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Nijs fan ’e Loane
Nieuwsbrief uitgegeven door Plaatselijk belang “Eendracht” Boelenslaan

Gezamenlijke Buitenspeeldag
Woensdagochtend 13 juni
was de straat niet voor de
auto’s en motoren, maar was
deze voor de kinderen. Voor
de Smoutte konden de kinderen van beide scholen namelijk allemaal leuke spelletjes
doen. Dit in het kader van de
Nationale
Buitenspeeldag
2012.
De twee scholen, in goede
samenwerking met Plaatselijk
Belang Boelenslaan, hadden
namelijk een prima spelletjes
circuit georganiseerd. Een
groot compliment voor de vrijwilligers van beide scholen is
hierbij zeker op zijn plaats.
Alles was namelijk erg goed
voor elkaar. De kinderen
waren in 10 groepen verdeeld
van ongeveer 9 kinderen per
groep. De groepjes gingen bij
de verschillende spel onderdelen langs. Er was door de
vrijwilligers een grote verscheidenheid aan spelletjes
samengesteld.
Na het openingswoord door
voorzitster van Plaatselijk
Belang Minke Adema gingen
de kinderen fanatiek aan de
slag. Zo moest men onder
andere spijkerbroek hangen,
touwtrekken, was ophangen,
maar ook het stoepkrijt tekenen ontbrak niet. Ook de skelterrace viel zeer in de smaak
bij de leerlingen.
Wat tijdens de spelletjes
opviel was hoe leuk de kinderen met elkaar omgingen. Erg

mooi om te zien, was ook hoe
de oudere leerlingen de jongere leerlingen hielpen als een
spelletje wat moeilijker was.
Tijdens de pauze kregen de
kinderen drinken en een zakje
chips (aangeboden door
Plaatselijk Belang Boelenslaan). Dit viel zeer in de smaak
bij de kinderen. Na afloop werden de vrijwilligers bedankt
voor de prima organisatie door
Jappie Borger. Ook de kinderen werden bedankt voor hun
inzet. Zij kregen nog een ijsje
en een leuke attentie aangeboden door Nickelodeon. Uit
de reacties van de kinderen
was op te maken dat zij het
ook een zeer leuke ochtend
vonden. Omdat ook het weer
aardig meewerkte werd het
daarom
een
bijzonder
geslaagde buitenspeeldag,
die zeker voor herhaling vatbaar is.
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Feestelijk bezoek op de Stile
Op vrijdag 8 juni trouwde juf
Hinke Bijlsma met haar meester Kim Hoiting. Omdat beide
in het onderwijs werkzaam zijn
– meester Kim werkt op de
Bernebrêge in Surhuisterveenkon een bezoekje aan de
beide scholen niet uitblijven.

sen op de muziek van K3. Ook
de kinderen van de andere
groepen mochten dit feest
meevieren,
ze
hadden
cadeautjes gemaakt en een
aantal liedjes ingestudeerd

voor het bruidspaar. 's Avonds
in de kerk mochten de kinderen ook nog een lied zingen.
Een prachtige dag, want hoe
vaak maak je nou mee je juf in
een trouwjurk te zien?

De kinderen hadden een aantal mooie verrassingen voor
het bruidspaar in petto. Na een
ontvangst langs de erehaag
van kinderen, mochten meester en juf testen wat ze over
elkaar wisten. De kinderen van
groep 6-7-8 hadden hilarische
vragen bedacht en als meester
en juf niet hetzelfde antwoord
gaven moesten ze een rare
opdracht uitvoeren, zoals dan-

Jan van Zuilenskoalle werkt “met en over water”
De afgelopen weken stond
alles op de Jan van
Zuilenskoalle in het teken van
het water. Overal waar maar
water aan te pas komt is zo’n
beetje aan de orde gekomen.
Er werden onder andere allerlei proefjes gedaan met water.
Zo kregen kinderen van de
bovenbouw een gastles over
vissen en wat er allemaal in en
bij het water bloeit en groeit.
Vanuit de ruimte werd zelfs
met water gewerkt door proefjes die Andre Kuipers met ijs
en water in de ruimte uitvoerde. Deze proefjes deden de
kinderen in hun eigen groep. In
groep 1/2 werd zeer intensief
gespeeld met water in de
waterbak en er werden door
deze kinderen ook allerlei verschillende proefjes uitgevoerd.
Hierbij bleef de omgeving niet
altijd even droog. Dit mocht de
pret echter niet drukken. Zo
was er een grote verscheiden-

