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Voorbereiding spelweek in volle gang
De spelweekcommissie is al
weer enige tijd bezig met de
voorbereiding van het programma. De spelweek wordt
deze keer gehouden van dinsdag 14 augustus t/m zaterdag
18 augustus.
Net als ieder jaar is het de
bedoeling dat het programma
de bewoners van jong tot oud
aanspreekt. Dit jaar hebben
wij extra aandacht willen
besteden aan de wat kleinere
dorpsgenoten. Vorig jaar werden wij als commissie plezierig verrast door de creativiteit
van de buurtverenigingen. Met
een aantal geweldige creaties
werd zelfs de krant gehaald.
Ook dit jaar hebben we voor
een thema gekozen, namelijk
sprookjes.
We hopen ook deze keer weer
te worden verrast met leuke
taferelen. Gebleken is dat
meedoen aanstekelijk werkt,
dus bedenk alvast wat voor
sprookje er kan worden uitgebeeld.
Om een spelweek te organiseren is geld nodig en vorig jaar
is gebleken dat de kosten
behoorlijk waren gestegen.
We sloten de boeken dan ook

met een negatief saldo.
Gelukkig hadden we nog een
kleine reserve en konden we
het tekort aanzuiveren. Dit
was voor ons geen reden om
bij de pakken neer te gaan zitten en hebben gekeken naar
verkrijgen van meer inkomsten.
Naast inkomsten uit sponsors
en de verkoop van loten hebben we ook een subsidie aangevraagd bij het Durk Pultrum
fonds. Daarnaast kunnen
inwoners een gokje doen tijdens een nieuw evenement,
namelijk Schijt je Rijk. De winnaar kan een bedrag van 300
euro mee naar huis nemen.
Zoals te doen gebruikelijk
komen wij met loten bij u langs
en we hopen dat u ons door
het kopen van de loten financieel steunt. Voor de start van
de spelweek krijgt u weer een
boekje met daarin het uitgebreide programma. Hoe dit er
verder uit komt te zien laten
we nog even in het midden.
In ieder geval hopen wij net
als vorig jaar weer op veel
deelname.
Tjeerd Boomsma, Voorzitter
spelweekcommissie.

In deze uitgave:
* Pagina 2: Diversen
* Pagina 3: Kidsclub/
Plaatselijk Belang
* Pagina 4: Colofon

Vacature
Binnen plaatselijk belang is
een vacature ontstaan voor
een nieuw bestuurslid. Het
nieuwe bestuurslid krijgt echter eerst nog geen specifieke
taak, wat de lasten wat zal
verminderen.
Eisen aan het nieuwe
bestuurslid:
* Moet het erg druk hebben
* Jong en dynamisch zijn,
minimale leeftijd is 18 jaar
* Bereid zijn 1 maal per
maand te vergaderen in de
Smoutte
* Waardering: Laag . Voor
applaus, solliciteren bij de
toneelvereniging o.i.d. en
niet op deze advertentie reageren
* Lid zijn van Plaatselijk
Belang Boelenslaan en hier
ook wonen
Voor verdere inlichtingen
kunt u contact opnemen met
voorzitter M.Adema tel.0512342405

www.nijsfaneloane.nl

Schoolplein Rommelmarkt op Jan van Zuilenskoalle
Op donderdag 28 juni houden wij
een "rommelmarkt" op het
schoolplein. Op die manier hopen
wij wat extra geld binnen te krijgen.
Met dat geld willen wij ons
schoolplein
aantrekkelijker
maken voor de kinderen.
Gedacht kan worden aan spel en
doe mogelijkheden. De invulling
daarvan hangt natuurlijk af van
de inkomsten.
Hierbij nodigen wij u dan ook uit
om op die dag, van 17.30 tot

19.30 een kijkje te komen nemen.
Misschien zit er nog iets leuks
voor u bij, u kunt nooit weten !
En wat écht niet onbelangrijk is,
hoe meer spullen er verkocht
gaan worden hoe leuker het
schoolplein voor de kinderen gaat
worden. En dat gunnen wij ze zo
!!!!!!!!
Alvast bedankt en hopelijk tot
ziens op de "rommelmarkt",
MR/OR, leerkrachten én kinderen
van de Jan van Zuilenskoalle,
Boelenslaan

