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Jaarlijkse feestavond
Hoe krijg je de kinderen aan
het bewegen en waarmee doe
je ze een plezier op het
schoolplein ? Dat was het uitgangspunt om van het schoolplein een speelplein te maken.
Mede door het project “Hartstikke gezond in Boelenslaan”
zijn we in staat geweest het
plein om te toveren tot speelplein. Het project kon worden
gerealiseerd door twee acties
te houden, rommelmark en
Jantje Beton loten verkopen.
Uit het project Hartstikke
Gezond van de Gemeente
Achtkarspelen. hebben wij
een bedrag van € 2000,=
mogen ontvangen, waarvoor
wij de gemeente Achtkarspelen zeer dankbaar zijn. De
gemeente zet met dit project
in om kinderen meer in beweging te krijgen. Daarnaast werden er door Tjerk v/d veen uit
Boelenslaan twee hele mooie
picknick banken gemaakt.
Sytze Hansma, ook uit Boelenslaan, maakte in school
nog een mooie stellage waar
het speelmateriaal in opgebor-

gen kan worden. Dank daarvoor! Dinsdag 30 september
om 13.00 uur werd het speelplein officieel geopend. Dit
gebeurde op feestelijke wijze.
De opening werd verricht door
mevr. Marjan de Boer Klunder
van de gemeente Achtkarspelen. Zij ondersteunt de scholen. Helaas liet het weer ons
een beetje in de steek. De
aanwezige belangstellenden
konden toch een goed beeld
krijgen van het geheel vernieuwde plein en de nieuwe
speelmaterialen. De kinderen
konden daarmee, het was
gelukkig even droog, naar hartelust gaan spelen. Zo is er
een twister en hinkelblok op
het plein gemaakt. Tevens is
het plein voorzien van lijnen,
cirkels en voetstappen. Dit
allemaal in groen, geel rood,
blauw en oranje. Ook is er een
nieuw duikelrek, een basketbalpaal et cetera bijgekomen,
eigenlijk te veel om op te noemen. Ook de speelpleincommissie werd nog even in het
zonnetje gezet.

Op vrijdag 31 oktober houden
we onze feestavond in de
Smoutte. De avond begint
om 20,00 uur. Dit keer kunt u
genieten van een optreden
van cabaret ´by heech en by
leech´.
Verder gaat onze d.j. Siebe
Bruining voor de muziek zorgen.
De avond is bedoeld om de
leefbaarheid en saamhorigheid te bevorderen in ons
dorp. Tevens willen we alle
vrijwilligers en iederéén die
hier een steentje aan bijdraagt, bedanken voor hun
inzet. Alle inwoners van de
Loane zijn dan ook van harte
welkom.
Het is wel de bedoeling dat u
zich even opgeeft, dit kan bij
Minke Adema tel. 342405 of
Anneke van der Veen tel.
342668.
Er volgt nog een uitnodiging,
maar noteer deze datum
alvast in uw agenda of zet
hem op uw kalender zodat u
hem niet mist.
Minke Adema

Gezellige spelweek weer achter de rug
De in augustus gehouden
spelweek ligt al weer enige tijd
achter de rug en is inmiddels
volgens goed gebruik afgesloten met een evaluatie. De conclusie is dat er met tevredenheid terug mag worden gekeken naar de aangeboden activiteiten.

de activiteiten werden er pannenkoeken gebakken en was
er ook tijd voor een ijsje en
andere lekkernijen. Aangezien
er veel buitenactiviteiten
waren georganiseerd waren
we blij dat het weer mee zat.
Zo af en toe wel een bui maar
over het algemeen hadden we

