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Nieuws van Plaatselijk Belang
Ook voor 2009 is weer een
feestelijke avond gepland door
plaatselijk belang en wel op
VRIJDAG 6 NOVEMBER.
Om de saamhorigheid en de
leefbaarheid te bevorderen is
de avond weer bedoeld voor
alle Loansters, het is tevens
een bedankje voor de mensen
die als vrijwilliger iets doen
voor de Loane/Loansters zodat plaatselijk belang niemand
vergeet. Er zijn natuurlijk heel
veel mensen die niet op de
voorgrond willen treden maar
toch veel doen voor de Loane
en daar is deze avond met
name ook voor bedoeld.
Kortom voor alle inwoners van
de Loane!
Voor deze keer hebben we het
DUO NULENNIX voor u kunnen reserveren. We verwachten weer een hoge opkomst,
dus wel even opgeven bij:
Anneke v.d.Veen tel. 342668
of Minke Adema tel. 342405.
Ook nu geldt vol is vol. De uitnodiging volgt nog, maar
houdt vast rekening met de
datum!
OPENING FIETSPAD
De opening van het fietspad
langs de Boelenswei gaat
plaatsvinden op vrijdag 30
oktober om 15.30 uur.

JEU DE BOULES
De oproep in het Nijs nr. 38
over de aanleg van een jeu de
boules baan heeft een positieve reactie opgeleverd en wel
van de korfbal club. Interim
voorzitter Bareld de Boer heeft
bij plaatselijk belang aangegeven dat er wel ruimte op het
korfbalveld is voor een baan.
Plaatselijk belang wil het volleybal gebeuren eigenlijk ook
verplaatsen omdat er op de
huidige plaats geen gebruik
van wordt gemaakt, ook hier
was volgens Bareld wel plek
voor op het korfbalveld. We
hebben nu afgesproken om
deze plannen uit te werken,
Bareld zal een opzetje maken
en dit naar de gemeente sturen. Ondertussen heeft pl.b.
contact gehad met de ambtenaar van sportzaken en deze
staat positief tegenover onze
plannen, zodra het plan bij
hem binnen is gaan we met
z’n allen om de tafel om één
en ander te bespreken.
Wordt vervolgd
DORPSSTEUNPUNT
Ook hier zijn enkele reacties
op gekomen, al zijn het er
(nog) niet veel. Plaatselijk
belang gaat er in ieder geval
mee aan de slag.
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Bus weer 8x door dorp
Plaatselijk belang heeft contact met de busonderneming
opgenomen en de volgende
mondelinge afspraak ligt er:
met ingang van 13 december komt de bus weer door
de dorpen Boelenslaan en
Houtigehage, de Rottevalle
blijven ze omheen rijden. De
bus komt van maandag t/m
vrijdag 8 keer per dag door
de dorpen, zodra de dienstregeling binnen is hoort u
weer van ons.
Minke

www.nijsfaneloane.nl

Nieuws van de kidsclub
gaan we knijpers versieren
waarmee je je kerstkaarten
kunt ophangen. En je mag ook
nog een mooie kerstkaart
maken! Deze kun je maken
voor je heit of mem, maar misschien kun je de kaart ook
opsturen naar pake en beppe
of naar je beste vriendje of
vriendinnetje.

Op 23 september is de kidsclub weer begonnen. Voortaan
is deze 1 keer in de drie weken
op de woensdagmiddag van
14-15 uur in de Smoutte, voor
de kinderen van groep 1 tm 3.

ber maken we een schilderij
van herfstbladeren.
Op 25 november gaan we een
sfeerlichtje maken van lege
waxinelichtjes en een cd.
En dan is het alweer december! Op woensdag de 16e

De eerste kidsclub in het nieuwe jaar is op 13 januari. We
maken dan een papegaai op
een schommeltje.
Tot ziens bij de kidsclub!
Namens de vrijwilligsters,
Anita Schriemer

De kosten zijn 50 cent per
keer.
De eerste keer hebben de kinderen een T-shirt versierd met
textielstiften. Op 14 oktober
gaan we een tor beplakken
met allerlei materialen.
Misschien maak jij een hele
stoere tor, of een vrolijke met
mooie kleuren? Op 4 novem-

De avonturenclub is weer begonnen!

Op woensdag 16 september
j.l. hadden we onze eerste
activiteit
van
de

Avonturenclub. Om 13.00 uur
vertrokken we vanaf de
Smoutte voor een avontuurlij-

ke middag in Appelscha. Bij
het bezoekerscentrum kregen
we rugzakken met inhoud voor
de opdrachten die hoorden bij
het paddenpad.
We volgden een spannend
kruipdoor-sluipdoorpad door
het bos. We moesten de pijltjes volgen en kwamen zo telkens bij verschillende houten
paddenbeelden langs. Bij een
aantal hiervan moesten we
een opdracht doen. We kwamen zelfs een echte pad
tegen, maar deze schrok zo
van onze aanwezigheid dat hij

snel in een holletje onder de
boom kroop. Uiteindelijk kwamen we weer terug bij het
bezoekerscentrum en konden
we nog even ravotten in de
speeltuin. Mede dankzij het
stralende weer hadden we een
geslaagde middag. Moe, maar
voldaan arriveerden we tegen
vijf uur weer bij de Smoutte.
De avonturenclub is bedoeld
voor kinderen van groep 4 t/m
8 en we gaan het komende
seizoen elke maand weer een
leuke activiteit organiseren. Zo
maken we in oktober een
herfstbezem, in november
houden we een griezelfeest en
in december maken we een
adventskrans met de kinderen.
Na de drukke decembermaand gaan we dan in januari
"effe chillen" tijdens een gezellige high tea.

