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

Nieuws van CBS De Stile
Straatspeeldag
Op woensdag 10 juni was het
‘Nationale Straatspeeldag’.
Ook CBS de Stile deed hier
aan mee, in een aangepaste
versie op het plein. Voor groep
1 t/m 4 was er een spelletjescircuit, met o.a. spelletjes als
spijkerpoepen, banden rollen
en een ei op een lepel overbrengen. Voor groep 5 t/m 8
was er een ‘trapvaardigparcours’, van Veilig Verkeer
Nederland. Hierin waren hindernissen geplaatst als een
rotonde, wisseling van rijstrook, een noodstop en rijden
over schuin wegdek. De leerlingen hebben hiervoor een
‘trapvaardigdiploma’ gekregen.
Aan het eind van de geslaagde ochtend kregen alle kinderen nog een ijsje als afsluiting.
Korfbaltoernooi
Vrijdagavond 5 juni was het
dan zover; het jaarlijkse korfbaltoernooi! Dit jaar deden
niet alleen de Jan van
Zuilenschool en CBS de Stile
mee, maar ook OBS it
Skriuwboerd uit Surhuisterveen was van de partij. Groep
3/4/5 van de Stile bleek na
enkele wedstrijden de beste
en mocht de grote beker mee
naar huis nemen. Bij de groepen 6/7/8 ging de winst naar it
Skriuwboerd uit Surhuisterveen. Voor de kleuters was er

een spelletjescircuit uitgezet,
met o.a. spekhappen en doelen. Iedereen kreeg aan het
einde van het toernooi een
zakje snoep en een vaantje
mee naar huis als aandenken.
Gelukkig bleef het deze
avond, ondanks donkere wolken, droog en kunnen de leerlingen terugkijken op een
geslaagd toernooi.
EHBO
Groep 7 en 8 van CBS ‘de
Stile’ heeft onder leiding van
Bauke Pultrum en Martsje
Tuinstra het Jeugd-EHBOdiploma gehaald! Na wekenlange oefening en veel huiswerk maken is het ze dan
gelukt; het diploma is maandag 22 juni behaald.
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Sportief succes voor CBS De Stile
(zie ook de voorpagina)

Hamstra van de Hoekstien en

De korfballers van De Stile
Bij de jaarlijkse school zwemkampioenschappen in zwembad Wettervlecke kwam ditmaal de Stile uit Boelenslaan
als grote winnaar te voorschijn. Op een uitstekende
tweede plaats met twee individuele overwinningen kwam
het Kompas uit Opende ook
zeer sterk voor de dag.
Maar bovenal was het een
prachtige zwemwedstrijd over
25 meter schoolslag, waar in
totaal bijna 400 leerlingen van
5 basisscholen aan mee
deden. Naast de beide
genoemde scholen waren ook
de drie Feanster scholen met
een grote delegatie aanwezig:
’t Skriuwboerd, de Bernebrêge
en de Hoekstien. Na een groot
aantal voorronden per groep
waren de de respectievelijke
winnaars: groep 3 t/m 5
Koendert Kellner van de Stile
1e, Elsa Bremer de Stile 2e en
Ilse
Frankes
van
’t
Skriuwboerd 3e. Bij groep 6
was de eerste prijs voor Hanna
Kellner van de Stile, 2e Lisette

3e Naomi Dijkstra van de
Hoekstien. Bij groep 7 ging de
eerste prijs naar Wiljan Snip
van het Kompas, met Sharona
Renkema van ’t Skriuwboerd
als 2e en Jordi de Boer als 3e.

