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Hekwerk Stile op slot

Op woensdag 1 juni j.l. heeft
de Avonturenclub als toegift
nog een uitstapje gemaakt
naar de Skeelerbaan in
Surhuisterveen. Om half twee
’s middags gingen we met 12
kinderen vanaf de Smoutte op
de fiets naar Surhuisterveen.
Hoewel het weer in die week
wisselvallig was, hadden we
op deze woensdagmiddag
stralend weer. Bij de Skeelerbaan werden we verwelkomd
door Saapke Idsardi. Zij is een

van de trainers van de
Skeelerclub Surhuisterveen
en zij had speciaal voor ons
een middagje vrij genomen,
zodat de jeugd van Boelenslaan kennis kon maken met de
skeelersport. Nou dat hebben
ze geweten.
Eerst werd iedereen in zijn of
haar tenue gehesen. Dat wil
zeggen skates of skeelers
aan, kniebeschermers, handen elleboogbeschermers om

Helaas is er na schooltijd de
nodige overlast op ons plein.
Deze overlast wordt niet veroorzaakt door kinderen die
na schooltijd nog even leuk
willen spelen op het plein.
Nee, de oudere jeugd heeft
er een hangplek van gemaakt
en nuttigt ’s avonds laat en in
het weekend op ons plein de
nodige hapjes en drankjes.
De resten hiervan liggen er
op maandagmorgen nog en
dit kan gevaarlijke situaties
opleveren, zoals kapotte bierflesjes. Ook wordt er niet
zachtzinnig met onze spullen
omgegaan, wat overlast op
de buurt geeft en onnodige
onkosten met zich meebrengt. De buurtagent kan
hier niets aan doen zolang
het plein vrij toegankelijk is.
Dus… het is hek gemaakt en
een slot werd aangeschaft.
We doen het voortaan zo dat
laatste vertrekkende leraar
het hek op slot doet. Dan
moeten de spelende kinderen dus ook jammer genoeg
het plein verlaten. Veiligheid
voor alles!

stempeld. De jeugd ging fanatiek aan de slag. Er was nog
een kleine valpartij en Ilse liep
een paar schaafwondjes op.
Uiteindelijk kon bijna iedereen
de eindstreep halen.
Gelukkig was er nog genoeg
energie over om weer naar
Boelenslaan te fietsen en zo
kwam er een eind aan de allerlaatste activiteit van de
Avonturenclub dit seizoen.

en niet te vergeten een helm
op. Gelukkig zijn er bij de
skeelervereniging
helmen,
skeelers en beschermers te
leen, zodat een ieder een passende outfit kon worden aangemeten. Toen eerst maar
eens de baan verkennen.
Daarna had Saapke wat oefeningen op het programma
staan. Het was nog een hele
klus om tussen de pionnen
door te slalommen. Ook het
afremmen ging niet altijd
gemakkelijk. Dat skeeleren
dorstig maakt is wel duidelijk,
want de bekertjes ranja waren
deze middag niet aan te slepen.
Na al dat oefenen werd het tijd

voor het echte werk. Ieder kind
kreeg een Elfstedentocht
stempelkaart. Na elk gereden

rondje (400m!) mocht er één
van de 11 steden worden afge-

Voor degenen die zin hebben
om eens te gaan skeeleren.
De skeelerbaan aan het
Blauknopke in Surhuisterveen
is dagelijks geopend van

10.00 - 21.00 uur en voor
iedereen vrij toegankelijk (tenzij er een evenement plaatsvindt). Het dragen van een
helm is verplicht. Het gebruik
van beschermende middelen
(knie- en polsbeschermers)
wordt geadviseerd. Op elke
maandag en woensdag van
18:00 -20:30 uur wordt er
getraind op de skeelerbaan.
De baan is dan niet vrij voor
algemeen gebruik. Als je kennis wilt maken met de skeelersport en de Skeelervereniging
Surhuisterveen dan kun je gratis drie maal meetrainen op de

vaste
trainingsavonden
(Maandag en woensdag, junioren 18.00-19.00, Senioren
19.00-20.30).

Voor de kids uit groep 8 is de
Avonturenclub nu dus voorbij
en de kinderen die volgend
jaar naar groep 5 gaan hopen

we in het volgende seizoen te
mogen begroeten. Alvast een
fijne vakantie namens de leiding van de Avonturenclub.

Nieuws van Plaatselijk Belang
De feestavond die plaatselijk
belang dit jaar organiseert , is
op 4 november 2011. Hou de
datum alvast in de gaten. We
komen er in de volgende Nijs
nog wel op terug maar u kunt
er nu al rekening mee houden.
Klún en Knoffelhakke (Hendrik
van der Heide en Broer
Douma) komen onze feestavond weer verzorgen. Het is
weer een leuk programma en
we hopen op een hoge
opkomst. Het stuk dat ze spelen heet: “'t is FEEST”, een
heel toepasselijke naam denk
ik voor een feestavond.
Prottelstum, waar een dorpsHet stuk gaat over het dorp feest wordt georganiseerd.

Hoe en wat, is te zien op 4
november.

