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Bazaar brengt 700 euro op
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Op zaterdag 17 maart werd in
samenwerking met dorpshuis
de Smoutte voor het eerst in
een lange periode een bazaar
georganiseerd. Doel van de
bazaar was met de opbrengst
de financiële positie van de
commissie te verbeteren
zodat er ook in september een
leuke en afwisselende spelweek kan worden gehouden.
Na een aantal weken van
voorbereiding was het afwachten of de bazaar veel bezoekers zou trekken. Onterecht zo
bleek aangezien het aantal
bezoekers onze verwachting
overtrof. Jong en oud kwamen
af op de spellen zoals schieten, sjoelen, darten en het rad
van fortuin. Zo waren er veel
dorpsbewoners die naar huis
gingen met een flesje wijn,
taart, vleesprijzen en veel
huishoudelijke artikelen.
Tijdens de bazaar zorgden
Yvonne en haar medewerkers

voor het hapje en drankje en
zo bleef het nog lang gezellig.
Ook over de opbrengst waren
we na aftrek van de kosten
tevreden, de penningmeester
kon ongeveer 700 euro bijschrijven op de rekening.
Alle dorpsbewoners worden
dan ook hartelijk bedankt voor
hun aanwezigheid en bijdrage.
Tjeerd Boomsma
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Ledenvergadering Plaatselijk Belang Boelenslaan
1 Opening
De vergadering wordt even na
20.00 uur geopend door voorzitter Minke Adema. Iedereen
(23 bezoekers) wordt welkom
geheten, ook de raadsleden
Marten Claus(CDA), Atty
Sietzema (FNP) en Hoeke de
Jong (GBA). De nieuwe buurtagent Sander Wijnsma is ook
uitgenodigd, maar deze zou
langskomen als er tijd was.
Minke geeft een terugblik over
2011, er werd tienmaal vergaderd, over de volgende zaken:
AED,
consultatiebureau
(gesprekken met wethouder
Antuma),
dorpsnetwerk,
bezoek van CDA op 17 juni,
Kneppelfreed(keppelfeest),
Nijs fan ’e Loane, straatspeeldag, sinterklaasfeest, spelweekcommissie, de feestavond en beheerderswissel
Smoutte. Ook werd er kennisgemaakt met de nieuwe buurtagent Sander Wijnsma, is er
een delegatie naar de bijeenkost geweest over De Skieding
– Uterwei (N358) en naar een
bijeenkomst over conceptstructuurvisie van Boelenslaan
en de ontsluitingsweg Boelenswei-De Wyken t.b.v. de
nieuwbouw.

Voor mei moeten de cursisten
van de AED weer hun herhaling volgen. Marten Claus
vraagt of de AED al is ingezet,
dit blijkt niet het geval. Wel is
men aan het zoeken naar een
andere vorm van alarmeren,
daar deze te wensen overlaat.
Minke heeft iets gehoord over
een landelijk systeem en
wacht dat nog even af.
Het consultatiebureau is weer
terug. Eigenlijk is er een
gebrek aan capaciteit en worden er nu al mensen doorgestuurd naar Surhuisterveen. In
de krant stond een gerucht,
dat de kosten met 300% zullen
stijgen en men hoopt, dat de
politiek de poot stijf houdt en
de consultatiebureaus kunnen
blijven.
Keppelfeest: er hebben 60
dagen vlaggen gehangen met
een regel uit een gedicht van
oud-Loanster Wobbe Atsma.
Het organiseren van een
Family-fair is veel werk. Men
hoop die volgend jaar weer te
kunnen organiseren. Ook worden er dan ondernemers bij
betrokken.
De Himmelwike is van 2 tot 5
april. Minke wil graag dat mensen zich melden, zodat de

omgeving van het fietspad
naar Surhuisterveen kan worden schoongemaakt. Minke
roept iedereen op om in die
periode de stoep voor zijn of
aar huis schoon te maken.
2 Verslag van de ledenvergadering van 2010(te lezen in
Nijs 47)
Verslag wordt goedgekeurd.
Klaas van der Werf vraagt: De
Friesland leidt mensen op voor
AED. In de reclamespotjes
wordt ook iets over een alarmeringssysteem
gezegd.
Minke gaat informeren.
3 Financieel verslag, verslag
kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Hoeke de Jong maakt een
opmerking, dat er veel geld in
kas is bij Plaatselijk Belang.
De helft van de pot is echter
gevuld door het Leefbaarheidsfonds. Hoeke zou graag
zien dat deze pot beter benut
wordt. De spelweekcommissie
kwam er in 2010 af met 300
euro, dit zou best meer kunnen
zijn, dan hadden ze geen
bazaar hoeven organiseren.
Ook Marten Claus geeft aan,
dat, als er veel geld in de pot
van het Leefbaarheidsfonds
zit, dat wel eens een onderdeel kan worden van de bezuinigingen.
Plaatselijk Belang geeft aan,
dat er weinig ideeën komen
voor een bijdrage uit het
Leefbaarheidsfonds. Wel krijgt
de spelweekcommissie in
2011 aanzienlijk meer geld.
Klaas van der Werf geeft aan
dat het volleybalnet vol met
gaten zit. Wil graag dat er een
nieuwe uit het Leefbaarheidsfonds wordt betaald. Minke