Zoals afgesproken lag het
accent deze keer mee op een
leuk programma van de jeugd.
Gelet op de vele positieve
reacties die we kregen zijn we
hier meer dan in geslaagd. Het
wigwamdorp met saloon,
luchtkussen, rodeostier en een
7 meter hoge en 600 kilo
zware totempaal was een
schot in de roos. Het beschilderen van de totempaal haalde zelfs met een grote foto de
Leeuwarder Courant en het
was hartverwarmend hoe de
jeugd met veel overgave de
kwast wist te gebruiken. Met
het bestuur van dorpshuis de
Smoutte is afgesproken dat de
totempaal een plek krijgt op
het terrein.
Verder werd de jeugd vermaakt met ponyrijden, werd er
een knutselochtend gehouden
en kon er worden genoten van
poppentheater Punch. Tijdens

geen klagen. Jammer genoeg
begon het met regenen toen
de huifkartocht naar de Lits
River Ranch werd gehouden.
Hierdoor kon de vossenjacht
niet worden gehouden en
moest er uitgeweken worden
naar binnen.
Ook voor de ouderen was er
weer een programma. Bij de

start van de spelweek kon men
deelnemen aan de bingo, dit
jaar waren er minder deelnemers dan vorige jaren. Dit had
mogelijk te maken met de leeftijdsgrens die we hadden
gesteld en misschien ook met
het feit dat de wielerronde in
Surhuisterveen werd gehouden. De sfeer was er niet minder door, tussen de bedrijven
werden er lekkere hapjes
geserveerd en konden er
leuke prijzen worden gewonnen.
Ook het traditionele volleybaltoernooi stond weer geprogrammeerd en er werd weer
fel gestreden om de wisselbeker die dit jaar ging naar het
team van Anita de Boer. Na de
prijsuitreiking was het de
bedoeling dat er nog even na
kon worden gezeten in het
Loanehiem. Jammer genoeg
namen toen enkele mensen
het thema Wilde Westen wel
erg figuurlijk en gingen met
elkaar op de vuist. Er moest
zelfs een ambulance aan te
pas komen om een slachtoffer
af te voeren naar het ziekenhuis. Het zette een flinke domper op de tot dan toe vlekkeloos verlopen spelweek en alle

betrokken vrijwilligers waren
behoorlijk aangeslagen. De
dag na het incident werd er na
overleg besloten om toch door
te gaan met het programma
en activiteiten af te breken
wanneer er weer zou worden
gevochten.
Tijdens het bierpulschuiven en
het bierfietsen werd er onder
grote hilariteit gestreden om
de vleesprijzen. Bij de dames
was de eerste prijs voor
Siebrigje de Vries en bij de
heren was Johannes Kooistra
de gelukkige winnaar. Na
afloop kon er worden genoten
van muziek van Henk Mustang
en heerste er een gemoedelijke sfeer en het warme weer
maakte het mogelijk om ook
op het pas aangelegde terras
te zitten. Tijdens de zeskamp
streden 7 ploegen om de eer.
Op onderdelen waaronder pijl
en boog schieten, goudzoeken, spijkerslaan en boomstamzagen ontliepen de ploegen elkaar niet veel en bleef
het tot het laatst spannend.
Uiteindelijk waren het de
Daltons die de wisselbeker
mogen gaan verdedigen op de
voet gevolg door de altijd deelnemende ploeg van het Fryske
Wâld die voor deze gelegenheid was omgedoopt tot Texas

Wâld en Billy de Kid. Voorzitter
Tjeerd Boomsma maakte tijdens de prijsuitreiking ook de
namen van de winnende tuinen bekend. De eerste prijs
ging naar de Master de
Boerstrjitte 14, de tweede prijs
was voor de Brandewyk 2a en
de derde prijs was voor de
Blauwewyk 1.Verder bedankte
hij alle vrijwilligers en sponsoren voor het mogelijk maken
van de spelweek. Na afloop
was het erg gezellig met
muziek van Johan Mud en het
grote aantal bezoekers vermaakte
zich
opperbest.
Helaas kwam het ook hier
weer tot onvriendelijkheden en
was de commissie genoodzaakt om gevolg te geven aan

de eerder gemaakte afspraken
om de avond af te breken.
Jammer genoeg was het
gevolg dat ook goed bedoelende feestvierder hierdoor gedupeerd werden wat uitermate
vervelend was. Gelukkig hadden velen begrip voor het
standpunt. Op zaterdag werd
er afgesloten met een fietstocht die zich deze keer mocht
verheugen op een grote deelname. Mede door het mooie
weer waren er 70 mensen
afgekomen op de verrassingstocht die voerde langs camping De Watermolen in Opende, het blote voetenpad en
het Ot en Sien museum in
Surhuisterveen. De 30 kilometer lange tocht ging verder
langs de Jiltdyksheide, de
oude trambaan en Strandheem. Onderweg werden
deelnemers getrakteerd op
koffie met gebak. ‘s Avonds
kon er worden genoten van
een countryline groep en was
er weer er weer Schijt je Rijk
en werd de uitslag van de verloting bekend gemaakt. Na
afloop bleef het nog lang
gezellig in de kleine maar
sfeervolle tent.
Foto’s van Joop v/d Kuur:
jvdk.mysites.nl
Spelweekcommissie