heid aan onderwerpen die te
maken hebben met water
welke aan bod zijn gekomen.
Als afsluiting van dit erg leuke
maar ook leerzame project,
presenteerden de kinderen
hun werk aan ouders, familie
en andere belangstellenden.
Een groot aantal mensen
kwam daarom donderdagmiddag 31 mei naar school om het
werk van de kinderen te

bewonderen. Van de kinderen
kreeg men de nodige uitleg
over wat ze in de afgelopen
drie week hadden gedaan.
Voor de ouders was het ook
weer even mooi om te kijken in
school. Men kreeg zodoende
weer een goed beeld van het
werk van hun eigen kind(eren).
Ook de koffie en thee ging er
bij het grote aantal bezoekers
wel in.

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 verzorging. 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?
Ga naar www.friesewouden.nl of bel 088 512 70 00
(voor huishoudelijke hulp 088 512 40 00).

www.friesewouden.nl

De Oanrin in Boelenslaan
U heeft het vast wel eens
horen zeggen en misschien
zegt u het zelf ook wel eens: er
is hier voor de ouderen niks te
doen in het dorp. Maar toch is
dit niet helemaal waar. Om de
twee weken is er namelijk wel
degelijk wat voor u te doen.
Dan staan de 5 vrijwilligers van
De Oanrin namelijk voor u
klaar om u in De Smoutte een
gezellige middag te bezorgen.
U kunt hier, onder het genot
van een kop koffie of thee,
even de dingen van alle dag
met elkaar doornemen. Ook
bestaat er de mogelijkheid om
mee te doen aan diverse activiteiten. Maar wanneer u dat
liever niet wilt, dan hoeft dat
natuurlijk niet. De Oanrin is bij
uitstek de plek om elkaar weer
even te ontmoeten.
In de zomerperiode is De
Oanrin gesloten, op donderdag 13 september bent u weer
van harte welkom. Dus komt
gerust een keertje langs, De
Oanrin is er voor u!

Op de foto ziet u de vrijwilligers
van De Oanrin (v.l.n.r.): Minke,
Okje, Roelien, Paula en
Joukje.

wilt u wat meer informatie over
De Oanrin? Neemt u dan
gerust eens contact op met
één van de vrijwilligers of met

De middagen van De Oanrin
vinden plaats in de grote zaal
van De Smoutte. Voor €2,50
kunt u in De Smoutte twee
koppen koffie of thee en een
koek kopen. Heeft u vragen of

Sigrid de Klein, coördinator
van De Oanrin. Zij is op maandag en woensdag telefonisch
te bereiken op (0511) 542849,
ook kunt u haar mailen:
sigrid.de.klein@kearn.nl

Plaatselijk Belang voor dichte deur
Plaatselijk belang heeft in juni
de laatste vergadering gehad,
voordat de vakanties losbarsten . We hebben het o.a.over
het consultatiebureau gehad.
Uit de media hebben we
begrepen dat er toch weer
bezuinigd wordt op de consultatiebureaus. Het komt aan de
orde in de kadernota van de
gemeente.Op 28 juni konden
inwoners van Achtkarspelen
hier over meepraten en 2 afgevaardigen van plaatselijk
belang togen naar Buitenpost
om te zien hoe dat zou gaan.
We wilden dan eventueel later
schriftelijk reageren of iets

inbrengen. In Buitenpost aangekomen stond er op een
briefje op de deur van het
gemeentehuis dat het niet
doorging. Bij navraag was dat
omdat er maar één persoon
zich had aangemeld om in te
spreken. Wij waren hier uiteraard niet erg blij mee en zijn
onverrichterzake huiswaarts
gegaan. Thuisgekomen de
krant even doorgenomen en
daar stond in: BEZUINIGING
LAAT WâLDPIKEN KOUD
Buitenpost- Inwoners van
Achtkarspelen voelen zich niet
geroepen om in het geweer te
komen tegen de bezuinigingen

die de gemeente in petto heeft.
Slechts een persoon heeft zich
aangemeld voor de inspreekmiddag voor burgers die hun
zegje willen doen over de
bezuinigingen. Vanwege het
gebrek aan belangstelling
heeft de gemeente besloten
de inspreekmiddag te schrappen.
Er was dus wel belangstelling,
alleen vonden we dat het niet
erg duidelijk op de info pagina
van de gemeente stond.
De griffier zou bekijken wat ze
een volgende keer konden
verbeteren. Dus volgende keer
beter.

