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Nieuwe beheerders in De Smoutte

Sjouke en Yvonne Kuipers van
De Wyk in Boelenslaan zijn
per 1 januari 2012 de nieuwe
beheerders van Dorpshuis De
Smoutte. Zij volgen Betty
Fokkinga en Okje Snip op, die
De Smoutte sinds de opening
in juni 2000 in beheer hadden.
Sjouke en Yvonne hebben
inmiddels een kleine verbouwing achter de rug, het rolluik
tussen bar en grote zaal werd
vervangen door een veel grotere opening, die door middel
van een verwijderbare plaat is
te sluiten of te openen. Wat
ook verandert: op vrijdag en
zaterdag is De Smoutte
geopend van 16.00 uur tot
20.00 uur, met een vrije

inloop. En op woensdagavond
gaat Sjouke een klaverjasavond organiseren, aanvang
19.30 uur.
Zaterdag 14 januari was de
opening door het nieuwe
beheerderspaar. Tegelijk was
er het afscheid van de oude
beheerders. Voorzitter Minke
Adema van plaatselijk belang
Boelenslaan bedankte Betty
en Okje voor hun inzet en
zette ze in het zonnetje. Ook
de nieuwe beheerders werden
door haar in het zonnetje
gezet.
Op de volgende pagina vindt u
het hele schema van de bezigheden in De Smoutte.

In deze uitgave:
* Pagina 2: Vervolg beheerderswissel Smoutte/AED-lijst
uitgebreid/ Nieuws van
Plaatselijk Belang
* Pagina 3: Sinterklaasfeest
in de Smoutte/Oproep vrijwilligers Kidsclub/Nieuws
van de Avonturenclub
* Pagina 4: Vervolg
Avonturenclub
* Pagina 5: Spelweekcommissie organiseert
bazaar/Wintermarkt Jan van
Zuilenskoalle
* Pagina 7: Gebruik Aed en
hoe reanimeer je?
* Pagina 8: Colofon

Tien jaar Nijs fan ’e
Loane
Precies tien jaar geleden verscheen de eerste editie van
Nijs fan ’e Loane. Deze werd
toen nog gemaakt door Henk
Bos. Latere redactieleden
waren Eltjo Dijk, Geurt Maassen van den Brink, Willem
Fukkink en Welmoed Benedictus. Nijs wordt tegenwoordig rond de eerste dinsdag
van een even maand bezorgd in een oplage van 525
stuks. Het archief van Nijs
fan ’e Loane is op de website te vinden.

www.nijsfaneloane.nl

Het hele programma van de
verenigingen in De Smoutte:
Op maandag oefent het
Folkkoor De Wâldsilers, elke
week om 19.30 uur.
Op dinsdagavond is er de
Creaclub, 1 keer per maand
om 19.30 uur.
Op woensdag zijn er de
Kidsclub (14.00 uur, elke 3
weken), de Avonturenclub
(13.30 uur, 1x per maand) en
het Klaverjassen, elke week
om 19.30 uur.
Op donderdag is er De Oanrin
(elke 2 weken, 14.00 uur) en
Countrydansen, elke week om
20.00 uur.
Op vrijdag is er de Peuterclub
(om 09.00 uur,1x per maand,
eerste op 13-01-2012), De

Peutergym (1x per maand,
eerste op 27-01-2012), De
Jeugdsoos (1x per 2 weken),
Stijldansen (elke week om
20.00 uur en bij voldoende
deelname en opgave bij
Yvonne op 0610556476) en de
Inloop om even gezellig te zit-

ten van 16.00 uur tot 20.00
uur.
Op zaterdag is er de Dansclub
1x per maand om 20.00 uur.
Ook op zaterdag is er de
Inloop om even gezellig te zitten van 16.00 uur tot 20.00
uur.

