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

Nieuws van Plaatselijk Belang
In 2010 is er met groot succes
een Family Fair georganiseerd
in Boelenslaan. Plaatselijk
Belang is voornemens, bij voldoende aanbod, om op 28
september dit jaar opnieuw
iets soortgelijks te doen.
We denken dan aan bedrijven
die hun zaak meer bekendheid willen geven of hun
waren te koop aan willen bieden. Inwoners met een hobby
die dat graag ook aan anderen
willen laten zien.
Ook mensen die tweedehands
goederen te koop willen aanDe gemeente heeft de tekeningen waarop de strooiroutes
en lichtmasten zijn aangegeven bij de plaatselijke belangen laten bezorgen. Pl. b. van
de Loane heeft in zijn vergadering eerst de kaart bekeken
en besproken om vervolgens
een rondje dorp te doen..
Zo konden we op lokatie de
verlichting bekijken, en hebben verschillende masten
aangewezen die eventueel
gedoofd zouden kunnen worden. Verder hebben we aan-

bieden mogen zich opgeven.
Ook kinderen zijn van harte
welkom met hun overtollige
spullen.
U kunt zich opgeven bij
Minke Adema,0512-342405,email: gjadema@hetnet.nl of bij
Sietse Jonker,0512-542666,email: s.jonker1@hetnet.nl
Kosten voor het huren van
een marktkraam komen voor
eigen rekening. Graag voor 15
april opgeven. We laten u
z.s.m. weten of er voldoende
aanmeldingen zijn.
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gegeven dat we graag verlichting bij het trapveldje willen
hebben .
En natuurlijk ons aller fietspad
waar iedereen graag licht wil
zien, hebben we gevraagd om
led verlichting aan te leggen.
De kaart is inmiddels weer in
Buitenpost alwaar men er mee
aan de slag kan gaan.
Wel worden in heel Fryslân de
lichtmasten tot 50% gedimd.
Tot zover de openbare verlichting.

Verslag van de vergadering van Plaatselijk
Belang elders in deze editie

www.nijsfaneloane.nl

Detectives bespeuren het wonen in Achtkarspelen
Dinsdag 12 maart zijn ruim 25
‘detectives van het wonen’ de
provincies Friesland en Groningen ingedoken om informatie te verzamelen over wonen
die gebruikt wordt voor het
maken van de nieuwe
Woonvisie van de gemeente
Achtkarspelen.
‘Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden, willen we
weten wat de belangrijkste
opgaven zijn voor de komende
jaren. Dankzij de detectives
hebben we hier een beter
beeld van gekregen’ aldus
wethouder Jan Lammers.
De detectives, waaronder
raads- en collegeleden, Plaatselijk Belangen en medewerkers van de gemeente spraken
in twee- of drietallen met deskundigen en uiteenlopende
bedrijven om informatie te verzamelen over wonen in algemene zin, wonen met zorg, de
leefbaarheid en de woningmarkt. Zo is een bezoek
gebracht aan ’t huis van het
Heden in de NHL Hogeschool
in Leeuwarden, Rijksuniversiteit Groningen en het Fries
Vrouwen Panel. Ook zijn er
werkbezoeken gebracht aan
andere gemeenten en makelaars.
’s Avonds hebben alle deelne-

mers de kennis en ideeën van
de detectives met elkaar
gedeeld en was er ruimte voor
discussie. Met de uitkomsten
hiervan wordt een deel van de
nieuwe woonvisie van Achtkarspelen ingevuld.
Resultaten en bevindingen
De detectives zijn geïnspireerd
teruggekomen naar Buitenpost. Wonen met zorg is één
van de omvangrijkste opgave
voor de komende jaren. De
detectives hebben allerlei
ideeën opgedaan rondom
elektronische hulpmiddelen
die mensen ondersteunen bij
het dagelijks leven.
Zo is gesproken met een aantal enthousiaste gebruikers
van de beeldtelefoon waardoor Ouderen bijvoorbeeld
langer in hun eigen woning blijven wonen. Voorwaarde hiervoor is dat ook hun woning
geschikt is om oud in te worden. Bijvoorbeeld een slaapkamer op de benedenverdieping en genoeg ruimte om met
een rollator uit de voeten te
kunnen.
Een ander thema dat stof deed
opwaaien, is de vraag of er
nog wel woningen gebouwd
moeten worden voor starters.
Concurreert de nieuwbouw

