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Onthaasten à la
Fiat 500

Onthaasten: zelf ontkom ik ook niet
aan dit nieuwe fenomeen en dat
komt, raar genoeg, door mijn auto.
Ja, ik rijd Fiat 500 en hoewel veel
mensen mij meewarig aankijken als
ze me inhalen, ‘bekruipt’ mij een gevoel van trots. Die kleine rakker weet
er toch nog zo’n 90 kilometer per
uur uit te persen. Wat mijn Fiat 500
met onthaasten te maken heeft, zal
duidelijk zijn. Ik kan niet snel optrekken en niet snel even door de bocht,
want een beetje scheefhangen en
de auto staat 180 graden de andere
kant op. Ook op de snelweg heb ik
niets te zoeken. Met hoge snelheden word ik gepasseerd en, ervan
uitgaande dat deze ‘inhalers’ 120 kilometer per uur rijden, lijkt dit vanachter mijn raampje een gigantische
snelheid. Terwijl zij mij maar een
langzame slak zullen vinden. Het
komt er dus gewoon op neer vanuit
welk perspectief je alles bekijkt. Ik
waardeer mijn perspectief. Tijdens
mijn ritje naar huis kan ik bijkomen
van een drukke werkdag. Ik kan me
niet op laten jutten en ik word niet
in de verleiding gebracht om toch
vooral die 100 kilometer per uur te
halen om bij elke snelheidscontrole
diep het rempedaal in te moeten
trappen. Maar tijdens de winter staat
het 31 jaar oude technisch wondertje in de garage. Eens kijken hoe
lang ik dit onthaasten volhoud in een
‘gewone’ auto...

foto: redactie / Johan Kootstra

Momenteel worden er in de Bernhardlaan rioolbuizen van een meter doorsnede gelegd. Deze zullen het
overtollig hemelwater naar het berg-bezinkbassin - waarover we u de vorige keer vertelden - afvoeren. Eerst
wordt er een tijdelijk wegdek gelegd. In april wordt begonnen met de reconstructie van de weg.

Waslijst van punten bij overleg PBB en gemeente
Het bestuur van Plaatselijk Belang
Buitenpost heeft op 26 september
een gesprek gehad met burgemeester en wethouders. Hierbij is
een groot aantal zaken de revue
gepasseerd. U leest hieronder wat
het resultaat van die besprekingen
waren.
Als eerste kwam de omgeving van
de Kerkstraat aan de orde. Het bestuur van PBB vindt dat in deze treurige situatie op korte termijn verbetering moet komen. Met name het
‘zwarte gat’ van het weggebroken
woonhuis is voor een winkelstraat
geen gezicht. Hoewel niet direct toegezegd hopen B&W hier voor de
Kerstdagen een nettere en tijdelijke
oplossing voor te hebben. Het MKBrapport, dat de BUVO heeft laten
opstellen, geeft ook aan dat het opknappen van de Kerkstraat prioriteit
moet hebben. De BUVO gaat actie
ondernemen, waarbij ook PBB zal
participeren.

Nijenstein

Voor het nog steeds leegstaande
monumentale Nijenstein is een aantal gegadigden. Omdat er nog onderhandelingen gaande zijn konden
B&W hier verder niet op ingaan. Net
als PBB zijn burgemeester en wethouders overigens van mening dat
de leegstand niet veel langer moet
duren omdat de kans op verloedering dan steeds groter wordt.

Straatverlichting

De straatverlichting in Buitenpost
wordt sterk verbeterd. In een aantal
straten komen de lantaarnpalen dichter bij elkaar te staan en blijven
de lampen langer branden. De gemeente zal de slechte verlichtingssituatie in de Beatrixstraat tussen
Kamstra en de Kuipersweg bekijken.
In stegen en parken, die geen doorgaande route vormen, komt geen
verlichting.

Obstakels bij fietspaden

Op een drietal plaatsen in ons dorp
liggen bij de opritten van de fietspaden (hoge) trottoirbanden. PBB vindt
dit een ongewenste situatie. Bewoners in invalidenwagens bijvoorbeeld, hebben de grootste moeite
om het fietspad op te komen. B&W
kwamen met het argument dat dit
was gebeurd uit het oogpunt van
verkeersveiligheid. Een beetje flauw
argument, aldus PBB. We verwachten dan ook dat dit ongemak snel
wordt verholpen.

De Kruidhof

Over De Kruidhof kon weinig gezegd
worden omdat er op dit moment een
onderzoek loopt.

Omgeving Buitenpost

In de planning voor de eerstkomende jaren is de aanleg van verschillende fietspaden vastgelegd. In

2005 is dit project afgerond. De aanleg van het bos in Egypte is inmiddels gestart.

Huizenbouw

De huizenbouw in Buitenpost kwam
uiteraard ook ter sprake. Over de
verdeling van het totaal aantal te
bouwen woningen in Achtkarspelen
is nogal wat te doen. Nu is het beleid, dat 45 procent van het aantal te
bouwen woningen aan de kerndorpen Buitenpost en Surhuisterveen
wordt toegewezen; de rest gaat naar
de overige dorpen. Er loopt nog een
aanvraag bij de provincie om extra
woningen te mogen bouwen. Gezien de vele woningzoekenden is het
aantal te bouwen woningen in Buitenpost volstrekt onvoldoende. Daar
komt nog bij dat in het geval van Buitenpost ook gegadigden van buiten
het dorp op kavels kunnen inschrijven. Een Buitenposter of een Feanster kan echter niet inschrijven op
een kavel in een van de andere dorpen. Alleen daarom al zouden de
beide kernen meer woningen toegewezen moeten krijgen.

