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Sint Maarten: droog en niet koud
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Dit jaar was het Sint maarten
lopen één uit de boeken. Niet
koud en vooral eens een keer
droog. Dat was ook wel te merken aan het aantal kinderen
die langs de deuren gingen.
De mooiste liedjes werden ten
gehore gebracht en de meest
schitterende zelf gemaakte of
gekochte lampionnen kwamen
langs. En dan die glunderende

gezichtjes als ze zich na een
inspannend liedje mochten
buigen over de diverse versnaperingen waaruit ze, soms,
mochten kiezen. Ze konden
niet wachten tot ze ’s avonds
de buit thuis op tafel uit konden
strooien. En om even te proeven van al dat lekkers,
mmmmm. Er waren echter ook
drie kinderen die niet alleen

een zelf gemaakte lampion bij
zich hadden maar zich ook
nog hadden geschminkt en
verkleed, dat gaf een extra
dimensie aan het lampion
lopen. Verkleden hoort “officieel” niet bij het feest van Sint
Maarten, maar dit was, omdat
ze in groep acht zitten, hun
laatste jaar en dat moest feestelijk worden afgesloten. De
meeste mensen vonden het
dan ook heel leuk om ze aan
de deur te krijgen en vaak
leverde dat ook nog eens een
extra snoepje op. De meeste
snoeptrommels zijn na deze
avond weer voor weken
gevuld en zo kunnen ze bij
ieder snoepje uit dat trommeltje weer even weg zwijmelen
bij die ene avond……………

<>

Sinterklaas komt op 1 december
om 14.00 uur aan bij de Smoutte.
We verwelkomen hem buiten.
Daarna gaan we naar binnen waar
we een gezellig uurtje met
hem hebben.
Jullie komen toch ook?
Voor alle kinderen t/m groep 8.

Familie De Boer wint tabletcomputer
Dinsdagmiddag 13 november
heeft wethouder Klaas Antuma
van de gemeente Achtkarspelen een tabletcomputer overhandigd aan familie De Boer
uit Boelenslaan in het kader
van de actie 'Lekker Stuk'.
Sinds 1 januari 2012 doet de
gemeente Achtkarspelen mee
aan de actie ‘Lekker Stuk’.
Inwoners die hun afgedankte
elektrische apparaten gescheiden inleveren op Milieuterrein
Lutkepost, maken kans op een
tabletcomputer. De afgelopen
maanden werden vele afgedankte elektrische apparaten
gescheiden ingeleverd. Ieder
kwartaal is één tabletcomputer
weggeven.
Met het uitreiken van de tabletcomputer aan familie De Boer
uit Boelenslaan is de actie
'Lekker
Stuk'
afgelopen.

Foto: B.L. Katsma

Tijdens deze actie zijn in de
provincie Fryslân 54.976 kleine kapotte elektrische apparaten ingeleverd.

‘Lekker Stuk’ wordt mede
mogelijk
gemaakt
door
Wecycle, ICT~Milieu en Omrin.

Door afgedankte elektrische
apparatuur gescheiden in te
leveren kunnen waardevolle
grondstoffen uit de apparaten
worden gerecycled. De actie

Op www.leverinenwin.nl staat
meer informatie over de actie.
Op deze website staat ook de
lijst met apparaten die onder
de actie vallen.

De Avonturenclub is weer begonnen!

Op 3 oktober j.l. zijn we weer
begonnen aan een nieuw seizoen
Avonturenclub
in
Boelenslaan. Net als voor-

gaande jaren gaan we op één
woensdagmiddag in de maand
een leuke activiteit organiseren voor de kinderen van

groep 5 t/m 8. Woensdagmiddag 3 oktober j.l. stond in het
teken van dierendag.
De kinderen mochten vooraf
aangeven voor welk dier ze
iets wilden maken en dat hebben we geweten. Honden, katten, konijnen, kippen, cavia’s,
hamsters en zelfs pony’s kwamen voorbij.
Eerst hebben de kinderen een
bakje beschilderd in allerlei
verschillende kleuren. Daarna
kreeg ieder kind twee boterhammen. Hieruit konden ze
verschillende leuke vormpjes
snijden. Deze vormpjes werden ingesmeerd met halvarine
en daarna kon er allerlei lekkers op worden geplakt, zoals
hondenkoekjes, snacks voor