Bij groep 8 was Mattia van der
Laan iedereen te snel af en
kwam Janke Gaikema als 2e
en Gerben Jan Bottema als
derde namens ’t Skriuwboerd
over de meet.
De afsluitende estafette werd
na een spannende strijd een
prooi voor de Stile, met ‘t
Skriuwboerd als sterke tweede, ’t Kompas als 3e, de
Hoekstien werd 4e en de
Bernebrêge eindigde als 5e.
Bij het spelcircuit op het veld,
dat georganiseerd en geleid
werd door leerlingen van de
SDV opleiding van Singelland
en Lauwerscollege (Sport
Dienstverlening en Veiligheid)
werd er fanatiek gestreden om
de punten bij het voetbal, korfbal, dobbelsteen spel, kast
gooien, hockey en volleybal.
Na het optellen van de behaalde punten, kwamen de volgen-

de winnaars uit de bus: Chris
uit groep 4, Mirthe uit groep 5,
Riena uit groep 6, Donny
Kloezen uit groep 7 en Hester
Spijker uit groep 8.
En daarna was het nog lang

onrustig in het Feanster zwembad, want deze zwemwedstrijden werden onder ideale
weesomstandigheden gehouden en ieder nam natuurlijk
ook na de wedstrijden nog
even
een
verfrissende

duik.Volgend jaar worden de
wedstrijden weer georganiseerd en dan verwachten de
organisatoren van dit zeer vlot
verlopen toernooi een nog grotere deelname van het aantal
scholen.

Weinig nieuws van Plaatselijk Belang
De laatste vergadering van het
plaatselijk belang bestuur voor
de vakantie werd in juni
gehouden, de nieuwe data
voor na de vakantie staan
elders in dit krantje.

Er valt op dit ogenblik weinig te
vermelden, er zijn een paar
dingen waar Plaatselijk Belang
na de zomervakantie op terug
zal komen, dus dat duurt nog
even. Wel wil het bestuur

vanaf deze plaats iedereen
van de Loane een hele fijne
vakantie toewensen met het
liefst mooi weer er bij. In september hoort u weer van ons.
Minke Adema

Startersbridge bij Bridgeclub Buitenpost
Wil je je hersens in topconditie
houden? Dan is bridge een uitstekende keus. Bridge is voor
jong en oud en iedereen kan
het leren. Om dit gemakkelijker en leuker te maken heeft
de Nederlandse Bridge Bond
Startersbridge ontwikkeld. Een
leermethode
waarbij
de
nadruk ligt op het spelen en
niet op het bieden. De gedachte daarachter is dat het leren
bieden in een later stadium
veel beter te begrijpen is als
men het spelen al onder de
knie heeft.
Bridge speel je met vier personen en een complete set kaarten ( 52 stuks) Net als bij klaverjassen is het de bedoeling

zo veel mogelijk slagen te
maken samen met je (vaste)
partner. Anders dan bij klaverjassen krijgt degene die speelt
zowel de leiding over de eigen
kaarten als over die van zijn
partner. Diens kaarten komen
open op tafel te liggen en de
leider bepaalt welke kaart
wordt bijgegooid. Net als bij
klaverjassen kan er gespeeld
worden met troef maar anders
dan bij klaverjassen kan ook
worden besloten geen troef te
kiezen ( sans atout = zonder
troef). Omdat sans atout spelen het moeilijkst is wordt dat
ook beter beloond dan met
troef spelen. Door middel van
bieden wordt bepaald welk

team de meeste slagen denkt
te maken en wat de troefkleur
wordt. Bij startersbridge wordt
het te spelen contract op een
andere manier bepaald zodat
u nog niet alle fijne kneepjes
van het bieden hoeft te kennen
om te kunnen bridgen.
Het mooie aan bridgen op een
club is dat je niet alleen een
gezellige avond hebt, maar dat
het spel zelf ook blijft boeien.
Want – in tegenstelling tot
andere kaartspelen - maakt
het bij bridge niet uit welke
kaarten je krijgt. Het gaat erom
wat je ermee doet. Zelfs met
een hand zonder plaatjes, kun
je door goed tegenspelen een
topscore halen. Of jij met je

