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Feest Klun en Knoffelhakke
Klun en Knoffelhakke, alias
Hendrik van de Heide en
Broer Douma, een cabaretduo
uit Hantum hebben vrijdag 4
november opgetreden voor
een volle Smoutte. Net zoals
alle vorige optredens was ook
dit optreden weer zeer geslaagd.
Het huidige programma heet
“‘t is feest” en gaat over het
dorpje Prottelstum.
“Yn it lytse doarpke Prottelstum, earne yn Fryslân, stiet
de boel op 'e kop! De pleatslike feestkommisje fiert harren
15 jierrige jubileum en dat
moat in hiel grut feest wurde!
Mar de tariedingen geane net
sa soepel. De iene wol dit en

de oare wol dat, wol as gjin
flachjes, feestpeallen as fersiering yn 'e tún. Kin dat net ris
oars? It is ek hast alle kearen
itselde. En dan altyd en iiwich
dat smoarge jild. Lokkich
nimme Joop & Joop, fan it
recycling bedriuw mei deselde
namme, de sponsoring fan it
feest op harren. Mar oft dit wol
sa'n lokkige kar is... “, aldus de
site van het duo (www.klunknoffelhakke.nl).
Het optreden leverde zo nu en
dan hilarische taferelen op, zo
moesten twe dorpsbewoners
“voor paal staan”, werden er
snacks “verkocht”, werd er
een zakloopwedstrijd gehouden en mocht er iemand voor
paard(Bles) spelen.
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Nieuws van Plaatselijk Belang
Plaatselijk belang heeft zich
ingespannen om het consultatieburo in Boelenslaan te
(weer)krijgen en te houden!
Plaatselijk belang en de GGD
hadden verschil van mening
over het aantal baby's en peuters dat in aanmerking kwam
voor het consultatieburo, vol-

gens ons waren het meer dan
de GGD aangaf.
Het schijnt dat er ook nog
ouders naar Surhuisterveen
gaan dus dat levert al een vertekent beeld op. We willen de
ouders uit Boelenslaan dan
ook vragen om naar het con-

sultatieburo in Boelenslaan te
gaan. Er zijn de laatste tijd veel
baby's bijgekomen, zodat er
volgens ons genoeg deelname
is, we hopen dat het consultatieburo in Boelenslaan nog
lang geopend blijft en daar
kunt u als ouder veel aan
doen.

Tekst op vlaggen uit gedicht Wobbe Atsma

Besibbe oan de Boelensloane

De tekst op de vlaggen, die
zestig dagen in Boelenslaan
hebben gehangen in verband
met het zestigjarig jubileum
van
Kneppelfreed,
was
afkomstig van oud-Loanster
Wobbe Atsma. Wobbe gaf de
volgende reactie:
“De tekstrigel op de flagge
foar it keppelfeest komt út it
gedicht: Besibbe oan de
Boelensloane.
It gedicht beskriuwt myn
jeugd yn de jierren sechtich
fan de foarige ieu.
De rigel: troch it rút klinkt in
taal yn it ferjit, wol safolle
sizze dat je de stimmen fan
eartiids hast ferstean kinne,
mar it betsjut eins ek dat it
Frysk hieltiten minder te
hearren is.
Yn dat opsicht pasten de wurden moai by de bedoeling fan
de flaggen om it Frysk mei dy
aksje te stypjen.“

Op it hiem fan de bernetiid by de appelbeam lizze
skerpe bylden út it ferline. Dêr blomket it gers foar
de geit en de kninen op ’e blikke njonken de finne.
It ryk foar beukers is in boarterstún fol jongeswille.
By’t simmer kleuret alles pears troch ripe prommen.
Yn it greidlân, efter de pôle foar in keppeltsje skiep,
weidet it fee yn it rynske skaad fan tichte elzenwâlen.
Op ’e kolk by de keallehokken hinget de rook fan kij
út ’e bûthússtâl en it hea yn ’e golle. Heech ûnder de
skuorrenaad dûnsje de kopketommeljende swellen.
Op dat hiem fyn ik yn ’e slommer fan myn ûnthâld it
paad nei de foarein fan it stee dêr’t ik grut wurden bin.
Troch it rút klinkt in taal yn it ferjit en laket it gesicht
fan in dûbelgonger. By de reinwetterbak bloeie ûnder
it dak fan de linebeam ús mem har goudsjeblommen.
It wie ea ek it spul fan pake en beppe en dy, yn in gea
mei griene muorren en blauwe loften. Yn de Wâlden
stie myn widze, dêr rekke ik besibbe oan De Loane.
Dêr sliepte ik op ’e souder en lei mem ûnder yn har kiste.
Hoeden hifkje ik de klink, mar ik doar him net te lichtsjen.