gedroogd en werd al het lekkers er in gestopt. We hebben
de voerbakjes in folie verpakt
en hopen dat de dieren er van
hebben gesmuld.
De kinderen van de basisscholen krijgen elke maand een
flyer mee, waarop ze worden
uitgenodigd voor de Avonturenclub.
Kinderen die in groep 5 t/m 8
zitten en niet via de scholen
een flyer ontvangen, kunnen
even een mailtje sturen naar
Avonturenclub@live.nl.

knaagdieren, zaden en andere
voersoorten.

Het werd een bont geheel.
Intussen waren de bakjes

Ze worden dan via de mail
geïnformeerd.
Jannie de Jong

Schema van de clubs
De peuterclub, peutergym, kidsclub en avonturenclub zijn weer van start gegaan. Omdat jullie
daar natuurlijk graag naar toe willen krijgen jullie nu een lijst met daarop alle data waarop
club/gym gehouden wordt. Dus bewaar deze lijst goed dan hoef je geen activiteit te missen.
12 dec.
14 dec.
19 dec.

Tijd:
Kosten:
Plaats:

Kidsclub
Peuterclub
Avonturenclub**
Peuterclub
9.30/10.30
€ 2,00
Smoutte

11 jan.
16 jan.
23 jan.
25 jan.
Peutergym
9.00/10.00
€ 2,00
Gymlokaal

Peuterclub
Kidsclub
Avonturenclub**
Peutergym
Kidsclub
14.00/15.00*
€ 0,50*
Smoutte

Avonturenclub
13.30/15.00*
€ 1,00
Smoutte*

*tenzij anders vermeld op de flyers!
**het kan zijn dat er een datum verandert, hou je mail en briefjes in de gaten!
Je kunt je opgeven voor de diverse activiteiten door je een week van tevoren aan te melden via
het mailadres van de betreffende club.
Dit is peutergymnastiek@gmail.com, kidsclubboelenslaan@live.nl, avonturenclub@live.nl
In het Munt- en Penningkabinet te Surhuisterveen hebben
wij een unieke vaste expositie
over de geldgeschiedenis van
500-660 jr voor Christus tot
aan de euro.
Gespecialiseerd in de Friese
muntslag maar ook de munten
van de andere provincies zijn
hier te bewonderen.
Ruilgeld van verschillende lan-

den, het kleinste muntje dat
ooit gevonden is en verschillende soorten spaarpotten.
Regelmatig hebben wij wisselexposities ernaast, op dit
moment hebben wij tot en met
04 januari 2013 de expositie:
STRIJKLICHT.
Fotografie en Sieraden van
Anke Kuypers uit Boelenslaan.
Anke is een veelzijdig en crea-

tief persoon, zoals u in ons
museum kunt zien.
Kom eens binnen, onze entree
is gratis.
Wij zijn geopend van dinsdag
t/m vrijdag van 14.00-17.00
uur Groepen op afspraak tel
0512-366540
Ons adres is Jan Binneslaan
9a Surhuisterveen

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

Kwartierstaat van der Wijk
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Nieuws van Ouder-Peutergymnastiek
Iedere laatste vrijdagochtend
van de maand van 9 tot 10 uur

in een vakantie worden altijd
verplaatst. Tijdens de les krijgt

gens kan het kind zijn eigen
grenzen leren kennen en vergroten tijdens het circuit van
toestellen.
Als U (of de oppas) met een
peuter wil komen gymnastieken op deze ochtenden geef
dit dan even aan bij peutergymnastiek@gmail.com
!!
Ongeveer een week voor aanvang van de les krijgt U, via de
mail, ter herinnering een uitnodiging.