Voor het eerst op een paard

Voor alles moet een eerste keer zijn, zeggen ze wel eens, maar
om als 75 jarige voor het eerst van je leven op een paard te
gaan klimmen, dat getuigt wel van lef. Mevrouw Aukje Bron liet
zich in ieder geval niet door haar leeftijd weerhouden aldus
Lotte Sietses. Wordt het volgende keer een bungeejump?

Lampionnen-optocht
De kidsclub en de avonturenclub organiseren dit jaar met
Sint Maarten een lampionnenoptocht door het dorp.
De optocht begint om 17.30
uur bij de Smoutte. We lopen
een route door het dorp en de
kinderen krijgen na afloop
iets lekkers bij de Smoutte.
Alle kinderen, jong en oud,
worden van harte uitgenodigd om met hun eigen lampion mee te lopen in deze
optocht.Het is de bedoeling
dat de ouders ook mee
lopen.Natuurlijk kunnen de
kinderen na de optocht op
eigen gelegenheid bij de deuren langs.Begin november
krijgen de kinderen van beide
basisscholen een briefje mee
naar huis met nadere informatie.

Jan van Zuilenskoalle in zomervakantie bijna volledig gerenoveerd
Een aantal ondernemers uit de
regio,
waaronder
Sytze
Hansma uit Boelenslaan is in
de zomervakantie druk bezig
geweest om de school van
nieuwe plafonds, goede isolatie en nieuwe vloeren te voorzien.In de nieuwe plafonds zitten de licht armaturen verwerkt, zodat het licht is nu
beter over de ruimte is verdeeld. Naast de nieuwe plafonds en lichten zijn daarna de
vloeren vernieuwd en voorzien
van linoleum. Er is gekozen
voor lichte maar ook warme
kleuren. De lokalen en gangen
zien er nu weer keurig uit. In
het speel werklokaal, het
lokaal van groep 1/2 is de
vloer voorzien van een zogenaamd
sportmarmoleum.
Hierdoor kan er door de kleuters nog beter “gegymd” worden.

De directiekamer is geheel
vernieuwd. Daar zijn namelijk
ook nieuwe meubels in gekomen.
De klus is echter nog niet
geheel geklaard. In de herfstvakantie zal namelijk de grote
ruimte en opknapbeurt krijgen.
Tevens zullen dan alle toiletten

een kleine “face lift” ondergaan.
Het geheel geeft de school
een frisse en rustige uitstraling.
Op de foto ziet u het onderbouwlokaal zoals het er nu uitziet.

Poetslessen op de Jan van Zuilenskoalle
Op donderdag 18 september
werd de Jan van Zuilenskoalle
bezocht door Akke Hofstee
van de GGD om alle kinderen
in de verschillende groepen
poetsles te geven. Zoals uit de
foto's blijkt gaat het niet om de
school schoon te poetsen,
maar om te leren hoe de kinderen hun tanden schoon kunnen houden.
Naast deze uitleg werd er ook
verteld dat je beter niet te vaak
ranja kunt drinken en dat fruit
eten veel beter is dan een
koekje in de pauze. Natuurlijk
wisten de kinderen dát al lang!

