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Nieuwe naam voor jeugdsoos

Met de nieuwe opzet van de
jeugdsoos moet ook een
naam komen. Met dit idee
werd aan de jeugd gevraagd
om er een te bedenken. Er
kwamen begin dit jaar een
stuk of wat namen binnen en
er werd er een uitgekozen.
Deze naam is door een graffitispuiter op de muur van de
jeugdsoos gespoten. 10 april
was de feestelijke onthulling,
met een hapje en drankje. De
vrijwilligers hadden op wat
meer nieuwsgierige dorpelingen en ouders gehoopt. De
nieuwe naam is geworden ’t
HONK, deze is bedacht door
Hendrik Bos. Hij heeft hiermee
een waardebon gewonnen.
Nadat Margreet Sietses het
openingswoord had gedaan
mocht Hendrik de door hem
bedachte naam onthullen.
Daarna was er nog de gelegenheid om gezellig na te praten en met de Wii te spelen.

Ook kon je bij Yvonne, onze
stagiaire van het jeugdwerk,
een henna tattoo laten zetten.
Ook dit was een succes.
8 Mei was er weer een gezamenlijke soos(incl. groep 7 en
8 basisschool) voor deze
avond is een film gekozen.
Omdat het begin mei is leek
het de vrijwilligers gepast om
een oorlogsfilm te presenteren. Het was de film
Oorlogswinter naar het boek
van Jan Terlouw.
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OPROEPEN!!
Plaatselijk Belang zoekt voor
een eventueel op te zetten
dorpssteunpunt twee vrijwilligers om de zaak te coördineren. De spelweekcommissie
zoekt nog kandidaten voor
de playbackshow in de spelweek, op donderdag 13
augustus. Opgave tot 4 juli
bij Lammert van der Veen
(341739)

Jan van Zuilenskoalle op wereldreis

Op vrijdagavond 24 april hield
obs Jan van Zuilenskoalle uit
Boelenslaan haar jaarlijkse
feestelijke ouderavond in
dorpshuis De Smoutte in de
vorm van een musical. De zaal
zat ook dit jaar weer helemaal
vol. Het thema van deze avond
was de wereld rond op zoek
naar geluk oftewel zoek uit wat
mensen in een andere cultuur
gelukkig maakt.
Het decor zag er prachtig uit in
de vorm van een wereldbol
met daarop allemaal mensen
uit verschillende culturen.
Meester vond al zijn leerlingen
er echter nogal verdrietig uit
zien, ze waren niet gelukkig.
Hij stelde voor om het geluk te
gaan zoeken in andere landen,
want geluk zit soms in hele
kleine dingen. De kinderen
kregen opdracht om allemaal
een land uit te kiezen waar ze
graag naar toe zouden willen
gaan en daar te ontdekken
waar de mensen gelukkig van
worden.
De wereldreis begon in China.
Op Chinese muziek beelden
de kinderen dingen uit die te
maken hebben met de
Chinese cultuur, waaronder
rijst eten. Gezellig met de hele
familie eten maakte de
Chinezen
erg
gelukkig.

Vervolgens ging de reis naar
Amerika. Leuke dansjes werden er vertoond op o.a. Once
upon a time in the west en
Let’s twist again. Er werd geëindigd met de Coca Cola zong,
want in Amerika worden ze
gelukkig van Coca Cola.
Daarna naar Hawaï waar ze
vrolijk werden van mooie rok-

waar zelfs het monster van
Lochness te zien was. De vlag
van Schotland brengt daar
geluk. In Oostenrijk waren ze
gek op skiën en après-ski.
Heidi was ook aanwezig. Zij
vertelde dat ze gelukkig worden van chocola en van jodelen.
Op een echte tandem werd de
reis voortgezet naar de woestijn van Marokko. Ook hier
worden ze gelukkig van water,
want dat hebben ze daar niet
veel en ’s avonds swingen ze
er op los. Enkele gesluierde
dames dansten op de nieuwste Marokkaanse hits. De reis
eindigde in Spanje waar prachtig uitziende flamencodanseressen optraden en zelfs een
heuse stier op het toneel verscheen.

