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Eerste Family Fair succes
Na ruim een half jaar van
voorbereidingen was het
zaterdag 4 september zover.
De eerste “Loanster Family
Fair” vond plaats in Boelenslaan. Een dag om als
“Loansters” onder elkaar te
genieten van alles wat het
dorp te bieden heeft. Natuurlijk
waren “buren” uit omliggende
dorpen ook van harte welkom.
Boelenslaan heeft veel te
bieden
Een prachtig dorpshuis waar
deze dag allerlei activiteiten in
en om plaatsvonden maar
waar natuurlijk ook wat gegeten en gedronken kon worden.
Een hoop ondernemende, creatieve en sportieve inwoners
die allemaal hun steentje bijdroegen aan het welslagen
van deze dag. Een heerlijk
zonnetje erbij maakte het
helemaal af.
Er was zoveel te zien en te
doen, bijna te veel voor één
dag. Je hoorde soms leuke
verhalen over een buurman
die na twintig jaar eens het
bedrijfsterrein een paar huizen
verder opstapt of mensen die
na jaren van langsfietsen nu
eindelijk dat atelier eens binnen gaan. Het gebeurde deze
dag.
“Gezellig en ongedwongen”,
zo omschreven een aantal

bezoekers van het centrum
van Boelenslaan de sfeer tijdens de “Loanster Family
Fair”. Precies wat de werkgroep voor ogen had.
Sponsoren
Er is geld nodig om een dag
als deze mogelijk te maken.
Naast direct belanghebbenden
(middenstand
en
Plaatselijk Belang) vond de
werkgroep gelukkig nog een
aantal sponsoren die dit initiatief een warm hart toe dragen
en dat zijn: de Rabobank, de
Spavo en de Van der MeerBoerema stichting.
Middels ondersteuning door
Timpaan Welzijn en Welzijn
Ouderen Achtkarspelen droeg
de gemeente ook haar financiële steentje bij. Bovendien
werd Timpaan nog gesponsord door “High Five for sport”.
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Veel aanloop bij opening De Oanrin
Op donderdag 9 september
was het zover: de opening van
alweer de 4e locatie van De
Oanrin! Deze locatie is gevestigd in de grote zaal van De
Smoutte te Boelenslaan.
Tijdens de feestelijke openingsmiddag waar zo’n 15 personen aanwezig waren, kon
men onder het genot van een
kop koffie met wat lekkers
even gezellig bijpraten over
bijvoorbeeld de Loanster
Family Fair. Muzikaal werd het
geheel omlijst door de heer
Wouda uit Drachten. Op zijn
trekzak bracht hij vele bekende liedjes ten gehore. Deze
werden door de aanwezigen

vaak uit volle borst meegezongen. Ten slotte was er ook nog
een lekker hartig hapje en een
drankje. We kunnen terug kijken op een geslaagde eerste

middag. Vanaf nu bent u iedere 2e en 4e donderdagmiddag
vanaf 14.00 uur welkom in De
Smoutte. Ook u bent van harte
welkom!

Programma voor De Oanrin van Oktober 2010
Donderdag 14 oktober
Mevrouw
Klaassens
uit
Ryptsjerk komt op humoristische wijze vertellen over haar
belevenissen met haar Bêd en
Brochje welke zij al 30 jaar
runt. Kosten: €1,00 per persoon. We starten om 14.00
uur.
Donderdag 28 oktober
Natuurlijk is er weer volop tijd
voor een praatje. De koffie

staat klaar, vandaag spelen we
verschillende spellen met als
thema “geheugentraining”.
Alle middagen zijn van 14.00
tot 16.00 uur en vinden plaats
in de grote zaal van De
Smoutte. Deelname aan de
activiteiten is niet verplicht, u
kunt ook gewoon langskomen
voor een kop koffie of thee.
Wilt u meer informatie of heeft
u vragen? Neemt u dan gerust

eens contact op met Sigrid de
Klein, coördinator van De
Oanrin. Zij is op maandag en
woensdag telefonisch te bereiken op (0511) 542610, ook
kunt
u
haar
mailen:
sigrid.de.klein@friesewouden.nl. Ook voor alle vragen
omtrent De Oanrin kunt u bij
haar terecht.
De Oanrin: er even tussen uit!

