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Smoutte uitgebreid met terras
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De Smoutte is onlangs uitgebreid met een terras. Volgens
Betty en Okje was het terras
nodig omdat het rookverbod
op 1 juli in de horeca -en dus
ook de Smoutte- is ingegaan.
Rokers die voorheen in de
gang konden roken moeten
dat nu buiten doen, en deden
dat pal voor de ingang bij

gebrek aan een andere plek.
De vrijwilligers Henk Gal,
Fokke Hansma, Joop Zwart en
Sietse van der Sluis, alsmede
Siebe Claus met een door
loonbedrijf Jan Bol gesponsorde kraan zijn op de foto bezig
met het uitgraven en het verspreiden van het zand. Op de
onderste foto het resultaat.

www.nijsfaneloane.nl
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Krea-CLub
Hallo hier even een berichtje
van de KREA-CLUB. Zoals
de meeste van jullie denk wel
bekend, hebben we een
KREA-CLUB, die wordt gehouden van okt. t/m apr.
(meestal de 3e dinsdag van
de maand) in de SMOUTTE.
Als je het ook leuk vindt om te
komen, meld je dan aan of wil
je meer informatie dan kun je
me altijd bellen, Silvia Vermeulen 0512-340993/0643451216 P.S. de eerste avond
is 21 okt. om 19.30u. Als je
wil komen moet je je wel
opgeven in verband met de
aanschaf van materialen.
Kosten zijn 10 euro, inclusief
koffie/thee/materialen.

Nieuws van CBS ‘de STILE’
De maand juni op de Stile
stond in het teken van het 100jarig bestaan van de school.
Op vrijdag 13 juni was het
feest voor de leerlingen en op
zaterdag 14 juni vond de
reünie plaats.
Vrijdag 13 juni:
Het kinderfeest stond in het
teken van ‘Ot en Sien’. Zowel

de leerlingen als het team en
de vrijwilligers waren gekleed
in kleren van lang geleden.
Ook de klompen ontbraken
niet, want de leerlingen verwelkomden Burgemeester Tj.
van der Zwan en de genodigden met een heuse klompendans. Burgemeester Tj. van
der Zwan verrichtte de officiële
opening van de verbouwde
school. Geblinddoekt moest hij
proberen de echte sleutel te
vinden. De leerlingen hadden
namelijk allemaal een sleutel
gemaakt. Deze hingen aan
een stile. Tussen al die sleutels hing de echte sleutel van
de school. Met behulp van de
leerlingen vond de Burgemeester de sleutel, waarna
gezamenlijk de deur werd
geopend.
Na het officiële gedeelte kon-

den de genodigden, onder het
genot van een kopje koffie en
iets lekkers, de school bezichtigen. De leerlingen vermaakten zich op het schoolplein met
ouderwetse spelletjes, zoals
steltlopen, rennen op klossen
en het aloude eierlopen. Het
viel nog niet mee al lopende
een ei op een lepel naar de
andere kant te brengen.

Ook genoten de leerlingen van
de voorstelling “het Feestnummer” van theatergroep”Ithaka”.
Hierna konden de leerlingen
lekker smullen van de pannenkoeken, die door verschillende
ouders waren klaar gemaakt.
Mevr. Notenbomer en mevr.
Sietses zorgden voor de muzikale afsluiting. Op hun trekzakken werden verschillende oudhollandse liedjes ten gehore
gebracht.
Zaterdag 14 juni:
Zaterdag 14 juni stond in het
teken van de reünie. Vanaf
13.00 uur verzamelden 300
reünisten zich bij de feesttent
aan de Boelenswei. Veel oudleerlingen, oud-leerkrachten
en oud-bestuursleden zagen
elkaar na jaren weer. De ontmoetingen brachten veel her-

inneringen naar boven.
Om 14.00 uur opende mevr.
Kellner, voorzitster van de
schoolcommissie, de feestelijke reünie. Zij vertelde over de
historie van de school.
Honderd jaar geleden had
evangelist Zijlstra een visie het
Evangelie door het onderwijs
aan kinderen in Boelenslaan
door te geven. En dat uitgangspunt is in alle jaren niet
veranderd. Er is daarna veel
gebeurd. Er waren mooie periodes; wat hebben veel kinderen een leerzame en fijne tijd
gehad op school, maar er
waren ook moeilijke tijden door
de oorlog en armoede. Maar
de dankbaarheid overheerst.
In 1998 is “de Stile” met de elf
andere christelijke scholen in
Achtkarspelen gefuseerd tot
een vereniging. Dhr. van der
Wal, directeur van deze vereniging onderstreepte het
belang van deze samenwerking voor “de Stile”. Dhr de
Haan, directeur van de jubilerende school, vertelde dat de
school een dag eerder in Ot en
Sien stijl na een ingrijpende
verbouwing door burgemeester van der Zwan was heropend.
Later in de middag bewonderden de reünisten de pas verbouwde school. Er was een
tentoonstelling met oude foto’s
en oude handwerkjes. Eén van
de lokalen was ingericht zoals
vroeger en één zoals nu. In de
witte kapel genoot men van
muzikale optredens op gitaar,
orgel en fluit van groepjes
(oud-)leerlingen en (oud-)leerkrachten.
In het dorpshuis ‘de Smoutte