Theater Klatergoud in de Smoutte

In de herfstvakantie trok de
theaterkaravaan weer door
Achtkarspelen. In de Smoutte
konden de kinderen de voorstelling ‘de luchtreiziger’ zien
van Theater Klatergoud. Deze
voorstelling was gebaseerd op
het thema ‘helden’ van de kinderboekenweek 2011.
Het decor was een groot
scherm, waarop een reusachtig prentenboek was afgebeeld. De afbeeldingen hierop
veranderden en bewogen naar
gelang het verhaal.Het verhaal
werd verteld d.m.v
vier
levensgrote poppen en een
poppenspeler die zelf ook verschillende personages uitbeeldde. In het kort volgt hier
het verhaal: Sven is ballonvaarder en woont in een eenvoudig houten huisje ergens
op een heuvel. Prinses Viola

woont in een kasteel op een
heuvel ernaast samen met
haar strenge vader koning
Max. Viola en Sven worden
verliefd op elkaar, maar koning
Max doet er alles aan om die

twee bij elkaar vandaan te
houden. Sven wordt met zijn
luchtballon op wereldreis
gestuurd en moet in elk continent een moeilijke opdracht
uitvoeren. Als dit lukt krijgt hij
de hand van Viola . Wat de
dappere verliefde ballonvaarder niet weet is dat de
opdrachten onuitvoerbaar lijken te zijn. Zo moet hij met zijn
luchtballon bij het Himalayagebergte de maan aanraken
en in Afrika het ei van de olifantsvogel zoeken, terwijl deze
reuzenvogel al meer dan 1000
jaar geleden is uitgestorven
......Thuis wacht prinses Viola
vol spanning af, zal Sven dit
avontuur tot een goed einde
brengen? Vijfentwintig kinderen, allen uit Boelenslaan,
kwamen naar deze voorstelling kijken.

Nieuws van De Oanrin
De senioren in Boelenslaan
weten ondertussen de weg
naar De Oanrin wel te vinden.
Ook al is het vrouwelijk
geslacht beter vertegenwoor-

digd dan het mannelijk….
Natuurlijk is iedereen welkom,
zowel dames als heren. Dus
lijkt het u leuk: schroom niet en
kom gerust een keertje langs.

De laatste weken was het
weer erg gezellig bij De
Oanrin, zo kwamen de dames
van De Oanrin uit Harkema
langs om samen met de

praatje te maken, een kop koffie of thee te drinken of een
spel te spelen. Voor ieder wat
wils!

bezoekers in Boelenslaan mee
te doen met het zitdansen.
Een groot succes. En op 27
oktober kwam Sigrid langs met
de Oudhollandse spelen. Dit
bracht veel hilariteit!
Ook tijdens de wintermaanden
is De Oanrin natuurlijk te vinden in De Smoutte. U bent
vanaf 14.00 uur van harte welkom. Iedere keer worden er
ook activiteiten georganiseerd.
Op 8 december bijvoorbeeld
kunt u tegen vergoeding van
de gemaakte kosten leuke
kerststukjes maken. Op 22
december zal het kerstfeest
gevierd worden. Met elkaar
gaan we dan eerst lekkere
salades maken. En dan weer
op naar het volgende jaar! En
ook dan is De Oanrin weer

voor u geopend, de eerste
keer in het nieuwe jaar zal zijn
op donderdag 5 januari. Wat
we dan gaan doen, is nog een
verassing.
Maar natuurlijk
geldt voor iedere middag: u
kunt ook langskomen om een

De middagen van De Oanrin
vinden plaats in de grote zaal
van De Smoutte. Voor €2,50
kunt u twee koppen koffie of
thee en een koek kopen. Heeft
u vragen of wilt u wat meer
informatie over De Oanrin?
Neemt u dan gerust contact op
met Sigrid de Klein, de coördinator van De Oanrin. Zij is op
maandag en woensdag telefonisch te bereiken op (0511)
542610 of 542849. Ook kunt u
haar ten allen tijde mailen:
sigrid.de.klein@friesewouden.nl
De Oanrin: er even tussen uit!