is er ouder-peutergymnastiek
in het gymnastieklokaal van
Boelenslaan. Met na afloop
koffie/thee en ranja in de
Smoutte. De laatste vrijdagen

de peuter de mogelijkheid om
kennis te maken met dans,
zang, spelletjes, oefenen met
kleine materialen (bal, hoepel,
pittenzakken …) en vervol-

De eerstvolgende les is op 30
november. Peuters die goed
kunnen lopen kunnen onder
uw begeleiding meedoen!
En….Oh ja…. De kosten zijn
€2 per gezin voor het meedoen én de versnapering
achteraf.
Carin Damkat

Kinderboekenweek op de JVZ-Skoalle
het ons leuk om op bezoek te
gaan in een stad en kinderen
te laten praten en spelen met
kinderen die een heel andere
achtergrond hebben en in een
heel andere situatie opgroeien; nl. in een stad en in een
heel groot schoolgebouw! Dit
hebben we gedaan bij de

Op woensdag 17 oktober hebben we een uitwisselingsuitje
met de kinderen van de onderbouw gehad. Dit in het kader
van de Kinderboekenweek
waarvan het thema dit jaar
“Hallo Wereld”is. We werken
en praten in de onderbouw
over verschillen tussen mensen en verschillen tussen
wonen hier en ergens anders
op de wereld. Daarom leek

Plataanschool in Leeuwarden.
De Plataanschool is een ontmoetingsplaats voor de kinderen uit de wijk Heechterp/
Schieringen, een wijk die gerekend wordt tot één van de armste wijken in Nederland. Net
als in de maatschappij zijn er
veel verschillende culturen en

geloven binnen de school
(meer dan 30 verschillende).
De Plataanschool is dus een
afspiegeling van onze multiculturele
maatschappij.
De
Boelenslaanse kinderen hebben een heerlijke ochtend
gehad op de Plataanschool en
hebben hun ogen uitgekeken.
De school is groot en hoog en
heeft hele lange gangen. Er
zijn baby’s, peuters, kleuters
en schoolkinderen in het
gebouw , die een buurtschool
is. Alle kinderen hebben prachtig met elkaar gespeeld,
gepraat, gelachen en verschillen worden door kinderen
absoluut niet gezien; iets waar
we in de ‘volwassen wereld’
nog een voorbeeld aan kunnen nemen, zei één van de
ouders terecht. De ouders
mochten aanschuiven bij de
‘ouderkamer’ waar, onder het
genot van koffie met zelfgemaakte cake en koek, gepraat
werd over de kinderen en de
verschillende scholen. Ook nu
raken de kinderen niet uitgepraat over hun bezoek. We

hopen in de nabije toekomst te
kunnen regelen dat de
Plataanschool ook bij ons op
bezoek kan komen, want het is

niet overal heel vanzelfsprekend dat ouders ‘even’ bijspringen om een uitje te begeleiden mét hun auto…..

Avonturenclub in Engelse sferen
De
Avonturenclub
van
Boelenslaan was op 14
november in Engelse sferen
tijdens een gezellige High Tea
party. Er hadden zich weer
ruim twintig kinderen opgegeven voor deze activiteit en het
was in de Smoutte een drukte
van belang. De kinderen werden verdeeld in drie groepjes.
Door de ene groep werd een
dienblaadje versierd met leuke
cupcake motieven of stoere
piraten- of voetbalmotieven.
Bij een andere tafel konden de
kinderen sandwiches maken
van witte boterhammen met
kruidenboter, ham, kaas en
komkommer. Natuurlijk wer-

den bij de laatste tafel ook
door ieder kind twee cupcakes
versierd met marsepein. Nadat
de kinderen aan elke tafel iets
hadden gemaakt stond er voor
ieder kind een kop thee klaar
met wat lekkers. Er konden
spekjes, lange vingers en ananas in chocola worden
gedoopt bij een heuse chocoladefontein. Smullen maar…..
Volgens Jesper mocht het elke
keer wel over eten gaan bij de
Avonturenclub en Hielkje vond
de chocoladefontein “vet cool”
.Uiteindelijk ging ieder kind
tevreden naar huis met zijn of
haar dienblaadje met lekkers
en een leuk theemokje.