jes, fleurige bloemen en zonneschijn. In Rusland was het
erg koud, maar daar werden
ze erg gelukkig en vrolijk van
Wodka. In Zuid Afrika werd er
o.a. een regendans uitgevoerd. De mensen daar worden erg gelukkig van water.
Ook Griekenland werd aangedaan. In mooie Griekse gewaden werd de sirtaki gedanst.
Vervolgens naar Suriname
waar eten gelukkig maakt en
waar ze erg lekkere rijst hebben. Daarna naar Schotland

Na deze wereldreis kwamen
de kinderen terug en toonden
de souvenirs die ze onderweg
hadden gekregen. Alle kinderen zongen tot slot het lied 15
miljoen mensen. Ze hebben
laten zien dat overal geluk is,
maar dat iedereen gelukkig is
op z’n eigen manier. Elk kind
kreeg als aandenken een heel
klein stukje aarde mee naar
huis in de vorm van een
wereldbol sleutelhanger. Het
was een zeer geslaagde
avond.

Geurt en Petra getrouwd op 01-05-2009
Op 1 mei zijn de redacteur van
het Nijs fan ’e Loane, Geurt en
Petra in het huwelijksbootje
gestapt. Reden voor het

dag een stukje in het Nijs te
plaatsen.
Anneke en Minke zijn namens
het bestuur bij de jonggehuwFoto’s: Geert Huisman

We wensen Geurt en Petra
nogmaals heel veel geluk en
een goede vaart met hun
huwelijksboot.
bestuur van plaatselijk belang
om over deze voor Geurt en
Petra zo belangrijke en mooie

den langs geweest met de felicitaties,een bloemetje en een
cadeaubon.

Het bestuur van plaatselijk
belang.

Fotowedstrijd Plaatselijk Belang
De lente, dat is de tijd voor
nieuw leven, de natuur is dan
op z’n mooist. Het bestuur van
Plaatselijk Belang roept u op
om een foto te maken van een

moederdier met jong(en). De
mooiste foto wordt beloond
met een leuke prijs. Een jury
gaat bepalen welke foto uit de
inzenders ze het mooiste vin-

den. De foto kan bij Minke
Adema worden ingeleverd
voor 7 juni 2009.
Adres: Spekloane 31, 9233LL
Boelenslaan

Jeu de Boules in Boelenslaan?
Bewegen is belangrijk en
zeker voor ouderen, daarom
wil het bestuur van plaatselijk
belang graag van u weten of er
belangstelling is voor het jeu

de boules. Het is geen zware
sport/spel dus er kunnen velen
aan mee doen. Is er voldoende
belangstelling voor dan wil
plaatselijk belang zich inspan-

nen om de aanleg van een jeu
de boules baan te realiseren.
Reacties verwachten we bij
Anneke v/d Veen tel.342668 of
Minke Adema tel. 342405

Komt er een dorpssteunpunt?
Plaatselijk Belang van Boelenslaan wil graag dat alle
inwoners met plezier in hun
dorp willen wonen. Daarom wil
het bestuur graag van u weten
of u eventuele wensen heeft
om het wonen nog aantrekkelijker te maken. Een bijdrage

aan dat woongenot zou het
instellen van een dorpssteunpunt kunnen zijn.
De opzet van een dergelijk
steunpunt is het helpen met
kleine dingetjes die je moeilijk
zelf kan doen.
Een paar voorbeelden:

* Het ophangen van een schilderij
* Kleinigheidje in de tuin verrichten
* Boodschapje voor iemand
doen
* Gewoon een bezoekje brengen

* Televisie en andere elektronische apparaten instellen
* Lekke fietsband plakken
We hopen dat u dit rijtje wilt
aanvullen, zodat er straks een
complete lijst in het Nijs fan ’e
Loane kan worden geplaatst.
Uiteraard zijn hier vrijwilligers
voor nodig die zich willen
inzetten. Jongeren zijn heel

goed in het instellen en
omgaan met de moderne elektronica, dus zij zijn ook van
harte welkom. We denken dat
er 2 mensen nodig zijn die de
aanvragen willen aannemen.
Zij beschikken over de lijst met
vrijwilligers. De vrijwilligers
hebben vooraf opgegeven
waar ze voor kunnen worden

ingezet. Als zich veel vrijwilligers opgeven, kost het per
persoon ook weinig tijd, dat
spreekt vanzelf.
We verwachten dat velen van
u dit een goed initiatief vinden.
Uw reacties zullen enthousiast
ontvangen worden. U kunt
deze kwijt bij Minke Adema.
Tel.342405