geeft nog aan dat de subsidie
voor De Oanrin is vervallen, en
dat De Oanrin ook nog gaat
aankloppen bij Plaatselijk
Belang.
De kascommissie bestond uit
Harmke Hoeksma en Klaas
van der Werf. Het bestuur
wordt decharge verleend. In
2013 bestaat de kascommissie
uit Klaas van der Werf en
Sylvia Vermeulen.
4 Jaarverslag Plaatselijk
Belang
Werd tijdens de opening al
grotendeels behandeld.

de werkzaamheden voor de
weg klaar zijn, daarna komen
5 Aftredend en herkiesbaar: de nutsbedrijven.
Klaas Oosterhof en Sytze Het bord van de bebouwde
Jonker. Worden beide herko- kom (30 km/uur) op de
zen.
Spekloane is verplaatst. Staat
nu vlakbij de Michielsreed.
6 Stand van zaken bestemmingsplan Boelenslaan
7 Pauze
De weg van de Boelenswei
naar De Wyk is al uitgegraven 8 Rondvraag
en iedereen kan al zien hoe Halbe Braam: het zwerfafval
het er uit komt te zien. Er wor- bij het fietspad aan de
den vijf woningen gebouwd, Boelenswei loopt de spuigaten
éénmaal een twee-onder-één- uit. Kan er niet wat aan worden
kap, van het levensloopbesti- gedaan?
ge soort, en er komen drie In plaats van het statiegeld op
kavels voor starterswoningen. flessen, dat schijnt te verdwijOver een week of vijf moeten nen, wil Halbe graag dat er op

meer dingen statiegeld komt.
Tjeerd Boomsma: aan de
Boelenswei wil hij graag dat de
groenstrook tussen nummer 8
en nummer 10 wordt benut als
parkeerplek. Het is soms best
wel druk met auto’s, omdat er
veel gezinnen meer dan één
voertuig hebben en dan kunnen die daar worden geparkeerd. Fietsers moeten nu wel
eens slalommen over het voetpad. Het gaat hem alleen om
de groenstrook tegenover de
huurwoningen.
9 Sluiting om 21.15 uur.
Daarna wordt de bingo opgebouwd.

Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen
Ieder jaar heeft Europa
Kinderhulp alleen al in de provincie Friesland minimaal vijftig nieuwe vakantiegastouders
nodig om aan de vraag te voldoen.
Henk Jaap Bakker van Europa
Kinderhulp deed huisbezoeken bij de kinderen.
Hartverscheurende verhalen
over veel te kleine behuizing,
emotionele en lichamelijke
verwaarlozing en armoede.
Bakker: “Die verhalen gaan je

echt aan het hart en dat maakt
dat ik na al die jaren nog
steeds de motivatie heb om
me in te zetten voor Europa
Kinderhulp. Dit werk blijft erg
noodzakelijk! Wij zijn altijd op
zoek naar nieuwe gastouders
die een kind de vakantie van
hun leven willen bieden. En
hoe eerder gastgezinnen zich
aanmelden, hoe beter.”
De kwetsbare kinderen zijn
afkomstig uit Nederland,
Duitsland, Frankrijk en België.
Door uitzendende organisaties

als het Rode Kruis en
Jeugdzorg worden kinderen
geselecteerd die een vakantie
echt nodig hebben.
Ruim twee weken in de zomervakantie verblijven zij bij
Friese gastgezinnen waar ze
de kans krijgen onbezorgd
kind te kunnen zijn.
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of bel met
Joke de Vries op 058-2573612
of mail naar friesland@europakinderhulp.nl.

JVZ Skoalle: Juf Klazina wordt 50 jaar
Woensdag 8 februari 2012
was voor juf Klazina een bijzondere dag. Zij vierde
namelijk het feit dat ze 50 jaar
was geworden. Bij de ingang
van het plein stond Sarah al
te wachten op juf Klazina. Om
half negen werd er door alle
kinderen gezongen voor de
jarige. Hierna kreeg juf
Klazina verschillende cadeaus
aangeboden. Op de foto een
stralende “Sarah” gehuld in
winterkleding met een van de
cadeaus. Op de foto wordt ze
toegezongen door de kinderen. Hierna vierde juf Klazina
haar verjaardag verder met
de kinderen.