Historische foto’s en ansichtkaarten op website
Enkele weken geleden hebben
de bibliotheken van Buitenpost
en Surhuisterveen en de
Stichting Oud-Achtkarspelen
een Historisch Informatiepunt
(HIP) geopend.
Onderdeel van dit Informatiepunt is een website. Op deze
website is een heleboel infor-

matie te vinden over allerhande historische onderwerpen.
Ook staan er zo’n 1300 historische ansichtkaarten met
dorpsgezichten uit Achtkarspelen op.
U kunt de site vinden op:
www.hipnof.nl. Voor de ansichtkaarten klikt u vervolgens
op www.hicnof.nl en dan op
beeldbank.

Tot slot kunt u kiezen uit één
van de dorpen van Achtkarspelen.
Ook zijn de oude edities van
De Feanster gescand, zodat u
oude berichten uit deze krant
via internet kunt terug lezen.
De digitale Feanster van
tegenwoordig is te raadplegen
via www.dekrantvantoen.nl.

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

Freerunning voor elf- tot achttienjarigen
Vrijdag 21 oktober jl. werd in
de gymnastiekzaal bij dorpshuis de Smoutte voor jongeren
tussen 11 en 18 jaar een workshop Freerunning georganiseerd.
De workshop werd georganiseerd door Timpaan Welzijn en
uitgevoerd door Team Camino
uit Lemmer. De drie docenten,
leerden de deelnemers tricks
waarmee zij over kasten en
banken in de gymzaal konden
rennen.
De vier meiden en vier jongens
die hieraan meededen leerden
o.a. pk rol, monkey en speed
vault, lazy en precision.
Dit zijn verschillende tricks die
aan het einde van de workshop gecombineerd werden in
een opvolgende actie. Het was
een erg leuke worskshop.

Nieuws van de Avonturenclub
na op pad. Je kon merken dat
de hersentjes van de begeleidsters toch ietwat aan verval
onderhevig zijn, want we snapten eigenlijk niet goed hoe je
dat apparaat bedienen moest.

Op een mooie warme woensdagmiddag in september beet
de Avonturenclub het spits af
voor seizoen 2011 -2012 met
een GPS tocht door de prachtige Hamster Mieden.

Op de boerderij van Thom
Kroll aangekomen, werden de
kinderen in twee groepen verdeeld. De eerste groep kreeg
uitleg van Thom over de werking van de GPS en ging daar-

Maar gelukkig hadden we
Milan bij ons in de groep. Die
had reuze goed opgelet en
wist ons te vertellen hoe de
knopjes werkten! Op een
gegeven moment moesten we
langs een kudde stieren die in
het weiland stonden. Dat vonden sommige kinderen toch
wel wat eng, want sommigen
van hen hadden iets roods in
hun kleding. En het was toch
zo dat stieren een hekel aan
rood hebben, of niet dan? Één

van de kinderen merkte op dat
het toch wel vreemde stieren
waren; ze hadden namelijk
vier van die gekke dingen
onder aan hun buik hangen…….
Ondanks het GPS systeem
waren we op een gegeven
moment toch het spoor bijster.
We liepen door een soort bos.
We baanden ons een weg
door brandnetels, (au)! We
moesten over een boomstam
klimmen en tot overmaat van
ramp wist Margreet te vertellen
dat er in het bos levensgevaarlijke everzwijnen rondliepen.
Achteraf bleek dat we óm het
bos heen moesten lopen in
plaats van dwars er door heen!
Maar enfin, we hebben het
weer overleefd met zijn allen.
Op een afgesproken plek
kwam de boer met zijn trekker
en huifkar met daarin de tweede groep kinderen. Deze
groep liep dezelfde tocht weer
terug, terwijl de eerste groep
comfortabel naar de boerderij
werd terug gereden.
De tweede activiteit van de
Avonturenclub was ook best
wel weer spannend. Op vrijdagavond 21 oktober werd er

