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Opening herinrichting sportveld Boelenslaan

Onder grote belangstelling is
vrijdagmiddag 16 september
de herinrichting van het sportveld officieel geopend door
Martinus Jongsma, penningmeester van Het Durk
Pultrumfonds. Dit fonds was
de grootste sponsor van het
project.
Jongsma onthulde een bord
met alle namen van de sponsoren, waaronder de vele vrijwilligers.

In zijn openingswoord ging
Bareld de Boer, namens de
verenigingen van Plaatselijk
Belang en Korfbalclub Boelenslaan terug naar enkele
jaren geleden, toen het plan
ontstond om een Jeu de
Boules baan ergens in
Boelenslaan te realiseren.
Dit resulteerde uiteindelijk in
een volleybalveld, een Jeu de
Boules baan en een grote
speeltuin voor de jeugd op het
korfbalveld.
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Opgave voor AED
Er zijn weer twee inwoners
van Boelenslaan die zich
hebben opgegeven als AEDbediener. Anne de Vries van
Blauwewyk 1 (341792) en
Klaas Bosgraaf, Speklaan 15
(06-12140354). Inwoners die
zich nog niet hebben opgegeven, kunnen dat doen bij
Plaatselijk Belang.

hij nog op, dat ze in
Boelenslaan veel sneller werken, dan in Buitenpost.
Buitenpost weet nog van niks
en in Boelenslaan staat het er
al. Bij dezen overhandigde hij
de bouwvergunning voor de
drie lichtmasten. Verder overhandigde hij nog een enveloppe met inhoud.
Bareld prees in dit hele traject
de goede samenwerking met
de gemeente, en hoopt dat dit
ook in de toekomst zo mag blijven.
Het plan was gereed, nu het
benodigde geld nog. Middels
een actie onder potentiele
sponsoren was er binnen
enkele maanden een toezegging van ruim € 24000,-- binnen. Nu kon er gestart worden.
Begin februari 2011 is er
begonnen met het aanleggen
van het hekwerk en de diverse
bestratingen. Dit was eind
maart/begin april reeds klaar.
Het wachten was nu op de
speeltoestellen, die niet eerder
dan mei kwamen.

applaus voor de vele vrijwilligers, die meegeholpen hebben, dit project tot een goed

einde te brengen.
In totaal hebben 28 vrijwilligers
meegeholpen. Na deze mededelingen, werd het woord
genomen door Wethouder

Na de wethouder nam Minke
Adema namens Plaatselijk

Belang het woord. Zij had
lovende woorden voor de vele
vrijwilligers die tezamen een
prachtig stukje werk geleverd
hebben.
Ze bood aan het bestuur van
de Korfbalclub ”de Loanster
vlag" aan.
Ook de voorzitter van KC
Boelenslaan Jan Weening kon
zich aansluiten bij de woorden
van diens voorganger. Verder
bedankte hij Bareld de Boer,
voor het organiserenen uitwerken van het hele plan en bood
hem een boeket bloemen aan.

Begin juni was het hele project
geklaard. Door de vrijwilligers
is totaal meer dan 600 uur
gewerkt.
Bareld
meldde
tevens dat het deze week, de
week van het applaus was, en
vroeg dus een daverend

Marten van der Veen van de
gemeente Achtkarspelen. Hij
was zeer verheugd over het
feit, dat er in een dorp als
Boelenslaan nog zoveel inzetvan vrijwilligers is, en prees de
saamhorigheid. Verder merkte

Nadat Bareld nogmaals alle
sprekers en de vrijwilligers en
de sponsoren had bedankt,
werd het officiële gedeelte
afgesloten. Onder een hapje
en een drankje werd door een
ieder nog even gezellig nagekeuveld.

