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Gerbrandy nieuwe burgemeester
Foto: B.L. Katsma

Maandag 14 januari is de heer
Gerben Gerbrandy geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Achtkarspelen. Deze
dag stond in het teken van de
officiële beëdiging en kennismaking met de gemeente.
Start Burgernet
’s Middags hebben de heer en
mevrouw Gerbrandy een kennismakingstocht door de

gemeente gemaakt. Hij heeft
bij willekeurige mensen in alle
dorpen aangebeld om kennis
te maken en om inwoners in
de gemeente te vragen deel te
nemen aan Burgernet. Maandag 14 januari is Burgernet
gestart in Achtkarspelen.
Gerbrandy belde in Boelenslaan aan bij een woning aan
de Spekloane bij de familie
Alma.

Foto: B.L. Katsma
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Ledenvergadering
Plaatselijk Belang
De ledenvergadering van
Plaatselijk Belang “Eendracht” Boelenslaan vindt
plaats op 28 maart 2013 in
De Smoutte.
Aanvang 20.00 uur. Noteer
deze datum alvast in uw
agenda. Er volgt nog een uitnodiging/agenda in uw brievenbus.

Officiële installatie
Tijdens een bijzondere openbare raadsvergadering is
Gerbrandy
door
de
Commissaris van de Koningin
van Fryslân, de heer J.A.
Jorritsma, beëdigd als nieuwe
burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. Aansluitend
vond de officiële installatie en
een receptie plaats.
Gerben Gerbrandy
De heer Gerbrandy is 60 jaar,
gehuwd en woont in Gauw. Hij
was van 1998 tot 2010 wethouder van de per 1 januari
2011 opgeheven gemeente
Wymbritseradiel. Sinds 1
januari 2011 is hij voorzitter

van de FNP-fractie in de
gemeenteraad van SúdwestFryslân. In de periode voor zijn

wethouderschap was hij werkzaam als leraar in het voortgezet onderwijs.

Schema van de clubs
De peuterclub, peutergym, kidsclub en avonturenclub zijn weer van start gegaan in het nieuwe
jaar. Omdat jullie daar natuurlijk graag naar toe willen krijgen jullie nu een lijst met daarop alle
data. Dus bewaar deze lijst goed dan hoef je geen activiteit te missen.
6 febr.
8 febr.
13 febr.
27 febr.

Kidsclub
Peuterclub
Avonturenclub **
Kidsclub

1 mrt.
8 mrt.
13 mrt.
20 mrt.

Peutergym
Peuterclub
Avonturenclub **
Kidsclub

Tijd:
Kosten:
Plaats:

Peuterclub
9.30/10.30
€ 2,00
Smoutte

5 apr.
10 apr.
12 apr.
17 apr.
26 apr.

Peutergym
Kidsclub
Peuterclub
Avonturenclub **
Peutergym

10 mei
22 mei
24 mei

Peuterclub
Avonturenclub **
Peutergym

Peutergym
9.00/10.00
€ 2,00
Gymlokaal

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

Marktplaats in Nijs fan ‘e Loane
Vanaf de volgende editie van Nijs (Nijs 61) is
het mogelijk om niet-commerciële advertenties
te plaatsen.

De tekst van zo’n advertentie mag 140 tekens
bevatten. Uw advertenties kunnen worden
gemaild naar:
marktplaats@nijsfaneloane.nl

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

Voorlichtingsavond energiebesparen in De Smoutte
Uitnodiging voor mensen met
een particuliere woning van
voor 1985!
Duorsum Dwaande mei wenjen in Boelenslaan
Achtkarspelen steek(t) energie
in besparen!
Een goed geïsoleerde woning
wordt comfortabeler en stijgt in
waarde, terwijl de woonlasten
dalen. Dat is prettig voor uzelf,
maar ook voor het milieu. Het
is echter vaak lastig om uit te
zoeken bij wie u waarvoor
terecht kunt, wat de beste
maatregelen zijn en wat het
uiteindelijk gaat kosten.
De gemeente heeft alvast een
aantal zaken op een rijtje
gezet. Zo kunnen we u een
goed beeld geven over wat er
komt kijken bij woningverbetering en u daarbij zoveel
mogelijk zorgen uit handen
nemen.
Bovendien kunt u gebruik
maken van een aantrekkelijke
actie en een subsidie voor