Tja, of het verstandig is elke
keer zoveel te eten bij de
Avonturenclub is de vraag,
maar deze keer was wel erg
lekker.
Jannie de Jong

Nijjiersrevu Koatstertille spilet "Tolerant nei trettjin"
Foar de sawntjinde kear komt
de Revuploech Koatstertille dit
jier mei har Nijjiersrevu.
Fan ein augustus ôf binne
spilers en rezjy dwaande mei
de tariedings foar de revu, dy 't
as titel "Tolerant nei trettjin" krigen hat.
To l e r â n s j e
kinne jo hiel
breed opfetsje,
sjoch
mar om jo
hinne. Der is
hast gjin dei
as jo komme
wol foarmen
fan tolerânsje tsjin. Yn
de revu fan
dit
jier
komme ferskate situaasjes op dit
mêd oan de
oarder.
Utfierings
De útfierings
binne
dit
kear
op
freed
28
desimber
(de
"50+jûn") en op
4, 5, 11 en
12
jannewaris yn it
Tillehûs yn
Koatstertille.
It begjint alle
jûnen om 8
oere,
de
b e i d e
sneontejûnen is der
nei ôfrin live
muzyk.

Foarferkeap
De foarferkeap fan kaarten is
op woansdei 12 en tongersdei
13 desimber fan 19.00 oant
20.30 oere, ek yn it Tillehûs.
De kaartsjes foar de 28-ste
desimber kostje € 8 yn de foar-

AMARINS
AMARINS
k i n d e r c e n t r a
k i n d e r c e n t r a

ferkeap, € 10 oan de seal.
Foar de oare jûnen binne de
prizen € 10 yn de foarferkeap
en € 12,50 oan de seal.
Graach oant sjen by de útfierings fan "Tolerant nei trettjin"!

Kinderopvang op maat
Voordelig, vertrouwd en flexibel
Speciaal introductietarief voor
nieuwe kinderen

Voordelig
Kinderopvang onbetaalbaar?

Vertrouwd
Uw kind op een vertrouwd adres
Alle vestigingen van Amarins hebben
gediplomeerde, enthousiaste medewerkers en een speelomgeving die aan
alle moderne eisen voldoet. Uw kind
komt bij ons in een veilige, vertrouwde
omgeving. Leuk om te spelen, met
volop aandacht voor de ontwikkelingsstimulering van het kind.

Niet bij Amarins Kindercentra. Ook
onze tarieven zijn kindvriendelijk.
Er is al opvang vanaf 71 cent per uur.
Kinderen vanaf 8 jaar krijgen korting
en voor nieuwe kinderen geldt een
vriendelijk introductietarief.
Zo kunt u voordelig kennismaken
met de opvangmogelijkheden die
Amarins Kindercentra u biedt.

Flexibel
Opvang op maat, zoals u het wilt

Maak ook eens kennis met Amarins
Vrijblijvend kennismaken? Weten hoe opvang
bij uw persoonlijke situatie kan aansluiten?
Maak dan snel een afspraak.
Bel naar 0511 45 44 88 e-mail naar
info@amarinskindercentra.nl
of ga naar de website www.amarinskindercentra.nl

U bepaalt zelf wanneer uw kind naar
de opvang gaat. Alle 52 weken van het
jaar kinderopvang? Dat kan. Een aantal
weken minder? Hele of halve dagen?
Bij Amarins beslist u dat zelf. Werkt u op
onregelmatige uren? Op veel locaties
kunnen de opvangtijden variëren.
Ook opvang in de vakanties is flexibel
te regelen.

