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Nijs fan ’e Loane
Nieuwsbrief uitgegeven door Plaatselijk belang “Eendracht” Boelenslaan
Janke Elzinga in zonnetje gezet

Vergadering van Plaatselijk Belang
Verslag vergadering Plaatselijk Belang 2011
Donderdag 17 maart vond in
dorpshuis De Smoutte de jaarlijkse
vergadering
van
Plaatselijk Belang plaats.
1 Opening
Minke Adema heette zo’n dertig personen welkom, waaronder een raadslid van de FNP
en dorpsagent Anne van der
Heide. Minke gaf een toelichting op het slechte bezoek van
de raadsleden: een gemeenteraadsvergadering. Halbe
Braam, de bedenker van de
krokussenplantdag, had zich
afgemeld.

3 Financieel verslag
Het financieel verslag wordt
uitgedeeld en Baukje geeft
een kleine toelichting. Vanuit
het publiek komen geen vragen.
De
kascommissie,
bestaande
uit
Johannes
Nijboer en Harmke Hoeksma,
heeft geen fouten kunnen ontdekken. Er wordt decharge
verleend. In 2012 vormen
Harmke Hoeksma en Klaas
van der Werf de kascommissie.
4 Jaarverslag
In het jaar verslag van
Plaatselijk Belang staan een
aantal dingen waarmee het
bestuur van de vereniging zich
heeft bezig gehouden. Een
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Voorzitter Adema kon melden,
dat de Michielsreed inmiddels
is opgeknapt. Over de AED
kon ze melden dat er nu nog
iemand moet worden gevonden om de buitenkast op te
hangen. De gemeente zal
hiervoor worden benaderd. De
bollenplantdag was een succes, het resultaat is nu te
bewonderen.
2 Verslag 2010
Het verslag van 2010 in Nijs
43 werd zonder opmerkingen
goedgekeurd.

www.nijsfaneloane.nl

aantal van deze punten: er zijn
elf mensen die zich hebben
aangemeld voor een cursus
AED. De kosten van tien personen worden door de
gemeente tot 75% betaald. De
gemeente vindt het niet noodzakelijk dat er reflecterende
huisnummers komen. Minke
neemt dit nog mee naar de
Federatie van Plaatselijke
Belangen Achtkarspelen, om
samen nogmaals de gemeente te vragen om ze toch in te
voeren.
5 Herinrichting korfbalveld
Bareld de Boer geeft een toelichting op de werkzaamheden: de vrijwilligers zijn vanaf
19 februari voortvarend te
werk gegaan. Alle subsidies
zijn binnen. De Jeu de
Boulesbaan is klaar, evenals
het korfbalveld. Ook is er een
nieuwe oprit gekomen. De vrijwilligers kunnen nog hulp
gebruiken bij het plaatsen van
speeltoestellen. De Oanrin
heeft aangegeven in mei een
uitstapje te maken naar de Jeu
de Boulesbaan.
6
Stand
van
zaken
Bestemmingsplan Boelenslaan
Plaatselijk Belang is met de
gemeente in onderhandeling

over woningbouw in “De
Wiken”. Ook moet dan meteen
de
ontsluiting
naar
de
Boelenswei worden aangelegd.
Sinds kort zou er mogen worden gebouwd en ook de
gemeente vindt het wenselijk
dat de tweede ontsluiting er
komt. In het plan moeten dan
vijf koopwoningen komen, en
daarnaast wil dan Stichting
Woningbouw Achtkarspelen
twee levensloopbestendige
woningen bouwen van het
type twee-onder-een-kap. Een
situatieschets gaat rond tijdens de vergadering en in de
pauze kan iedereen die bekijken.

bestuur, wie zijn het? Een
voorstellingsronde volgt: (en
op de foto bij de tafel van links
naar rechts!)
Sietse Jonker, woont aan de
Spekloane en is nu twee jaar
bestuurslid
Jinke Wedman woont aan de
Boelenswei en is ook twee jaar
bestuurslid
Anneke van der Veen woont
aan het Dwarsdjip, is al vijftien
jaar bestuurslid en doet het
secretariaat
Ton Smit woont aan de
Ritmasterswyk (houten huis)
en is een jaar bestuurslid

