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

NIEUWS van CBS ‘de Stile’
Op vrijdag 12 december 2008
is op de Stile een kerstfair
gehouden. Al wekenlang waren de dames van de activiteitencommissie hiervoor aan de
slag. Ook de leerlingen en
leerkrachten hadden hun
uiterste best gedaan om in de
drukke decembermaand tijd te
maken voor het knutselen van
leuke kerstspulletjes. En, het
resultaat mocht er zijn.

bloemstukken gemaakt, vogelvoerkransen, bakjes met
hyacinten en er waren kerststerren te koop. Daarnaast
kon er een kopje koffie, thee of
chocolademelk worden gekocht met kerstkrans.
Ook werden er poffertjes en
hamburgers gebakken. Juf
Hilly had voor de juiste sfeer
een kerstorkest geregeld.
Hannie de Bruin stond ook op
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LEDENVERGADERING

Prachtige sterren, waxinelichtjes en verlichte kerstboompjes
van de groepen 6, 7 en 8.
Kerstbomen, kaartjes appelvrouwtjes en sneeuwpoppen
van de groepen 3, 4 en 5. De
kleuters hadden engeltjes
gemaakt en prachtige vogelvoederslingers. De activiteitencommissie had diverse

de kerstfair met beren voor
stichting KIKA (kinderen met
kanker). Meteen om 16.00 uur
was het al een drukte van
belang.
Er werd volop gekocht en ook
het kerstterras was goed
bezet. Aan het eind van de
vervolg op pagina 2

De ledenvergadering van
plaatselijk belang wordt dit
jaar gehouden op Donderdag 2 April, noteer deze
datum alvast op uw kalender
of in de agenda, de uitnodiging volgt nog.
Volgende editie week later
De volgende editie van Nijs
fan ‘e Loane verschijnt niet
op de eerste dinsdag van
april(even maand), maar een
week later in verband met de
vergadering van Plaatselijk
Belang op 2 april.

www.nijsfaneloane.nl

alle leerlingen deden mee aan
het Kerstspel.
De kinderen van groep 1 en 2
lieten op een vertederende
manier zien wat het Kerstfeest
is met een kerstboom en lichtjes. De leerlingen van groep 3
t/m 8 speelden het Kerstverhaal na.

dag konden we spreken van
een geslaagde kerstfair.

samen het Kerstfeest te vieren. Dhr. Keekstra begeleidde
de samenzang op het orgel en

Aansluitend werd er door verschillende leerlingen prachtige
muziek ten gehore gebracht.
Na afloop ging iedereen met
een echt ‘kerstgevoel” naar
huis en kreeg bij de uitgang
een kaarsje om het Licht door
te geven in de wereld.

De opbrengst van de kerstfair
was bestemd voor de aanschaf van een nieuwe televisie. Deze is inmiddels gekocht.
Het Kerstfeest van de Stile
werd op donderdag 18 december 2008 in de Hervormde
kapel gevierd. Wat was het fijn
om op zo’n avond met zoveel
kinderen, ouders, broertjes en
zusjes, pakes en beppes

Genealogische en streekhistorische dag
Datum:zaterdag 21 maart 2009
Plaats:Dorpshuis De Smoutte,
Piter Jellesstrjitte 11,
9233 KC Boelenslaan
tel. 0512-340612
Tijd:10.00 – 16.00 uur
m.m.v.
Reid van der Leij, Groningen; stamboomonderzoek
Martinus Jongsma, Surhuisterveen; stamboomonderzoek
Deka Miedema, Buitenpost; grafregisters
Dirk Wildeboer, Buitenpost; historische boeken
Anne van Lune, Buitenpost, oude ansichtkaarten
Jasper Pool, Surhuizum; dorpsgeschiedenis
Organisatie:Stichting Oud Achtkarspelen
Info:0512-362391 of 0511-541920
Toegang:gratis