AED-bedieners voorzien van certificaat
AED De mensen die de cursus
hebben gevolgd, hebben
ondertussen hun "certificaat"
gekregen en zijn nu dus officieël AED hulpverleners.De
telefoonnummers staan in de
AED kast maar we vermelden
ze ook in het Nijs zodat iederéén weet wie hij/zij kan bellen
in noodsituaties. Wel altijd
eerst 112 bellen. Het is misschien niet onverstandig om
het nummer van degene die
het dichtst bij je woont die

bovenaan de lijst zet. We
hopen natuurlijk dat we de
AED nooit nodig hebben maar
het is een veilig gevoel dat hij
er is.
We gaan nog wat onderzoek
doen hoe het op een goede
wijze georganiseerd kan worden zodat we in de eerste
minuten ter plaatse kunnen
zijn, maar voorlopig moet u het
doen met de telefoonnummers. Dit zijn:

Fokje Boomsma tel. 348436
Doetie
Gal
0655591463
Baukje Nijboer 342685
Aukje van der Veen 342287
Minke Adema 342405
Rudie de Zwart 0683167252
Johannes Nijboer 0623322566
Bareld van der Veen 0633023928
Klaas van der Werf 342323
Sietse Kooistra 0629085473.
Nogmaals ALTIJD EERST 112
BELLEN en zeggen dat het om
een reanimatie gaat.

EHBO Surhuisterveen start met opleiding Eerste Hulpverlener
De EHBO-vereniging in
Surhuisterveen start, bij voldoende deelname, op maandag 12 september met een
opleiding tot Eerste
Hulpverlener.

Deze cursus bestaat uit een
veertiental lessen en wordt
afgesloten met een erkend
examen door het Oranje
Kruis. In de cursus komen
onder andere levensreddend

handelen (reanimatie, AED),
verbandleer, brandwonden en
bewustzijnstoornissen aan de
orde. Opgave en inlichtingen
bij Jannie Lulofs, 0512363600 (voor eind augustus).

Altijd thuis met De Friese Wouden
De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden
waar dat nodig is. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en ver zorging.
Als het thuis niet meer lukt, dan kunt u ook gebruikmaken van zorg en verblijf in één van onze vier
zorgcentra. Uw wensen en zelfstandigheid vormen de leidraad voor ons werk. Samen met u bepalen
we wat u nodig heeft en wat voor u belangrijk is. Voor elke situatie zoeken we een oplossing en zetten
daarbij graag een stapje extra. Zo voelt u zich altijd thuis met De Friese Wouden.
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op www.friesewouden.nl of neem
contact op met de klantconsulenten, telefoon 088 512 70 00.

www.friesewouden.nl

Kinderen JVZ-school treden op in Smoutte

Woensdagavond 1 juni was
het dan eindelijk zover. Alle
kinderen van de Jan van
Zuilenskoalle mochten hun
kunsten vertonen op het podium in dorpshuis “De Smoutte”.

gezongen. Voor de pauze
waren het vooral de kinderen
uit de onderbouw die het
publiek verrasten met het zingen en uitbeelden van ver-

in de war, waardoor er zeer
vreemde dieren uit de kloonmachine kwamen, zoals bijvoorbeeld de zig zag muis.
Deze liep razendsnel en al “zig
zaggend” over het podium. Zo
waren er meer zeer vreemde
dieren die door de jungle liepen. De beide professoren
hadden het er razend druk
mee. Gelukkig konden de
vreemd gekloonde dieren toch
worden gevangen en kwam
het kristal ook weer terecht. Na
afloop werden de kinderen
getrakteerd op een daverend
en wel verdient applaus. Alle
kinderen kregen van de
MR/OR leden nog een traktatie en een cadeautje aangeboden. De leerkrachten en de

De zaal zat bomvol met
ouders, ooms en tantes,
“pakes en beppes” en nog
meer mensen. Er moesten uit
andere ruimtes nog stoelen bijkomen om alle mensen een
zitplaats te kunnen bieden. De
kinderen hadden weken geoefend om “Junglebook 3”(het is
niet pluis in de jungle) te vertonen op het podium. Het was
een musical geschreven door
de leerkrachten.
Muziek juf Evertje had de liedjes met de kinderen geoefend.
Ook waren met name de kinderen thuis bezig geweest met
het oefenen van de teksten.
Dit allemaal om er een reuze
geslaagde avond van te
maken. Het toneel in combinatie met het licht zag er heel
mooi uit. Net alsof je in de
echte jungle rond stapte. Er
werd dan ook vol overgave
door alle kinderen gespeeld en

schillende liedjes die alles te
maken hadden met “Mowgli”,
de hoofdpersoon uit” junglebook” en de avonturen die hij
beleefde in de jungle. Hij werd
op de voet gevolgd door twee
reporters van “tv JvZ”. Zij filmden alles wat Mowgli deed en
volgden hem dus ook op de
voet. Ook ontbraken de boeven niet. Zij stalen een kristal
uit een kloonmachine.
Hierdoor raakte de machine zo

leden van de MRT/OR werden
nog bedankt voor de inzet en
de hulp voor na en tijdens de
musical. Na afloop kon er in de
Smoutte nog gezellig nagepraat worden over de geslaagde avond. Hierbij willen wij ook
de medewerkers van de
Smoutte bedanken voor de
medewerking die we hebben
gekregen. Het was allemaal
weer goed voor elkaar.
Op de foto’s ziet u de kinderen
in actie.

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: 14 september 2011

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 september, 11
oktober, 8 november en 13 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