partner goed gespeeld hebben
hangt af van jullie prestatie
vergeleken met de andere
bridgers die met dezelfde
kaartverdeling
hebben
gespeeld. Op de website van
de vereniging kun je de volgende dag zien wat de andere
spelers hebben gedaan.
Wereldwijd spelen ongeveer
100 miljoen mensen bridge, in
meer dan 100 landen. In
Nederland zijn dat er ca 600
000. De spelregels zijn overal
hetzelfde, dus kun je overal
aanschuiven voor een partijtje
bridge. Zomers wordt in
Nederland in menige plaats
een vrije bridgeavond georganiseerd en zo heeft u tijdens
uw vakantie de mogelijkheid
mee te spelen. Ook worden er
volop bridgereizen georganiseerd.
Bij startersbridge is het de
bedoeling dat u zo snel mogelijk op de wekelijkse clubavond
(donderdag) mee speelt in een
eigen startersbridge groep. Op
de lesavonden (maandag)
leert u uw afspeeltechniek verbeteren. Om deelname voor
zoveel
mogelijk
mensen

mogelijk te maken stelt de
Nederlandse Bridge Bond voor
iedere cursist gratis een lesboek en oefen CD voor de
computer beschikbaar. De
bridgeclub Buitenpost biedt u
een gratis docente (Gerrie
Hiddema). Alleen de kosten
van de zaal ( bijdrage afhankelijk van het aantal deelnemers)
komt voor rekening van de cursisten. Als de kennismaking u
bevalt, kunt u lid worden van
de bridgeclub en gaan deelnemen aan een cursus bieden
zodat u in de zomer het
geleerde in de praktijk kunt
brengen bij het vrije zomerbridge. De cursus begint op
maandag 12 oktober.
Hebt u belangstelling, dan kunt
u zich, alleen of met een partner, opgeven bij Gerrie
Hiddema ( 0511 541058) of
gerrie@hiddema.nl. Natuurlijk
kunt u ook bij haar eerst nadere informatie inwinnen.
De Bridgeclub Buitenpost start
17 september met de clubcompetitie van het seizoen
2009 - 2010. Er wordt op de
donderdagavonden gespeeld

in Horeca-Centrum The Point
aan de Voorstraat 54 te
Buitenpost.
De
clubcompetitie
wordt
gespeeld in 3 lijnen de zgn. A, B- en C-lijn en bestaat normaliter uit 3 competitierondes
van elk 8 zittingen (=speelavonden). Na elke ronde vindt
er promotie/degradatie plaats
en na afloop van deze drie
rondes wordt vastgesteld
welke bridgepaar clubkampioen is. De competitie eindigt
medio april 2010.
De bridgeclub heeft momenteel ruimte om nieuwe leden in
te schrijven voor de competitie. Zij die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich wenden
tot het secretariaat van de
club, mevrouw Ineke van
Wieren, telefoon 0511-542690.
Is het al enige tijd geleden dat
u gebridged hebt en twijfelt u
of u er nog voldoende van
weet, dan is er altijd de mogelijkheid die kennis met een
korte opfriscursus weer op
niveau te brengen. Daarvoor
kunt u contact opnemen met
Gerrie Hiddema (0511541058)
of gerrie@hiddema.nl.

Spelweek weer van start
Het is al weer 5 jaar geleden
dat de nieuw samengestelde
spelweek commissie aantrad.
Initiatiefnemer Tjeerd Boomsma en zijn medecommissie
leden kunnen terugzien op een
aantal geslaagde spelweken.

bezoekers worden hierdoor
gedupeerd. De spelweek commissie heeft zich echter niet
laten ontmoedigen en de afgelopen maanden is er weer
volop vergaderd over het programma voor dit jaar.

geweest. Gelukkig wordt de
commissie ook in de rug
gesteund door de vele sponsoren, Plaatselijk Belang en het
Durk Pultrum Fonds. Mede
door hun steun kan een spelweek worden georganiseerd

Vorig jaar deden zich echter
enkele opstootjes voor die de
spelweek enigszins ontsierde.
We hopen dat dit jaar bezoekers en deelnemer veel plezier
met elkaar beleven in plaats
van met elkaar op de vuist
gaan. Dit hoort niet op een
dorpsfeest en ook andere

Het thema is dit jaar De Elf
Steden en we hopen net als
voorgaande jaren dat inwoners van Boelenslaan zich creatief gaan uiten. Inmiddels is
het programmaboekje weer
huis aan huis in het dorp verspreid en is men weer met
loten bij de deur langs

