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

Bloembollen door Sijtze geplant

In deze uitgave:

In de vorig jaar gehouden
ledenvergadering werd door
Sijtze Dijkstra gevraagd of de
Loane niet wat opgefleurd kon
worden, door bloembollen in
het grasveld te planten voor
de bejaarden woningen.
Plaatselijk Belang vond het
een leuk idee en Sijtze wou
zelf ook wel meehelpen. Hij
dacht al dat het niet meer door
zou gaan, zo laat kwam
Plaatselijk Belang nog met de
bloembollen aan, namelijk op
11 dec. vorig jaar. Het vroor in
die week ook nog, maar de
bollen moesten in de grond
anders was het echt te laat.
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Sijtze heeft geprobeerd om
vrijwilligers bij elkaar te krijgen

om gezamenlijk de bollen in
de grond te stoppen maar u
raadt het al, de 84-jarige Sijtze
bleef alleen over. De rest had
het druk druk druk.
Sijtze is bijna de hele week
aan het bloembollen planten
geweest, heel vaak naar binnen geweest om uit te rusten
maar de bollen zitten in de
grond. Sijtze denkt ongeveer
een drieduizend bollen te hebben geplant Een prestatie
dunkt ons.
Nu maar hopen dat het resultaat er naar is in het voorjaar!
In ieder geval wil plaatselijk
belang Sijtze alvast heel hartelijk bedanken voor zijn inzet!

Jaarvergadering
De jaarvergadering van
Plaatselijk belang wordt dit
jaar gehouden op 7 maart,
aanvang 20.00 uur. Noteer
deze datum alvast in uw
agenda. Uitnodiging volgt.

Uw mening
De redactie wil graag weten
waar plaatselijk belang meteen mee aan de slag moet,
oftewel, wat kan en moet in
Boelenslaan veel beter?
De redactie verneemt graag
uw mening en wil die mening
ook graag goed onderbouwd
zien. Inleveren kan bij een
redactielid, of via de mail.
Reageren kan anoniem,
maar de redactie wil altijd de
afzender weten.

www.nijsfaneloane.nl

Nieuws van de Kidsclub
Op 28 november konden de
kinderen meedoen aan Pietengym. Zoals jullie vast nog wel
weten had Sinterklaas veel
pieten zonder veer mee naar
Nederland genomen, maar dit
ging niet altijd goed.Dus was
er een verzoek van Sinterklaas
gekomen om de kinderen van
de kidsclub de kneepjes van
het pietenvak te leren. Nou,
dat ging reuze goedwat hebben de kinderen hun best
gedaan! Als Sint weer problemen met zijn pieten heeft, zijn
er in Boelenslaan hulppieten
genoeg!
Op 12 december waren er
allerlei activiteiten rond kerst

georganiseerd. De kinderen
konden o.a. een kaarsenstander en een kerstkaart maken.
Ook schreef ieder kind zijn of
haar naam in een kerstkaartje
dat in een blanco envelopje op
de deur werd gehangen. Toen
de kinderen naar huis gingen
mochten ze een kerstkaartje
van de deur halen.
Zo kreeg ieder kind een kerstgroet van een ander kind mee
naar huis.
Na de kerstvakantie was de
eerste kidsclub op 9 januari.
We hebben toen een mooie
sneeuwpop gemaakt van een
flesje en piepschuimballetjes.

Maar of er ook nog echte
sneeuw gaat vallen?
Op 23 januari maakten de kinderen een verjaardagskalender met als thema “De 4 seizoenen”.
Zit jij in groep 1,2 of 3 maar
ben je nog nooit bij de kidsclub
geweest? Dan ben je natuurlijk
ook van harte welkom. Het is
om de week op woensdagmiddag van 14-15 uur in de
Smoutte en de kosten zijn 50
cent.
Let goed op de flyers die bij jou
op school worden uitgedeeld.
Daar staat ook op wat we die
woensdag gaan maken.