Dag van de ouderen op 16 oktober
Op zaterdag 16 oktober a.s.
vindt weer de jaarlijkse “Dag
van de ouderen” plaats in De
Lantearne te Surhuisterveen.
Vanaf 10 uur bent u van harte
welkom, koffie/thee en koek
zijn ’s ochtends gratis, deze
worden u aangeboden door
Welzijn Ouderen Achtkarspelen (onderdeel van De Friese
Wouden). De ochtend staat in
het teken van “In beweging, in
balans”. Het belooft een inte-

ressante, leerzame maar ook
verrassende ochtend te worden. Rond 12 uur is er een
warme lunch, bestaande uit
soep, vlees met gebakken
aardappelen en diverse groentes en een dessert. U kunt zich
hiervoor opgeven, de kosten
bedragen €12,-- per persoon.
’s Middags treedt het duo
“Jannetje en Dubbel” voor u
op. Zij brengen in klederdracht
leuke sketches, zang en ver-

tellen prachtige verhalen. De
entree voor de middag
bedraagt €7,50 per persoon,
inclusief koffie/thee en koek.
Wanneer u zich op wilt geven
voor de lunch, kunt u contact
opnemen met de heer M. de
Jong (0512
361631) of
mevrouw S. de Klein (0511
542849). Dit graag uiterlijk 11
oktober a.s.!
Graag tot ziens op zaterdag 16
oktober!

Plantenbakken voor Jan van Zuilenskoalle
Vrijdag 2 juli werden de kinde- Boelenslaan rondom een van
ren en leerkrachten verast de 3 plantenbakken.
door Sytze Hansma.
Alle kinderen en leerkrachten
Hij bracht namelijk 3 prachtige
plantenbakken, die op het
plein geplaatst werden.
De plantenbakken zijn speciaal voor de school gemaakt en
passen uitstekend bij de tuinbanken die al op het plein
stonden.
Het plein ziet er nog weer
mooier uit met deze plantenbakken.
Op de foto ziet u links dhr. S.
Hansma van Bouwen en Zo
samen met alle kinderen van
de Jan van Zuilenskoalle uit

willen dhr. Hansma hartelijk
bedanken voor deze schenking.

Juf Klazina viert 25-jarig jubileum
De kinderen zeiden het vooraf
heel mooi. “Juf is vijfentwintig
jaar juf”.
Donderdag 8 juli vierde juf
Klazina het heugelijke feit dat
zij 25 jaar werkzaam was in
het basisonderwijs.
Dit feit werd gecombineerd
met de laatste schooldag. Juf
Klazina had ervoor gezorgd
dat alle kinderen van de Jan
van Zuilenskoalle twee leuke
workshops kregen.
Tijdens het ochtend gedeelte
werd er door de kinderen een
soort van survival/hindernisparcours afgelegd. De tweede
ronde workshops was bewegen en dansen op muziek. De
twee workshops stonden
onder de uitstekende leiding
van Annely Bouma. De kinderen werden tussendoor nog
getrakteerd en konden met

fruit hun eigen “fruitspiesjes”
maken. Iedereen kon hierop
zijn of haar eigen favoriete fruit
stukjes prikken en later opeten
natuurlijk. Juf Klazina werd
natuurlijk ook in het zonnetje
gezet. Ze kreeg van alle kinderen onder andere een zelf
gemaakte kaart. Tevens kreeg

juf Klazina 25 fraai gekleurde
rozen.
Het werd een hele leuke en
gezellige dag op de Jan van
Zuilenskoalle.
Op de foto kunt u rechtsachter
juf Klazina ontdekken tussen
alle kinderen van de Jan van
Zuilenskoalle.

www.nijsfaneloane.nl

Gymnastiekvereniging “Spring en Klim”
Hallo jongens en meisjes, elke
maandagmiddag is er gymnastiek in het gymnastieklokaal naast de Smoutte.
Voor groep 1, 2 en 3 van 15.45
tot 16.30 uur en voor 4 tot 8
van 16.30 tot 17.15 uur. De
lessen worden gegeven door
Lammie van der Oever uit
Oldekerk.

Tijdens de lessen zijn de
kinderen verzekerd tegen
ongevallen.
Heb je ook zin om mee te
doen?
Kom eens langs en doe eens
mee, de eerste 2 lessen zijn
gratis.
Alvast tot ziens!
Madeleine Jager tel : 342788

Nieuws van de kidsclub
Hallo jongens en meisjes!
Ook in dit nieuwe seizoen zijn
we weer van start gegaan met
de kidsclub.
Wel zijn er een paar dingen
veranderd: Voortaan is de
kidsclub voor de kinderen van
groep 1 tm 4.