een Halloween disco gehouden. Buiten stonden de lantaarns met kaarsen te branden. De meeste kinderen
waren prachtig uitgedost en
werden verwelkomd door een
paar allerakeligste (sorry, ik
bedoel alleráárdigste) heksen.
Bij binnenkomst hoorden we in
de discoruimte allerlei enge
geluiden…….durven we nog
wel naar binnen met zijn allen?

De ruimte zelf was prachtig
versierd met spinnenwebben,
een eng spook, vleermuizen
en spannende lichtjes.
Naast lekker dansen deden we
spelletjes zoals wie is de heks,

limbodansen onder een heksenbezem door, een heksendans met een bezem en er
werd natuurlijk nog een spannend verhaal voorgelezen.
Van dit alles kregen we natuurlijk enorme honger en dorst en
werden de kinderen voorzien
van een glaasje drakenbloed
en een spinnencakeje. Met
een keel als schuurpapier (hoe
zou dat nou toch komen?) sloten we deze spannende avond
af, met dank aan Sieger
Hansma, die zorgde voor de
enge geluiden en de spannende discomuziek. Op 16
november lieten we onze
handjes maar weer eens wapperen en werd er een knutselactiviteit gehouden. De wintertijd met zijn donkere avonden
was weer ingegaan en daarom
maakten we een prachtige
herfst/winterpot met echte
lichtjes. Leuk voor op de vensterbank voor het raam, of om
op een mooi plekje in de
kamer te zetten.Op 21 decem-

ber is het weer ‘licht uit, spot
aan’, want dan wordt er in de
Smoutte een prachtige kerstfilm getoond. Zet het maar vast
in de agenda!
Margreet

Lokale Omroep Kanaal 30 nu in Achtkarspelen
Wie zijn wij
Sinds 1988 zijn wij de lokale
omroep van Tytsjerksteradiel
en vanaf april ook van
Achtkarspelen. Een lokale
omroep is een publieke
omroep die zich vooral bezig
dient te houden met het verspreiden van lokaal nieuws uit
beide gemeenten. Dat doen
we middels de radio, een
kabelkrant, teletekst (achter de
kabelkrant) en internet. Dit
alles met en door tientallen
vrijwilligers.
Wat willen wij
Een podium bieden aan verenigingen, organisaties, bedrijven en individuele burgers van
Achtkarspelen die iets bekend
willen maken cq ergens aandacht voor willen vragen. Dat
kan gaan over uw vereniging
of bedrijf, maar ook over een
besluit van de gemeenteraad.
Wat u wilt, dat zenden wij uit.
De lokale omroep is er voor u,
de burger van Achtkarspelen

en wordt gemaakt door u, de
inwoner van deze gemeente.
Met elkaar, voor elkaar, is het
motto.
Waar kunt u ons vinden
Radio
Ether: 105.0 FM (auto radio,
transistor) (stereo)
Kabel: 96.1 (stereo)
Televisie
Kabelkrant, teletekst en live
TV
Analoog: Kanaal S14 - frequentie 256 Mhz (alleen op de
upc kabel)
Digitaal: Kanaal 31 – 33
(alleen op de upc kabel)
Internet
www.rtvkanaal30.nl
Volg ons op twitter
#kanaal30

via

Wat kunt ú doen
Meedoen door u op te geven
als vrijwilliger.
U kunt verslaggever worden bij

de radio, stukjes en/of foto’s
maken van activiteiten voor de
kabelkrant en onze website,
nieuwtjes en agendaberichten
van uw organisatie of vereniging doorgeven, meewerken
aan een actualiteitenprogramma voor Achtkarspelen, iets
technisch
doen,
filmpjes
maken
van
activiteiten,
bestuurlid worden, en nog veel
meer. Mail ons en maak een
afspraak voor meer informatie.
Contactgegevens
Bezoekadres:
Lageweg 19, Burgum (tot eind
2011), daarna schoolstraat
102, Burgum (SCW Kiehool)
Postadres: Postbus
138,
9250 AC, Burgum
Tel: 0511-461717
Redactie tiplijn : 0612809276
Reklame : 0645554515
Mail: info@rtvkanaal30.nl
Internet : www.rtvkanaal30.nl