7 Pauze
8 Rondvraag
Voor de rondvraag van start
gaat, roept Minke Janke
Elzinga naar voren. Janke
wordt door Minke in de bloemetjes gezet voor het jarenlange ophalen van de contributie
van Plaatseloijk Belang.
Daarna begint de rondvraag,
en deze kent twee vragen:
Klaas van der Werf vraagt zich
af of de Zijlstrastrjitte nog
wordt herstraat. Dit moet
inderdaad nog gebeuren. Een
tweede vraag betreft het

Klaas Oosterhof woont ook
aan de Ritmasterswyk
Baukje Nijboer woont aan de
Parksterreed en is al tien jaar
bestuurslid. Nu is ze penningmeester.
Minke Adema is ook al lang
bestuurslid en vervult het voorzitterschap.
9 Sluiting met aansluitend
een lezing van Lammert
Postma over de Oerboeren in
de Wâlden

Jan van Zuilenskoalle doet mee aan 24- game
Woensdagmiddag 16 februari
werd het kampioenschap 24game van Roobol gehouden.
Van onze school deden mee
“de Jan van Zuilenskoalle
kampioenen”: Jildert, Ardin,
Sanne en Jiska. Alle scholen
van Roobol waren vertegenwoordigd met de kampioenen
van desbetreffende school en
zo kwamen er toch al 64 kinde-

ren af op dit toernooi. De leerlingen hebben goed hun best
gedaan tijdens het toernooi.
Jammer genoeg lagen drie
van onze Jan van Zuilen spelers er al na de eerste ronde
uit. Dit was natuurlijk best jammer, maar ze hebben heel erg
goed hun best gedaan. Het
was ondanks dat ze in de eerste ronde werden uitgescha-

keld al een hele prestatie om
deze zeer sterk bezette finale
ronde te halen.
Sanne was door naar de tweede ronde. Met z'n allen hebben
we stilletjes Sanne aangemoedigd. En ook na de tweede
ronde was Sanne nog in de
race. Sanne behaalde de finale. De finale werd gespeeld
door de vier beste 24-game

spelers van groep 7, waaronder Sanne Alma. Top Sanne!
Je deed het hartstikke goed.
Sanne behaalde de vierde
plaats in de poule van groep 7.
Sanne, namens de hele Jan
van Zuilenskoalle gefeliciteerd
met je behaalde vierde plaats!
Proficiat!
Sterre Holdinga van de Nynke
van Hichtumschool in Dokkum
werd kampioen van de
Roobolscholen. De 24 game
is een (hoofd)rekenspel dat
wordt gespeeld door vier leerlingen. Het bestaat uit felgekleurde kaartjes met op de
voor- en achterzijde vier cijfers. Door de vier cijfers op te
tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen moeten
de leerlingen tot het getal 24
komen. Alle vier getallen moeten één keer worden gebruikt
bij de berekening. Wie als eerste de oplossing weet, tikt de
kaart aan, vertelt de bereke-

ning en, als deze goed is, mag
de kaart houden. De stippen
op de kaart (een, twee of drie)
geven aan hoeveel punten de
kaart waard is. Wanneer de
stapel kaarten op is, tellen alle
leerlingen hun aantal punten.
Degene met de meeste punten
heeft gewonnen. De winaars
van groep vijf waren: 1 Teske
Kroes, 2 Shakira en 3 Willem
Pol. In groep zes: 1 Sterre

Holdinga, 2 Johannes Postma
en 3 Wyan Hoeksma. In groep
zeven: 1 Puk Maaskant, 2 Stijn
Buisman en 3 Rianne de
Bruin. In groep acht eindigden
tenslotte op 1 Peter Scales, 2
Merel Molenbuur en 3 Lars
Vellinga. De winnaars van elke
groep mochten tegen elkaar
en daar won Sterre de eerste
prijs, gevolgd door Puk
Maaskant en Peter Scales.