Nieuws van Plaatselijk Belang
Zoals u in de vorige Nijs kon
lezen is de feestavond op vrijdag 4 november gepland, de
feestavond is voor iedereen en
ook weer om alle vrijwilligers te
bedanken. Het zijn er heel veel
en zo vergeet plaatselijk
belang niemand.
Bovendien is het goed voor de
saamhorigheid en leefbaarheid van de Loane. Klún en
Knoffelhakke komen met het
programma 't Is Feest!
Yn it lytse doarpke Prottelstum, earne yn Fryslân, stiet
de boel op'e kop De pleatslike

feestkommisje fiert harren 15
jierrige jubileum en dat moat in
hiel grut feest wurde!
Mar de tariedingen geane net
sa soepel. De iene wol dit en
de oare wol dat,wol as gjin
flacgjes, feestpeallen as fersiering yn de tún. Kin dat net
ris oars? It is ek hast alle kearen it selde.

We doen als dorp Boelensloane mee aan het "Keppelfeest", Het is het feest van de
(minderheids)taal. Waaronder
het Frysk en daarom kan de
vlag uit. Dit feest heeft te
maken met Kneppelfreed 60
jaar geleden.
De ried fan de Fryske
Beweging wil met de herdenking van kneppelfreed mensen
bewust maken van de rijkdom
aan talen op onze wereld.
Onder de noemer Keppelfeest
(Fan kneppeljen nei keppeljen,
60 jier yn 60 dagen) wordt niet
alleen stil gestaan bij de dichter, journalist en politicus
Fedde Schurer (1898-1968),
maar ook bij een breder verband: hoe komt het met de
kleine talen? Er is een heel
programma opgesteld dat in
totaal zestig dagen duurt.
De start was op 17 september

a.s. in het Paleis van Justitie.
Het is de bedoeling dat er uit
elk dorp een vlaggendrager
naar Leeuwarden komt en
daar een vlag krijgt van zijn
eigen dorp. daar gaan ze vanuit verschillende locaties naar
het Paleis van Justitie. Dat is
de start van het 60 dagen
durende feest. Elk dorp krijgt
60 vlaggen en die moeten
vanaf 17 september uitgestoken worden en het is de
bedoeling dat ze blijven hangen tot en met de slotavond op
zaterdag 19 november. Zo
schitteren straks 3600 vlaggen
in heel Fryslân met een dichtregel uit eigen dorp of stad.
Boelensloane was op 27 september aan de beurt en onze
dichtregel is: troch it rút klinkt
in taal yn it ferjit.

En dan altyd en ivich dat smoarge jild. Lokkich nimme Joop
& Joop, fan it recycling bedriuw mei deselde namme, de
sponsoring fan it feest op har-

Het is 60 jaar geleden dat

ren. Mar oft dit wol sa'n lokkige
kar is....
Mei dit fleurige programma
wolle Klún en Knoffelhakke der
wer in healwize sjo fan meitsje
Het belooft weer een fleurige
avond te worden, wel even
opgeven zodat ze in de
Smoutte weten waar ze rekening mee moeten houden.
Opgeven kan bij Anneke
v.d.Veen 342668 of Minke
Adema 342405.
Tot ziens op 4 november
Kneppelfreed plaats vond (16
november 1951) in en om het
Paleis
van
Justitie
in
Leeuwarden. Sinds die tijd is
er dank zij Fedde Schurer veel
veranderd voor het gebruiken
van de Fryske taal, m.n. in de
rechtszaal. Tussen de opening
van het Keppelfeest in
Leeuwarden en een week voor
het slotfeest in Bolsward zitten
60 dagen. Alle dagen een vlag
maakt 60 keer 60 = 3600 vlaggen. Een inwoner uit alle dorpen en steden dragen een vlag
op de opening of de slotavond.
Dus alle vlaggen Keppelje dan
weer bijelkaar.Net Kneppelje
mar Keppelje. Zo willen we op
een feestelijke wijze aangeven
dat we van onze (streek)taal
houden en het een warm hart
toedragen.
De slotdag is in Bolsward op
zaterdag 19 november.

Gouden armbandje zoekt eigenaar M/V
Een paar maand geleden ( 11
juni, familiedag K.C. Boelenslaan) is er een gouden armbandje van iemands pols
gegleden. 12 juni was de dag,
dat dit sieraad voor het opra-

pen lag. Het is gevonden bij
het sportveld en mee naar huis
genomen, dus als dit kostbare
kleinood van jou is, ben je welkom om op mijn adres langs te
komen.