van starterswoningen niet
teveel met de verkoop van
bestaande woningen? De starter koopt dan een bestaande
woning van iemand die op zijn
beurt weer een andere woning
kan kopen. De winst hiervan is
dat meerdere huishoudens
kunnen verhuizen.
Volgens Tialda Haartsen van
Rijksuniversiteit Groningen is
het van belang om de vraag
aan welke voorzieningen
behoefte is, bij de bewoners
van de dorpen neer te leggen.
Welke voorzieningen worden
minder essentieel gevonden?
Waarvoor is het dorp enthousiast? Door kritische keuzes te
maken, kan overheidsgeld efficiënter worden ingezet.
Woonvisie
De gemeente Achtkarspelen is
bezig met het opstellen van
een nieuwe woonvisie. Met de
nieuwe Woonvisie maakt de
gemeente beleid waarmee zij
inspeelt op actuele ontwikkelingen en hierop anticipeert
zodat de inwoners van
Achtkarspelen ook in de toekomst prettig en comfortabel
kunnen wonen. De nieuwe
woonvisie is in het najaar
klaar.

Kidsclub zoekt nieuwe vrijwilligers
Al jaren zetten veel ouders of
familieleden zich vrijwillig in
voor de kidsclub.Samen met
de kinderen beleven ze één
keer in de drie weken een
leuke middag. Na dit seizoen
nemen we afscheid van Antje
Hoeneveld en Eva Moes die
zich een lange periode hebben
ingezet voor de kidsclub.
Dat houd in dat we op zoek

zijn naar nieuwe vrijwilligers.
Daarom is de vraag aan alle
ouders, grootouders of andere
familieleden en vrienden;
"Wie wil zich samen met ons
inzetten om de kinderen één
keer per drie weken te vermaken met knutselen en spelletjes"
Twijfelt u nog? kom dan
gewoon op een woensdagmid-

dag een uurtje meehelpen om
even een idee te krijgen hoe
het is om met kinderen tot
groep 4 te knutselen en spelletjes te doen
U kunt contact met ons op
nemen door te mailen naar;
kidsclubboelenslaan@live.nl
of te bellen naar Eva Moes;
0512512225
De vrijwilligers van de kidsclub

“Welke zorg u
ook nodig heeft,
wij staan voor
u klaar!”

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. U kunt ook gebruikmaken
van zorg en verblijf in één van onze vier woonzorgcentra.
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?
Ga naar www.friesewouden.nl of bel 088 512 70 00.

www.friesewouden.nl

Nieuws van de avonturenclub
Op woensdag 13 maart j.l. was
er weer Avonturenclub. Terwijl
koning winter ’s ochtends nog
een flinke plaagstoot had
uitgedeeld, met gladheid en
sneeuwbuien, zat de Avonturenclub ’s middags te knutselen aan een leuk lentebakje.
De kinderen kregen voorgetekende vormen op gekleurd karton. Een tulp, een
lieveheersbeestje en vlinders
konden worden uitgeknipt en
op een prikker geplakt. Een
secuur werkje, dat opperste
concentratie vergde. Er werden ook twee konijntjes uitgeknipt. Deze werden aan een
knijper bevestigd en voorzien
van een watten staartje.
Daarna werden de prikkers in
een bakje geprikt, waarin
alvast een primula was
geplant. Ook werden er nog
paastakjes in gestoken en

daarnaast een nestje van sisal
met paaseitjes. Een vrolijk
gezicht. Wie in de weken voor
Pasen in de Smoutte komt kan
het resultaat bewonderen,
want we hebben ook twee bak-

jes gemaakt voor in de hal.
Wat we in april gaan doen is
nog een verrassing, maar
houd de flyers en de mail in de
gaten.
Jannie de Jong