CBS De Stile wint prijs bij VVN

Christelijke basisschool De
Stile uit Boelenslaan heeft de
Friese stapstickeractie van
Veilig Verkeer Nederland
(VVN) gewonnen. De school
kreeg de prijs op een woens-

dag uitgereikt.
Tijdens de landelijke actieperiode ‘De Scholen zijn weer
begonnen’ aan het begin van
het schooljaar vroeg Veilig
Verkeer Nederland speciale

aandacht voor de veiligheid
van de schoolgaande jeugd
met spandoeken en posters
langs de weg en een stapstickeractie. Gedurende vier
weken lang konden de leerlingen van het basisonderwijs
stickers sparen door elke dag
lopend of fietsend naar school
te komen.
Veilig Verkeer Nederland organiseert deze actie om kinderen
(en ouders/verzorgers) te stimuleren lopend of op de fiets
naar school te komen, in
plaats van te worden gebracht
met de auto. Zo leren zij zich in
het verkeer te bewegen en
wordt de autodrukte rondom
school beperkt. Bovendien is
lopen en fietsen beter voor je
gezondheid en het milieu.

prijswinnaars van De Stile groep 3/4/5 van de Loanster
basisschool - haalde een
score van honderd procent.
Projectleider Sandra van
Baars van VVN en afdelingsvoorzitter Jaap Hielema van
Veilig Verkeer Nederland reikten woensdagochtend op De
Stile de prijzen uit.

Maar liefst 125 scholen met
circa 2500 leerlingen deden
landelijk aan de actie mee,
waaronder 660 Friese basis-

schoolleerlingen. In Friesland
kwam procentueel het hoogste
aantal kinderen lopend of fietsend naar school. De eerste

De leerlingen ontvingen een
schoolpleinpakket ter waarde
van 895 euro. Het pakket
omvat materialen om praktische verkeersvaardigheden te
oefenen.

Opkomstpercentage weer 57,08 %
Bij de verkiezingen van de
Provinciale Staten van Fryslân
is nagenoeg hetzelfde opkomstpercentage in Boelenslaan gehaald. Alleen in de afronding is een miniem verschil
te ontdekken.
Verder werd duidelijk dat

nieuwkomer PVV op een tweede plaats eindigde, naast de
FNP. De PvdA won 12 stemmen, het CDA zag iets meer
dan 40% van de stemmers
vertrekken.
De FNP verloor bijna 30% van
de stemmers en de SP leverde

een kwart van de stemmers in.
De VVD boekte een winst van
10 stemmers.
Hieronder een overzicht van
de uitslagen, met dank aan de
afdeling voorlichting van de
gemeente Achtkarspelen:

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten Fryslân in Boelenslaan
2011
CDA
54
PvdA
187
VVD
35
FNP
72
SP
45
CU
20
GroenLinks
8
PVV
72
Provinciaal Belang Fryslan 5
Partij van het Noorden
2
50 Plus
7
Verenigd Links
0
D66
12

2007
91
175
25
101
61
20
10
3
4

Oproep
Opkomst
Opkomst%
Geldig
Ongeldig
Blanco

897
512
57.08%
512
0
0

911
520
57.08%
519
1
0

Verschil
-37
+12
+10
-29
-16
0
-2
+72
+5
-1
+7
0
+8

Nieuws van de avonturenclub
Het is april en we hebben het
voorjaar in de bol. De
Avonturenclub was op 9 maart
j.l zelfs al in zomerse sferen.
We maakten een windorgel
met zeemotieven. Wat? Een
windorgel?
Nou ja, eigenlijk was het een
mobile. Een beker op de kop
beschilderd als vuurtoren.
De kinderen hebben er zelf
ramen en een deur op getekend. Vervolgens hebben we
uit gekleurd karton leuke zeedieren geknipt, zoals een zeester, een vis en een zeepaardje. Deze werden met een
draad aan de mobile bevestigd. Ook hadden we drie
schelpen aan een draad
gebonden en aan de vuurtoren
gehangen. Al met al nog een
hele klus. Toch slaagde bijna
iedereen erin zelf alles in
elkaar te zetten. Als je goed
luistert, dan kun je met een
zuchtje wind de zee horen ruisen in de schelpen. Vandaar
een windorgel.