Aan mij de schone taak om te
zorgen, dat ik je dag goed
maak !!!
Joke van der Werff-Bol, Speklaan 21, 9233 LK Boelenslaan.
0512-342323.

Altijd thuis met De Friese Wouden
De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden
waar dat nodig is. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en ver zorging.
Als het thuis niet meer lukt, dan kunt u ook gebruikmaken van zorg en verblijf in één van onze vier
zorgcentra. Uw wensen en zelfstandigheid vormen de leidraad voor ons werk. Samen met u bepalen
we wat u nodig heeft en wat voor u belangrijk is. Voor elke situatie zoeken we een oplossing en zetten
daarbij graag een stapje extra. Zo voelt u zich altijd thuis met De Friese Wouden.
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op www.friesewouden.nl of neem
contact op met de klantconsulenten, telefoon 088 512 70 00.

www.friesewouden.nl

Nieuws van de kidsclub
Hallo jongens en meisjes van
groep 1 tm 4!
Ook in dit nieuwe school jaar
zijn jullie weer van harte welkom bij de kidsclub.
De kidsclub is er eens in de 3
weken op woensdagmiddag in
de Smoutte. Op school ontvang je hiervoor een uitnodiging. Als je wel in Boelens-laan
woont maar ergens anders op
school zit, mag je natuurlijk
ook komen! Op de deuren van
de beide basisscholen in ons
dorp hangt het aangeplakt. Of
misschien wil je buurjongetje/

buurmeisje je op de hoogte
houden.
Sinds vorig jaar werken wij met
opgave, zodat we precies
weten op hoeveel kinderen we
kunnen rekenen. Op de flyer
staat waar en voor wanneer je
je moet opgeven.
LET OP: Wie zich te laat
opgeeft, kan helaas niet meedoen.
Ook dit seizoen gaan we weer
leuke dingen doen, zoals knutselen en spelletjes. We beginnen in elk geval altijd met het
voorlezen van een verhaal.

Natuurlijk krijgen jullie ook
drinken en wat lekkers. De
kosten zijn 50 cent en we
beginnen om 14.00 uur, tenzij
er op de flyers wat anders
staat aangegeven.
De eerste kidsclub is gestart in
september, de eerstvolgende
data zijn:
12 okt, 2 nov, 23 nov en 14
dec. Tot ziens bij de kidsclub!
Namens de vrijwilligsters,
Anita Schriemer

Programma Stichting Oud-Achtkarspelen
Stichting Oud-Achtkarspelen
organiseert elk winterseizoen
een aantal lezingen over de
historie van Achtkarspelen.
Iedereen die belangstelling
voor de geschiedenis van
onze regio heeft is welkom.
Aanmelden is niet nodig en de
toegang is gratis.
PROGRAMMA
2011 – 2012

SEIZOEN

Dinsdag 1 november 2011
aanvang: 19.45 uur
Lezing: 200 jaar familienamen
in Friesland
Inleider: Dhr. Theo Kuipers

Locatie: Bibliotheek Jacobus
Schurerweg 14 Surhuisterveen
Dinsdag 10 januari 2012
aanvang: 19.45 uur
Lezing: Kolonisatie van de
Friese veengebieden
Inleider: Dhr. Jan Slofstra
Locatie: Bibliotheek Kerkstraat
51 Buitenpost
Dinsdag 6 maart 2012
aanvang: 19.45 uur
Lezing: Folklore op tafel: van
schop tot bord, keukengerei
als erfgoed
Inleider:
Mevr.
Carolina
Verhoeven
Locatie: Bibliotheek Kerkstraat
51 Buitenpost

Zaterdag 17 maart 2012 in
Surhuisterveen
Historische en Genealogische
dag
Bestuur
Stichting
Achtkarspelen:

Oud-

voorzitter:
Ben
Datema
Kootstertille tel: 0512- 332855
secretaris:Atty van der Heide
Kootstertille tel: 0512-331247
e-mail: heide116@zonnet.nl
penningmeester: Anne van
Lune Buitenpost tel: 0634326641

Historyske Kommisje Drachtster Kompenije
Langs deze weg zoeken wij
contact met u.
Misschien heeft u al eens
gehoord van HKDK. De HKDK
staat
voor
Historyske
Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK).
De commissie heeft als doel

om alle belangrijke zaken uit
de geschiedenis van Drachtstercompagnie uit te zoeken,
te archiveren en voor zover
mogelijk te presenteren.
Op deze wijze wordt de
geschiedenis van het dorp
bekender en vastgelegd voor
de toekomst.