Hondenpoepproblematiek
In het vorige krantje werden de
hondenbezitters opgeroepen
om hun verantwoordelijkheid
te nemen om de poep op te
ruimen. Helaas zijn er nog
steeds hondenbaasjes die zich
nergens om bekommeren en
ook in 2008 de hond overal
laten poepen. Heb ik me nog
netjes uitgedrukt, in het inge-

zonden stukje (hieronder) in
de Feanster van 15 januari ’08
stond het in duidelijker taal. De
taal die de meeste van de
Loansters goed verstaan en
zelf ook spreken. Voorheen
werd er vaak gezegd: ik betaal
honden belasting, dus ruimen
ze het ook maar op.
Maar u hoeft al jaren geen

honden belasting meer te
betalen dus hoog tijd om zelf
de stront van uw hond op te
ruimen! DOE DIT DAN
OOK!!!!!
Verder wil ik iederéén vragen,
wanneer u ziet dat een hond
zit te poepen, spreek het baasje er op aan.
Minke Adema

Stront aan de ‘’ in Boelenslaan
Zondagmiddag 6 januari:
Wandelend vanaf de Domela
Nieuwenhuisstrjitte in Boelenslaan links om de Spekloane
op, richting ‘centrum’ en linksaf, richting ‘Witte kapel’. Wat
was (is) het geval? Strònt,
strònt en nog eens strònt, echt
om de paar meter! Van vers tot
iets belegen, onaangeroerd tot
platgetrapt.
Deze dingen vallen mij al niet
eens meer op, maar mijn wandelgenoot vond (vindt) dit wel
heel erg in het oog springend.
Mijn mening is dan ook dat dit

milieuterrorisme is. Hondenbezitters die hun geliefde viervoeters, zonder schroom overal maar laten schijten.
‘Nederland/Boelenslaan moet
bewegen’ is tegenwoordig de
slogan. Een hond is bij uitstek
het middel om alle dagen een
blokje om te gaan. Maar
echt, ze gaan vaak te ‘ver’.
Hondenbezitters let op uw
‘zaakjes’. Neem zelf initiatief
om dit te stoppen. Zie naar de
jeugd van Boelenslaan die
door eigen initiatief een omheind trapveldje heeft gereali-

seerd. Bravo jongelui, mijn
petje af voor zoiets. Nu zijn de
hondenbezitters aan zet. Kinderen moeten toch ook op de
stoep kunnen spelen zonder
onder de stront te geraken en
ziektes op te lopen. Zelfs komt
de stront onze huizen binnen
via onze schoenen. Foei, foei.
Het binnenmilieu wordt daardoor bedorven (vloerbedekking, behang enzovoorts). In
termen van een burgemeester
van een aangrenzende gemeente op de nieuwjaarsreceptie naar aanleiding van de

geweldsexplosie bij de jaarwisseling gesproken: ‘Het
moet maar eens afgelopen zijn

met dat gebliksem’. Dat geldt
natuurlijk ook voor hondenpoep! Misschien een onparle-

mentaire uitspraak, maar wel
glashelder.
Halbe Braam, Boelenslaan

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Spelweekcommissie bezig met nieuw programma
De commissie is weer begonnen met de opzet van het nieuwe programma voor volgend
jaar.
Terugkijkend op de laatste editie is de conclusie dat er weer
terug kan worden gezien op
een geslaagde week. Ook in
financieel opzicht konden we
opgelucht ademhalen. Werd er
vorig jaar nog met een verlies
gedraaid, door een toename
van het aantal sponsoren, de
ondersteuning van Plaatselijk
Belang en een subsidie van
het Durk Pultrumfonds konden
we zelfs een klein bedrag aan
onze reserves toevoegen.
Inmiddels zijn we al weer 2
maal bij elkaar gekomen om te
brainstormen over het programma van 2008. Het is altijd

weer een heel karwei om met
originele onderdelen te komen
waarbij er oog is voor jong en
wat ouder. Het komend jaar
hebben we gekozen voor het
thema het “Wilde Westen”. We
hopen van harte dat alle
dorpsbewoners weer met
leuke voorstellingen komen.
Het is de bedoeling dat veel
van de activiteiten iets met het
“Wilde Westen” te maken hebben. Annie en Hennie hebben
als commissieleden te kennen
gegeven dat zij na de komende spelweek gaan stoppen. Bij
deze wil ik oproep doen voor 2
nieuwe commissieleden.
Hier volgt een kleine profielschets:
Nieuwe leden moeten gemotiveerd zijn om 1 x per jaar zich

5 dagen lang in te zetten voor
de dorpsgemeenschap, in het
bezit zijn van een grote dosis
doorzettingsvermogen, iets
kunnen organiseren, als teamspeler kunnen optreden en
ook niet onbelangrijk over een
gezonde dosis humor beschikken. Herkent iemand zich hierin dan is de kans groot dat je
een geschikte kandidaat bent
om de spelweekcommissie te
komen versterken. Meld je dus
aan! Dit kan bij Tjeerd
Boomsma tel: 06-12278588.
Zodra er meer nieuws is om te
vermelden dan kunt u dit lezen
in de volgende editie van Nijs
fan ‘e Loane.
Namens de spelweekcommissie,
Tjeerd Boomsma