Annie van der Wijk Vrijwilliger van de Maand
De eerste Vrijwilliger van de
Maand van dit jaar komt uit
Boelenslaan. Het is Annie van
der Wijk die deze maand de
meeste nominaties in de wacht
sleepte en daarmee de Dikke
Vrijwilligerstaart van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Achtkarspelen heeft ontvangen. De
mooi versierde slagroomtaart
wordt
aangeboden
door
Bakkerij de Korenaar in Surhuisterveen.
Terwijl haar man Bareld van der
Wijk de kachel nog eens
opstookte, brandde Annie los
over haar belevenissen tijdens
haar vrijwilligerswerk. Al bijna
45 jaar is Annie actief als vrijwilligster en ook nu op haar 73e
weet ze nog van geen ophouden. Met bijna elke doelgroep
heeft Annie wel gewerkt, van
jonge kinderen tot de ouderen.
Op een gegeven moment was
het zelfs zo dat Annie actief was
in wel vijftien verschillende verenigingen. Inmiddels is Annie
aardig afgekickt. Momenteel zit
Annie in zes organisaties waaronder drie kerken in Surhuisterveen, de trimclub en de Crea
club in Boelenslaan waar leuke
activiteiten zijn voor jong en
oud.
Toen Annie en haar man 45 jaar
geleden in Boelenslaan kwamen wonen, vond Annie dat het
tijd werd voor wat actie in het
dorp. Zo bedacht zij voor het
eerst de Spelweek. Dit heeft zij
onder handen genomen samen
met haar man en nog een echtpaar. Het was al snel een succes en de Spelweek werd vaste
prik in Boelenslaan. Sinds vijf
jaar is Annie hiermee gestopt,
maar nog elke keer met de
Spelweek is Annie van de partij.
Samen met Olga Nijboer vormt

Annie een goed duo. Deze twee
dames vullen elkaar prima aan.
Annie vertelt: ‘Soms maken we
hele planningen via de telefoon’.
Zo kwamen de beide dames
ook op het idee een record te
vestigen voor het Guinness
Book of Records. Het idee was
om de langste waslijn te maken,
maar omdat het in 1995 vijftig
jaar geleden was dat Nederland
bevrijd werd, besloten zij om in
plaats van was, vlaggen op te
hangen. Annie en Olga vlogen
door heel Nederland om vlaggen van alle landen te bemachtigen, behalve de Duitse vlag.
Deze kwam niet aan de waslijn.
Een goede bewaking van de
vlaggen hadden zij aan de jongeren uit Boelenslaan, een stel
jongens fietsten de hele dag
langs de bijna acht kilometer
lange waslijn om er voor te zorgen dat niemand aan de vlaggen ging hangen. Door het
betrekken van de jongeren bij
deze activiteit en diverse andere
activiteiten, kreeg Annie een
goede band met de jongeren en
nu na al die jaren is Annie nog
steeds beroemd en berucht
onder deze jongeren.
Iets wat Annie altijd
leuk heeft gevonden
om te doen, is het
promoten van allerlei
producten. Al van af
jongs af aan werd
Annie het podium op
gesleurd door haar
vader, praten moest
ze. Haar vader sprak
de woorden: ‘De eerste tien woorden zullen moeilijk zijn,
maar vanaf de elfde
gaat het beter’. En
dat was ook zo,
bevend sprak Annie
haar eerste tien

woorden maar bij de elfde kwamen de woorden vloeiend uit
haar mond. Mede door deze
ervaring is Annie niet op haar
mondje gevallen en heeft ze
hierdoor veel bereikt. Haar promotie collega’s waren onder de
indruk van het aantal mensen,
dat Annie kent. Annie zegt: ‘Ik
herken iedereen, maar aan
namen begin ik niet’. Voor alle
mensen die Annie tegenkomt
heeft ze dan ook wel een praatje, jaah zoals Annie zelf zegt:
‘Het mondje roert zich nog wel’.
En zolang dat nog zo is, zal
Annie doorgaan met haar vrijwilligerswerk. We zullen Annie dan
ook nog wel vaker tegenkomen
in de verschillende dorpen waar
zij nog actief is.
Ook deze maand is de dikke
vrijwilligerstaart weer op een
goede plek terecht gekomen.
Kent u ook zo’n vrijwilliger die
zich actief voor de samenleving
inzet? Nomineer hem/haar voor
de Vrijwilliger van de Maand. U
doet dat via de website
www.vrijwilligersachtkarspelen.nl.