Programma voor de spelweek weer rond
Het programma voor de aankomende spelweek is na een
tijd van voorbereiding weer
rond. Deze keer is het thema
“Helemaal Hollands” en we
hopen natuurlijk dat dit thema
weer veel creatieve dorpsbewoners aanzet tot het versieren van hun tuin of straat.
Ieder jaar proberen wij weer
een aantal nieuwe activiteiten
in het programma aan te brengen en daarmee een spelweek
levendig te houden. Dit is elk
jaar weer een hele klus maar
wij denken dat we er opnieuw
in geslaagd zijn. De spelweek
wordt gehouden van dinsdag
28 augustus t/m zaterdag 1
september en is voor jong en
oud weer genoeg te beleven.
In goede samenwerking met
de korfbalvereniging en dorpshuis de Smoutte hopen we of
veel deelname aan tal van
activiteiten. Ook voor de jeugd
tot 12 jaar is er veel te doen,
zo gaan we voor de opening
van de spelweek een heel

groot spandoek maken, is er
een kinderbingo en komen
clowns Wuppie Wappie langs.
Voor de oudere dorpsbewoners is er o.a. een Friese
avond met Gurbe Douwstra en
de gebroeders Veenstra, de
zeskamp en het volleybal toernooi en kan er weer mee worden gedaan aan de Play back
show. Voor de sportievelingen
is er op zaterdag een mooie
fietstocht.
Met het organiseren van de
spelweek zijn kosten gemoeid
die dankzij de sponsoren en
de verkoop van loten voor een
groot deel worden opgebracht.
Om onvoorziene kosten te
kunnen betalen is het noodzakelijk om een bepaalde reserve in kas te houden. Door de
gestegen kosten bleek dat
deze reserve fors waren
gedaald en hebben wij een
bazaar moeten organiseren
om deze weer aan te vullen.
Ook hebben wij een beroep op
plaatselijk belang gedaan om

ieder jaar een structureel
bedrag uit het Leefbaarheidfonds aan ons toe te kennen.
Tot nu toe moest de commissie
hiertoe ieder jaar een aanvraag indienen. Plaatselijk
belang heeft in eerste instantie
ons verzoek afgewezen. Aangezien wij als commissie de
onderbouwing van de afwijzing
niet erg sterk vonden hebben
wij nogmaals onze argumenten schriftelijk in een brief verwoord aangezien wij van
mening zijn dat wij aan alle
eisen gesteld aan het leefbaarheidfonds voldoen. We hopen
dan ook dat plaatselijk belang
hun afwijzing opnieuw onder
de loep neemt en komt tot een
positief besluit. Tot slot wil ik
iedereen alvast een leuke
vakantie toewensen en heel
veel plezier in de voorbereiding op de spelweek.
Vriendelijke groet Tjeerd
Boomsma.
Namens de spelweekcommissie.

Spring en Klim in de prijzen
De Loanster gymvereniging
Spring en Klim heeft meegedaan aan de springwedstijden
in de sporthal de Leegens in
Doezum.
Op dinsdag 12 juni en woensdag 13 juni gaven de leden
acte de présence. De jongens
en meisjes hebben weken
geoefend, om dit tot een goed
resultaat te brengen.
Deelnemende verenigingen
waren naast Boelenslaan,
P&G Grootegast. Turnlust
Lutjegast, Dio Gerkesklooster
en BSV Broeksterwoude.

Er werd gestreden op drie
onderdelen : lange mat, minitrampoline en de kast.
Op elk onderdeel was een prijs
te winnen, iedereen deed goed
zijn best en er zijn dan ook
heel veel medailles omgehangen en iedereen kreeg nog
een mooi diploma mee naar
huis.