Wat ook nieuw is, is dat je je
van te voren moet opgeven.
Net zo als eerst krijg je op
school een briefje mee.
Daar staat precies op wat we
gaan doen en bij wie je je kunt
opgeven.
Zo weten wij precies hoeveel

kinderen we kunnen verwachten en hoeveel knutselspulletjes we moeten kopen.
We hopen dat jullie er ook
weer zin in hebben en zien jullie graag bij de kidsclub!
Namens de vrijwilligsters van
de kidsclub, Anita Schriemer.

Boelenslaan e/o gaven zwemles…

Tijdens de NK EstafetteKampioenschappen lieten de
jongens (t/m 11 jaar) van
zwemclub
DZ&PC
uit
Drachten de grote clubs van
Nederland alle hoeken van de
Welle zien! Met een bad-lengte voorsprong (meer dan 17
seconden!) over 3 estafette-

afstanden (4 x 50m. school-, 4
x 50m. wissel- en 4 x 50m.
vrije-slag) lieten ze weinig over
van de reputatie der groten:
PSV, Stadskanaal en Trivia uit
Groningen. Die clubs werden
resp. 2, 3 en 4 op grote
afstand. Ook de individuele
estafettes werden een ware
prooi voor de jongens van
Drachten. Met maar liefst 8
dikke PR’s (Persoonlijke
Records) en geen diskwalificaties was het eigenlijk geen
beginnen aan voor de andere
clubs. Vol ongeloof en met
stomheid geslagen zaten de
‘niet-winnaars’ na afloop in de
kleedkamers…. “Hoe is dit nou
mogelijk…?” was van hun
gezichten
af
te
lezen.
Antwoord: Plezier hebben in,
beetje talent hebben en er iets
mee doen, gelegenheid hebben om, en goede trainers. En

dit alles is behaald met slechts
3 x per week trainen. Één van
het DZ&PC-kwartet komt uit
Boelenslaan:
Koendert
Kellner, jawel, de jongen die tijdens de SchoolZwemWedstrijden in Surhuisterveen ook
mee zwom. Zijn medezwem-

mers zijn: Jacob de Roos uit
Zwaagwesteinde, Jan-Arnoud
Melse uit Drachten en Stefan
Reinderink uit Bakkeveen. Met

z’n vieren rossen ze er in het
water op los! Het is de aanstormende jeugd die staat te trappelen van ongeduld: wanneer
is de volgende?
Ook de meisjes van DZ&PC
lieten zich niet onbetuigd: 4e
plaats was het eindresultaat.
Kwamen achteraf 0,47sec te
kort voor een 3e plaats en 2,01
voor een 1e. Dit om aan te
geven hoe kort de top bij
elkaar zit! Één misslag en je
komt niet op het podium. Ook
bij de dames zwemt er een
gemeente-genoot:
Elsa
Bremer uit Boelenslaan. Ook
zij heeft een trainingsstage tijdens
de
SchoolZwemWedstrijden achter de rug…
Het heeft geholpen!!
Het was een hete en drukkende Zondag in de Welle.

Volgepropt met zwemmers/
sters, ouders, oma’s en opa’s
en belangstellenden. Maar,
met de vrolijke noot van speaker fotograaf Bergsma uit
Drachten en veel flessen fris,
was het toch net uit te houden.
Velen hebben de barre tocht
door de mist gemaakt om toch
maar vooral niets te missen
van het spektakel. Anderen
verkozen toch maar een overnachting in de buurt.

slag. Daar bleek AZ&PC toch
net iets meer inhoud te hebben
en werden zodoende algeheel
Estafette-Kampioen. Zowel bij
de dames als bij de heren.
Hele knappe prestatie!!
De organisatoren DZ&PC en
KNZB kunnen terugzien op
een prima verlopen toernooi!