Kerstviering op de ‘Jan van Zuilenskoalle’
Alle ingrediënten voor de viering van Kerst waren vrijdagochtend 21 december op de
“Jan van Zuilenskoalle” aanwezig.
De leerlingen hadden zelf
prachtige kerstukjes gemaakt,
de gehele school was prachtig
in kerstsfeer gebracht en een
overheerlijk kerstontbijt stond
voor de leerlingen klaar. Er
werd door de kinderen dan ook
lekker ‘gepeuzeld’.
Na het kerstontbijt werd de
kerstviering in de klassen
voortgezet met o.a. het vertellen van een Kerstverhaal en
het samen zingen van moder-

ne en klassieke kerstliederen.
Na deze zeer geslaagde och-

tend kon de kerstvakantie voor
de kinderen beginnen.
Team Jan van Zuilenskoalle

Nieuws van de avonturenclub
Na het uitje naar de Spitkeet in
oktober en het ‘speurneuzengeweld’ in november was het
in december weer tijd voor een
knutselaktiviteit.
19 kinderen deden hun best
om een prachtig bungelvriendje in elkaar te knutselen,
geholpen door maar liefst 5
vrijwilligsters. Het eindresultaat heb ik persoonlijk niet
gezien, omdat ik verhinderd
was om te helpen deze middag, maar ik kon nog wel even
binnen wippen om een foto te
maken tijdens het knutselen.
Maar het zal ongetwijfeld
prachtig zijn geworden en
hopelijk veel vensterbanken
en boekenplanken sieren!
16 januari hadden we een
spelletjesmiddag
gepland.
Helaas kwamen er maar 7 kinderen op af. Eerst dachten we
dat de kinderen dit wellicht
geen leuke aktiviteit vonden,
maar bij navraag bleek dat er
een aantal verjaardagspartijtjes werden gevierd, wat de
lage opkomst bij de avonturenclub verklaarde. Desondanks
werd het een gezellige middag.
Op 13 februari ‘toveren’we de
huiskamer van Margreet weer
om tot een bioscoop en gaan
we met zijn allen kijken naar
een hele leuke film. Welke dat
wordt houden we nog even
geheim. Houdt de flyers maar
in de gaten!
Op 12 maart gaan we een
geurkuiken maken in de
Smoutte.Dus zet deze data
alvast op de kalender.
En dan een heel bijzondere
aktiviteit in april. (onder voorbehoud) Watersportvereniging
Achtkarspelen heeft contact

opgenomen met Timpaan
Welzijn. Zij willen graag een
wedstrijd ‘Klompkesylen’ organiseren, in verschillende dorpen in Achtkarspelen.
Zoals het nu lijkt komen ze een
keertje
langs
bij
de
Avonturenclub. Ze willen graag
iets vertellen over hun vereniging en gaan natuurlijk ook
met de kinderen aan de slag.
Alle kinderen moeten zelf een
oude klomp meenemen, (kijk
pake of je heit maar eens lief
aan) welke ze om gaan toveren tot een heuse ‘boot’met
zeil enz.
Als de klompen af zijn plannen
we gezamenlijk met het kinderwerk Harkema en Surhuisterveen een middag om een
wedstrijd te organiseren. De
vrijwilligers van de watersportvereniging hebben al een fantastische locatie op het oog! Zij
zullen dit ook regelen.De zelfgemaakte klompen van de kinderen worden meegebracht en
de wedstrijd ‘klomkesylen’
Surhuisterveen – Harkema Boelenslaan kan van start
gaan!
Na de wedstrijd mogen de kin-

deren nog een onderlinge
wedstrijd houden en gebruik
maken van de echte wedstrijdklompen van de vereniging!
In de vorige editie van Nys fan
e Loane heb ik gesproken
over een demonstratie acrogym in die waarschijnlijk in
januari zou plaats vinden en
daarop volgend een workshop
verzorgd door showteam
JoRate onder leiding van
Renate van der Woude. Dit
alles in het kader van het hartstikke gezond project. Helaas
blijkt Renate te lijden aan een
dubbele hernia (misschien iets
te
fanatiek
de
flic-flac
gedaan?) en is dus lichamelijk
niet in staat deze workshop te
verzorgen. De medewerkers
van het Hartstikke gezond project zijn druk bezig om een vervangende workshop te regelen
voor de kinderen. Of dit ook
acrogym gaat worden of iets
totaal anders, dat moeten we
maar even afwachten.
Tot zover de berichten van de
Avonturenclub, we hopen op
een grote opkomst op alle
georganiseerde aktiviteiten!
Margreet Sietses