Spring en Klim had 3 groepen :
Groep 7/8 Mandy—Zoë—
Janne—Esmee.
Groep 3/4 Eline—Lena—
Krista—Niels—Feia.
Groep 3/4 Albert—Wessel—
Sven.

maandag 10 september, in de
gymzaal bij de Smoutte.
De tijden zijn voor groep 1 tot
en met groep 3 van 15.45 uur
tot 16.30 uur, voor groep 4 tot
en met groep 8 van 16.30 tot
17.15 uur.

Lijkt het jou ook leuk of vind je
het zelfs leuk om een keer
mee te gymmen kom dan op

Fijne vakantie
Groetjes juf Lammy

Oproep van Minke Adema
VERGISSING
Wie heeft mijn ouderwetse
wasstamper meegenomen?
Hij stond bij ons op het
hiem(erf) naast de pot met
viooltjes.
Ik vond dat het erg leuk stond

en wou hem ook niet kwijt,
anders had ik hem wel bij de
weg gezet of aan iemand
gegeven.Nu denk ik dat er
iemand is geweest die dacht
dat het zijn/haar stamper was,
maar dat is een vergissing
want hij is toch echt van mij!

Wil degene die hem heeft
meegenomen alstublieft terug
zetten? Hij heeft voor mij ook
nog emotionele waarde dus,
Alstublieft?
Bij voorbaat dank
Minke Adema

Theeschenkerij bij familie Land
Jing en Gerben Land aan de
Speklaan 48 zijn gestart met
Theeschenkerij ’t Landschap.
Gerben: “In de zomer fietsten
hier vaak mensen voorbij , die
ons lekker in de tuin zagen zitten. Wij kwamen zo op het
idee een theeschenkerij te
beginnen.”

trische fiets worden opgeladen. Jing: “We hebben de prijzen laag gehouden. Voor 1
euro drinkt u bij ons al een
kopje thee of een bakje koffie.
Het tweede bakje vullen we
gratis bij.”

Gerben: “Wij verkopen ook
het ouderwetse ijs van een rol
in aardbeien- of vanillesmaak.
Dit wordt tussen twee wafels
geklemd gegeten. Voor onze
jeugdige gasten hebben we
een kan lekkere ranja.”

De theeschenkerij is elke dag
bij mooi weer geopend vanaf
10 uur, behalve op maandag.
Jing: ”Wij serveren ook een
high-tea. Vanaf vijf personen is
deze te reserveren. Voor de
high-tea maken we de meeste
hapjes zelf.” Ook het verse
gebak maken we allemaal zelf
vult Gerben nog even aan.
Bij de schenkerij kan een elek-

www.nijsfaneloane.nl

Oproep Seineharjen

Deze tekst komt van bladzijde
5 uit De Feanster van 31
augustus 1962. De verslaggever was nogal kritisch over de
opzet van het jubileum.
Komende maand bestaat het
onderwijs 160 jaar.

Ook dit jaar wordt in Surhuizum het overbekende en traditioneel geworden kampioenschap zeisharen(Fries:
seineharjen) in Surhuizum
gehouden. Op zaterdagmiddag 25 augustus wordt deze
wedstrijd weer op het oude
korfbalveld in het kader van
de langzamerhand toch wel
bekend geworden Spelweekmarkt gehouden. Evenals
voorgaande jaren zijn weer
tal van deelnemers van de
partij. De deelnemers komen
uit geheel Friesland en daarbuiten en het publiek geniet
ieder jaar van dit eeuwenoude ambachtelijk werk,
waarbij de zeishaarders met
hamer en haarspit proberen
de zeis te harden en te scherpen. De wedstrijd duurt ongeveer een uur. Zoals vermeld,
zijn er tal van deelnemers,
maar nieuwe deelnemers zijn
altijd welkom, waarbij wel
rekening wordt gehouden
met het aantal beschikbare
zeisen. Dit kunnen nieuwelingen zijn, maar misschien zijn
er ook nog mensen, die in het
verleden al eens hebben
deelgenomen aan dit unieke
kampioenschap, dat elk jaar
weer veel belangstelling
trekt. Belangstellenden kunnen contact opnemen met
Albert Veenstra in Surhuizum
(0512 – 35 27 40).

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: 16 oktober 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: 11 september, 9
oktober, 13 november en 11
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)
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.

