, hij komt
niet, hij komt wel, hij ….. enz.
enz. Dit ging gepaard met luid
gezang der aanwezigen. Vanaf
de maan tot aan de kachel
kwam voorbij in de schoon
opgedragen liederen. Zo mooi
was het, dat een nieuw lied
menig
maal
her-zongen
werd… Op dat gezang werd
de weg naar school gevonden!! Tot in wijde omtrek vielen
de mussen van verbazing van
het dak… of kou en ellende,
dat wordt nog nagetrokken.
Tot ieders vreugde arriveerde
de Goedheiligman met een
Pieterbaas juist voordat de
liedjesmand leeg zou zijn, en
kon zo, na een hartelijk welkomstwoord van het Hoofd(in)
der school, zijn looptoer in de
school beginnen in groep 1 en
2. Het moet gezegd: deze klas
is blijft zijne Hoogheid zijn
Peteklas! Geheel ongedwongen werd Sint en Piet de

nieuwste gymlessen voorgetoverd. Bovendien gaat men
straks naar Spanje terug zeer
waarschijnlijk in een huppelpasje, ook geleerd en getest in
deze groep…. Sint was in
allerijl en de rook wél zijn staf,
maar níet de speelgoedzak
vergeten!! Gelukkig maar voor
de kids.
Groep 3, 4 en 5 was daarna
aan de beurt. Ook hier moest
de Piet het ontgelden qua
lenigheid. Ook hier werd Piet
weer wat wijzer van de heden
ten daagse bewegingen op de
gymmat. Ook dat werd aan het
einde in de zak gestopt en
meegenomen ter lering ende
vermaak. Hier kwamen toch
wat (te) kritische vragen om de
hoek, als: Hoe oud is Sint
eigenlijk…? Kinderen: oude-

ren met zulk wit haar, kunnen
niet zo goed meer tellen…..
Vervolgens dan de hoogste
klas: 6, 7 en 8. Wel, die hadden
weer
wat
nieuws
bedacht… Sint liep al die tijd
met dezelfde meit-, en die
werd oud, dus een nieuwe. Is
goed over nagedacht, een
heuse show op de catloopplank en toen mocht Sint zijn
keuze maken. Moeilijk, héél
moeilijk was dat: afscheid te
moeten nemen van iets wat je
al zo lang bezit en nog steeds
past. Zal er nog een even over
nadenken, was het slimme
antwoord. Dat ‘even’ duurt wel
even…
Zo kwam er dan helaas een
einde aan dit bezoek met koffie en een koek.
Tot volgend jaar, goede Sint!

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: 19 maart 2011

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: 8 februari , 8 maart
, 12 april , 10 mei en 14 juni
Aanvang 19.30 uur.

De adresgegevens van de Loanster
Gerda Postma
raadsleden:
De Wyk 14
9233 MA Boelenslaan,
0512-341369 (PvdA)
g.postma14@chello.nl

Hoeke de Jong
Blauwewyk 15,
9233 KX Boelenslaan,
0512-364950 (GBA)
HoekedeJong@gmail.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 contact 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 Betty Fokkinga op 0512-342649 of
mei De Smoutte sels, 0512-340612