Straatspeeldag op 13 juni bij Smoutte
Op woensdag 13 juni a.s. doen
onze scholen mee aan de VVN
Straatspeeldag. Van 9.15 tot
11.00 houden wij, "de Stile" en de
"Jan van Zuilenskoalle" een
gezamenlijke spelletjesochtend
op de Pieter Jellesstrjitte. U bent
als inwoner van Boelenslaan,
maar ook van daarbuiten van
harte welkom om de kinderen,
bijna honderd in getal, aan te
moedigen in hun spel.
De VVN Straatspeeldag is een
initiatief van de Verenigde
Verkeers Veiligheidsorganisatie,
Veilig Verkeer Nederland. In het
hele land vinden op deze dag
dergelijke activiteiten plaats.

De genoemde straat en de parkeerplaats naast "De Smoutte"
zullen dan ook die woensdagochtend voor alle verkeer worden
afgesloten. De bewoners van de
Piter Jellesstrjitte krijgen hierover
nog bericht. Voorzitter Minke
Adema van Plaatselijk Belang zal
deze Straatspeeldag openen.
Dit wordt gedaan op het parkeerterrein van het dorpshuis "De
Smoutte". Door mee te doen aan
de Straatspeeldag, willen wij de
aandacht vestigen op de onveilige verkeerssituaties in ons dorp.
Er wordt, zoals wel bekend, in
ons dorp soms behoorlijk hard
gereden.
Steeds vaker gebeuren er bijna

ongelukken met vooral op straat
spelende en fietsende kinderen.

Wij zullen Minke Adema bij die
gelegenheid vragen contact op te
nemen met de betreffende instanties. Deze instanties kunnen er
voor zorgen dat de verkeersveiligheid binnen ons dorp voor kinderen verbetert.
Met vriendelijke groet,
Diet Bruggemann-Holwerda
Directeur Chr. basisschool "De
Stile".

“Woeste Willem” meert aan in Boelenslaan
De schrik van de zeven zeeën,
zeerover 'Woeste Willem', was op
woensdagmiddag 11 april in de
Smoutte om 'landrotjes'van de
Avonturenclub te recruteren voor
zijn piratenschip 'De Dolfijn'.
Maar liefst 20 kinderen durfden
de uitdaging aan. Eén voor één
moesten ze bij W.W. komen en
werden ze ingeschreven in het
aanmonsterboek. Sommige kinderen vonden dat best wel griezelig, want W.W. zag er ook echt
woest uit. De zeerover was ook
erg gesteld op beleefdsheidsnormen, want je mocht niet zomaar

"ja" zeggen op een vraag, maar
hij wilde dat je dan ai ai kapitein
zei. Hij zwaaide regelmatig met
zijn haak. (zijn hand was hij verloren tijdens een gevecht jaren
geleden). Maar ja, om van 'landrotten' zeeschuimers te maken
was geen gemakkelijke taak voor
W.W. De kinderen moesten hun
piratenmoed tonen door verschillende opdrachten uit te voeren,
zoals het schip bevoorraden met
staafjes goud. (hindernisbaan in
de gymzaal), een kennisquiz op
het gebied van het piratenleven,
een stoer piratenlied zingen, een

piratengevecht houden, maar
dan met ballonnen, storm op zee,
(een ballon d.m.v. een rietje naar
de overkant blazen). Piraten op
vlotten met daar tussendoor
zwemmende haaien (tikkers), en
ook nog rooftocht: 2 piraten stonden in een grote cirkel met schatten. De andere piraten stonden
elk in een hoepel een paar meter
hier vandaan. Zij probeerden
schatten te stelen en in hun eigen
cirkel te leggen. Werden ze
getikt, dan moesten ze al hun
schatten weer terug leggen. Wie
had er aan het eind de meeste

schatten gestolen? Na elke
opdracht mocht er een ballon
door geprikt worden waarin een
stukje van een schatkaart zat.
Nadat alle opdrachten waren
gedaan, mochten de kinderen de
schatkaart in elkaar gaan puzzelen. Het bleek dat de schatkist
verborgen was op het adres
Brandewijk 4. In optocht vertrokken we met zijn allen naar dit
adres, waar al gauw de rode
schatkist gevonden werd in de
paardenstal. Woeste Willem
opende de schatkist met z'n mes
en deze bleek gevuld te zijn met
lekkers en een piratendiploma
voor elke nieuwbakken piraat.