Ook wordt er in het kader van
het gemeentelijk project "hartstikke gezond" vanaf 2 oktober
a.s. een weerbaarheidscursus
georganiseerd.
Deze cursus wordt op vijf vrijdagen gegeven en is bedoeld

voor de kinderen van groep 6
t/m 8.
Houd daarom de flyers in de
gaten, zodat al dit leuks niet
wordt gemist.
Jannie de Jong

Schema van de diverse clubs t/m januari
9 okt peuterclub
14 okt kidsclub
28 okt avonturenclub
30 okt peutergym

4 nov kidsclub
13 nov peuterclub
18 nov avonturenclub
25 nov kidsclub
27 nov peutergym

9 dec avonturenclub
11 dec peuterclub
16 dec kidsclub

8 jan peuterclub
13 jan kidsclub
20 jan avonturenclub
29 jan peutergym

20 ste editie spelweek Boelenslaan gezellig verlopen
De spelweek commissie van
Boelenslaan kan terug zien op
een gezellig verlopen spelweek. Al weer voor de 20ste
keer wordt er jaarlijks een
spelweek georganiseerd. De
plaatselijke
commissie
bestaande uit 7 mannen en
vrouwen steken ieder jaar
weer veel tijd in het bedenken
van een leuk programma. Dit
jaar werd er gekozen voor het
thema 11 steden en hadden
een aantal activiteiten hiermee
te maken. Het programma was
ook deze keer gericht op acti-

avond mochten afsluiten.

viteiten voor jong en oud. De
start was voor een optreden
van Lytse Teake die op de voor
hem bekende wijze moeiteloos
het overvolle dorpshuis de
Smoutte aan het lachen kreeg.
Ook de jeugd werd niet vergeten en kon ‘s morgens alles
wat wilde rollen versieren om
zo ‘s middags met een lawaaioptocht door het dorp te trekken. Voordat er werd gestart
met de tocht werden er traditioneel ballonnen opgelaten.
Verder waren er een suikerspin, een springkussen en een
draaimolen die voor het nodige
vertier zorgden. Ook de dag
erna kon de jeugd zich vermaken met een 11 steden parcours door het dorp. Net al met
de echte tocht moesten er
stempelposten worden aangedaan en opdrachten uitgevoerd.
Voor de oudere dorpsbewoners werd er weer een volleybaltoernooi georganiseerd. Na
een fanatieke strijd werd de
hoofdprijs gewonnen door het
team van Anita de Boer Snits,
die daardoor de wisselbeker
overnam van de Daltons. De
2e plaats was voor de ploeg
van
Johannes
Nijboer
Bartlehiem en de 3e plaats

was voor het team van de Alde
Galeien Ylst. Na afloop kon er
nog even nagepraat worden in

het Loanehiem. Op donderdag
was clown Japio te gast in de
Smoutte. Hij had voor de gelegenheid een kleine draaimolen
meegebracht en de jeugd vermaakte zich opperbest.
Hoogtepunt was echter de
Play Back show die voor het
eerst op het programma stond.
De vakkundige jury had een
lastige taak aangezien de acts
allemaal aan elkaar waren
gewaagd. De 1e prijs ging uiteindelijk naar de Village
People waarna het zangduo
Erwin en Deborah de gezellige

Een vast onderdeel van de
spelweek is de zeskamp die
zowel voor jeugd als ouderen
wordt gehouden. Deze keer
waren de 6 spelelementen aan
het 11 steden thema aangepast. Er was voor de gelegenheid zelfs een complete brug
in elkaar getimmerd. Nadat de
ploegen onderdelen als bobsleeën, skiën, gletsjer glijden
en slee trekken hadden afgewerkt bleek bij de jeugd de 1e
prijs te gaan naar de ploeg van
Jan Boomsma gevolgd door
Sicco Nijboer en Mintsje Gall
bij de ouderen kwam de ploeg

van Petra Wieringa als sterkste uit de bus. De 2e plek was
voor het team van Tom v/d
Kuur en de 3e plek was voor
nieuwkomer VEB-klus.
Voorzitter Tjeerd Boomsma
mocht dan ook de wisselbeker
overhandigen aan aanvoerster
Petra Wieringa. Nadat iedereen weer een beetje was
opgedroogd was er muziek
van Johan Mud en werd er
gedanst tot in de late uurtjes.
De spelweek werd deze keer
afgesloten met een wandeltocht. Na een mooie tocht van

12 kilometer kwamen de wandelaars weer aan bij het
Loanehiem waar men direct
kon genieten van het onderdeel Schijt je Rijk. Na een kleine 5 minuten had Bertha 122
een kleine boodschap bereid
en maakte daarmee een
vrouw uit Houtigehage blij.
Hiermee kwam een einde aan
een geslaagde spelweek en
werden er alvast weer ideeën
opgedaan voor volgend jaar.