Sinterklaasfeest in Boelenslaan
Zoals
ieder
jaar
heeft
Sinterklaas een bezoek gebracht aan Boelenslaan. Deze
feestelijke middag vond plaats
op zaterdag 29 november in
de Smoute. Alle kinderen
zaten met smart op de goede
Sint te wachten, maar er was
een probleem; De staf van
Sinterklaas was stuk. Gelukkig
hadden de zwarte Pieten een
oplossing voor dit probleem.

Hiervoor hadden ze twee sterke vaders nodig. Die waren
snel gevonden. De sterke
vaders en de zwarte Pieten
brachten Sinterklaas binnen in
de kruiwagen!!! Toen Sinterklaas in zijn mooie versierde
stoel zat, hete Minke Adema
iedereen van harte welkom en
kon het feest beginnen. Er
werd voor Sinterklaas gezongen en gedanst. Ook werd er

een mooi liedje op de blokfluit
gespeeld en speelden de
zwarte Pieten met een paar
kinderen een spelletje twister.
Nadat Sinterklaas de Smoute
weer had verlaten kregen de
kinderen ranja met een lekkere
speculaas en van de zwarte
Pieten een lekkere speklolly.
Het was een geslaagde middag.
Groetjes de Sinterklaasclub

Kerstviering Jan van Zuilenskoalle

De Kerstviering op de Jan van
Zuilenskoalle is door de uitmuntende kookkunsten van de
ouders geweldig geslaagd.
Donderdagavond 18 december was het voor de kinderen
van de Jan van Zuilenskoalle
eindelijk zover. Alle ouders
waren namelijk thuis in de keuken bezig geweest, om heerlijke gerechten klaar te maken
voor alle kinderen.
Om 17.00 uur kwamen de
ouders/verzorgers met de kinderen op school met de klaar
gemaakte gerechten.
Alleen al de geur maakte de
kinderen hongerig. Echter
voordat de kinderen konden
beginnen aan al dat lekkers,
werden er door de alle kinderen een aantal leuke kerstlied-

jes en gedichtjes voor gedragen. De ouders hebben hier
van genoten.
Hierna konden de kinderen
aan het kerst diner gaan
beginnen. Gegeten hebben ze
allemaal. Veel kinderen wisten
niet wat ze eerst of laatst
moesten kiezen, zoveel lekkers was er. Er waren namelijk
fruitsalades, gehaktballetjes,
aardappel salade, macaroni-

salade, nasi, saté stokjes,
stukjes kip, flensjes en poffertjes en nog veel meer lekkere
dingen. Het toetje ontbrak ook
niet op dit kerstdiner. De kinderen hebben ontzettend goed
gegeten en toch was er nog
wel iets over. Nadat iedereen
uitgegeten was kwam er nog
een kerstverhaal. Dit keer was
“tante Toos” bereid gevonden
om voor alle kinderen een leuk
verhaal te gaan vertellen. Dit
viel bij de kinderen goed in de
smaak. Hierna was het alweer
tijd om naar huis te gaan.
Wij als school willen hierbij alle
ouders nogmaals hartelijk
bedanken voor de moeite die
men heeft gedaan.
Wij als team van de “Jan van
Zuilenskoalle” wensen alle
inwoners van Boelenslaan nog
een heel gezond en sportief
2009 toe.