Tussendoor hadden we er
natuurlijk wel wat lekkers bij,
zoals zeebanket van chocola
en oceaankoekjes. Na al dat
werk moest er natuurlijk ook
een foto worden gemaakt,
maar o jee! Als je te dicht bij
elkaar gaat staan met zo’n
mobile dan komen de draden
in de war. Gelukkig kon alles
weer worden ontward en de
foto gemaakt.
De volgende avonturenclub
zal worden gehouden op 13

april a.s. Deze middag staat in
het teken van Pasen. We gaan
een “ei” leuke speurtocht doen
vol verrassingen. Houd de flyers in de gaten, zodat je je tijdig kunt opgeven.
Voor de opgave van de avonturenclub maken we tegenwoordig trouwens gebruik van
ons eigen e-mail adres:
avonturenclub@live.nl.
Dat communiceert wel zo
gemakkelijk.
Jannie de Jong

Op ‘avontuurlijke’ ontdekkingsreis naar Jolly Jungle
De Avonturenclub deed zijn
naam eer aan, want ditmaal
mochten de kinderen op expeditie naar de Jolly Jungle.
De Surinaamse expeditieleidster Carmen Poenwasi (in
safaritenue en met enorm afrokapsel) heette de kinderen
namens
reisorganisatie
‘Jungle Travels’ van harte welkom.
Carmen vertelde dat ze niet
alleen expeditieleidster is,
maar ook natuurbeheer heel
belangrijk vindt.
Ze verzocht de kinderen om
haar te helpen de eieren te

redden van de zeldzame
Yakitaki vogel.
Stropers zijn op zoek naar de
eieren van deze vogel, om
deze voor veel geld te verkopen aan de restaurants, vanwege hun zeer delicate
smaak.
Daardoor wordt de Yakitaki
vogel met uitsterven bedreigd.
De kinderen werd gevraagd
om de eieren één voor één uit
de nesten te halen, om ze
daarna naar de broedmachine
te brengen, zodat er weer heel
veel Yakitaki vogeltjes geboren
kunnen worden.
Natuurlijk waren de kinderen
bereid om haar hiermee te helpen!
Op een kaart liet Carmen de
route zien die de kinderen af
moesten leggen. Hen werd
verteld dat ze ook een wilde
rivier vol met slangen en krokodillen moesten oversteken.
En ook moesten ze goed uitkijken voor stropers, die ongetwijfeld zullen proberen om de
eieren van de kinderen af te
pakken.
De kinderen lieten zich echter
door deze gevaren niet weerhouden.
Maar voordat ze op pad konden, moest Carmen ze eerst
met een loep op hun gezondheid onderzoeken en hier en
daar een prikje uitdelen tegen
besmetting met gele koorts en
malaria.

Daarna werden ze nog even
flink met een spuitbus (dennengeur voor de w.c.) onder
handen genomen tegen de
malariamuggen.
De kinderen werden in twee
teams verdeeld, de eerste van
beide teams deed een rugzak
om en moest op handen en
knieën over de liggende boomstam (bank) klimmen, via stapstenen (hoepels) springen
richting
de wildstromende
rivier vol met slangen en krokodillen. Daar lag een vlot
klaar (handdoek).
Daarmee vaarden ze naar de
liaan, om via de liaan richting
de rotswand te springen, waar
het nest van de Yakitaki vogelmet daarin de eieren- zich
bevond.
Ze mochten per kind één ei uit

het nest halen en deze voorzichtig in de rugzak stoppen.
En daarna via dezelfde route
weer terug om het ei veilig
naar de broedmachine te brengen.
Maarrrrr……..de stroper lag al
op de loer met zijn lasso en
vangnet om het de kinderen
knap lastig te maken!!
Uiteindelijk lagen er 17 eieren
warmpjes in de broedmachine,
eentje was onderweg helaas
gesneuveld.
Daarna werden er nog een
tweetal spelletjes gedaan,
uiteraard in junglesferen.
Na afloop van deze middag
bedankte Carmen Poenwasi
de kinderen heel hartelijk voor
hun hulp en wenste hen een
goede vlucht terug naar
Nederland!