Nieuws van CBS ‘De Stile’

Naar de boerderij!
Op maandag 30 maart zijn wij,
de kinderen van groep 1 en 2
naar de boerderij van familie
Pool geweest. We troffen het,
want het was een mooie zonnige dag. We mochten eerst
eieren uit het kippenhok halen.
Er zaten 7 eieren in. Daarna
liet Joke de kippen vrij uit het
hok en mochten we de kippen
voederen. Dit was ontzettend
leuk! Na de kippen gingen we
na de koe met 2 kalfjes. We
mochten even in het hok kijken, een hele belevenis. Van
dichtbij zijn de koeien wel erg
groot! Daarna gingen we met
alle kinderen naar de stal van
de schapen en de lammetjes.
We zagen 1 lammetje die is

afgestoten door zijn moeder.
Dit lammetje krijgt daarom uit
de fles te drinken. Wij mochten

het flesje even vasthouden
maar voordat iedereen de fles
even vastgehouden had, had
het lammetje de fles al leeg!
We kwamen erachter dat de
vacht van een schaap heel erg
zacht lijkt, maar eigenlijk heel
stug voelt. Ook hebben we in
deze stal nog geitjes gezien en
we hebben ze brood gevoerd.
Op het laatst zijn we nog naar
Lisette geweest. Lisette is een
hele mooie en lieve pony. De
kinderen die wilden mochten
een klein ritje op de pony
maken. Dit was natuurlijk helemaal geweldig! Het was een
super leuke middag, we hebben allemaal erg genoten.
Bedankt Joke, voor de leuke
middag!

Tjitske naait beroemde vlaggen
Engeland over een middenstip
ligt.
Deze is vorige week woensdag door haar gemaakt.
De Dokkumer Vlaggen Centrale brengt Tjitske dan de
stroken (in het geval van de
Amstel vlag zeven stroken),
die Tjitske aan elkaar moet
zetten.
Vervolgens moet de vlag wordne opgevouwen, en dat
gebeurt (als het weer het toelaat) op het weiland naast de
deur. Tijdens het bezoek was
Tjitske in afwachting van de
grote vlag die naar Engeland
moet, bezig met vlaggen voor
een touroperator
Tjitske Gal van het Dwarsdjip
naait vlaggen voor de Dokkumer Vlaggen Centrale.
Eigenlijk doet ze haar hele
leven al niet anders dan achter
een naaimachine zitten. Deze
maand kreeg ze echter een
hele bijzondere opdracht: het
naaien van de vlag, die op de
middenstip heeft gelegen tijdens de bekerfinale van FCTwente tegen SC Heerenveen.
Ook is er binnenkort een vlag
van haar te bewonderen die in
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Nieuws van de Krea-Club
Zoals de meeste van jullie
denk wel bekend, hebben we
een KREA-CLUB, die wordt
gehouden van okt. t/m apr.
(meestal de 3e dinsdag van
de maand) in de SMOUTTE.
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Als je het ook leuk vindt om te
komen, meld je dan aan of wil
je meer informatie dan kun je

me altijd bellen,
Silvia
Vermeulen 0512-340993/0643451216
P.S. de eerste avond is 21 okt.
om 19.30u.
Als je wil komen moet je je wel
opgeven in verband met de
aanschaf van materialen .
Silvia Vermeulen

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 juli 2009
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

De adresgegevens van de Loanster raadsleden:
Gerda Postma, De Wyk 14, 9233 MA
Boelenslaan, 0512-341369 (PvdA)
g.postma14@chello.nl

Plaatselijk belang vergadert op de
volgende datum: 9 juni

Anneke Jongejan, Parksterreed 3, 9233 LS
Boelenslaan, 0512-341706 (PvdA)
ajongejanveenstra@hotmail.com

Aanvang 19.30 uur.

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