Nieuws van KC Boelenslaan
Het nieuwe korfbalseizoen is
weer begonnen. De teams zijn
weer ingedeeld en de eerste
wedstrijden zijn weer geweest.
Dit nieuwe seizoen hebben we
er een aantal nieuwe spelende
leden bij, waar we natuurlijk
erg trots op zijn. Het gaat goed
op het sportief vlak en de
gezelligheid wordt niet vergeten. Ook het bestuur heeft de
draad weer goed opgepakt.
We zijn blij met onze 42 spelende leden. Dit laten we zien
door leuke activiteiten te orga-

niseren binnen de vereniging.
De ”opendag” op 22 aug. was
zeer geslaagd, en ook de
ouderavond
werd
goed
bezocht. Heb je ook eens zin
om een balletje te gooien? Je
bent van harte welkom om
eens een kijkje te nemen.
Voor meer informatie over de
trainingen e.d. neem dan contact op met een van de
bestuursleden.
Elske van Oosten (tel.
532109) bestuurslid KC.
Boelenslaan.

OPROEP
Zijn er mensen die ideeën
hebben voor een eventueel
te houden bevrijdingsfeest
volgend jaar?
In het jaar 2010 is het 65 jaar
geleden dat we de bevrijd
werden en dat elk jaar weer
konden vieren!
U kunt uw ideeën kwijt bij
Anneke v.d. Veen tel.342668
of Minke Adema tel.342405.
Doe dit wel op tijd (voor 1
december) voor het eventueel organiseren van de activiteit.

Nieuws van CBS ‘de Stile’

Dinsdag, 8 september kwam
de schooldokter op "De Stile".
Alle kinderen van groep twee

moesten met hun moeder of
hun beppe naar haar toe. Eigenlijk kwam ze gewoon even

kijken of de kinderen van
groep twee wel 'Hartstikke
Gezond' zijn!. Om het wat minder spannend te maken,
mochten de kinderen eerst
met allemaal dokterspulletjes
in de poppenhoek hun poppenkinderen onderzoeken.
Dinsdag 15 september was
het best spannend in groep 1
& 2. Juf had een schatkaart
gevonden en het bleek dat er
ergens op het schoolplein een
schatkist verborgen was.
De kinderen waren verkleed
als echte piraten, gewapend
met ooglap en zwaard. Met de
schatkaart (en het zwaard) in

de aanslag gingen de leerlingen op zoek. De juiste route
volgen, de pijlen achterna. In
de zandbak vonden ze een
rode
cirkel
met
een
kruis..dit was de plek!!!
De piraten begonnen met
elkaar te graven en al snel
stootten ze op iets hards. Na
een poosje kwam er een echte
schatkist naar boven. En wat
zat er in..prachtige
knikkers met goud en zilver.
Natuurlijk verdeelden de piraten de buit op een eerlijke
manier en zo gingen de leerlingen allemaal tevreden naar
huis.

Voetbal team Jan van Zuilenskoalle op toernooi in Harkema

Ook dit jaar deed er een team
van de Jan van Zuilenskoalle
mee aan het traditionele
school voetbal toernooi in
Harkema.
Dit keer was het een mix van
jongens en meisjes wat er mee
deed. Er werd gespeeld met
een 7- tal. Helaas waren we
niet in staat om een prijs naar
Boelenslaan mee te nemen.
De tegenstanders waren daarvoor deze keer te sterk. Er
werden
6
wedstrijden

gespeeld, waarvan de laatste
4 achter elkaar aan. Er zat

steeds maar ongeveer 5 minuten pauze tussen. Het was ook
klein beetje een slijtage slag.
Iedereen heeft echter elke
wedstrijd goed zijn/haar best
gedaan.
Daarom is een compliment
voor de jongens en meisjes die
mee hebben gedaan zeker op
zijn plaats.
De voetballertjes en de vele
supporters, met mooie spandoeken hebben er echter een
leuke en geslaagde dag van
gemaakt. Daarnaast was ook
een groot aantal ouders aanwezig om het team te ondersteunen.

Vacature
IT DOARPSHÛS SIKET IN BEHEARDER
Nei jierren hiel warber west te hawwen foar de Smoutte
wol Okje Snip it no wat kalmer oan dwaan.
Betty Fokkinga siket dêrom in nije kollega om tegearre
mei har it behear fan it doarpshûs te dwaan.
Wa wol Okje har wurk oernimme?
Ynljochtings binne te krijen by:
B. Fokkinga, tillefoannûmer: 0512-342649

Hieronder nog een impressie van de spelweek

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: 17 november 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: 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