woningverbetering.
Heeft u een woning met bouwjaar 1985 of ouder in
Boelenslaan? Dan nodigen wij
u uit om naar de informatieavond te komen.
Locatie:Dorpshuis De Smoutte
Plaats: Piter Jellesstrjitte 11,
Boelenslaan
Datum: Dinsdag 26 februari
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Programma
20:00 uur Opening en welkom
20:10 uur Voorlichting over
woningverbetering
20:25 uur Voorbeeld van een
energieadvies en uitleg aanbod van de gemeente en subsidie op labelverbetering
21:00 uur Pauze
21:15 uur Vragen en opmerkingen
22:00 uur Afsluiting
Op de informatiebijeenkomst
krijgt u, aan de hand van een
voorbeeld uit Achtkarspelen, te
horen en te zien hoe de actie
in zijn werk gaat. U krijgt onder

andere voorlichting over het
energieadvies, het energielabel, de subsidie en de duurzaamheidslening. Ook krijgt u
informatie over bedrijven in
Achtkarspelen die zich bezig
houden met woningverbetering en energiebesparende
maatregelen.
De avond is geheel vrijblijvend
en u hoeft zich hier niet voor
op te geven. Wij zien u graag
op 26 februari.
Meer weten?
www.duorsumdwaande.nl

Sinterklaas bracht bezoek aan Boelenslaan
Op 1 december kwam
Sinterklaas aan in ons dorp.

Terwijl iedereen buiten stond
te wachten en te zingen, kwa-

men er al een paar pieten aan.
De kinderen overlegden met
de Pieten waar Sinterklaas
kon zijn. Gelukkig kwam de
goedheiligman samen met een
Piet aangereden in een grote
vrachtwagen. Zo kon het feest
beginnen. Na een hartelijk ontvangst van Minke Adema, die
middels het dorpsbelang deze
actie ondersteunt, zochten kinderen en ouders een plekje in
de zaal. Sinterklaas nam
plaats in de versierde stoel. De
zwarte pieten hadden het
nogal druk. Zo was er de

Hieperpiet, Glitterpiet, Hoofdpiet en Zangpiet. Hieperpiet
had het nogal druk met een bal
die op de vloer lag. Zangpiet
probeerde deze telkens af te
pakken en Glitterpiet keek
voortdurend in haar spiegeltje
om te zien of alles er nog net
zo mooi of zelfs nog mooier uit
zag als eerder. Ondertussen

hielp Hoofdpiet Sinterklaas
met de kinderen die bij hem
mochten komen. Ook werd er
gezongen en een spelletje
gedaan.
Helaas
moest
Sinterklaas al gauw weer
afscheid nemen. Na het
afscheid kregen de kinderen
drinken met pepernoten.
Inmiddels stonden de pieten

bij de uitgang klaar met
kadootjes. Al met al was het
een gezellige middag.
Wij zijn op zoek naar een aantal hulpen. Lijkt het u/je leuk te
helpen met de organisatie?
Bel dan met Gerda, tel: 0512341311 of met Iekje, tel: 0512542147.

Ook CBS De Stile kreeg bezoek van Sint
Sint
Wij kunnen het niet laten u
even een berichtje te sturen
Want, had u maar even bij de
Stile naar binnen kunnen
gluren!
De Sint kwam namelijk niet op
het paard naar school
Maar in een echte Limousine,
net als een pop-idool.
De kinderen waren super-enthousiast
En zongen voor deze belangrijke gast.
Zelfs trompetten waren er te
horen

Om de belangstelling van
Muziekpiet aan te boren
Deze mooie aankomst was

mogelijk dankzij Ypie's
Catering uit Boelenslaan
En zo kwam Sint op spectaculaire wijze aan!