Fonds steunt herinrichting korfbalveld
Met een gift van tienduizend
euro
steunt
het
Durk
Pultrumfonds de herinrichting
van
het
korfbalveld
in
Boelenslaan. Zaterdag 19
februari kon de eerste paal
gezet worden, van het hekwerk, welke deel uitmaakt van
de herinrichting. Een vijftiental

vrijwilligers had zich gemeld.
In de bijna vrieskou moesten
ze echter wachten op het hekwerk, dat door pech enigszins
later werd bezorgd. De herinrichting van het sportveld is
een initiatief van Plaatselijk
Belang
Eendracht
uit
Boelenslaan en Korfbalclub

Boelenslaan, in samenwerking
met de sportafdeling van de
Gemeente Achtkarspelen. Er
komen op het sportveld een
volleybalveld, Jeu de Boules
baan en een ruime kinderspeelplaats. Hoofdsponsor is
het Durk Pultrumfonds uit
Boelenslaan dat met een

bedrag van tienduizend euro
het grootse deel van het totaal
€ 27.300, - kostende project op
zich neemt. De verenigingen
Plaatselijk
Belang
en
Korfbalclub Boelenslaan zijn
zeer ingenomen met het grote
bedrag wat door het bestuur
van het Durk Pultrumfonds
wordt geschonken.
Die zaterdagmorgen werd
onder het genot van gebak de
eerste cheque van in totaal
tien cheques ten bedrage van
duizend euro overhandigd aan
Plaatselijk
Belang
en
Korfbalclub Boelenslaan.
Naast het Durk Pultrumfonds
wordt het project gefinancierd
door de Provincie afd.
Plattelâns-Projecten, Rabobank Burgum-de Lauwers,
Leefbaarheidfonds Boelenslaan en de Korfbalvereniging.
Ook de vrijwilligers sponsoren
mee, zij moeten in totaal €
4800,- ‘verdienen’. Zaterdag
werd het eerste gedeelte hekwerk geplaatst.

De komende weken wordt er
door de vrijwilligers verder
gewerkt. Ze hopen het project
voor de zomer klaar te hebben.
Het ‘Durk Pultrum Fonds’ is in
het leven geroepen door de
Stichting
Volksgebouw
Boelenslaan. Het doel van de
stichting is: “De ondersteuning
en het bevorderen van het
leefklimaat op het platteland in
de drie provincies Friesland,
Groningen en Drenthe op het

terrein van politiek, onderwijs,
cultuur en sport en voorts in
het bijzonder van het dorp
Boelenslaan en haar directe
omgeving.” Uit het fonds kunnen doelen worden ondersteund die in het verlengde liggen van bovengenoemde
doelstelling. Jaarlijks is een
bedrag van € 7.500 euro
beschikbaar. Per aanvraag
wordt in principe een bedrag
van maximaal € 1.500 euro uitgekeerd.

Werkzaamheden herinrichting verlopen voorspoedig
staan, de jeu de Boules baan
is bijna klaar,
Ook het hekwerk rondom het
veld is bijna klaar. De bestrating rondom het speelveld en
de jeu de boules baan is af.
De vrijwilligers zijn zo actief,
dat er zelfs in samenwerking
met gemeente Achtkarspelen,
meer werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd.

Het korfbalveld in Boelenslaan
ondergaat een metamorfose.
In februari werd er door vrijwilligers begonnen met de werk-

zaamheden. Na vele uren
noeste arbeid is een groot
gedeelte reeds klaar.
De palen van het volleybalveld

Zodra de speeltoestellen aan
het einde van de maand april
komen, kan met de inrichting
van de speeltuin worden
begonnen. Deze speeltuin is
voorlopig het laatste deel van
het project.