Vanaf nu mogen we de kinderen
van de Avonturenclub geen 'landrotten' meer noemen, maar blij-

ken ze echte zeeschuimers te
zijn!
De avonturenclub

Nieuws van de kidsclub
Op 18 april was er alweer de laatste kidsclub van dit seizoen.
En…een hele bijzondere!
Deze middag moesten de kinderen namelijk een piratenschat
zoeken.Veel kinderen hadden
zich verkleed of geschminkt als
piraat. Om een schat te kunnen
vinden, heb je natuurlijk een
schatkaart nodig. Maar om deze
compleet te krijgen, moesten de
piraatjes eerst allemaal opdrachten doen. De eerste opdracht was
het maken van een piratenhoed.
Daarna gingen de kinderen in
groepjes onder leiding van een
vrijwilligster een route door de
nieuwbouwwijk lopen. Bij een
aantal huizen moest een
opdracht worden gedaan zoals
een spelletje en een quiz. Onderweg stond er een lekker pakje
drinken en een Kapitein Koek
voor de kinderen klaar.
Als de opdracht klaar was, mocht
er een stukje van de schatkaart

uit de enveloppe worden gehaald. Alle stukjes moesten bij
aankomst in de Smoutte aan
elkaar worden geplakt, en er
kwam een echte schatkaart
tevoorschijn. Daarop stond, dat
de schatkist ergens in de
Smoutte moest liggen. De piraten
gingen op zoek en vonden de
schat! Daarin zat voor elk kind
een Piratendiploma en een schat-

kistje met snoep. Tot slot kregen
de kinderen nog een ijsje.
Het was een geslaagde middag,
met zonnig en droog weer.
In oktober starten we weer met
de kidsclub voor de kinderen van
groep 1 tm groep 3.
Alvast een hele fijne zomervakantie gewenst!
Vrijwilligsters van de Kidsclub.

Nieuws van Plaatselijk Belang
Met het trapveldje moeten we
nog even geduld mee hebben,
voor het hekwerk is de vergunning aangevraagd en deze procedure heeft een bepaalde tijd
nodig.
Dus alle vrijwilligers kunnen nog

even van hun eigen bezigheden
genieten voordat ze los kunnen
met de werkzaamheden.
Voor de jeugd is het natuurlijk een
teleurstelling want die staan te
trappelen om een balletje te trap-

pen, ook Plaatselijk Belang is hier
niet blij mee maar we houden de
moed er in.
We gaan er maar van uit dat alle
goede dingen langzaam komen.
Als er nieuws is hoort u weer van
ons.

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
Durk Roffel, Speklaan 2f, 9233 LK Boelenslaan. Tel: 0625-170015 durk@nijsfaneloane.nl
Geurt Pieter Maassen van den Brink, Domela Nieuwenhuisstraat 5, 9233 KN Boelenslaan.
Tel: 0653-310521 geurt@nijsfaneloane.nl (vanaf 1 juli Feanbei 4, 9231 NB Surhuisterveen)
Nijs fan ‘e Loane is sinds juli 2006 ook op internet te vinden: www.nijsfaneloane.nl. Het is de
bedoeling om hier ook online dezelfde versie van de krant te plaatsen zodat ‘Loansters om
útens’ de krant overal ter wereld ook kunnen volgen.
Uiterste inleverdatum voor de volgende krant is: 27 juli 2007
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:
12 juni , 11 september, 9 oktober,
13 november en 11 december
2007. Aanvang 19.30 uur.

De adresgegevens van de Loanster raadsleden:
Gerda Postma, De Wyk 14, 9233 MA
Boelenslaan, 0512-341369 (PvdA)
g.postma14@chello.nl
Anneke Jongejan, Parksterreed 3, 9233 LS
Boelenslaan, 0512-341706 (PvdA)
ajongejanveenstra@hotmail.com
Hoeke de Jong, Blauwewyk 15, 9233 KX
Boelenslaan, 0512-364950 (GBA)
hoeke15@hotmail.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
kontakt 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 Okje Snip op 0512-341250 of Betty
Fokkinga op 0512-342649