Voorleeskampioen van de Stile
Janneke Schriemer heeft de
voorleeswedstrijd van de Stile
gewonnen! Zij las een leuk
fragment en kon de hele klas
(incl. de jury) meeslepen in het
verhaal.
Er waren nog twee hele sterke
kandidaten, maar Janneke

scoorde uiteindelijk de meeste
punten.
Janneke mag onze school vertegenwoordigen in de kwartfinale. Deze vindt plaats ergens
in de regio.
Daarna volgen evt. de provin-

ciale en de landelijke finale.
We zijn erg benieuwd hoe ver
Janneke zal komen. Veel succes! Ook de andere kandidaten bedankt voor het meedoen
en wie weet…. volgend jaar
ben jij de voorleeskampioen
van de Stile!

Kinderen JvZ-skoalle genieten van schoolontbijt
Vrijdagochtend 4 november
kwamen alle kinderen naar
school zonder dat ze thuis een
ontbijt hadden gehad. Dit is
natuurlijk anders nooit zo,
maar nu was er een bijzondere
aangelegenheid op school.

Daar stond namelijk voor alle
kinderen een heerlijk ontbijt
klaar. Dit ontbijt werd aangeboden door de stichting het
Nationaal
Schoolontbijt.
Landelijk doen er meer dan
2500 scholen aan mee. Het is

mede bedoeld om het belang
van een goed ontbijt onder de
aandacht te brengen van
ouders en kinderen. Het is
namelijk zo: ontbijten = broodnodig. Een groep ouders had
samen met de juffen en mees-

tends versgebakken door bakkerij de Korenaar uit Surhuisterveen. Hierdoor konden de
kinderen genieten van versgebakken brood en bolletjes.

ters er voor gezorgd dat alles
in de lokalen er leuk en netjes
uitzag.
Hiervoor zijn we deze ouders

dan ook zeer erkentelijk.
De broden en broodjes waaronder krentenbroodjes, witteen bruine bollen waren ’s och-

Natuurlijk was er ook volop
keuze in beleg zoals: kaas,
vleeswaren en hagelslag etc.
Het ontbijt verliep in een leuke
ontspannen sfeer. Er werd
door de kinderen flink gegeten
en gedronken. Er was namelijk
ook volop melk en thee aanwezig. Na afloop bleek er dan
ook bijna niets meer over van
alle brood. Door de hulp van
een groot aantal ouders werd
alles weer snel en netjes opgeruimd. Op de foto’s ziet u de
kinderen genietend van het
ontbijt.

Revueploech Koatstertille spilet “Mei it wat minder?”
Mei it wat minder??
Under dizze namme is de
revuploech alwer drok dwaande mei de tariedings foar de
kommende útfierings. Geert
Hager, Douwe Wobbes en
Andries Hovinga en oaren
tekenje op 'e nij foar de teksten fan sketkes en lietsjes, de
rezjy is yn de fertroude hannen fan Tineke Broers, bekend
fan undere oaren “Simke”,
Brugt Vries hat de muzyk foar
syn rekken naam en Anneke
Wobbes docht de koreografy.

De útfierings binne dit kear op
freed 30 desimber (foar de 50plussers) en fierder op:
freed 6 jannewaris
sneon 7 jannewaris, mei life
muzyk
freed 13 jannewaris
sneon 14 jannewaris, mei life
muzyk
Alle útfierings binne yn It
Tillehùs en begjinne om 20.00
oere.

De kaarten
De tagongskaarten binne op
14 en 15 desimber, jûns fan
19.00 oant 20.30 oere yn de
foarferkeap te krijen yn it
Tillehûs.
Yn de foarferkeap kostje de
kaarten € 10, oan 'e seal €
12.50.
Foar de fyftichplus-jûn (30
desimber) kostet in kaartsje €
8,- yn 'e foarferkeap en € 10,oan 'e seal.

