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

Consulatiebureau gaat weer open
Op maandag 9 september zijn
de heren Antuma (wethouder)
en Wiersma van de GGD bij
Pl.Bel. geweest. Doel was om
de uitvoering van de gemaakte afspraken te bespreken.
Ook de wijze waarop door de
GGD is gecommuniceerd,
werd besproken.
Minke Adema (voorzitter P.B.)
opende het gesprek met het
uitspreken van ons ongenoegen over hoe er met betrokkenen is omgegaan. Met name
de handelwijze van de GGD.
U kunt dit nog nalezen in de
vorige ‘Nijs fan ‘e Loane’.
Beide heren erkenden dat het
zo niet had gemoeten.
Opmerkelijk was dat de heren
ontkenden dat er geen sprake
zou zijn van sluiting!
Met het doorverwijzen naar
Surhuisterveen en afspraken
af te zeggen, kun je niet
anders concluderen dan dat
de GGD niet van plan was hier
weer te komen. Bovendien
werd er door de verpleegkundige van de GGD tegen de
ouders gezegd dat het bureau
in Boelenslaan gaat sluiten.
Ook Antuma heeft meerdere
malen te kennen gegeven,
vraagtekens te zetten bij het
open houden van dit consultatiebureau. Deze aanwijzingen
waren voor iedereen voldoende dat er sprake was van sluiting! Het verweer van beide
heren was dat er niet elke

maand zitting zou kunnen zijn
omdat er soms te weinig kinderen zouden zijn. Dit zou dan
ook niet in strijd zijn met het
besluit van de gemeenteraad
om alle consultatiebureaus in
de dorpen open te houden.
P.B. zet hier een vraagteken
bij.
Nadat we de zaken besproken
hebben is afgesproken dat:
1.
Het consultatiebureau
in oktober weer open gaat.
2.
De ouders hiervan per
brief in kennis worden gesteld
en tevens hen verontschuldiging wordt aangeboden over
de door hun gevolgde procedure.
3.
Klachten over de werkwijze van de verpleegkundige
met
betrokkene
worden
besproken.
4.
In december weer een
gesprek met de GGD plaats
vindt over het aantal kinderen
dat op het consultatiebureau is
geweest en over de tevredenheid van de ouders.
P.B. zal het vervolg van deze
zaak nauwlettend in de gaten
houden.
Ook uw (ouders) bijdrage is
van groot belang om sluiting in
ons dorp te voorkomen.
Geef daarom uw ervaring door
aan Minke Adema.
Haar telefoonnummer is:
342405.
Plaatselijk Belang
Sietse Jonker
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Feestavond
Plaatselijk Belang
De feestavond vindt plaats
op 8 november 2013 in De
Smoutte. Aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie: zie
pagina 2. Uitnodiging volgt.

De Oanrin in Boelenslaan weer begonnen
Op donderdag 12 september
is de Oanrin weer van start
gegaan,om de twee weken is
er in de Smoutte een gezellige
middag voor de ouderen.
U kunt meedoen aan diverse
activiteiten of gewoon voor
een kopje koffie/thee binnen
lopen. Alles mag , niets hoeft.
Voor € 2,50 kunt u in de
Smoutte twee koppen koffie of

thee en een koek kopen.
De volgende oanrin is op 26
september, dan 10 oktober,24oktober, 14 november,
28 november en 12 december.
We gaan alleen maar leuke
dingen doen en u weet : alles
mag , niets hoeft.

wekom. Vier vrijwilligers van
de Oanrin staan dan voor u
klaar. Okje ,Roeliena, Paula en
Minke.
Wilt u meer informatie over de
Oanrin? Neemt u dan gerust
contact op met één van de vrijwilligers.

Het is altijd reuze gezellig en u
bent dan ook van harte

Wie weet tot ziens op één van
de Oanrin middagen.

Jan Booi wil graag Jeu de Boulen
Hallo mijn naam is Jan Booi,
even wat betreft de mooie Jeu
de Boulesbaan op het korfbalveld waar niks mee wordt
gedaan wat erg jammer is.
Daarom een oproep: zijn er
personen, mannen en vrouwen, die zin hebben om een

club op te richten. In eerste
instantie voor plezier, later als
club. Ik heb wel 3 sets ballen.
Hebben jullie interesse, neem
dan kontakt op met mij of een
mailtje naar jancoboy@gmail
.com Mijn naam is Jan Booi
Master de Boerstrjitte 8 tel.

