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Gymvereniging houdt open huis
Gymnastiekvereniging Spring en Klim bestaat 10 jaar en organiseert voor basisschoolleerlingen een open middag. Deze
wordt gehouden op zaterdag 15 juni van 13.00 tot 17.00.
Programma
13.00 uur – 14.45 uur Voor Groep 1,2,3 en 4
Neem je Gymnastiekspullen mee !!
13.00 uur – 14.00 uur Gymnastiek in de Gymzaal
14.00 uur - 14.15 uur Pauze
14.15 uur - 14.45 uur Turnen op een echte Tumlingbaan.
15.00 uur – 16.45 uur Voor Groep 5,6,7 en 8
Neem je Gymnastiekspullen mee !!
15.00 uur – 16.00 uur Gymnastiek in de gymzaal
16.00 uur – 16.15 uur Pauze
16.15 uur – 16.45 uur Turnen op een echte Tumlingbaan
IEDEREEN IS WELKOM ENTREE GRATIS

Familedag Kc Boelenslaan
Zaterdag 8 juni begint om
14.00 uur weer de traditionele
familiedag van de korfbalclub
Boelenslaan op het Loanehiem. Lijkt het jou misschien
ook leuk om een keer te korfballen en ben je 6 jaar of
ouder dan heb je nu de kans
om dit te proberen.
Geef je op bij Sietse de Boer,
De Wyk 33 Boelenslaan
0512342758, doe dit voor 2
juni. Toeschouwers zijn ook

zeer welkom en vanaf 17.00
uur is de barbecue op temperatuur voor een lekkere warme
hap. ’s Avonds vanaf 19.00
uur is er voor iedereen nog
een playbackshow. Ook hiervoor kun je je nog opgeven,
dus snel opgeven en oefenen
maar. Namens de korfbalclub
hopen dat we met iedereen
een gezellig einde van het seizoen zullen beleven. Kom
ook!!
Sietse de Boer
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Programma Spitkeet
4,5 en 6 juni Fietsdriedaagse
6 juli Harmonicadag
13 juli Tuinenfietstocht
1 augustus Paard en wagenritten om 13.00, 14.00 en
15.00 uur
24 augustus Fiets- en wandeltochten en Geitenkeuring
Marktplaats Te Koop 2 st.
Compass/naval supply
zeil/bootjacks, maten M en
XL, kleur rood / blauw; vaste
prijs in 1 koop 50,-- euro tel
0512-526005.

Geen Familyfair
De Familyfair gaat in verband
met te weinig deelname niet
door.

Oproep van Plaatselijk Belang
Achtkarspelen bestaat 675
jaar
In oktober viert de gemeente
Achtkarspelen haar 675 jarig
bestaan. Er wordt van alles
georganiseerd en de stichting
Oud Achtkarspelen heeft de
dorpen gevraagd om wat over
de geschiedenis van hun dorp

te vertellen. In oktober worden
dan standjes ingericht in het
gemeentehuis en tentoongesteld. Als er mensen zijn die
oude foto's of voorwerpen hebben die iets over de geschiedenis van de Loane vertellen
of van hun voorouders hebben
gehoord wilt u dan contact

opnemen met Minke Adema
(tel. 342405) of per mail
(minke.adema@kpnmail.nl)
Het zou leuk zijn als we als
Loansters ook een stent in
kunnen richten. Uiteraard krijgt
u uw spullen terug.
Minke Adema

Folkkoor It Waldfolk is op zoek naar jou
Folkkoor It Waldfolk is op zoek
naar een aantal enthousiaste
zangers.
Ons koor bestaat al 15 jaar en
stond eerder bekend als Folk
en Shanty koor de waldsilers.
Aangezien wij de de laatste
jaren meer over zijn gegaan op
het zingen van Ierse, schotse,
Engelstalige en friese folksmuziek hebben we onze koers en
naam gewijzigd in It Waldfolk.
Een toepasselijke naam aangezien de meeste zangers uit

de gemeente Achtkarspelen
komen en daarbuiten.
Op het repertoire staan o.a.
nummers van de Dubliners
maar ook nieuwere songs van
de High Kings en Mumford en
Sons.
Spreekt ons repertoire jou aan,
heb je altijd al willen zingen,
maar komt er maar steeds niet
van, kom dan eens lang op
onze repetitieavond in De
Smoutte in Boelenslaan. Hier
wordt iedere maandag van

19.45 tot 21.45 uur gerepeteerd onder leiding van onze
muzikaal leider Henk Siekman. Kom vrijblijvend een aantal keren langs zonder enige
verplichting en ervaar hoe leuk
het kan zijn om gezamenlijk
muziek te maken.
We hopen jou te mogen verwelkomen.
It Waldfolk.
Voor meer info kun je terecht
bij Henk Bos tel 0512 -341718.

Dansen in De Smoutte
Hier een berichtje voor alle
vrouwen in Boelenslaan en
omstreken. In de Smoutte hebben wij hele leuke dans lessen. Op de woensdag avond
doen wij zumba dansen dat is
van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Dat doen we nu en u kunt altijd
komen voor een gratis proefles.
Op donderdag avond willen wij
vanaf september weer gaan
country dansen. Onder leiding
van Engel en Durk.

Dit alleen bij voldoende deelname en je kunt je opgeven bij
mij. Yvonne Kuipers 0610556476
Kom allemaal het is echt
gezellig.

“Welke zorg u
ook nodig heeft,
wij staan voor
u klaar!”

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 verzorging. U kunt ook gebruikmaken
van zorg en verblijf in één van onze vier woonzorgcentra.
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?
Ga naar www.friesewouden.nl of bel 088 512 70 00.

www.friesewouden.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
marktplaats: marktplaats@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: 18 juli 2013

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 0512-342668
Plaatselijk Belang vergadert op de
volgende datum: 11 juni. Aanvang
19.30 uur.
Ook lid worden van Plaatselijk
Belang? Neem dan ook contact op
met Anneke van der Veen.

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 (Eerlijk en Helder)
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 iepen fan 16.00 oant 20.00 oere.