Winterfair op "Themapark De Spitkeet” in Harkema
Harkema. “Themapark De
Spitkeet” organiseert ook dit
jaar een meerdaagse winterfair van 14 t/m 17 december.
Woensdags tot en met vrijdags
is de winterfair geopend van
13.00 tot 21.00 uur en zaterdags van 10.00 tot
17.00 uur. De toegang is,
zoals altijd, gratis. Ook het

museum is geopend en dan
kan men in de huisjes deelnemen aan allerlei leuke activiteiten. Op de woensdagmiddag,
om 13.00, 14.30 en 16.00 uur,
zijn kinderen van harte welkom
op een workshop, waar ze
onder leiding kerststukjes, e.d.
mogen maken. ’s Avonds kunnen vanaf 19.30 volwassenen

zich uitleven in het maken van
kerststukken, enz. Opgave
voor 12 december bij Renneke
Wiersma onder nummer 06 83417414, voor zowel kinderen als volwassenen, i.v.m.
een bijdrage aan de materiaalkosten. Nieuw is de workshop
snoephuisjes à la Hans en
Grietje maken tijdens de ope-

ningstijden. Hiervoor is geen
opgave vooraf nodig, maar
moet men voor het huisje wel €
10,00 bijdragen. Deze workshop duurt plm. 1 uur.
Ook de muzikale omlijsing
wordt niet vergeten: op vrijdagmiddag (en zo mogelijk ook ‘s
avonds) wordt die verzorgd

door “De Lendetrekkerss” uit
Wolvega en ‘s zaterdagmiddags kan men genieten van
het
shantykoor
“De
Beurtschippers.’s Avonds is
het park feestelijk verlicht.
Verder kan men voor de
inwendige mens ook op het
themapark terecht, want er

worden tal van lekkernijen verkocht. De kerstsfeer komt
uiteraard terug in de vorm van
een breed assortiment aan
kerststukken, hebbedingetjes,
vogelhuisjes, vogelvoer, enz.,
die voor een redelijke prijs
worden verkocht tijdens de
markt.

Kerstmis: Snertkuiertocht bij De Spitkeet
De kerstwandeltocht - in de
volksmond ook wel snertkuiertocht genoemd - op 26 december vanuit het Themapark De
Spitkeet trekt ieder jaar talloze
deelnemers uit heel Friesland
en Groningen. En ook ieder
jaar weer valt de tocht duidelijk
in de smaak bij de deelnemers. “Dit hiene wy net misse
wollen en de snert wie o, sa
lekker”, of ” wat prachtich
moai, ik doch it oare jier wer
mei”, zijn een paar veel
gehoorde reacties. Daarom
verwachten de organisatoren
dit jaar op Tweede Kerstdag

weer veel belangstelling. En
ook dit jaar kan men volop
genieten van het uitzonderlijk
mooie landschap en de prachtige natuur in de omgeving van
Harkema en Eastermar. De
Noordelijke Friese Wouden
laten in deze tijd een eigen en
onvergetelijk karakter zien. En
als er dan ook nog sprake zou
kunnen zijn van een witte
Kerst…..!
De deelnemers kunnen kiezen
uit drie afstanden: (plm.) 6, 13
en 20 kilometer. Vanaf 9.00 tot
14.00 uur kan men starten op

het Themapark en na afloop
staat de snert en het roggebrood met spek weer klaar in It
Skieppehok. Maar dan moet
men wel uiterlijk 17.00 uur ’s
middags terug zijn. En dat allemaal voor de prijs van slechts
€ 5, 00 p.p. Een echte aanrader dus!
Voor nadere informatie kan
men terecht op de website van
het themapark: www.despitkeet.nl . En telefonisch bij
mevrouw mevr. R. Wiersma,
tel. 06 -83417414 of dhr. J. de
Vries, tel. 0512-517232

Foto-impressie van de feestavond
Op deze, en de volgende pagina, een foto inpressie van de feestavond van plaatselijk belang.

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 januari 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: 13 december, 10
januari, 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 Betty Fokkinga op 0512-342649 of
mei De Smoutte sels, 0512-340612