Jonge onderzoekers in het Hossebos
Op 10 september ging de
avonturenclub weer van start
met een uitstapje naar het
Hossebos . Onder prachtige
weersomstandigheden vertrokken we met maar liefst 25
kinderen richting Drogeham.
Het Hossebos is een speelbos
van Staatsbosbeheer met het
thema ‘water’en bevat een
terrein van ongeveer 1 hectare
met 6 poelen en verschillende
speeltoestellen waarmee de
kinderen zich heerlijk konden

uitleven. Maar er werd niet
alleen gespeeld, ook hebben
we Staatsbosbeheer geholpen
met het in kaart brengen van
de waterdiertjes die in de poelen leven.
Met schepnetten, zoekkaarten
en loepdoosjes die geleend
werden van Steunpunt N.M.E.
De Mieden, werd fanatiek
gezocht naar de verschillende
waterdiertjes. Er werden o.a.
bootsmannetjes, steekmuglar-

ven, poelslakken, schijfslakken, schaatsenrijders, watertorren, salamandertjes, kikkertjes en kleine visjes gevonden.
Maar het mooiste van dit alles
was een roze “crocsus calceus” , (een dure Latijnse
naam voor een populaire crocs
schoen) die Zoë verloren was
tijdens het scheppen in het
water, maar die Zoë gelukkig
zelf weer opgevist had op de
bodem van de poel!
Op de schoen na werden alle
diertjes weer losgelaten in de
poel.
Vervolgens gingen we nog
even spelen met z’n allen. Ook
ondergetekende waagde zich
op de wiebelschijven die over
de poel liggen. Maar hoe harder de knietjes knikten, hoe
erger de schijf begon te schudden en te trillen. Tenslotte lag
ik op handen en knieen en
durfde ik me niet meer te
bewegen. Maar ja, ik kon
moeilijk de nacht gaan doorbrengen op die schijf of 112
gaan bellen, dus onder grote

hilariteit van de kinderen en de
begeleidsters (bedánkt hoor
meiden, voor jullie steun,maar
niet heus) wist ik mezelf weer
in veiligheid te brengen zonder
een nat pak te halen!
Zelf heb ik het dus droog kunnen houden, maar dat kunnen
we niet van alle kinderen zeggen!
Er waren kinderen bij die zonder gêne in de sloot sprongen.
De mooie hagelwitte sokken
van Koendert waren zwart van
de modder en ik vraag me af of
Koendert’s moeder ze ooit
weer wit zal weten te krijgen.
Na een letterlijk ‘spetterend’
begin van een nieuw seizoen
2008/2009 arriveerden de kinderen van de Avonturenclub
weer rond 15.45 in Boelens-

laan. Natuurlijk hebben we nog
veel meer verrassingen in
petto: (onder voorbehoud)
Op 1 oktober hebben we een
sportieve activiteit in de gymzaal , meer informatie volgt
d.v.m de flyers die de kinderen
mee naar huis krijgen.
Ook krijgen we de langverwachte workshop acrogym
waarvan de proefles zal
plaatsvinden op vrijdagavond
3 0ktober van 7 uur tot 8 uur
en aansluitend daarop kunnen
de kinderen zich inschrijven op
nog 5 lessen, waarvan de kosten voor deze cursus waarschijnlijk rond de zeven en een
halve euro zal liggen.
Op 12 november kunnen de
kinderen naar de Techniekmiddag, verzorgd door dhr.

Van Popta, (maximaal aantal
deelnemers 15 kinderen).
En tot slot gaan we op 10
december met z’n allen kerstkoekjes bakken die mee naar
huis gaan in een zelfgemaakte
geschenkentas.

Op woensdag 10 september
’08
zijn
we
met
de
Avonturenclub
naar
het
Hossebos geweest.
Het Hossebos ligt aan het
Prinses Margrietkanaal in
Drogeham.
We gingen om 13.00 uur weg
vanaf de Smoutte en waren
met 6 auto’s.
Toen we er aan kwamen
moesten we eerst nog een
eindje lopen. We kregen van
Margreet een schepnetje en
een klein kokertje met een ver-

grootglas, waarin je beestjes
kon bekijken. En nog een klein
aquariumpje waarin we alle
beestjes konden verzamelen.
Er waren 6 vijvertjes met elk
een ander attribuut.
En in 1 van de vijvertjes stonden allemaal paddenstoelen
met veren er onder die bewegen.
Je moest dus in het midden
staan om er niet af te vallen.
Zo kon je dus van paddestoel
naar paddestoel springen.
Over een ander riviertje hing

een soort brug van hele dikke
touwen waar je over heen kon
lopen.
Er was ook nog een soort spinnenweb van touw dat boven
het water hing, daar kon je
over heen klauteren en klimmen.
Aan het eind van de middag
zijn we ook nog in de sloot
gesprongen.
Iedereen vond het een leuke
en geslaagde middag.