Boelenslaan Doet, Vrijwilligersdag

De vele vrijwilligers op het
korfbalveld in Boelenslaan
werden zaterdagmorgen 19
maart aangenaam verrast
door gebak van Wethouder
Marten
van
der
Veen,
vergezeld van ambtenaar
Sportzaken Andre Alberda.
Ook Minke Adema van
Plaatselijk Belang was van de
partij. De wethouder had
Boelenslaan uitgekozen voor
een bezoek tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersdag. Hij was
onder de indruk van wat een
aantal vrijwilligers in vier
weken klaargemaakt hebben.
Zelf liet hij zien het “vak” nog
niet verleerd te zijn hij bracht

een kruiwagen steen naar de
straters. Het korfbalveld is nu
voorzien van een compleet

nieuw hekwerk. De jeu de
Boules baan is klaar. Het
speelterrein is klaar, op de
toestellen na.
Deze komen eind april. Ook
het volleybalveld is klaar.
Verder is voor de kantine een
compleet nieuwe ingang
gecreëerd. Bijna driehonderd
m2 straatwerk.
Hiervoor moet nog een hekwerk geplaatst worden. De vrijwilligers hebben nog wel wat
te doen. Toch hopen we eind
mei/ begin juni alles klaar te
hebben voor een fantastische
opening.

Koendert Kellner gehuldigd door wethouder
Woensdagavond 23 maart zijn
de sportkampioenen van 2010
uit Achtkarspelen tijdens een
feestelijke bijeenkomst gehuldigd. Wethouder Marten van
der Veen sprak de kampioenen toe en overhandigde grote
bossen bloemen en goed
gevulde enveloppen.
De sportkampioenen van 2010
zijn:
1. Patrick Veenstra (Twijzelerheide), Nederlands Kickboks

Bruin (Augustinusga), Yvonne
van der Veen, Babet Vos,
Ineke Bergsma, Jantsje van
der Veen, Jelly Frankes
(Surhuisterveen),
Sylke
Broersma (Twijzel), Ellen
Timmer en Nynke Bruinsma
(Drachten), Nederlands Kampioen Groepsspringen B-lijn
onderdeel Minitramp-valmat
(trainsters G. Rinsma en A. de
Bruin)
8. Groepsprestatie Gymvereniging WSBF (Sieta van der
Veer
en
Nellie
Bijker
(Surhuisterveen), Nederlands
Kampioen Acro Duo Senioren
D-lijn (trainsters G. Rinsma en
A. de Bruin)
Kampioen boven 95 kg C klasse
2. Jacob Bron (Surhuisterveen), Nederlands Kampioen
Sneldoelen categorie 15 t/m
19 jaar (trainer A. Dees)

6. Groepsprestatie Gymvereniging Hercules (Janet van der
Veer, Lieuwkje van Kammen,
Jildou Hiemstra (Harkema),
Petra Anna Storm, Wilma de
Vries (Drogeham), Hinke

9. Groepsprestatie Gymvereniging WSBF (Ineke Bergsma,
Jantsje van der Veen en Hillie
van der Veen (Surhuisterveen), Nederlands Kampioen

3. Jannah van der Velde (Buitenpost), Nederlands Kampioen Acro Mix Duo E-senior
samen met duo speler
Johannes Postma (Veenwouden) (trainster W. SchouwstraAtsma)
4. Annie van der Bij (Buitenpost), Europees Kampioen
Duo Majorette Seniorklasse
Acce-sorie samen met duo
speler
Marije
Jilderda
(Zwaagwesteinde)
5. Koendert Kellner (Boelenslaan)
Nederlands Kampioen zwemmen Estafette jongens t/m 11
jaar samen met teamgenoten
Stefan
Willem
Reinderik
(Bakkeveen), Jacob de Roos
(Zwaagwesteinde) en JanArnoud Melse (De Wilgen)
(trainer J.E. Huininga)

Hoekstra (Kootstertille) en
Jantina Dijkstra (Surhuisterveen), Nederlands Kampioen
Groepsspringen niveau C
onderdeel plank Pegasus
(trainsters A. Salters en G. van
Wieren)
7. Groepsprestatie Gymvereniging WSBF (Paulien de

Acro Trio Senioren D-lijn
(trainsters G. Rinsma en A. de
Bruin)
10. Lammert Gialt Dijkstra
(Kootstertille), Noordelijk Districtskampioen Judo van de
JBN Categorie onder de 12
jaar onder de 42 kg (trainer M.
Oord)