Notulen van de vergadering van Plaatselijk Belang
Verslag
ledenvergadering
Plaatselijk Belang 28 maart
2013 in Dorpshuis De Smoutte
aanvang 20.00 uur.
1. Opening : Minke opent de
vergadering en heet iedereen
hartelijk welkom , ze is blij dat
er zelfs nog iets meer mensen
aanwezig zijn, dan vorig jaar!
Ook heet zij de raadsleden
welkom : Mevr. Gerda Postma
van de P.v.d.A., Dhr. Teun
Nicolai van de P.v.d A.,
Mevr. Atty Sietsema van de
F.N.P en Dhr. Sake v.d. Meer
van de F.N.P.
Minke memoreerde nog even
het belang, dat P.B. hecht aan
de samenwerking tussen de
beide basisscholen, waarover
gesprekken gaande zijn die

positief verlopen, het is beslist
nodig dat basisonderwijs voor
het dorp behouden blijft!
2. Verslag Leden vergadering
22 maart 2012 : geen commentaar ; goedgekeurd
3. Financieel verslag en verslag kas Commisie: Baukje
geeft een korte toelichting en
vraagt om op- of aan merkingen.
Sylvia doet verslag van de kas
commisie,waarin alles is goedgekeurd en decharche is verleend. Siebe Claus stelt zich
beschikbaar als nieuw kascommissielid.
4. Jaarverslag: Geen opmerkingen hierop.

Hoeke de Jong vraagt of er
nog een reactie is gekomen
van de wethouder op het idee
om led verlichting te plaatsen
langs het fietspad, hier is niets
uitgekomen omdat de adviseur
van de Gemeente dat heeft
afgeschoten en het bestuur
heeft gemeend dit weer mee te
nemen in de nieuwe plannen
van de Gemeente!
5. Verkiezingen: Aftredend en
niet herkiesbaar: Baukje
Nijboer. Aftredend en herkiesbaar: Jinke Wedman. Baukje
wordt door Minke met een
bloemetje, hartelijk bedankt,
voor 12 jaar zitting in het
bestuur van Plaatselijk Belang.
Er is nu dus een vacature voor
een nieuw lid!

A.E.D. waar is de sleutel en
waar is de code? Hij doet een
suggestie om een andere locatie te vinden b.v. HOS Oil ?
Ook de verlichting is volgens
hem veel te fel je kunt er zo
niets van zien.
Halbe Braam vindt dat er te
vroeg gemaaid wordt i.v.m.
bloei crocussen. Ook de
afscheiding van het korfbalveld komt ter sprake, hier komt
nieuwe!
8. Sluiting: Minke sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst
6. Pauze
7. Rondvraag: Piebe vraagt
wat er met het puin gebeurt op
de Stienstrawei ter hoogte

van Dhr. Sietse Bouwman, dit
ligt in de weg en hij vraagt zich
af of dit zomaar kan. Minke
vraagt dit na bij de Gemeente.
Tjeerd heeft een vraag over de

Na de vergadering is er een
presentatie van Anke Kuypers
over haar werk als beeldend
kunstenares.
Notuleur : Ton Smit

Nieuws van de Kidsclub
Dat je met “rommel” ook heel
leuk kan knutselen weten we
bij de kidsclub al heel lang.
Onlangs hebben de kids laten
zien hoe je een jampot, groenteblik of plastic bakje kan
omtoveren tot een leuke
snoeppot of voorraadpot voor
knikkers potloden en andere
verzamelingen
Voordat we losgingen hebben
we geluisterd naar een verhaaltje over Kabouter Pim die
in het bos ook wel de pottenkabouter
werd
genoemd
omdat hij alle dingen die hij
spaarde in opgepimpte potten
bewaarde.

Van al dat geknutsel krijg je
wel zin in wat lekkers, tegen

limonade en een snoepje zeiden we dan ook geen nee!

Marktplaats
TE KOOP: PRIMA CENTRIFUGE VOOR THUIS OF OP
DE CAMPING
MERK:ERRES
VRAAGPRIJS 25 EURO

TE KOOP: VOOR DE
SPORTLIEFHEBBER EEN
PRIMA LOOPBAND
MERK: PIONEER
VRAAGPRIJS :450 EURO

W JAGER
BOELENSWEI 118
HOUTIGEHAGE
TEL:0512-341453

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 mei 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: 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 (Eerlijk en Helder)
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.