0512-363389, wel graag ‘s
avonds. Mocht er genoeg
belangstelling zijn dan neem ik
contact met jullie op om een
dag of avond af te spreken op
het veld of via de dorpscourant.
Groet Jan Booi

Feestavond Plaatselijk Belang 8 November
Ook dit jaar organiseert plaatselijk belang weer een feestavond voor ALLE inwoners
van de Loane. Dit om de
saamhorigheid en leefbaarheid te bevorderen en zoals
elk jaar om alle vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet. Zo
wordt er niemand vergeten,
dus u bent van harte welkom
op 8 november om 20.00 uur
in de Smoutte. We hebben ook
dit jaar Klún en Knoffelhakke
kunnen reserveren voor deze
avond. De titel van het programma is: Hé buorman! U
krijgt tegen die tijd een uitnodiging in de bus, maar hou deze
datum in de gaten.
Wel even weer opgeven , dit
kan bij Anneke v.d. Veen: tel.
342668 of Minke Adema : tel.
342405. We verwachten weer
een volle zaal !
Minke Adema

“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

Zwemarrangement de Kûpe en Haersmahiem
Evenals voorgaande jaren
bieden
woonzorgcentrum
Haersmahiem en zwembad
de Kûpe weer een zwemarrangement aan. Vanaf 5
september tot en met 19
december
2013
kunnen
bewoners, extramurale cliënten en 55-plussers woonachtig
in Achtkarspelen hier weer
gebruik maken van maken.
Met dit unieke arrangement
combineert u sportiviteit,
ontspanning en gezelligheid.

Vanaf 09.30 uur zwemmen in
de Kûpe; 11.00 uur ge-zamenlijk koffiedrinken in de Kûpe;
12.00 uur een warme maaltijd
in
het
restaurant
van
Haersmahiem.
De kosten voor het arrangement zijn € 11.50 per keer. Het
zwemmen kan zelfstandig,
maar kan ook onder begeleiding. Er zijn diverse handige
hulpmiddelen waarmee u op
een veilige manier in het water
kunt komen.
Wanneer u zelf niet naar het

zwembad kunt komen, is dat
geen probleem. Het vervoer
kan voor u worden geregeld.
De kosten voor het vervoer zijn
€ 0.22 per kilometer. Dit kunt u
per keer betalen aan de chauffeur.
Wilt u meer weten over het
arrangement, of wilt u zich
aanmelden, dan kunt u contact
opnemen met de receptie van
Haersmahiem 0511-549898.
Daarnaast is er ook informatie
te vinden op de website van de
Kûpe: www.dekupe.nl

Opening Achtkarspelen 675: Monumentaal genieten
Het was ‘monumentaal genieten’ zaterdagmiddag 14 september bij de opening van
Achtkarspelen 675 jaar in
Gerkesklooster.
Na een inleiding door het
jeugdkorps van Gloria Deï,
Klaas van Der Schuit en
Wâlddichter Ate Grijpstra
opende burgemeester Gerbrandy de historische maand
met een speech over de eigenzinnigheid en het verlangen
naar zelfstandigheid van de
inwoners van Achtkarspelen.
Deze zouden zich uiten in een
eigengereid beleid ten aanzien
van aansluiting bij andere
gemeenten en in de cultuur.
De ‘Waldman’ of ‘Waldpyk’ is
trots op zijn karakter en het
beleid is erop gericht die trots
handen en voeten te geven.
Er werd afgetrapt met het hijsen van de vlag en de officiële
opening van 3 historische
fietsroutes, uitgezet door
Simon Hoeksma uit Drogeham. Burgemeester en

genodigden bezochten een
aantal monumentale panden in
Gerkesklooster, Augustinusga
en Buweklooster en lunchten
bij minicamping Blauforlaet
onder Augustinusga.
‘s Middags werd genoten van
een bierproeverij in het voormalige brouwhuis van het
klooster Jeruzalem, de tegenwoordige Nederlands Hervormde kerk.
Deze werd verzorgd door
amateur bierbrouwersvereni-

ging De Koperen Tsjettel.
De samenwerking tussen
Stichting Oud Achtkarspelen,
Bibliotheken Noordoost Fryslân en Stichting Keunst-krite
Twizel heeft een prachtig programma opgeleverd met veel
activiteiten voor jong en oud.
Voor een overzicht kijkt u op
www.achtkarspelen.nl/675jaar.
De maand wordt feestelijk
afgesloten op zaterdag 26
oktober a.s.