AED lijst uitgebreid
De AED lijst is uitgebreid met
een aantal mensen. Er zijn nu
16 mensen die u kunnen helpen in geval van een hartstoornis. Het zijn:
Sietse Kooistra, Zijlstrastrjitte
4, 0629085473
Doetie Gal, Zijlstrastrjitte 23,
0655591463
Bareld
van
der
Veen,
Zijlstastrjitte 23, 0633023928
Riekje Bos, Zijlstrastrjitte 27,

0611928372
Anthony Doek, Zijlstrastrjitte
27, 0621101177
Christiaan Doek, Zijlstrastrjitte
27, 0625342541
Klaas
Bosgraaf,
Andrys
Geartswei 26
Johannes Nijboer, Andrys
Geartswei 28
Rudie de Zwart, Andrys
Geartswei 38, 0683167252
Klaas van der Werf, Spekloane
21, 0512342323

Aukje
van
der
Veen,
Spekloane 27, 0512342287
Minke Adema, Spekloane 31,
0512342405
Anne de Vries, Blauwewyk 1,
0512341792
Fokje Boomsma, De Wyk 25,
0512843626
Baukje Nijboer, Parksterreed
5a, 0512342685
Jinke Wedman, Boelenswei
59, 0512342643
Bovenal bel ook 112!

Nieuws van Plaatselijk Belang
Ledenvergadering

Nieuwjaarswens

De jaarlijkse ledenvergadering
van plaatselijk belang wordt
gehouden op 22 MAART 2012
Aanvang 20.00 uur in De
Smoutte.

Door omstandigheden is dit
niet in het laatste Nijs van
2011 opgenomen.
Plaatselijk belang wil u alsnog
veel geluk en gezondheid voor
2012 toewensen.
Better let dan net zullen we
maar zeggen.
Minke Adema

De uitnodiging volgt nog maar
dan kunt u er al vast rekening
mee houden.

“Mijn

vriendje Daan
ligt al heel lang
in het ziekenhuis.
Gelukkig logeren
zijn ouders in het
Ronald McDonald Huis
en zijn ze altijd
dichtbij. Dat vindt
Daan heel fijn!”

Voor €5,- per maand brengt u
zieke kinderen en hun ouders
dicht bij elkaar. Word nu donateur
van het Ronald McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl

Sinterklaasfeest in De Smoutte

Zaterdag 26 november heeft
Sinterklaas een bezoekje
gebracht aan de Smoutte in
Boelenslaan. Vele kinderen
(85) zaten hier al op hem te
wachten. Bij Binnenkomst
werd daarom ook uit volle
borst `Sinterklaasje kom maar

binnen met je knecht` gezongen. Sinterklaas had dit jaar
nieuwe zwarte pieten meegenomen. Dit waren Zielepiet,
Snoeppiet en Zeurpiet. Deze
zwarte pieten zetten de
Smoutte weer op zijn kop.
Zielepiet zei dat hij zijn been

had gebroken toen hij van het
dak was gevallen. Daarom zat
hij nu in een rolstoel. Zeurpiet
zeurde dat hij steeds de rolstoel moest duwen. Snoeppiet
wilde de snoepjes niet met de
kinderen delen. Hij wilde alles
zelf opeten!!! Maar gelukkig
moest hij van Sinterklaas alles
uitdelen. Nadat Sinterklaas
een aantal kinderen bij hem
had geroepen, hielden de
zwarte pieten nog een kinderdisco. Hier kon er gedanst
worden op sinterklaasliedjes.
Tijdens het dansen kregen de
kinderen ranja met een speculaaskoekje. Na afloop van dit
spektakel kregen de kinderen
een beker gevuld met strooigoed van Sinterklaas mee
naar huis.
Het was een geslaagde middag
Groeten de Sinterklaascommissie

Oproep nieuwe vrijwilligers kidsclub
Twee van onze vrijwilligsters
hebben te kennen gegeven
aan het einde van het seizoen
te willen stoppen met hun
inspanningen
voor
de
Kidsclub.
Om er zeker van te zijn dat we
in het najaar van 2012 weer
kunnen starten, doen we een
dringende oproep voor nieuwe
vrijwilligers(sters). De kidsclub
wordt bezocht door kinderen
van groep één tot en met

groep vier. Een keer in de drie
weken wordt er op de woensdagmiddag van twee tot drie
uur in de Smoutte volop
geknutseld, spelletjes gedaan,
naar een verhaaltje geluisterd,
enz.
In principe draait een begeleider/ster ééns in de zes weken
mee en wordt er drie keer per
jaar vergaderd, o.a. om een
activiteitenprogramma
te
maken. Het zou heel jammer
zijn als als de Kidsclub zou

ophouden te bestaan door een
tekort aan vrijwilligers(sters).
Deel jij deze mening en wil jij
een beetje van je tijd inzetten
voor de kids van Boelenslaan,
of wil je vooraf wat informatie,
neem dan contact op met Anita
Schriemer via e-mail: anitaschiemer@hotmail.com
of
tel.nr.: 340933. Natuurlijk kun
je altijd een keertje komen
‘proefdraaien’ om te kijken of
je het wat lijkt!
Anita Schriemer