Interview met burgemeester Van der Zwan
Eltjo kroop deze keer achter
de computer en stuurde via de
digitale snelweg een interview
naar het secretariaat van onze
burgemeester Tjeerd van der
Zwan

Vraag 1: U bent onze burgemeester, wat zijn uw speerpunten de komende jaren?
De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de gemeente
Achtkarspelen zich ruimtelijk
en economisch gezien meer
moet ontwikkelen. Zodat de
werkgelegenheid groeit, er
betaalbare woningen worden
gebouwd en het voorzieningenniveau in onze dorpen op
peil blijft.
Kortom, die ontwikkeling is
nodig om Achtkarspelen ook in
de toekomst leefbaar te
houden! Als burgemeester wil
ik me heel graag voor deze
belangrijke doelstelling inzetten.
Daarnaast wil ik me inzetten
voor een veilig en gezond
Achtkarspelen. Dat betekent

bijvoorbeeld dat er bij de
nieuwjaarsviering
minder
vernielingen worden aangericht. Dat onveilige drinkketen worden aangepakt en
jongeren en ouders zich
bewust worden
van de gevaren
van overmatig
alcoholgebruik.
Vraag 2: 12 ½ %
van de bestuurders
van
Achtkarspelen
woont
al
in
Boelenslaan.
Wanneer komt u
hier wonen en
waar?
Op dit moment
woon ik met mijn
vrouw en dochter
tot volle tevredenheid in Twijzelerheide. Wij
zoeken nog naar
definitieve huisvesting op zoek. In welk dorp
dat zal zijn weten wij nog niet.
Wel is het zo dat mijn dochter
graag in Buitenpost wil wonen,
omdat zij op het Lauwerscollege in dat dorp zit.
Vraag 3: Welke burgemeester
is een voorbeeld voor u?
Er is geen burgemeester die ik
expliciet als voorbeeld heb.
Ik probeer mijzelf te zijn en
daarbij veel oog te hebben
voor wat de inwoners van
Achtkarspelen belangrijk vinden.
Vraag 4: Wat is volgens u het
mooiste plekje van Boelenslaan?
Boelenslaan is zo’n mooi dorp
met zoveel mooie plekjes. Ik
zou heel veel plekjes tekort

doen wanneer ik er nu zomaar
een tot de mooiste zou
uitroepen!
Vraag 5: Is het burgemeesterschap een volledige dagtaak
voor u, of kunt u het ook wel
parttime af?
Burgemeester van Achtkarspelen is een volledige baan.
Burgemeester ben je bij wijze
van spreken 24 uur per dag en
dat geldt ook voor de burgemeester van Achtkarpelen.
Vraag 6: Hebt u ook nevenfuncties?
Ik heb (nog) geen nevenfuncties.
Vraag 7: Achtkarspelen wordt
opgedeeld, moeten we dan
naar
Dokkum
of
naar
Drachten?
Achtkarspelen wordt niet
opgedeeld: dat is gekkepraat!
Vraag 8: Is jumpen uw hobby?
Nee, zeker niet. Ik bewonder
de kinderen die goed kunnen
jumpen. Bij mij is het niet meer
dan een beetje op-en-neerspringen.
Vraag 9: Zou u in een van de
komende jaren mee willen
helpen de spelweek in
Boelenslaan te organiseren?
Misschien. Maar dan moet ik
eerst wel weten wat ik allemaal
moet doen en hoeveel tijd het
kost.
Vraag 10: Aan welke politicus
of politica hebt u een hekel?
Aan geen enkele.
Vraag 11: Wat hadden we u
ook nog moeten vragen?
Ik zou er geen enkele meer
kunnen bedenken .............

Reacties op de Herindelingsstelling
Uw reacties op de stelling:
Als we heringedeeld worden
kunnen we het beste naar
Drachten.
Mooi dat we een aantal reacties kregen! En wel 100% voor
samengaan met Drachten.