Kerstdiner op de Jan van Zuilenskoalle
Als afsluiting van het jaar 2012
werd er op de Jan van
Zuilenskoalle een groot kerstdiner georganiseerd. Dit zeer
geslaagde diner werd gehouden op donderdagavond 20
december
2012.
Alle
ouders/verzorgers
hadden
heerlijke gerechten klaar
gemaakt. Er was een overvloed aan gerechten. Eigenlijk
te veel om op te noemen.
Naast alle kinderen waren ook
zeer veel ouders aanwezig op
deze avond. Ook zij konden
zich te goed doen aan de verschillende gerechten. Door de
OR/MR was de school in een

heus restaurant omgetoverd,
met een gedeelte voor alle kinderen en een ruimte voor de

vele ouders.
De kinderen konden bijna niet
wachten om de verschillende

gerechten uit te proberen. Al
het eten stond in buffet vorm
klaar. Iedereen kon zo zelf uitkiezen wat hij of zij wilde eten.
De ouders/verzorgers vermaakten zich ook prima. Ook
zij konden zich namelijk
tegoed doen aan de grote variatie in gerechten. Daarnaast

was er voor hun nog koffie,
thee en warme glühwein.
Na ruim een uur genieten van
al het lekkere eten was het tijd
om naar huis te gaan. We kunnen wel zeggen dat het een
zeer geslaagde avond is
geworden. We willen dan ook
iedereen heel erg bedanken

voor zijn of haar medewerking
voor het tot stand komen van
deze zeer geslaagde en gezellige avond.
Namens
de
Jan
van
Zuilenskoalle wensen we
iedereen ook nog een heel
goed en gezond 2013.

Nieuws van CBS De Stile
Kerstviering
Ook dit jaar werd de kerstviering van CBS de Stile traditiegetrouw in het Witte Kerkje
gehouden.
Hierbij werd de minimusical
"Superkerst" opgevoerd. Een
flitsende musical met mooie

liedjes, muziek maar bovenal
ook een belangrijke boodschap: zonder Jezus is de
kerst niet compleet! De kerk
zat afgeladen vol en dankzijnde royale giften bij de collecte
kon een mooi bedrag worden
overgemaakt aan Unicef voor
kinderen in oorlogsgebieden.

Open dag
Op donderdag 21 maart heeft
CBS de Stile de deuren open
voor nieuwe ouders die een
kijkje willen nemen in onze
school.
Belangstellenden
kunnen
terecht van 15.30-17.00 uur.

Nieuws van Plaatselijk Belang
De gemeente heeft een bezuinigingstaakopdracht opgelegd
gekregen voor de openbare
verlichting.
Plaatselijk belang is bij verschillende bijeenkomsten van
de gemeente geweest en er
heeft een proef plaatsgevonden in verschillende dorpen, er
werden om en om lichten uit
gedaan of lichtmasten dimmen
tot 50 %. De pilot heeft uitgewezen dat de verlichting die
om en om is uitgezet op doorgaande wegen niet wenselijk
is.Vooral voor de zwakkere
deelnemers is dit te gevaarlijk.
De wethouder heeft aangegeven niet alleen lichtmasten uit
te willen zetten , maar ook aan
de zwakkere verkeersdeelnemers , wat extra aandacht te
willen schenken.