Maatschappelijke stage
WIE DOET ER BIJ U EEN jven liggen en wachten op
M A A T S C H A P P E L I J K E uitvoering. Het is de kunst om
STAGE?
er een interessante vacature
van te maken die uitdagend is
Het kabinet Balkenende IV voor de leerling. Als uw organheeft in het regeerakkoord isatie wat extra handen kan
vastgelegd dat alle leerlingen gebruiken bij het onderstein het voortgezet onderwijs unen van bepaalde werkzaeen maatschappelijke stage amheden of extra hulp
moeten gaan doen. Dat is een gebruiken bij dat speciale projvorm van leren buiten de ect of die ene klus, dan kunt u
school, waarbij leerlingen deze werkzaamheden bij ons
door vrijwilligerswerk kennis aanmelden.
maken met de samenleving en
door de stage een bijdrage lev- De komende maanden gaan
eren aan die samenleving. de eerste leerlingen op stage.
Kortom, een opleiding tot vri- Dat zijn leerlingen in de leeftijd
jwilliger van de toekomst!
van ongeveer 14-15 jaar die
soms voor de eerste keer vrijIn de regio Achtkarspelen- willigerswerk gaan doen. Vaak
Kollumerland c.a. werken ontdekken ze, soms tot hun
Timpaan Welzijn, de scholen eigen verbazing, hoe leuk en
voor voortgezet onderwijs en veelzijdig vrijwilligerswerk kan
de
vrijwilligersorganisaties zijn.
samen aan de invoering van
de maatschappelijke stage, Voor u is het een prachtige
zodat straks alle leerlingen mogelijkheid
om
jonge
een stage kunnen volgen. mensen enthousiast te maken
Daarom zijn we op zoek naar voor vrijwilligerswerk. Niet
voldoende stageplaatsen bij alleen maken jonge mensen
vrijwilligersorganisaties
in kennis met uw organisatie, uw
Achtkarspelen en Kollumer- organisatie krijgt ook meer
land c.a.
naamsbekendheid
onder
Binnen uw vrijwilligersorgan- andere scholieren, hun ouders
isatie is een stageplaats vast en de docenten. Iets wat uw
niet moeilijk te vinden. Er zijn imago alleen maar ten goede
altijd werkzaamheden die bli- zal komen.

Begeleiding op de stageplaats
is wel van belang. Het
Servicepunt Vrijwilligerswerk
van Timpaan Welzijn heeft
ervaring met vrijwilligerswerk
en kan u ondersteunen bij het
vormgeven van de maatschappelijke stage binnen uw organisatie. Neem contact op als u
gebruik wilt maken van onze
ondersteuning.
Wilt u een vrijwilliger van de
toekomst de kans bieden bij u
vrijwilligerswerk te laten doen,
meld dit ons.
Dat kan door te bellen met
Timpaan
Welzijn
in
Surhuisterveen,
telefoon
0512-368500 (vraag naar Jan
Posthumus). Op onze website
www.samenenzo.nl vindt u
onder de knop Maatschappelijke stage een formulier dat
u kunt invullen en digitaal naar
ons kunt versturen. We nemen
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ambulante Pedicure Rikst Boersma
Hallo inwoners van Boelenslaan, bij deze wil ik mij even
voorstellen: Mijn naam is Rikst
Boersma- van der Wal en ik
woon aan de Boelenswei 47 in
Boelenslaan. Sinds september 2007 volg ik een avondopleiding aan de NNA (Noord
Nederlandse Academie) in
Heerenveen tot Pedicure

(voetverzorgster). Na een jaar
theorie en praktijk lessen te
hebben gevolgd mag ik nu het
geleerde in de praktijk brengen. Misschien heeft u mijn
visite kaartjes al wel gezien !
Maar toch wil ik ook graag via
Nijs fan ‘e Loane mij even
voorstellen en kenbaar maken
dat ik nog wel enige plaatsen

vrij heb. Ik kom bij u aan huis,
dus u hoeft er het huis niet
voor uit. Indien nodig kan het
ook wel op avond. Helaas mag
ik nog geen Reumatische en
Diabetische voeten behandelen, dit komt later nog wel.
Voor meer informatie of een
afspraak: 06 – 208 708 82