Opmerkelijk is ook de argumentatie: Drachten is gemakkelijker te bereiken, in kilometers dichterbij maar met openbaar vervoer ook gemakkelijker dan Buitenpost.
Drachten biedt ook meer, ziekenhuis, arbeidsbureau, win-

kels, banken en scholen.(fam.
Benedictus en Wouda)
Henk Bos zocht het dichter bij
huis en wijst onder andere ook
op de mogelijkheden met
Houtigehage. Hij geeft plaatselijk Belang ook nog een mooie
opdracht mee.

Reactie van Henk Bos
Boelenslaan naar Smallingerland nog niet zo’n gek idee.
Regelmatig kom je artilkelen in
de krant tegen met als onderwerp gemeentelijke herindeling en of samenwerking. De
meningen over het al dan niet
samengaan van gemeentes
lopen uiteen en leiden vaak tot
heftige discussies binnen de
gemeenteraden.
In de vorige Nijs fan 'e Loane
bleek het merendeel van de
aanwezigen tijdens de koffieochtend in de Smoutte voor
een eventuele overgang naar
de gemeente Smallingerland
te zijn. Mocht het ooit zover
komen dan ligt een overgang
naar Smallingerland voor de
hand.
Boelenslaan en Houtigehage
grenzen naadloos aan elkaar
en een duidelijke grens is
moeilijk aan te geven. Het zal
wel aan mij liggen maar ik krijg

vaak de indruk dat ons dorp
aan het voeteneind ligt van de
gemeente. Met betrekking tot
de infra structuur kan het zich
niet meten met de andere dorpen van gelijke grootte binnen
en buiten onze gemeente {
lees hier Smallingerland } .
Kijk
bijvoorbeeld
naar
Rottevalle waar men momenteel druk doende is met het upgraden van het dorp door het
bestraten van enkele wegen
en deze te voorzien van leuke
straatverlichting.
Ten opzichte van Boelenslaan
is er een duidelijk verschil met
Houtigehage waar wel veel
aandacht is besteed aan het
dorpse karakter. Ik zou het ons
dorp gunnen dat er meer in
wordt geinvesteerd, het verdient het ook.
Dat het wel kan bewijst een
dorp als Drogeham. Uiteraard
hangt veel af van de financiële

mogelijkheden die er zijn en
deze zijn zoals bekend binnen
Achtkarspelen niet groot. In dit
opzicht zou een overgang naar
Smallingerland meer mogelijkheden bieden.
Op andere fronten is er al
sprake van samenwerking,
hierbij valt te denken aan sport
met name voetbal en korfbal.
Ook wordt er door door de
korfbalvereniging
gebruik
gemaakt van de sporthal in
Houtigehage. Afgewacht moet
worden hoe het een en ander
zich gaat ontwikkelen.
Nog afgezien van dat het ooit
zover komt zou het goed zijn
dat er ook voor Boelenslaan
een dorpsvisie wordt ontwikkeld waarin een beleid wordt
uitgestippeld voor korte en langere termijn. Mogelijk ligt hier
een taak voor Plaatselijk
Belang samen met dorpsbewoners.
Henk Bos

Gastouder gevraagd!
Voor een klant in Boelenslaan
zijn wij opzoek naar een
betrouwbare, niet rokende
gastouder.
Wij zoeken een gastouder bij
de vraagouder aan huis voor 2
kinderen van 5 en 3jr en een
baby van 6 mnd. oud op dinsdag en donderdag van 7.00u

tot 17.00u. Bent u niet in de
gelegenheid om bij de vraagouders aan huis opvang te bieden maar wilt u graag gastouder worden in uw eigen huis ?
Ook dan kunt u contact op
nemen met het gastouderbureau.
Wilt u hier meer over weten

neem dan contact op met
Geeske de Bruin, consulente
gastouderbureau Noorderland.
Gastouderbureau Noorderland
Tel: 06-40681952
Website: www.gob-noorderland.nl
info@gob-noorderland.nl