Sportief nieuws uit Boelenslaan
In het gymnastieklokaal van
Boelenslaan wordt iedere laatste vrijdag van de maand
ouder-peutergymnastiek gegeven. Dit jaar is alweer het
zevende jaar dat de peuters

en omstreken en die kan lopen
kan samen met een ouder,
verzorger, pake/beppe deel
nemen aan deze les. De peuters doen allerlei verschillende
ervaringen op zoals, klimmen ,

elkaar...... Hier mag en kan
altijd net wat meer dan dat je
thuis zou kunnen doen.
Kinderen leren al jong grenzen
te verleggen; eerst verkennen
ze de situatie en al snel doen
ze actief met de les mee. Een
les waar je zelf actief meedoet
en met je eigen kind bezig
bent.
Een waardevolle, maar vooral
erg leuke les. Na de les staat
in de Smoutte koffie, thee en
ranja klaar. De kinderen worden enorm verwend met een
koekje en wat lekkers en om
de ouders/verzorgers wordt
ook altijd goed gedacht.
Bijdrage per keer per gezin is
€2,=
Opgeven kan bij: peutergymnastiek@gmail.com

naar de gymnastiek kunnen en
komen! Sommige ouders
komen alweer met het derde
kind uit het gezin.
Iedere peuter uit Boelenslaan

springen, klauteren, zwaaien,
slingeren en glijden; spelletjes
doen; dansen; spelen en oefenen met kleine gymnastiekmaterialen; rekening houden met

Behalve peutergymnastiek is
er sinds vorig schooljaar een
actieve samenwerking tussen
de kleutergroepen van de Jan
van Zuilenskoalle en de Stile

gegeven zouden mogen worden om zo de kinderen kennis
te laten maken met de hockeysport. Natuurlijk is sporten
veel leuker wanneer er veel
verschillende
groepen
gemaakt kunnen worden,
daarom werden de kleuters
van De Stile ook gevraagd.
Tijdens de laatste les werden
de ouders uitgenodigd om te
komen kijken.

(vorig jaar ook samen met de
peuterspeelzaal). Toen werd er
een maand lang over het
thema lente gewerkt en werden er speciale activiteiten
gedaan op de verschillende
locaties en werd er samen een

uitje naar de kinderboerderij
georganiseerd.
Dit schooljaar kwam er in de
zomervakantie een telefoontje
van de hockeyclub van
Drachten met de vraag of er
een viertal hockeylessen

Aangezien het sporten op de
vrijdagochtend zo goed beviel,
ontstond het idee om samen te
blijven ‘gymnastieken’. De
kleuterjuffen bereiden voor en
geven nu om de beurt les aan
de gehele groep; nu ruim 24
kinderen. De kinderen en de
juffen vinden het geweldig en
hopen nog lang op deze voet
door te kunnen gaan!!!

VooralleLeden,ouders,familie,vriendenenbekendenorganiseertkcboelenslaaneen

Familiekorfbaltoernooi.
Opzaterdagmiddag2juniaanvang14:30uurophetkorfbalveld.
Deteamswordengemengdsamengestelduitkorfballersennietkorfballers,jongenoud.Iedereenmagen
kanmeedoen,ookalhebjehetnognooitgeprobeerd.Geefjeopmetdeopgavestrookhieronder.

playbackshowaanvang19uur,ookeeniedermag

Nahetkorfballenisertijdvooreen

zichhiervooraanmelden.Alleen,samen,alsteam,allesismogelijk.Grijpjekans,gavastoefenenengeef
jeopmetdeopgavestrookhieronder.

barbecuenietontbreken.Graagaangevenofjewel

Bijdezegezelligekorfbalmiddag/avondzalde
ofnietmeeeet.

Geefje/jullieopvoor18mei:metdeopgavestrookhieronder.
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Doejemeeaanhetfamiliekorfbaltoernooien/ofdePlaybackshowen/ofdebarbecue?

Jaik/wijdoe(n)mee!
FamilietoernooiNaam/namen

Leeftijd

Ikdoewel/nietmeeaan Ikspeelinteam…ofikspeel Ikdoewel/nietmee
familietoernooi.
niet.
aandebarbecue.

Ps.Alsjemeedoetvergeetdannieteenwit(licht)endonkershirtmeetenemen.
PlaybackshowNaam/namen

Leeftijd

Artiestofgroep.