Nu heeft de commissie als
doel om zoveel mogelijk werk
van Bernardus Nieuwenhuis,
ook bekend onder de naam
"Nakke"
te
verzamelen.
Bernardus Nieuwenhuis heeft
in zijn levensjaren ontzettend
veel geschilderd. Nu wil de
commissie al het werk verza-

melen en in kaart brengen
zodat er een boek uitgegeven
kan worden. Bernardus is
geboren in Rottevalle en
woonde in de omgeving van

Houtigehage, Boelenslaan,
Drachtstercompagnie en Rottevalle. Hij heeft in deze streken veel geschilderd.
Graag zien wij uw reactie tege-

moet. Met vriendelijke groeten,
Tseard Jager
secretaris HKDK
06-51042692

Sinterklaas brengt bezoek aan De Smoutte
Aan alle kinderen
Boelenslaan.

van

Het is nog een beetje vroeg,
maar Sinterklaas heeft ons

laten weten dat hij ook dit jaar
weer een bezoekje komt brengen aan Boelenslaan.
Dit
zal
dan
zijn
op
Zaterdagmiddag 26 november

om 14.00 tot 15.00 in de
Smoutte. Alle kinderen zijn dan
weer van harte welkom.
Groetjes de Sinterklaasclub

Spelweek feest voor iedereen

Na enkele maanden van voor
bereiding was het 30 augustus
zover dat de spelweek kon
starten. Dit jaar was het thema
Back to the Sixties en dat het
thema veel mensen aansprak
bleek wel uit de mooi versierde
tuinen en buurten. De Flower
power was weer even terug in
ons dorp. Zoals elk jaar proberen we een programma voor
groot en klein te organiseren.
Met name de kleinere dorpsbewoners zijn altijd volop aanwezig bij de activiteiten en
genieten volop. Dit jaar
bestond het programma voor
de jeugd uit het traditionele
ballon oplaten, straattekenen,

een voorstelling van poppentheater Drie in de kast, kooivoetbal, een optût middag voor
de meisjes en een zeskamp.
Verder werd er met een bus
afgereid naar Surhuizum waar
de jeugd zich kon vermaken
op Karins feestboerderij.
Voorafgaand aan de spelweek
waren we toch wel bezorgd
over het weer dat de laatste
weken
erg
slecht
was
geweest. Gelukkig bleef het
gedurende de hele spelweek
droog en konden ook alle buitenactiviteiten doorgaan. Voor
de volwassen startte de spelweek met een op veler verzoek georganiseerde bingo.

Voorafgaande aan de bingo
kon er worden gekeken naar
een film uit 1969 over ons
dorp. Dhr. Ketting heeft deze
film overgezet op DVD en
heeft getracht met behulp van
enkele oudere dorpsgenoten
ook de namen er zoveel mogelijk bij te zetten. De zaal was
goed gevuld en onder professionele leiding van Klaas
Bosgraaf waren er leuke prijzen te winnen. Na afloop werd
er nog even gezellig nagezeten.
Bij alle activiteiten was de
belangstelling groot en ook bij
het volleybaltoernooi werd
weer fanatiek om de felbegeerde wisselbeker gestreden.
Onder strakke leiding van
wedstrijdleider Bareld de Boer
kwam deze eer toe aan de
ploeg van Alde Galeien. Zij
wisten overtuigend te winnen
van de ploeg van Joke
Kooistra. Eervol derde werd de
ploeg van Anita de Boer. Ook
bij de zeskamp was er sprake
van veel deelname. Lammert
vd Veen had voor de gelegenheid weer een aantal leuke
proeven bedacht waar het
deze keer ging om snelheid en
uithoudingsvermogen.
Uiteraard bleven de deelne-