Nieuws van de avonturenclub
De Avonturenclub organiseerde op woensdag 11 januari
een
giga
piratenfeest.
Zeerover “Woeste Willem”,

de schrik van de zeven zeeën,
zocht nieuwe matrozen voor
zijn schip en had daarom een
aantal pittige opdrachten voor

de
recruten
van
de
Avonturenclub
in
petto.
Woeste Willem kwam niet
alleen. Hij werd vergezeld door

zijn bootsman “Nick Seasick”
en “piraat Alfred”. De kinderen
moesten hun piratenmoed
tonen door verschillende
opdrachten uit te voeren. Na
elke
goed
uitgevoerde
opdracht mocht er dan met de
dolk van Nick Seasick een
kanonskogel (ballon) worden
doorgeprikt waarin een stukje
van een schatkaart zat.
Eerst moesten de aankomende piraten het schip bevoorraden. Dit was een estafetteloop
met hindernissen, waarbij de
goudstaven naar het schip
werden gebracht.
Natuurlijk moest er ook een
stoer
piratenlied
worden
gezongen. “What shall we do
with a drunken sailor…”.
Hierbij werden de kinderen
begeleid
door “Woeste
Willem” op zijn trekzak. Ook
Nick Seasick en Alfred zongen
goed mee, hoewel Nick al
weer een beetje te diep in het
glaasje had gekeken.
Om de piratenkennis te testen
werd de knock-out quiz
gedaan. Ook werd geoefend
hoe de piraten een schip moeten enteren. Dit was een soort
stoelendans, waarbij de piraatjes bij het stoppen van de
muziek moesten zorgen dat ze

in een boot zaten.
Daarna gingen de piraten op
rooftocht. Er moesten goudstaven uit de cirkel worden gepikt.
Maar wie door de bewakers
werd getikt, was af. Als laatste
werd getest of de kinderen aan
de haaien konden ontkomen
door zich te redden op het vlot.
Nadat alle opdrachten waren
gedaan, mochten de kinderen
de schatkaart in elkaar gaan
puzzelen. Het bleek dat er een
schatkist met goudstukken
verborgen was. De piraten gingen samen op zoek naar de
schatkist. Deze werd gevonden door Gerda en Mandy in
de kast van de gymzaal. Alle
piraten kregen een zakje
goudstukken (chocolademun-

ten) mee naar huis.
In februari gaan we weer een
leuke activiteit organiseren.
We
houden
nl.
een
Valentijnsmodeshow
met
knotsgekke dames- en herenkleding, die door de kinderen
zelf wordt gemaakt. Natuurlijk
zullen de creaties op een
heuse
catwalk
worden
geshowd. Een zeer excentrieke en creatieve jury zal het
resultaat beoordelen….
Hier alvast een overzicht van
de
activiteiten
van
de
Avonturenclub tot het eind van
het seizoen.
15 februari (Valentijnsmodeshow)
21 maart (Paasknutselen)
18 april (Buitenactiviteit)
23 mei (Eindactiviteit)
Omdat het piratenfeest op 11
januari, in de week na de
kerstvakantie, zou plaatsvinden hebben we bij wijze van
proef alleen via de e-mail
bericht verstuurd. We hebben
gemerkt dat dit toch niet helemaal goed werkt en daarom
zullen we de rest van het seizoen naast het versturen van
e-mail ook weer gewoon flyers
uitdelen op school.
Omdat we ook daarmee niet
alle kinderen bereiken die in
Boelenslaan wonen, willen we
hier nogmaals de e-mail

adressen van de jeugdclubs
noemen. Voor de Avon-turenclub (groep 5 t/m 8) is het:
avonturenclub@live.nl

en voor de kidsclub (groep 1 een flyer van onze activiteiten
t/m 4) is het:
ontvangen, stuur dan even
kidsclubboelenslaan@live.nl. een e-mail!
Wilt u in de toekomst graag
Jannie de Jong