100-jarig bestaan van CBS ‘de Stile’ in Boelenslaan
Dit jaar bestaat CBS ‘de Stile’
te Boelenslaan 100 jaar. Dit
heuglijke feit zal worden
gevierd op 13 en 14 juni 2008.
Vrijdag 13 juni is het feest voor
de leerlingen en zaterdag 14
juni zal een reünie worden
gehouden voor (oud)-leerlingen, (oud)-personeelsleden en
(oud)-bestuursleden.
Tijdens de reünie zullen op
diverse locaties in Boelenslaan verschillende activiteiten
plaatsvinden.
De opening begint om 14.00
uur in de feesttent aan de
Boelenswei. Daarna is er gelegenheid om in ‘de Stile’ een
fototentoonstelling te bekijken;
u kunt de verbouwde school
bezichtigen, waar in de verschillende lokalen van alles te
doen is. Één lokaal zal worden
ingericht in “oude stijl” en één
lokaal in “moderne stijl”.
Verder kunt u in de school
oude handwerkjes bekijken. In
de Hervormde kapel zijn

muzikale optredens en in ‘de
Smoutte’ worden films van
vroegere en recente jaren
getoond. Tijdens de gezamenlijke maaltijd in de feesttent
kunt u gezellig bijpraten met
oude bekenden. In de
feesttent kunt u samen met uw
oude klasgenoten op de foto.

adressen aan ons door!!!!!
Heeft u oude schoolspullen of
schoolfoto’s, die we mogen
lenen voor de tentoonstelling,
dan deze graag zo spoedig
mogelijk inleveren of sturen
naar de school. Ook anekdotes zijn van harte welkom.

U kunt zich aanmelden per
brief, telefoon of e-mail:
info@stile-pcbo.nl. Het schooladres is: CBS ‘de Stile’,
Zijlstrastrjitte 2, 9233 KJ
Boelenslaan, tel:0512-341261.
Binnenkort zullen de uitWe hopen er met z’n allen een nodigingen voor de reünie
fantastisch feest van te worden verstuurd, met daarin
maken.Hoe meer reünisten, verdere informatie over de feshoe groter het feest!!!! “Hasto tiviteiten.
dy al sjoen?” “Oh, wat bisto
feroare..”. “No, do bist noch Bij voldoende belangstelling
krekt gelyk”.
komt er een jubileumboek over
100 jaar Christelijk Onderwijs
Bent u de persoon, die dit in Boelenslaan met vele foto’s.
zegt. Meldt u dan alvast aan
voor de reünie. Kom zelf en Wilt u de jubileumcommissie
geef het door aan familie en helpen bij een activiteit, uw
vrienden, klasgenoten in je hulp is van harte welkom. Geef
eigen omgeving en de u op!! Met z’n allen maken we
mensen, die “Nijs fan ‘e een onvergetelijke dag van
Loane” niet lezen. Geef de zaterdag 14 juni.
En als klapstuk zal er ’s
avonds vanaf 20.00 uur een
revue worden opgevoerd over
100 jaar Christelijk onderwijs
in Boelenslaan.

Reuny De Stile
Bêste minsken,
Foar de reuny fan De Stile, op
14 juny oansteande, siket de
skoalle (sterke) ferhalen fan
âld learlingen en learkrêften.
Ferhalen, anekdoates en oare
nijsgjirrige saken dy’t de muoi-

te wurdich binne (ek yn it
Nederlânsk en eventueel oerset nei it Frysk) foar it noch
gear te stallen spesjale reunyboek. In tige geskikt momint
dus om al dy moaie, drege,
ûnferjitlike mominten út it

ûnthâld op te dollen, op papier
te setten en nei de skoalle te
bringen of op te stjoeren nei
w.atsma@chello.nl. Ek skoalfoto's binne tige wolkom. Yn it
bysûnder fan foar de santiger
jierren. Alfêst ús tank.

Thuiszorg de Friese Wouden
stuurde ons recept voor een
Sinaasappelcoupe(2-3 pers.)
Wat heeft u nodig?

vers, neem dan wel extra
sinaasappels), sap van een
halve citroen, 1 theelepel maïzena, 3 dl yoghurt of biogarde
eventueel wat likeur en suiker
Werkwijze: Alles (behalve de
yoghurt) mengen en al roerend
langzaam aan de kook bren-

gen en af laten koelen.
Yoghurt gladroeren en de
sinaasappelcrème toevoegen.
De sinaasappel in stukjes snijden en marineren in wat suiker
en likeur (grand marnier) en
hiermee het toetje versieren.
Eet smakelijk!

3 eieren, 80 gr suiker, 1
sinaasappel, 1 dl sinaasappelsap (kan uit een pak; kan ook

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
Welmoed Benedictus, Andrys Geartswei 6, 9233 KW Boelenslaan. Tel:0628-924307
welmoed@nijsfaneloane.nl
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: 21 maart 2008

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 febr, 11 mrt, 8
apr, 13 mei en 10 juni
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