De middagsessie werd gevuld
door de dames en heren senioren. Er werd weer keihard
gezwommen: vooral AZ&PC
uit Amersfoort en de Dolfijn uit
Amsterdam. Zij gunden elkaar
de eerste plaats niet…. De
beslissing viel pas in het laatste onderdeel: 10 x 100m vrije

Sinterklaas komt 27 november naar Boelenslaan
Het heeft wat moeite gekost,
maar het is gelukt.
We hebben contact gehad met
Sinterklaas in Spanje om te
vragen wanneer hij dit jaar
naar Boelenslaan komt.
Na een kort overleg met zijn

zwarte
pieten,
heeft
Sinterklaas besloten om op
zaterdag 27 November naar
ons dorp te komen. Het feest is
in de Smoutte en begint om
14.00 tot 15.00.

jullie een mooi plekje uitzoeken. Iedereen is van harte welkom!!!!!
De Goede Sint verwacht jullie
allemaal!!!. Dus kom op 27
november naar de Smoutte.

Om 13.45 zijn de deuren van
De Smoutte open en kunnen

Groetjes van de Sinterklaasclub

21e Spelweek gemoedelijk verlopen
Veel Loansters hebben de
afgelopen editie van de spelweek weer volop meegedaan
of genoten van de georganiseerde activiteiten. Al afgelopen najaar werd het programma uitgedacht en werden allerlei zaken geregeld.
Het is altijd weer een hele klus
om met iets origineels op de
proppen te komen. Uit de reacties tijdens en na de spelweek
kan alleen maar worden afge-

leid dat we er ook dit jaar in
zijn geslaagd om voor jong en
oud een leuke spelweek te
organiseren.
Als spelweekcommissie vinden we dat er veel aandacht
moet worden besteed aan de
jeugd. Zo werden er weer ballonen opgelaten en kwam er
een kaartje terug uit Osheven
in Duitsland. In eerste instantie
waren we van plan om met
oude tractoren naar de

Spitkeet in Harkema te gaan
maar dit bleek achteraf uit veiligheidsoverwegingen
niet
haalbaar. We besloten om dan
maar een oude bus te huren.
Zo konden de kinderen in ieder
geval droog aankomen aangezien het ‘s middags was gaan
regenen. Het deerde de kinderen niet want er werd door een
grote groep deelgenomen aan
de speurtocht waarna er ook
nog zelf brood kon worden
gebakken.

Voor de rest van het kinderprogramma was ook veel animo.
Zo was er een rommelmarkt,
Rad van Fortuin, een clown en
een
goochelaar,
Oud
Hollandse Spelen en kon er
aan de Play Back show en de
spokentocht mee worden
gedaan. Ook was er op tijd
een ijsje, frikandel of een
patatje.
Voor de ouderen kwam Lytse
Teake langs en de Smoutte
was weer afgeladen vol. Teake
van der Meer was weer op
dreef en moeiteloos wist hij de
zaal naar zijn hand te zetten
met grappen uit het leven van
alle dag.
Ook dit jaar stond het volleybaltoernooi en de zeskamp op
het programma en werd er
weer fel gestreden om de wisselbekers. Het weer zat verder
de hele week mee zodat alle
buitenactiviteiten ook prima
verliepen en veel toeschouwers trokken. Het team van
Anita de Boer werd voor de 4e
keer op rij winnaar van het volleybaltoernooi en het team van
Jan Boomsma wist de 1e prijs
te
bemachtigen
bij
de
Zeskamp.
Hoogtepunt van de week was
wel de Play Back show. Na het
succes van vorig jaar was de

animo van deelname verdubbeld en werd er voor de zekerheid uitgeweken naar de sportzaal. Dit bleek en goed keus te
zijn want zo,n 175 toeschouwers zagen nationaal en internationale artiesten, jong en
oud optreden. De jury onder
leiding van oud-Loanster
Jannie Gjaltema had een
moeilijke taak aangezien het
niveau van de acts hoog lag.
De jury was uiteindelijk van
mening dat de 1e prijs moest
worden toegekend aan de
Dolly Dots vanwege de originaliteit, kleding en lipvastheid.
Ter afsluiting van een drukke
week kon er deel worden
genomen aan een fietstocht
rond de Leyen en Eastermar
van ongeveer 30 km. Ook hier
bleef het op enkel spettertje
regen na droog en konden
zo’n 55 deelnemers genieten
van de prachtige omgeving. In
de avond werd Schijt je Rijk
gehouden en na een uurtje
deponeerde Fokje 38 een kleine koeienvlaai waarna er een
Loanster blij kon worden
gemaakt met 300 euro.
Afsluitend had de spelweek
een spokentocht rond het dorp
uitgezet. De route voerde de
11 ploegen door weilanden en
over sloten een langs de route
werd getracht de deelnemers