Alle lichtmasten dimmen tot
50% levert niet genoeg bezuiniging op , vandaar dat er nog
andere maatregelen genomen
moeten worden. Het voorstel
is om de pilot in de woonwijken
en industrieterreinen voort te
zetten.
Op de bijeenkomst van 29
november kwam het voorstel
vanuit
plaatselijk
belang
Harkema, Twijzel, Gerkesklooster/Stroobos en Drogeham naar voren, om als plaatselijk belang, per dorp, gericht
aan te geven welke lichtmasten uitgezet kunnen worden.
De plaatselijke belangen worden binnenkort voorzien van
een tekening met daarop de
wegen in hun dorpsgebied. Op
deze tekening worden strooi-

routes en lichtmasten aangegeven. De plaatselijke belangen vullen zelf in welke masten volgens hen weg kunnen,
te beginnen met het doven.
De gemeente is begonnen met
het ongedaan maken van de
om en om uit proeven op de
hoofdstraten van de dorpen,
ook het doven in het buitengebied is ongedaan gemaakt. Er
wordt begonnen met het definitief inrichten dimmen (alle
lichtmasten in Achtkarspelen
in de dimstand)
Na de evaluatie worden de
mogelijkheden bekeken in het
buitengebied. Hier is plaatselijk belang op het ogenblik mee
bezig, wordt vervolgd.
Minke Adema

www.nijsfaneloane.nl

Nieuws van de Peuterclub
In januari zijn we met een
groep van 11 peuters weer met
een nieuw seizoen van de
peuterclub begonnen. De peuterochtend is een ochtend voor
ouders of oppas met kinderen
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Eén keer per maand op vrijdagochtend gaan we voorlezen, een spelletje doen en
knutselen over een thema. En
natuurlijk is er voor de kinderen ook tijd om lekker samen
te spelen.
De ouders of oppas kunnen
dan lekker even bijpraten
onder het genot van een kopje
koffie/thee en een koekje.
Het afgelopen seizoen hebben

we afgesloten met het maken
van een kerstkrans.
Eerst hebben we naar een
kerstverhaal geluisterd en
daarna samen een kerstboompje versierd, daarna hebben
we de krans gemaakt met
allerlei kerstfrutseltjes.

gehad en omdat er nog geen
sneeuw lag hebben we zelf
maar een sneeuwpop geknutseld. Ze zagen er prachtig uit.
Heb je ook zin eens langs te
komen met je peuter om
samen te knutselen en te spelen?

In de afgelopen maanden hebben we het over verschillende
thema’s gehad. Zo hebben we
een roze flamingo geknutseld,
dit hoorde bij de kinderboekenweek. We kregen een boekje
met het verhaal mee naar huis.

Je bent van harte welkom op
elke 2e vrijdag van de maand
van 9.30 tot 11.00 uur in de
Smoutte. De kosten zijn €
2.00, daarvoor krijg je een lekker kopje koffie/thee en een
koekje en de kinderen ranja
met wat lekkers erbij.
De eerst volgende keer is op 8
februari a.s.

En in november hebben we
een prachtige paddenstoellampion gemaakt. In januari
hebben we het over de winter

Tot ziens, Anke Busman

AFS zoekt gastgezinnen
De internationale organisatie
voor interculturele uitwisselingen AFS is op zoek naar gastgezinnen. Deze gastgezinnen
worden gezocht voor een aantal buitenlandse scholieren in
de leeftijd van 15-18 jaar gedurende 10 maanden.
Deze scholieren komen binnenkort naar Nederland en
gaan begin 2014 weer terug
naar huis. Ze zijn allen afkomstig van het zuidelijk halfrond,
b.v. Nicole uit Argentinië (16
jaar), Andres uit Colombia (15
jaar), Suzanna uit Australië (16
jaar) of Javier uit Costa Rica
(17 jaar).
Ze staan allemaal te popelen
om Nederland en Fryslân te
ontdekken, de taal te leren en
alles te weten te komen over

onze gewoontes en gebruiken.
In ruil daarvoor bieden ze hun
gastfamilie een kijkje in hun
eigen cultuur, zodat beide kanten een ervaring rijker worden.
Ze gaan net als hun Nederlandse leeftijdsgenoten alle
dagen (op de fiets) naar school
en gaan proberen om hier
nieuwe vrienden te maken en
een goeie relatie met hun gastfamilie op te bouwen.
Om dit allemaal te kunnen
doen hebben deze scholieren
een gastvrij gastgezin nodig
die ze gedurende hun verblijf
hier een liefdevol plekje in hun
gezin willen bieden om gezamenlijk deze ontdekkingstocht
te ondernemen.
De gastgezinnen en de scho-