Lezingen Stichting Oud-Achtkarspelen
* Dinsdag 12 november 2013
aanvang: 19.45 uur
Lezing: Het teken van het
beest, Achtergronden van het
onderzoek naar de viervoudige moord door dhr. L. Henstra
Locatie: Bibliotheek B.J. Schurerweg 14 Surhuisterveen
* Dinsdag 14 januari 2014
aanvang: 19.45 uur
Lezing: Amerikagangers
Emigranten uit de periode

1820 – 1970 door dhr. K.
Henstra
Locatie: Bibliotheek Kerkstraat
51 Buitenpost
* Dinsdag 11 maart 2014
aanvang: 19.45 uur
Lezing: Kloosters in Achtkarspelen door dhr. R. Bijma en
dhr. D. Veenstra
Locatie: Bibliotheek Kerkstraat
51 Buitenpost
De lezingen zijn gratis. Voor

vragen kunt u terecht bij de
bestuursleden van de Stichting
Oud-Achtkarspelen:
voorzitter:
Ben
Datema
Kootstertille tel: 0512- 332855
secretaris: Atty van der Heide
Kootstertille tel: 0512-331247
penningmeester: Anne van
Lune Buitenpost tel: 0634326641

www.nijsfaneloane.nl
9e Spelweek weer achter de rug
De spelweek ligt al weer enkele weken achter ons. Als spelweek kunnen we terug kijken
op een goed geslaagde en
gezellig verlopen week.
Als spelweekcommissie komt
het er dan op aan, na een aantal maanden van voorbereiding, hopen we dat er volop
aan de activiteiten wordt deelgenomen en toeschouwers
plezier beleven aan het programma.
Om een spelweek goed te
kunnen organiseren werken
we nauw samen met de
Smoutte en de korfbalvereniging. Ook hier zijn veel vrijwilligers in het spier om zaken te
regelen.
Bij de start van de spelweek
bleek het mogelijk maken van
een spijkerdorp een schot in
de roos. Na het oplaten van de
ballonnen als startsein werd er
wat afgetimmerd en de jeugd
was fanatiek in de weer met
hamer en spijkers.

Het traditionele volleybaltoernooi werd gewonnen door het
team van Jan Boomsma
gevolgd door de Spelweekcommissie en het team van
Anita de Boer. De volgende
dag stond er voor de jeugd
een speurtocht op het programma en was het ‘s avonds
tijd voor het cartrekgebeuren.
De vele toeschouwers zagen
bij de mannen Willem Boersma en bij de vrouwen
Siebrigje de Vries met de eer
strijken. Na afloop kon er in de
Smoutte nog even na worden
gepraat onder het genot van
een drankje en leuke muziek.
De donderdag stond er weer
een Zeskamp op het programma met o.a buikschuiven. Ook
hier werd het team van Jan
Boomsma eerste, gevolgd
door de Pluto’s en de
Catreintjes.
De dag erna kwam clown
Japio langs met zijn minidraaimolen en waren er weer 17
acts te bewonderen tijdens de

druk bezochte Play Back
Show. Zoals ook de vorige edities had de jury een lastige
taak om een winnaar aan te
wijzen. Bij de jeugd werd dit
Hielkje Bouma die een prima
Jannes neerzette en bij de volwassenen werd dit Janet
Gjaltema met een immitatie
van Elvis. Na afloop bleef het
nog lang gezellig met muziek
van Johan Mud.
Als afsluiting konden sportieve
dorpsgenoten nog een fietstocht in de omgeving maken.
Na een tocht van zo’n 30 kilometer werd de Smoutte weer
bereikt en zat de spelweek
2013 er weer op. De spelweekcommissie wil iedereen
ook namens de Smoutte en de
korfbalvereniging bedanken
voor sponsoring, deelname,
ondersteuning en het als toeschouwer aanwezig zijn. Voor
een foto verslag van alle activiteiten zie jvdk.mysites.nl
Tjeerd Boomsma.
spelweekcommissie

Doe je mee aan Achtkarspelen in
dialoog op 8 november 2013?!?!
Nederland in Dialoog 2013: Een feest van Halen en Brengen!
Van 4 tot en met 10 november 2013 is het weer zover: in de Week van de Dialoog wisselen rond
24.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit. Daardoor ontstaan
nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties. De
uiteenlopende achtergronden van deelnemers dragen bij aan het vergroten van kennis over elkaar
en vormen de basis voor prettig samen leven, wonen en werken.
De eerste Dag van de Dialoog werd in 2001 in Rotterdam georganiseerd. Het netwerk Nederland
in Dialoog is inmiddels landelijk en lokaal in zo’n 90 steden en dorpen actief. Coördinatoren,
partners, ambassadeurs, trainers en vrijwilligers zetten zich elk jaar weer in om de Week van de
Dialoog te organiseren.

Op 8 november 2013 wordt de eerste dag van de dialoog in
Achtkarspelen georganiseerd.