de stuipen op het lijf te jagen.
Er werd van alles uit de kast
gehaald, enge maskers, kettingzagen,
doodskisten,
brandblusapparaten et cetera.
Gelet op het gegil dat zo af en
toe was te horen zat de schrik
er soms goed in. Minpuntje
was dat het volle maan was en
daardoor niet erg donker. Het
mocht de pret niet drukken en
iedereen kwam uiteindelijk
weer veilig aan in het
Loanehiem waar een lekker
kopje soep klaar stond.
Daarmee zat het laatste
onderdeel van de 21e spelweek erop. Een gemoedelijke
spelweek die dankzij de vele
vrijwilligers die ons hebben
geholpen goed is geslaagd.
Van de activiteiten tijdens de
spelweek zijn door onze vaste
fotograaf Joop van der Kuur
veel foto’s gemaakt die u terug
kunt vinden op jvdk.mysites.nl.
De foto’s van Geurt zijn terug
te vinden op zijn eigen site,
www.gpmvdb.nl, onder het
kopje Diversen.
Verder wil ik sponsoren, lotenkopers, plaatselijk belang en
het Durk Pultrumfonds bedanken voor hun financiële steun.
Zonder hen en u is het niet
mogelijk om een spelweek te
organiseren.
Tjeerd Boomsma

Subsidie voor AED Plaatselijk Belang
Naar aanleiding van de aanvraag voor subsidie voor de
aanschaf van een AED (defibrillator) heeft de gemeente op
basis van de gegevens uit ons
aanvraag formulier, besloten
hiervoor een subsidie te verlenen. Wanneer de AED
geplaatst wordt is nog niet
bekend,
maar
plaatselijk
belang wil alvast vrijwilligers

oproepen om zich aan te melden voor scholing en training
voor het bedienen van de AED.
Wanneer binnen 6 minuten
direct gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt, vergroot dit de
levenskans aanzienelijk. Het
kan iedereen treffen, dus hoe
meer mensen zich aanmelden
des te beter. Dit kan bij Minke
Adema tel. 342405.

Nieuws van de avonturenclub
Op woensdag 15 september
was voor de Avonturenclub de
start voor het nieuwe seizoen
2010 -2011.
Het weer werd angstvallig in
de gaten gehouden, want we
wilden met de jeugd naar het
maïsdoolhof in Oudega.
Dinsdag regende het nog de
hele dag, maar de volgende
dag scheen zowaar een voorzichtig zonnetje, dus reden we
met 23 kinderen richting
Oudega.
Daar aangekomen werden we
opgewacht
door
Baukje
Vaatstra, die ons uitleg gaf
over het doolhof.
Het was de bedoeling om tijdens de dwaaltocht door het
mais de letters op te schrijven
die je daar tegenkwam en het
aantal afbeeldingen van cowboy’s te turven.
Na afloop moest je dan van de
verzamelde letters een woord
vormen.
Per groepje gingen de kinderen al dan niet vergezeld van
een vrijwilligster door het doolhof, dat door het hoge mais
wel op een jungle leek.
Omdat het de afgelopen
dagen zo geregend had, was

het af en toe best wel glibberen!
Ook scheen er een maïsmonster te huizen tussen het mais.
Die – als je niet oppaste- wel
een hapje uit je kuiten wilde
nemen. Om hem weg te jagen,
moest je hard stampen op de
grond en daarbij heel hard gillen!
Dit vonden een aantal kinderen toch wel heel erg spannend, het gerucht ging dat
Margreet met bloedende kuiten ergens in het maisveld lag,
maar gelukkig bleek dat achteraf mee te vallen!
Rond vieren waren we weer in

Boelenslaan gearriveerd, vlak
daarna vielen de eerste druppels alweer, dus we hebben
echt geluk gehad.
Jille zou thuis op het internet
nog even informatie zoeken
over het maïsmonster, het zal
ons benieuwen of hij iets
gevonden heeft daarover!
Op 6 oktober staat er een
dansworkshop gepland.
Deze workshop is geschikt
voor alle groovy girls en boys
van de Avonturenclub, waarbij
jullie weer allerlei coole dancemoves kunnen leren van een
professionele leraar(es).
Margreet

Een sfeerimpressie van de spelweek 2010

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: 18 november 2010

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 oktober, 9
november en 14 december
Aanvang 19.30 uur.

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

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 contact 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 Betty Fokkinga op 0512-342649 of
mei De Smoutte sels, 0512-340612