draaide een film van de school

vroeger en een film van de
school nu.
Na een uitgebreide broodmaaltijd vulde de feesttent zich
met ruim 500 belangstellenden
voor de revue “It gewoane fan
de Loane”, geschreven door
Hein Westerhof. Er deden
ongeveer 30 spelers mee, die
zich in prachtige kleding van
vroeger hadden verkleed.
Met veel enthousiasme brachten zij met Friese sketches en
liedjes op humoristische wijze
100 jaar Christelijk onderwijs
in beeld: “Yn ‘e Loane holden
wy ’t by ’t gewoane”. De sfeer
zat er goed in het publiek
klapte en zong uitbundig mee.
Na de pauze speelden en zongen de kinderen en juffen van

“de Stile” over de laatste jaren

muoite wurdich”.
Ter gelegenheid van dit eeuwfeest is een uitgebreid herinneringsboek gemaakt over het
Christelijk
onderwijs
in
Boelenslaan met veel oude
verhalen en foto’s; de reünisten hadden hiervoor veel
belangstelling.

onderwijs. Er werd weer ontzettend gelachen en flink meegeklapt. Wat een creativiteit en
talent! Waar een kleine school
groot in kan zijn! Het werd een
onvergetelijke dag, voor oud
en jong. Fantastisch! Of zoals

Heeft u ook interesse voor dit
jubileumboek, maar heeft u het
nog niet besteld; dit kan nog.
Neemt u dan na de zomervakantie, vanaf maandag 11
augustus, even contact op met
de school: tel: 0512-341261.
Ook kunt u een DVD van het

een van de reünisten, die speciaal hiervoor vanuit Canada
naar Nederland was gekomen,
na afloop zei: “It wie tige de

middagprogramma, een DVD
van het avondprogramma en
een CD met verschillende
foto’s bestellen.

Leuke middag avonturenclub in Doolhofpark
hadden zich voor deze activiteit opgegeven. We vertrokken
rond de klok van één uur ’s
middags vanaf de Smoutte.
Het weer was geweldig en we
waren zeer benieuwd wat ons
in Bakkeveen te wachten
stond.

Op zaterdag 24 mei j.l. zijn we
met de avonturenclub naar het

doolhofpark in Bakkeveen
geweest. Zeventien kinderen

In het doolhofpark was van
alles te beleven. Er waren
maar liefst drie verschillende
doolhoven, een speeltuin en
vijvers waarin je over planken
en stenen kon lopen.
Omdat het prachtig weer was

konden we heerlijk op blote
voeten door het water banjeren.
Nadat we een half uurtje hadden rondgekeken kregen we
een lekker ijsje en mochten de
kinderen kiezen welke activiteit ze wilden gaan doen.
Je kon gaan goud zoeken. Dit
betekende dat je een zeef
kreeg en een bakje, waarmee

je in waterbakken met zand
goudsteentjes kon vinden. Of
je ging met behulp van een
plattegrond in de verschillende
doolhoven cijfers opzoeken,
die bij elkaar opgeteld een
getal maakten. Als beloning
was er iets te snoepen!
Ook waren er verschillende
dieren in het park te zien.
Konijnen, cavia’s en een var-

ken.
Tijdens zijn tocht door één van
de doolhoven, kreeg Jille de
schrik van zijn leven toen er
zomaar twee schaapjes vanuit
een hol in de grond te voorschijn kwamen. Gelukkig hadden deze diertjes geen kwaad
in de zin en konden we er
smakelijk om lachen.
Aan het eind van de middag
was er voor iedereen patat op
het terras en om kwart over vijf
gingen we weer terug naar
Boelenslaan. Jannie de Jong

Gemeente Achtkarspelen de weg kwijt
Onlangs heeft de gemeente
Achtkarspelen wegwijzers geplaatst op diverse plekken in
Boelenslaan. Op de foto het
bord op de kruising van de
Spekloane en de Boelenswei.
Om bij het gymnastieklokaal te

komen worden de bezoekers
via het kruispunt met de
Zijlstrastrjitte (Hos Oil) geleid,
alwaar de volgende paal staat.
De Hervormde Gemeente is
volgens de gemeente in
Houtigehage, terwijl je vanaf

het kruispunt toch al de witte
kapel (net de andere kant op)
al wel kunt zien.
Minke Adema zal zo snel
mogelijk bij de gemeente informeren hoe de fout heeft kunnen ontstaan.