Europa Kinderhulp zoekt gastouders

Dit
jaar
viert
Europa
Kinderhulp haar vijftigjarig
bestaan. Een lange periode
waarin duizenden kinderen uit
Nederland,
Duitsland,
Frankrijk, Engeland en voormalige oorlogsgebieden de
kans kregen een paar weken
onbezorgd te spelen bij
Nederlandse gastouders.
De regio Friesland is daarvoor
bij uitstek geschikt met haar
rust en ruimte, precies datgene wat de kinderen nodig
hebben. Helaas zijn er na
vijftig
jaar
nog
steeds
kansarme
kinderen
die

behoefte hebben aan een
vakantie en helaas loopt het
aantal gastouders de laatste
jaren terug. Maar Europa
Kinderhulp zet haar werk enthousiast voort. Met ingang van
2011 is zelfs een nieuwe reis
toegevoegd. Kinderen uit
Belgisch Vlaanderen worden
deze zomer verwelkomd in
Friesland.
Europa Kinderhulp zoekt enthousiaste en betrokken gastouders voor de Belgische
kinderen, maar ook voor de
andere reizen. Ouders die
deze kinderen met zorg en

aandacht ruim twee weken
een thuis willen bieden waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Een zonnige vakantie
in hun vaak uitzichtloze
bestaan. Is in uw hart en huis
plaats voor een vakantiekind,
meld u dan aan als gastouder..
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 2011
Oldenburg 18 juli – 5 augustus
Frankrijk CR 3 juli- 22 juli
Schneeberg/Delitzsch 18 juli –
5 augustus
Hannover 25 juli – 12 augustus
Frankrijk SPF 16 juli – 6
augustus
Nederland 25 juli – 12 augustus
België
18 juli – 5 augustus

Frisse start voor dierenpension en Asiel in Kootstertille
Sinds de jaarwisseling is het
dierenpension en zwerfdierenopvang aan de Alde Dyk in
Kootstertille van eigenaar
gewisseld. De nieuwe eigenaren
Henri
en
Claudia

Hageman willen samen met
beheerster Diny Doedel een
compleet nieuwe weg inslaan.
“Zo willen wij het pension verbouwen tot een echt pension,
met
huiskamers.”,
aldus

Claudia.
Dierenpension
Adventure richt zich op alle
huisdieren. Als de eigenaar op
vakantie gaat, kan het huisdier
ook van een vakantie genieten.
Na een grootscheepse verbouwing kan een eigenaar kiezen
uit drie soorten van opvang.
“standaard, comfort of VIP.”,
vertelt Henri. Dit kan voor een
aantal dagen, maar ook voor
een dag of zelfs een aantal
uren. “Honden kunnen vanaf
het komende seizoen ook
meedoen aan “animatie”,
zodat zij overdag worden vermaakt.”, vertelt Diny. Verder is
Henri nog van plan routes uit
te stippelen voor outdoor-acti-

viteiten, die baas en dier kunnen doen, zoals wandelen of
fietsen. In de plannen staat
ook nog een kittenhuis, los van
het asiel. Dit vanwege besmetting van de jonge dieren die
nog een laag afweersysteem
hebben. Het asiel heeft een
goede samenwerking met de
gemeente
Achtkarspelen,
waarvoor het de zwerfkatten-

opvang verzorgt. Het asiel
zoekt nog gastgezinnen voor
het opvoeden van kittens, en
vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Het asiel doet op
18 en 19 maart mee met NLdoet. Op deze twee dagen
kunnen mensen de handen uit
de mouwen steken in het asiel
voor diverse werkzaamheden.
Ook wachten er nog ruim der-

tig lieve katten op een nieuwe
baas, alle met een “APK”, ze
zijn gecastreerd/gesteriliseerd
en gevaccineerd/ontwormt en
vlovrij. Dit doet het asiel in
nauwe samenwerking met dierenartspraktijk Tusken Diken
en Feanen in Drogeham. Het
asiel hoopt in het voorjaar een
opening te kunnen organiseren, met daarbij een open dag.