De spelweek wordt gehouden
van dinsdag 11 t/m zaterdag
15 augustus en start met een
optreden van Lytse Teake. De
kleine man uit de Westereen
heeft verder geen introductie
nodig. Gedurende het verloop
van de week is er weer veel
aandacht voor de kleinste

dorpsbewoners. Zo is er een
lawaaioptocht door het dorp
met versierde fietsen, skelters
en alles wat maar wielen heeft,
komt clown Japio naar de
Smoutte met een leuke voostelling en is kan er mee worden
gedaan aan een Elf steden
parcours door het dorp. Voor
de ouderen kan er weer mee

worden gedaan aan het jaarlijkse volleybal toernooi, hebben zich al veel acts gemeld
voor de Play Back Show en
zijn we benieuwd wie de wisselbeker voor de zeskamp dit
jaar mag meenemen. Op
zaterdag wordt de spelweek
afgesloten met een wandeltocht en Schijt je Rijk op het

korfbalterrein. Wij hopen op
goed weer, een goede sfeer,
veel toeschouwers en veel
deelnemers.
Wij hebben er veel zin in.
Namens de spelweek commissie.
Tjeerd Boomsma

Vrouwencontact Boelenslaan voor alle generaties
In het najaar wordt in
Boelenslaan een vrouwencontactavond gehouden. De
Welzijnsorganisaties die werkzaam zijn in Achtkarspelen
nodigen alle vrouwen vanaf 21
jaar uit Boelenslaan uit voor
deze
bijeenkomst.
Gezamenlijk willen we kijken
naar wat u/je graag zou willen
in Boelenslaan.
De dames van het Welzijn
Contactpunt in Boelenslaan
kunnen al jaren niets anders
dan constateren dat de
momenten waarop je persoonlijk contact hebt met andere
vrouwen, steeds meer verdwijnen. “De supermarkt is hier
jaren en jaren geleden al verdwenen” vertelt Okje Snip.
De kerkelijke betrokkenheid in
het dorp wordt steeds kleiner.
Het verenigingsleven lijkt lang-

zaam af te brokkelen. Ook
jonge moeders raken een
stukje contact kwijt op het
moment dat het kind zelf naar
de basisschool gaat.
Het contactpunt vraagt zich af
of andere vrouwen die onderlinge contacten ook missen?
Veel vrouwen werken, hebben
een overvolle agenda in combinatie thuis en kinderen.
Missen zij ook persoonlijk contact ? Oudere vrouwen werken
niet (meer), er is geen supermarkt meer in het dorp voor
een dagelijks praatje enz .In
hoeverre missen zij deze
waardevolle contacten ?
Reden voor de Welzijnorganisaties om de handen in één te
slaan en een contactavond
voor vrouwen van alle generaties in Boelenslaan te organiseren.

We zullen deze avond met
elkaar in gesprek gaan over
wensen die er leven en inventariseren waar u/jij zoal
behoefte
aan
hebt
in
Boelenslaan.
Deze
bijeenkomst
wordt
gehouden op dinsdagavond
22 september in het dorpshuis
“De Smoute”. Iedereen is
vanaf 19.45 uur van harte welkom. Om 22.00 uur sluiten we
af.
Omdat we graag vooraf willen
weten op hoeveel vrouwen we
kunnen rekenen, is het van
belang dat je/u zich opgeeft.
Voor opgave en informatie
over deze avond kunt u contact opnemen met Okje Snip,
telefoonnummer
0512341250. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze avond.

EHBO start met beginnerscursus
EHBO-Surhuisterveen start bij
voldoende deelname in oktober/november een opleidingscursus voor het Diploma
Eerste Hulp.

Nieuw bij dit examen is, dat de
eerstehulpverlener voor het
examen ook wordt opgeleid tot
AED-bediener.
Verder wordt in de opleiding

reanimatie gegeven, evenals
verbandleer. Opgave kan bij
Jannie Lulofs op 0512-363600
of op jannielulofs@ehbosur
huisterveen.nl.

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: 19 september 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
Plaatselijk belang vergadert op de
volgende data: 8 september, 13
oktober, 10 november en 8 december.
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