Vorig jaar hebben voor het eerst 3 Friese gemeenten meegedaan, Leeuwarden, Heerenveen en
Drachten (Smallingerland). Ik was erbij in alle 3 plaatsen en het was een succes!
Het lijkt me mooi en zinvol als we dit jaar in onze gemeente Achtkarspelen ook mee gaan doen.
We hebben hier prachtige dorpen met veel enthousiaste en actieve mensen die graag met een
ander in gesprek gaan, om meer begrip voor elkaar te krijgen en eventueel samen activiteiten op
te pakken.
Voor wie: Ieder die graag in gesprek wil met anderen in zijn of haar omgeving. Die graag open
hoort naar wat er in anderen omgaat en anderen wil laten delen in wat er in hem of haar leeft.
Mensen die gaan voor meer verbinding met anderen. Mensen die het verschil willen maken!

Ik wil meedoen!
Meedoen aan Nederland in Dialoog in onze gemeente Achtkarspelen op 8 november 2013 kan op
verschillende manieren:
-

Als deelnemer aan een dialoogtafel

-

Als tafelorganisator. Als je/U een ruimte beschikbaar wilt stellen en mee wilt helpen
mensen uit te nodigen om op 8 november in dialoog te gaan.

-

Als gespreksleider. Als je/U een training wilt volgen om op 8 november 2013 in
Achtkarspelen een groep te begeleiden in een Dialooggesprek.

-

Als sponsor. Als je/U dit een goed idee vindt en je/U wilt en kunt op een andere manier
iets bijdragen. Een ruimte, geld, hapjes en drankjes, mensen die willen helpen of…….

Je kunt je aanmelden/opgeven bij:
Martje Schuring; Coördinator Achtkarspelen in Dialoog
Groningerstreek 33
9871PG Stroobos
Mail: info@martjeschuring.nl
Telefoon: 0512 351588 of mobiel: 06 11 92 73 23 Bij geen gehoor graag inspreken!
Je/U bent welkom!
Kijk op www.frieslandindialoog.nl voor meer informatie.

Muziekschool De Wâldsang
Even voorstellen…..Streekmuziekschool de Wâldsang:
“Aangenaam!”
Met de gitaar op de rug, de
drumstokjes onder de snelbinder of de pianoboeken in de
tas melden velen zich wekelijks voor hun muziekles bij
streekmuziekschool
de
Wâldsang. De ene al aardig
virtuoos na een paar jaar les,
de ander beginnend en ontdekkend. Want muziek is leuk
en nog goed voor je ook
(www.muziekmaaktslim.nl).
Geen
wonder
dat
ook
menigeen overweegt om
muziekles te gaan nemen.
Volwassenen bij wie het er
nooit van kwam. En natuurlijk
kinderen die het cool lijkt! Aan
diegenen
stelt
streekmuziekschool De Wâldsang

zich hierbij graag nader voor.
Met meer dan 25 leslocaties
verzorgt zij ook in jouw buurt
allerlei leuke muzieklessen.
De Wâldsang is sinds 1969 de
muziekschool in Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel.
Zo’n 1500 cursisten hebben er
momenteel les op een groot
aantal instrumenten in allerlei
muziekstijlen,
van
pop,
klassiek, hafabra en meer. Om
de twee jaar zijn er muziekdiploma’s te behalen.
Daarnaast is er volop aandacht voor samenspel binnen
popbands, ensembles, koren
en orkesten. Concerten en
voorspeeluren bieden regelmatig gelegenheid om op te
treden voor publiek. Alle

Wâldsang docenten hebben
een muziekvakopleiding en
ruime ervaring binnen het
muziekonderwijs. Het aan de
Wâldsang
toegekende
keurmerk ‘Kunstkeur’ staat
garant voor kwaliteit.
Voor een meer uitbreide kennismaking en aanmelding verwelkomen wij je graag op
www.muziekschooldewaldsang.nl, met ons lesaanbod,
leslocaties, activiteitenoverzicht, tarieven, e.d. Onder het
kopje “Organisatie” stellen de
docenten zich er graag voor.
En voor informatie kun je natuurlijk contact met ons opnemen: info@muziekschooldewaldsang.nl of 0511 541616.
En als je wilt kun je je ook aanmelden voor een gratis kennismakingsles. “Aangenaam!”

Fotoverslag spelweek met foto’s van Joop en Geurt

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: 15 november 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 0512342668
Plaatselijk Belang vergadert op de
volgende datum: 8 oktober, 12
november en 10 december.
Aanvang 19.30 uur.
Ook lid worden van Plaatselijk
Belang? Neem dan ook contact op
met Anneke van der Veen.

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.