mer niet droog en bleek ook de
Wipe out baan een bijna
onmogelijke opdracht om uit te
voeren. De baan was door de
damp erg glad geworden en er
bleek maar 1 ploeg in staat om
binnen de aangewezen tijd de
baan te nemen.
De ploeg van Piet werd eerste
gevolgd door het team van
Janet en deze keer
moesten de winnaars
van vorig jaar, de
ploeg
van
Sicco
genoegen nemen met
de derde prijs. Na alle
sportieve prestaties
was het tijd voor de
Play Back show. Door
het succes van vorig
jaar was er besloten
om deze opnieuw te
organiseren. Er hadden zich maar liefst 13
acts opgegeven en
door de verwachte
grote belangstelling
werd er uitgeweken
naar de sportzaal die
bij gelegenheid fraai
was aangekleed met
groen en bloembakken van het Fryske
Wald. Voor de gelegenheid was Johan
Mud gevraagd om het programma te presenteren en de
5 koppige jury te vragen naar
hun oordeel. De jury onder leiding van Jannie Gjaltema had
een lastige avond aangezien
het nivo van alle acts bijzonder
hoog lag. Er was duidelijk veel
geoefend en er was veel aandacht besteed aan de aankleding en presentatie. Ook hier
was het thema Back to the
Sixties duidelijk merkbaar met
b.v optredens van Vicky
Leandros, the Blues Brothers,
The Contours en Sister Act.
Voor deze keer kon de zaal
ook een publieksprijs toeken-

nen aan de deelnemers. Bij de
jeugd ging de eerste prijs overtuigend naar Aukje Boomsma
met een slaapliedje. De
Eendenclub werd tweede met
“Beweeg je lijf” en goed derde
werd Ilse v/d Veen met een
play back van Kate Perry. Bij
de volwassen ging de hoofdprijs naar Sister Act en ook het

publiek wist dit optreden naar
waarde te schatten want ook
de publieksprijs werd aan hen
toegekend. De Blues Brothers
werden tweede en derde werd
Shania Twaine. Na de jury te
hebben bedankt werd er nog
tot in de kleine uurtjes gedanst
op de muziek van Johan Mud.
Ter afsluiting van de spelweek
werd er op zaterdagmiddag
een fietstocht gehouden. Zo’n
50 deelnemers hadden het
weer mee en konden een tocht
van 22.5 kilometer maken richting
Surhuizumermieden.
Zaterdagavond was het tijd
voor Schijt je Rijk en werd er

weer iemand blij gemaakt met
een bedrag van 300 euro.
Hierna werd er in stijl afgesloten met een Back to the Sixties
party. Op muziek uit de zestig
en zeventiger jaren gingen de
voetjes van de vloer. Voor de
gelegenheid hadden sommigen zich in kleding van die tijd
gehesen en waren er verdacht
veel grijze haren te
bekennen. Kortom
ook hier een schot in
de roos. Tegen een
uur of één nam voorzitter
Tjeerd
Boomsma de microfoon en bedankte
iedereen die aan het
slagen van de spelweek een bijdrage
had
geleverd.
Gedurende de hele
week zijn er vele
mooie
foto’s
gemaakt die u kunt
bekijken
op
jvdk.mysites.nl en op
w w w. g p m v d b . n l
onder het kopje
diversen.
Heeft u verder nog
opmerkingen of suggesties voor de spelweek. Wij zijn erg benieuwd
naar uw mening. U kunt deze
mailen
naar
h.bos33@chello.nl
Tot de volgende spelweek
Tjeerd Boomsma
Foar de spulwike kommisje
He minsken, wy ha de
drokte wer efter us litten.
Betanke foar jim ynset en it
meiinoar oparbeidzjen yn
De Smoutte.
It wy wer in bjusterbaarlik
moaie wike !!!!!!!!!
Groetnis, Betty Fokkinga

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: 14 november 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: 11 oktober, 8
november en 13 december
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