Over het programma van de
rest van het seizoen verklappen we nog lekker even niets,
maar het wordt weer een
geweldig programma vol met
verschillende activiteiten, dus
voor elk wat wils zou ik willen
zeggen.
De nieuwkomelingen van
groep 4 wensen we veel plezier bij onze superleuke
Avonturenclub!
Margreet Sietses

Willeke Bos

Schema van de clubs
Hallo jongens en meisjes van Boelenslaan en ouders natuurlijk, zoals jullie denk ik al wel weten
zijn de clubs weer begonnen. Hieronder staan alle data waarop er club gehouden wordt. Ook
staan de data voor de peutergym erbij. Dus schrijf de data op de kalender en kom ook! We
hebben weer allemaal leuke aktiviteiten voor jullie in petto!
Activiteiten van de peuterclub, peutergym, kidsclub en avonturenclub t/m januari 2009
17 sept.

kidsclub

1 okt.
3 okt.
10 okt.

kidsclub/avonturenclub
peutergym
peuterclub

15 okt.
21 okt.
31 okt.

kidsclub
theaterkaravaan
peutergym

5 nov.

kidsclub

11 nov.
12 nov.
14 nov.
19 nov.
28 nov.

sint maarten optocht
avonturenclub
peuterclub
kidsclub
peutergym

3 dec.
10 dec.

kidsclub
avonturenclub

12 dec.
17 dec.

peuterclub
kidsclub

9 jan.
14 jan.
21 jan.
28 jan.
30 jan.

peuterclub
kidsclub
avonturenclub
kidsclub
peutergym

Nieuws van de kidsclub
Het nieuwe seizoen van de
kidsclub is weer van start
gegaan. Op 17 september was
de eerste activiteit in de
Smoutte.
Er was een flinke opkomst van
25 kinderen! We hebben een
linnen tas versierd, reuze handig voor bv. de gymspullen of
bibliotheekboeken.
We hebben weer leuke activiteiten voor jullie in petto dit seizoen.
Op 1 oktober hebben we een

sport- en spelmiddag in het
gymnastieklokaal.
Op 15 oktober gaan we een
leuke vissenkom knutselen, en
op 5 november maken we een
Halloweenmobiel.
Op 19 november knutselen we
een spin.Op 3 december gaan
we iets lekkers maken,het is
dan natuurlijk ook bijna 5
december
Voor de kerst, op 17 december, maken we iets moois voor
in de kerstboom.

Na de kerstvakantie beginnen
we weer op 14 januari en
maken dan iets lekkers voor
de vogels.
Kinderen van groep 1,2 en 3
zijn van harte welkom in de
Smoutte, 1 keer in de twee
weken op de woensdagmiddag van 14-15 uur. De entree
is 50 cent.
Op beide basisscholen worden
flyers uitgedeeld.
Tot ziens bij de kidsclub!!!

Theaterkaravaan
Op dinsdag 21 oktober, in de
herfstvakantie, komt de theaterkaravaan weer langs in
Boelenslaan.

Poppentheater “Het @penstaartje” geeft dan een voorstelling in de Smoutte van
10.00 uur tot 11.30 uur voor

kinderen vanaf 4 jaar.
Schrijf het vast op de kalender!
De gezamenlijke clubs

Nieuw infobord geplaatst
Het infobord aan de Boelenswei is vernieuwd en verplaatst.
De verplaatsing van het bord
was noodzakelijk omdat op de
oude plek woningbouw zal
worden gepleegd. Ook was
het bord aan vernieuwing toe.
Sietse Jonker, Klaas Oosterhof
en Gjalt Adema hebben het
bord onder toezicht van Minke
geplaatst en de mensen van
de gemeente zullen het afmaken.

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
Bij de redactie is nog een vacature, neem contact op met één van de redactieleden.
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: 20 november 2008
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: 14 okt, 11 nov en 9
dec
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