Ikdoewel/nietmee
aandebarbecue.


Ditstrookjeinleverenvoor18meibij:GerkedeWind,Blauwewijk9teBoelenslaan.Tel0512Ͳ342202.
Ofinleverenindekantine.P.s.Neemookeenseenkijkjeopwww.kcboelenslaan.nl

RTV Kanaal 30 wil graag uw nieuws
Geachte lezers van dorpsblad
'Nijs fan 'e Loane',

Tytsjerksteradiel en dus ook
voor Achtkarspelen.

Al jaren is 'RTV kanaal 30' de
lokale
omroep
van
de
gemeente Tytsjerksteradiel en
zendt sinds vorig jaar ook uit in
de gemeente Achtkarspelen.
Een lokale omroep is een publieke omroep die zich vooral
bezig dient te houden met het
verspreiden van lokaal nieuws.
Bij RTV kanaal 30 wordt dit
door tientallen vrijwilligers
mogelijk gemaakt middels de
radio, een kabelkrant, teletekst
(achter de kabelkrant) en internet.
In dit geval is dat voor

Wij hebben echter het idee dat
RTV kanaal 30 nog niet zo
bekend is bij de mensen in
Achtkarspelen, daarom willen
wij op deze manier graag
vertellen wie we zijn en wat wij
doen.
Wij willen graag een podium
bieden aan verenigingen,
organisaties en individuele
burgers van Achtkarspelen die
iets bekend willen maken c.q.
ergens aandacht voor willen
vragen. Dat kan gaan over uw
vereniging, maar ook over een
besluit van de gemeenteraad

of bijvoorbeeld een leuk evenement wat in uw dorp wordt
georganiseerd.
Heeft u bijvoorbeeld nieuws
over uw vereniging of gaat u
iets organiseren waarbij u
hoopt dat er veel mensen op af
komen, dan kunt u dit op onze
site en/of op de kabelkrant
laten plaatsen. U kunt uw
berichten
mailen
naar
info@rtvkanaal30.nl
We hopen dat we binnenkort
ook leuke berichten of andere
wetenswaardigheden mogen
ontvangen uit uw dorp!
Lokale omroep RTV kanaal 30

Opening seizoen Themapark De Spitkeet
Themapark De Spitkeet opent
het seizoen met gouden eieren
en nog veel meer…
Harkema. Wie het jaarboekje
van De Spitkeet leest, merkt
dat 2011 bol van activiteiten
stond: rondleidingen, oude
ambachten dag, fruitdag, fietsen wandeltochten, kerstfair,
stamppot- en snerttochten,
vernieuwen, onderhoud, open
monumentendag, enz.
Al deze activiteiten trokken
veel belangstelling, waarbij
opviel dat veel scholen geïnteresseerd waren in de rondleidingen. Ook voor 2012 hebben
de vrijwilligers opnieuw een
aantrekkelijk
programma
samengesteld.
Op 9 april (tweede paasdag)

begint het seizoen en voor de
jeugd wel heel apart: de kinderen mogen op het terrein houten eieren zoeken en die inleveren voor een echt ei, dat ze
mogen beschilderen.
Maar het bijzondere is dit jaar
toch wel, dat ze “echte” gouden eieren kunnen vinden en
in mogen ruilen voor een prijsje. En verder kunnen ze
geschminkt worden en brood
bakken, zoals men dat in het
verre verleden ook deed.
In elk huisje, de holwoning en
de plaggenhut zullen mensen
aanwezig zijn die tekst en uitleg aan de bezoekers geven
over het leven, wonen en werken van de mensen rond 1900
op de Fries-Groningse Heide.
Daarbij krijgen de bezoekers

suikerbrood en een stukje roggebrood met ei aangeboden.
Naar men verwacht zal ook het
onderduikershol weer veel
belangstelling trekken Ook kan
het publiek kennis nemen van
een nieuw object: een baarhuisje, met oorspronkelijke
attributen, dat bij het armenkerkhof gebouwd is en op 2e
Paasdag voor het eerst door
het publiek bezichtigd kan worden.
In het huisje werden destijds
overleden mensen opgebaard
en alles wat men nodig had
voor de begrafenis opgeslagen.
Nadere informatie: 0512 –
840431 (b.g.g. 0683417414)
of kijk even op: www.despitkeet.nl

www.nijsfaneloane.nl

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 mei 2012

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: 10 april, 8 mei en
12 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 Yvonne Kuipers 0610-556476 of mei
De Smoutte sels, 0512-340612
Op freed en snoen iepen fan 16.00 oant 20.00 oere.