Midwinterfeest voor de avonturenclub
Na een maand van chocoladeletters, kerstkransjes en
oliebollen en de weegschaal
die ongenadig de gevolgen
van deze overvloed liet
zien,was het tijd om in januari
een middag te organiseren
waarin lekker bewegen centraal stond.
Het werd een middag vol ‘winterse’ spelletjes in de gymzaal.
Allereerst deden we de pinquin-run; de ‘pinquins liepen
op muziek door de ruimte. Als
de muziek stopte, moesten ze
zo snel mogelijk op een ijsschots (hoepel) springen, maar
niet meer dan twee kinderen
per hoepel. Elke keer werd er
een hoepel weggehaald, dus
iedere ronde bleven er twee
kinderen over.
Ook deden we de Sneeuwman
– tikspel; De sneeuwman
gooit met een zachte bal de
kinderen
af.
Vervolgens
speelden
we
het
spel
‘Sneeuwballenjacht’.
De
kinderen haalden sneeuwballen (pittenzakken, tennisballen) uit de emmers en
moesten die naar de overkant
in hoepels leggen. De tikkers
mochten alleen die kinderen
aftikken als het kind een
‘sneeuwbal’ in zijn handen
had.
Om even op adem te komen,
speelden we het spel ‘pakje in
de kou’. In het midden van de
kring lag een stevig ingepakte
zak spekjes. De kinderen
gooiden om beurten met een
dobbelsteen, wie 6 gooide,
trok muts, sjaal, wanten en
skibril aan en probeerde met

mes en vork de zak spekkies
te ontdoen van doos, kranten,
en plakband, maar gooide
iemand anders ondertussen
ook 6, dan wisselden de
kinderen van plek, dus dan
mocht nummer 2 in winters
tenue het pakje te lijf met mes
en vork.
In de discoruimte stond
intussen de warme chocolademelk te dampen en kregen

Al met al was het een heel
geslaagde middag. Ondertussen heeft de februariactiviteit ook al weer vorm gekregen; de kinderen gaan aan de
slag op 11 februari onder leiding van Janny de Jong met
een vogelvoederhanger. Deze
wordt helemaal opgepimpt
met verf, frutsels en dergelijke
en daarna komt er natuurlijk
een pindaslinger, vetbolletje

de kinderen nog een plak
besneeuwde cake. Na dit
lekkers was het tijd om ook de
hersentjes even lekker aan het
werk te zetten. De kinderen
mochten in groepjes een ijskoude woordpuzzel invullen.
Als je het op de juiste wijze
had ingevuld kwam er een
woord uit waarvan de gekleurde vakjes van boven naar
beneden een wintergroente
vormden. En ook mochten ze
uit het woord ‘MIDWINTERFEEST,
zoveel
mogelijk
nieuwe woorden halen. Één
groepje kwam zelfs met 14
woorden!

en een appel in.
De vogels van de Loane zullen
niet weten wat hen overkomt
als ze mogen eten van zo’n
kunstzinnige hanger!

Zowel de trimclub als de volleybalclub kunnen wel wat
nieuwe leden gebruiken. De
trimclub, die al 37 jaar bestaat,

Oproepen
trimt op woendagavond van
19.30 tot 20.30. De volleybalclub slaat de ballen op maan-

dagavond tussen 19.30 en
21.00 uur over het net. Meer
info bij Betty Fokkinga op
0512-342649

BELANGRIJKE TIP: Laat de
kinderen met oude kleding
naar deze middag komen, of
geef ze een verfschort mee,
want de verf die gebruikt gaat
worden, zal waarschijnlijk niet
of nauwelijks uit de kleding te
verwijderen zijn, mocht dat er
per ongeluk in komen.
Voor deze leuke aktiviteit kun
je je zodra de flyers uitgedeeld
zijn, opgeven bij Janny.