Spelweekcommissie organiseert Bazaar
De spelweekcommissie organiseert op zaterdag 17 maart
aanstaande een bazaar in
dorpshuis de Smoutte. Reden
om deze bazaar te organiseren is naast de gezelligheid
een financiële. De kosten om
een spelweek te organiseren
in de vorm waarin dit de laatste
jaren is gedaan, zijn fors

gestegen. Door het organiseren van een bazaar hopen wij
weer wat meer financiële ruimte te krijgen en te voorkomen
dat we in de rode cijfers
terecht komen. Momenteel is
de commissie druk doende
met de organisatie. We hopen
op 17 maart dan ook veel
dorpsgenoten
te
mogen

begroeten. Zoals gebruikelijk
kunt u uw geluk beproeven bij
de schiettent, darten, sjoelen,
blikgooien, spijkerslaan, grabbelton en het Rad van Fortuin
ontbreekt ook niet. Er zijn
leuke prijzen te winnen voor
jong en oud en u steunt op
deze wijze de spelweekcommissie.

Wintermarkt Jan van Zuilenskoalle

Op donderdag 22 december
2011 hield obs Jan van
Zuilenskoalle van 17.00–19.00
uur een wintermarkt in en rond
de school voor een goed doel.
De opbrengst van deze wintermarkt gaat namelijk naar de
kinderafdeling van ziekenhuis
Nij Smellinghe in Drachten.
Buiten waren 2 grote partytenten opgezet en het plein was
sfeervol verlicht. Hier konden
allemaal lekkere dingen worden gekocht zoals zelfgemaakte snert, broodje hamburger, frikadel, warme chocolademelk en glühwein. Tevens
werden er op het plein verscheidene ronden met het
draaiend rad gehouden waarbij men leuke prijzen kon winnen. Binnen vond de verkoop

van knutsels plaats en konden
er spelletjes worden gedaan
zoals sjoelen, blikgooien, het
gewicht van een zak zout
raden en ballon prikken.
Tevens stond er een grabbelton en werd de sfeer opgeluisterd door een trekzakgroep.
De kinderen hadden de afgelopen weken op school hard
gewerkt aan het maken van
knutsels zoals kerstkaarten,
potjes, kabouterpaaltjes, kransen, placemats, cupcakes,
kerststukjes, pindaharten, voederhangers en waxinelichtjeshouders. Ook waren alle kinderen met een leuke winterachtergrond op de foto gekomen. Deze prachtige foto’s
waren mooi ingelijst en konden
ook worden gekocht. Bijna alle

gemaakte spulletjes zijn verkocht, geweldig gedaan jongens en meisjes! De kleuters
hebben tijdens de wintermarkt
twee keer een optreden verzorgd. Zij zongen een aantal
liedjes en deden leuke dansjes. Na afloop gingen ze “met
de pet rond” en werden ze
goed beloond voor hun prachtige optreden. We kunnen
terugzien op een hele succesvolle en gezellige wintermarkt.
Dat het een succesvolle wintermarkt is geworden bleek
wel dat de netto opbrengst
bijna 600 euro was. Hierbij willen we alle mensen die de wintermarkt hebben bezocht dan
ook heer erg hartelijk bedanken. Het geld zal worden aangeboden aan het ziekenhuis.
Hoe dit plaats gaat vinden is
nog niet bekend. We zullen dit
wel met de kinderen gaan
doen waarschijnlijk. Tot slot
bedanken we ook iedereen die
de vele mooie prijzen beschikbaar hebben gesteld en bouwbedrijf S. Hansma voor het
beschikbaar stellen van het
hout.
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Kom langs!
Domela Nieuwenhuisstrjitte 53
9233 KN Boelenslaan
T (0512) 342 678
I www.janvanzuilenskoalle.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: 12 maart 2012

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: 14 februari, 13
maart, 10 april, 8 mei en 12 juni
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)
HoekedeJong@gmail.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 Yvonne Kuipers 0610-556476 of mei
De Smoutte sels, 0512-340612
Op freed en snoen iepen fan 16.00 oant 20.00 oere.