lieren krijgen uiteraard begeleiding van de vrijwilligers van
AFS en tevens worden er
gedurende het uitwisselingsjaar een aantal activiteiten
voor de scholieren en de gastgezinnen georganiseerd.
Bent u nieuwsgierig geworden
en wilt u meer weten over AFS
en/of het gastouderschap?
Kijk eens op www.afs.nl of
neem contact op met AFS
Fryslân via 0512-841750 of
afsfryslan@hotmail.com

Vergadering Plaatselijk Belang op 28 maart

In het archief van de Leeuwarder Courant, op www.dekrantvantoen.nl zijn een
heleboel dingen uit het verleden te vinden.
Zo stond op 19 juni 2000 het onderstaande artikel in de krant. Dat betekent concreet, dat we al weer twaalf en een half
jaar hebben kunnen genieten van onze
nieuwe Smoutte. Het artikel hiernaast
ging over de jeugdruimte.
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De jongeren in Boelenslaan krijgen een
nieuwe dorpshuis De Smoutte Burgemeester
meester en wethouders van Achtkarspelen willen
54
beschikbaarstellen voor geluidswerende maatregelen De tieners
ners kregen van het dorpshuisbestuuronderdak in De Smoutte
te
Maar geld voor de vereiste aanpassingen had het bestuur
na de bouw niet meer In Boelenslaan staat al een caravan
voor de jeugd Vorig jaar kreeg Plaatselijk Belang Boelenslaan
slaan
7500 subsidie voor de plaatsing van de woonwagen
Achtkarspelen wil een gedeelte van het nog niet bestede geld
6000 gebruiken voor het jeugdonderkomen in het dorpshuis
huis Per dorp komt ØØn jeugdaccommodatie in aanmerking
voor subsidie De gemeente overlegt nog met plaatselijk
belang over de caravan

onderkomen

in

-

het

dorpshuis

BOELENSLAAN - Maanden slopen timmeren tegelzetten
zetten en schilderen zitten er op
De vrijwilligers van
Boelenslaan kunnen trots zijn op hun werk Het nieuwe
dorpshuis aan de Piter Jellestrjitte mag gezien worden
Het hele dorp liep er zaterdag voor uit

in

Boelenslaan

byclubs en de jeugdsoos hebben er onderdak Het dorpshuis
huis heeft een grote zaal een kleine zaal en een ontmoetingsruimte
tingsruimte met een bar
De

bouw

heeft

/6

gekost

hobbyclubs
Het Juliana Weizijns-

fonds Jantje Beton de gemeente Achtkarspelen de provincie
Tot voor kort moest Boelenslaan het doen met een krakkemikkig
vincie en een plaatselijkebank hebben daar aan bijgedragen
exploitatiekosten
kemikkig pandje aan de Speklaan ..Van onze
Sinterklaas verrichtte als oudste gebruiker van de
gen
tiekosten ging drie kwart op aan gas De warmte waaide
Smoutte samen met de jongste gebruiker peuter
Anton
Weizijnsfonds
door de kieren naar buiten
vertelt voorzitter Jaap JonNotenbomer de opening
gejan Bovendien had de buurt last van het lawaai van de

jongerensoos
De nieuwe
Smoutte is vastgebouwd aan het gymnastieklokaal
tieklokaal midden in het dorp Sportverenigingenhob-

Voor de deur stond toen al een lange rij te wachten Leden
den van shantykoor de Waldsilers uit Surhuisterveen
fleurden de boel op met stoer ge

Jongejan

Een lange rijwachtendenzaterdag voor

het

nieuwe dorpshuis
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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
marktplaats: marktplaats@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 maart 2013

Vragen aan Plaatselijk belang
Heeft 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: 12 februari, 12
maart, 9 april, 14 mei en 11 juni.
Let op: de data van februari en
maart zijn gewijzigd!
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.