Nieuws van Plaatselijk Belang
BUITENSPEELDAG
Ook dit jaar wordt er weer een
Nationale Buitenspeeldag (
voorheen
Straatspeeldag)
georganiseerd. De beide scholen van De Loane doen weer
mee. De officiële dag is dit jaar
woensdag 1 Juni , maar net
als vorig jaar wijken de
Loanster
skoallen
door
omstandigheden uit naar een
andere dag n.l.: DONDERDAG 16 JUNI ‘s middags van

13.00 uur tot 16.00 uur.
Plaatselijk Belang heeft weer
een vergunningaanvraag wegafsluiting
t.b.v.
de
Buitenspeeldag ingediend bij
de gemeente. We wachten het
antwoordt nog even af, maar
net als voorgaande jaren verwachten we een positieve
reactie.
We wensen de scholen veel
succes en plezier op deze
Buitenspeeldag en mooi weer
uiteraard.

End
in
In het archief van de
Leewarder Courant zijn zo nu
en dan wel interessante artikelen te vinden. Hiernaast
een bericht over Loanster
Emi Nieuwenhuis. Emi won
begin april 1971, 40 jaar geleden dus, een trainingsrit in de
Haskerveenpolder. Ook later
was Emi, samen met broer
Andries, nog steeds betrokken bij de wielersport. Het
archief in te vinden op
www.dekrantvantoen.nl

OP 12 april a.s. is het HIMMELDEI en gaat de jeugd van
de scholen weer zwerfafval
verzamelen. Als iederéén het
stukje voor zijn/haar huis
schoon houdt zou dit al een
stuk schelen, en het is maar
een kleine moeite om het afval
even in de kliko te gooien, nietwaar?
Op
naar
een
schoon
Boelenslaan.
Minke Adema

Nieuwenhuis
de

eerste

Haskerveenpolder

De vierde trainingsrit in de Haskerveenpolder sprongen tien man uit het peloton en
veenpolder voor leden van De Friese namen een voorsprong van twee minuten
Leeuw
Drachten en Omgeving
Otto ten In de eindsprint was schaatsenrijder
Ebben en Olympia kenmerkte zich wederom der Jan Palsma uit Gorredijk de snelste
2
Hero Drent Kollum 3 Sjors
derom door veel strijd B de amateurs 1
vormde zich na ongeveer 35 km een Lankman
Zwaagwesteinde 4 Tije de
kopgroep van acht zonder Tije van der Jong Jubbega 5 Klaas Hoekstra Dokkum
kum 6 Jan Talsma Wanswerd 7 Willem
Bij die door een valpartij en lekke band
werd uitgeschakeld De sprint werd gewonnen lem Oosterloo Appelscha
8
Auke Siccema
wonnen door Emi Nieuwenhuis uit Boelenslaan cema
Drachten
9
Popke Akkerman
Waskemecr
lenslaan in 1
2
Vegelinsoord
Anne Wiegersma
10
Tjibbe Hoks
Drachten
3
Dominicus Lolkema Bolsward oord 11 Broer Wcstra Zwaagwesteinde
ward
4
12
op 2
Jan Hania Janum
Eddy Koster Leeuwarden
5
Jan
13
Max v d Klooster Drachten 6 Henk Welles Heerenveen
14
Leo Wolter»
Hoekstra
7
Rijperkerk
Sietse Wiersma
15
Ureterp
Minne Postma Loogerhouw
BlUa
8
Gerrit Hoekstra
Dokkum 9 houw
Siebe Bijma Finkum
10 Klaas Stobbe
Bij de adspiranten werd het na 21 km
De Wilp 11 Dirk Steenstra Raard
12
een massale eindsprint welke werd gewonnen
Jurjen de Wit Leeuwarden
13
Sipke wonnen door Jorke Wielinga uit Drachten

Kamstra Oosthem 14
Wanswerd
15
Albert

Sietse Rozenga
Leeuwarden
Pais

den
Tot

drie ronden voor het einde van de
rijden 40 km bleven de nieuwelingen
in gesloten formatie over het
parcours
in
de
Haskerveenpolder rijden Toen
te

ten in 41

Henk Wiebenga Zwaagwesteind
Jan
Douwe
Annema
4
Henk
Hoornsterzwaag
Wrjma
Zwaagwesteinde 5 Jan Nicolai Drachten
westeinde

ten

Riekele Heida Scharsterbrug
Jong Zwaagwesteinde 8
Koster Leeuwarden

Wabc
cob

2

3

6

de

7
Jacob

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 mei 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: 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)
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 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