kinderdagverblijven - peuterspeelzalen - gastouderopvang - buitenschoolse opvang

Winterfair bij De Spitkeet
Winterfair op "Themapark De
Spitkeet staat weer bol van
activiteiten.
Harkema. Ook dit jaar wordt,
na het grote succes van vorig
jaar, weer een winterfair
gedurende vier dagen Op
Themapark
De
Spitkeet
gehouden. Uiteraard met tal
van activiteiten. Vanaf woensdag 12 december tot en met
zaterdag 15 december kan
men weer op het themapark
terecht. Op deze eerste dag
zijn de kinderen om13.00,
14.30 en 16.00 uur welkom bij
een workshop, waar ze onder
leiding kerststukjes en andere
leuke dingetjes mogen maken.
Hiervoor moeten ze zich wel
voor maandag 10 december

op tel. 06-83417414 opgeven.
De markt is woensdag 12,
donderdag 13 en vrijdag 14
december van 13.00 uur tot
21.00 geopend, waarbij het
publiek kennis kan maken met
een grote verscheidenheid
aan kerst- en winterartikelen,
die tegen een redelijke prijs
worden aangeboden.
Op zaterdag is de markt
geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur, waarbij men o.m.
kan deelnemen aan een rad
van avontuur en andere leuke
activiteiten. Vanaf donderdag
wordt het gehele programma
muzikaal omlijst. Daarvoor
worden op dit moment nog
contacten gelegd.

Tijdens de openingstijden van
de kerstfair is het museum ook
geopend en kan men alle huisjes en ook de spitkeet en de
holwoning bezichtigen. Verder
kan men voor de inwendige
mens ook op het themapark
terecht, want er worden overheerlijke winterse lekkernijen
verkocht.
De kerstsfeer komt uiteraard
terug in de vorm van kerststukken, e.d. En om die kerstsfeer helemaal tot zijn recht te
laten komen, is ’s avonds het
park net als in voorgaande
jaren feestelijk verlicht.
Al met al zou het wel eens een
gezellige boel, kunnen worden
daar op het themapark in
Harkema.

AFS zoekt gezin voor Nicole
ken, Nederlands leren,
en misschien ook wel
een beetje Fries, allemaal nieuwe ervaringen
op doen, zoals alle
dagen naar school fietsen, een boterham met
pindakaas en hagelslag
leren eten, proberen of ik
drop lekker vindt, of juist
niet.

Leeuwarden – Hallo, mijn
naam is Nicole, ik ben een
Argentijns meisje van 16 jaar.
Eind februari 2013 wil ik heel
graag naar Nederland komen
voor mijn uitwisselingsjaar, dat
duurt tot januari 2014.
Ik wil Nederland gaan ontdek-

Ook ben ik benieuwd naar de
gewoontes en gebruiken in
Nederland, hoe het weer is en
wat ik ook heel erg wil is, nieuwe vrienden maken.
Om dit allemaal te kunnen
doen heb ik alleen nog een
een lief gastgezin nodig waar
ik als een tijdelijk gezinslid
zolang mag wonen. Wie o wie
lijkt het een avontuur om het
mij mogelijk te maken om een

voor mij nieuwe wereld te ontdekken en mij daarbij zo nodig
een beetje te helpen.
Wilt u meer weten over mij, of
één van de andere 13 buitenlandse scholieren, die ook
graag naar Nederland willen
komen, neem dan een kijkje
op www.afs.nl of stuur een
mailtje naar afsfryslan@hotmail.com en misschien zien
we elkaar dan eind februari
wel op Schiphol.

Mark en Tjark speelden op vrijwilligersavond
Tijdens de vrijwilligeravond op
2 november trad het duo Mark
en Tjark (zoon en vader) uit
het Groningse Zuidwolde op in

De Smoutte. Zij speelden hun
programma “Zingen bij de
afwas”. In dit programma kwamen allemaal liedjes voorbij

van zo’n veertig jaar geleden.
Het meeste publiek kon de
liedjes daarom uit volle borst
meezingen.

Plaatselijk Belang “Eendracht” Boelenslaan wenst alle inwoners van
Boelenslaan een fijne, gezellige decembermaand toe, en een heel
gelukkig en vooral gezond 2013

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
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 januari 2013

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 0512-342668
Plaatselijk Belang vergadert op de
volgende data: 13 november en
11 december, 8 januari, 11
februari en 11 maart.
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 iepen fan 16.00 oant 20.00 oere.