Nieuws van de Kidsclub
In december hebben we bij de
kidsclub weer allerlei leuke
dingen gedaan. In de week
voor sinterklaas hebben we
een Sinterklaaskoek versierd
en een pietencakeje gemaakt.
Ook kregen de kinderen een
leuke placemat mee. Voor de
kerst hebben we een prachtig
engeltje gemaakt van een zijden roos, natuurlijk prachtig
versierd met glitters. De eerste

kidsclub van het nieuwe jaar
was op 14 januari. Wat kwamen er veel vogels naar
Boelenslaan Zij smulden
van de heerlijke taartpunt die
de kinderen speciaal voor hen
hadden gemaakt!
Op 28 januari hebben de kinderen van de groepen 1,2 en 3
een mooie boekenlegger
gemaakt en gaan een schrift

versierd. Op 11 februari gaan
we allemaal winter-spelletjes
doen. Wat er voor de volgende
keren op het programma staat
blijft een verrassing
Houd de flyers die je op school
krijgt uitgedeeld daarom maar
goed in de gaten! Hopelijk tot
ziens bij de kidsclub!
Namens de vrijwilligsters,
Anita Schriemer

BETER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Dames en heren in Boelenslaan, het is u allen wel bekend
dat er hier een vereniging is
“BETER BEWEGEN VOOR
OUDEREN” Dus 60+ers, als u
dit stukje leest en u heeft
belangstelling om hier aan
mee te doen; Wij oefenen elke

maandag in de sporthal van
14.30 tot 15.30 uur onder leiding van
docente Alie
Hoogterp uit Dokkum.
Als er geen nieuwe leden bij
komen is dit ons laatste seizoen en dat zou toch jammer

zijn. We bestaan al 30 jaar 
Dan is er weer een vereniging
weg. Kom een keer op bezoek
dan ziet u hoe het gaat. Het
verplicht u tot niets.
Voor verdere inlichtingen, bel
Okje Snip 341250.

Nieuws van Plaatselijk Belang
Onderhoud Michielsreed
De stand van zaken over het
onderhoud van de Michielsreed: het stond op de planning
voor 2008. Maar er zijn op dit
moment concrete plannen om
vier woningen aan te sluiten op
het riool van Smallingerland.
Dit in het kader van het beriolen van het buitengebied. Dan
moet er nog een riool door de
weg. Daarom kunnen we (nog)

geen asfalt draaien. Het rioolbestek moet nog klaar
gemaakt worden.

Sensoor Fryslân, echte aandacht.
Heb je ruimte in je:
•
Hart
•
Hoofd
•
Agenda
Wordt dan vrijwilliger bij
Sensoor Fryslân.
Vrijwilligers vinden en binden
heeft voor ons allemaal de

In dit bestek wordt direct de
deklaag meegenomen. “werk
met werk” maken dus. De
planning is nu voor de zomer
van 2009.

kunnen lezen, maar plaatselijk
belang heeft bericht ontvangen van de gemeente dat
zodra de weersomstandigheden het toelaten er zo spoedig
mogelijk met de aanleg van
het fietspad zal worden begonnen. Zou het er dit jaar dan
toch van komen!!!!!!!

Aanleg fietspad Boelenswei
U heeft het al in de Feanster

Namens plaatselijk belang
Minke Adema

hoogste prioriteit, want om 24
uur per dag bezetting te hebben vraagt nogal wat menskracht en inzet.
Iedereen met enige levenservaring die belangstelling heeft
voor andere mensen, en die
wekelijks voldoende tijd heeft
kan zich aanmelden als vrijwilliger.
U kunt bellen met Sensoor

Fryslân via telefoonnummer
058 - 212 03 43 (maandag tot
en met vrijdag).
Bekijk ook eens onze website
http://www.fryslan.sensoor.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: 22 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: 10 febr, 10 mrt, 14
apr, 12 mei en 9 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