Mûnewyk

De procedures rondom nieuwbouwplan Mûnewyk zijn in gang gezet.
B&W hopen dat na de behandelingen van een aantal bezwaarschriften begin 2002 gestart kan worden
met het bouwrijp maken van het
nieuwbouwplan.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Marjan Kuipers

Bomen Molenstraat

Het snoeien van de bomen in het
tweede gedeelte van de Molenstraat
is vergeten. Vrachtauto’s rijden de
takken eraf en de weelderige bomen
nemen de bewoners veel licht weg.
PBB heeft gevraagd de bomen alsnog te snoeien.

Leefbaarheidsfonds

PBB heeft gevraagd de verdeling
van het leefbaarheidsfonds te herzien. Onze voorkeur gaat uit naar
een toekenning op basis van inwonersaantal.

Kermisterrein

Het kermisterrein is niet helemaal
volgens afspraak gerealiseerd. Bovendien zijn er fouten gemaakt bij de
aanleg van de elektriciteitsvoorziening. Hierdoor moest er een aggregaat worden ingehuurd wat de opbrengst van de pachtgelden ongunstig heeft beïnvloed. B&W hebben
toegezegd een en ander te bekijken.

PBB blijft bezig

Op een groot aantal vragen en opmerkingen zullen B&W nog schriftelijk reageren. Zodra deze antwoorden binnen zijn zal ‘de Binnenste
Buiten’ u hierover informeren.In hoeverre dit soort besprekingen met
B&W resultaat opleveren is nu nog
niet te beoordelen, vindt PBB. Al te
optimistisch is men echter nog niet.
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Al Gelezen

Redactie krijgt
versterking

- De Waddenwaterwoning van Norrland bv is genomineerd voor de
Nationale Toekomstprijs, die op 18
oktober zal worden uitgereikt. Deze
woning is een uitvinding van Pieter
de Bruin en is ontwikkeld door Norrland bv in samenwerking met het
Wadden Natuur Fonds.
- De gemeente Achtkarspelen gaat
de veiligheid van schoolfietsroutes
buiten de bebouwde kom in kaart
brengen. Op plekken waar knelpunten zijn wil het college van burgemeester en wethouders verbeteringen doorvoeren.
- Wilco Boonstra uit Buitenpost is onlangs afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft. Hij mocht
het diploma van ingenieur (ir.) in ontvangst nemen.

Reacties op
artikel
‘Nijenstein’
In het vorige nummer van deze
krant stond een artikel over
het aan de Voorstraat gelegen
pand ‘Nijenstein’. Op de open
vraag: ‘Bent u iemand die deze
kwestie ter harte gaat?’ reageerden verrassend veel mensen. Men vindt dat ‘Nijenstein’
een centrale functie moet krijgen in het dorp. Het moet een
gebouw worden waar van alles
gebeurt en waar veel mensen
binnen willen komen. Een restaurant en vooral een terras
op het plein staan hoog op
de verlanglijst. Hoewel over
het verdere verloop nog niets
bekend gaat ons werk voor
een goede bestemming zondermeer door.

Van links naar rechts: Liesbeth IJlstra, Wimke van der Vaart, Anke Dijkstra, Anja
Changur-Reitsma en Sigrid van der Zwan-Visser. In het volgende nummer stellen zij zich aan u voor.

Aan de oproep voor nieuwe redactievrijwilligers is enthousiast gehoor gegeven: de redactie van onze dorpskrant is met maar liefst vijf mensen
versterkt. Als zittende redactieleden
(Johan Kootstra, Froucke van der
Lijn en Wies Kooistra) zijn we natuurlijk erg blij met deze nieuwe aanwas. In de eerste plaats natuurlijk
omdat vele handen licht werk maken. Maar in de tweede plaats –
en dat is veel belangrijker – omdat
meer mensen in de redactie betekent: meer oren en ogen in het
dorp.

Voelsprieten

Oplage: 2500 exemplaren
Kopij:

Houd ons op de hoogte!

COLOFON

De Binnenste Buiten is een uitgave van
de Vereniging voor Plaatselijk Belang
Buitenpost. PBB is verantwoordelijk
voor de inhoud van deze krant en
is dienaangaande aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of kopijbus in ‘De Boekelier’
E-mail: bibupost@dolfijn.nl
Kopij graag getypt of op diskette aanleveren, en niet langer dan 150 woorden.
De redactie kan geen garantie geven
dat kopij wordt geplaatst. Zij behoudt
zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen of niet
te plaatsen. Anonieme stukken worden
niet geplaatst.
Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide
Voorzoom 58
9285 MR Buitenpost
Tel. 0511 - 543197
Vragen en klachten over de bezorging:
J. Kronenburg, tel. 0511 - 542024
Extra exemplaren zijn af te halen in
De Boekelier, It Koartling en de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda Kollum BV
tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer inleveren voor 5 november 2001. De volgende editie verschijnt in week 47.

Sint Martinus, waar komt
gij vandaan?
“Sint Maarten, Sint Maarten, de
koeien hebben staarten…” Een bekend liedje dat als snoep in de
oren klinkt. Elk jaar op 11 november is het weer zover, dan wordt er
Sint Maarten gevierd. Voor de kinderen een heerlijk evenement. Op
school wordt er hard gewerkt aan
een mooie lampion om daarmee
bij u voor de deur te verschijnen.
De kinderen zingen dan een versje
over Sint Maarten en hopen dan
van u wat lekkers te ontvangen in
de daarvoor meegenomen plastic
zak. Maar wie was nu eigenlijk Sint
Maarten?

Als redactie van onze dorpskrant
proberen we overal onze voelsprieten uit te steken. Wat speelt er in Buitenpost, wat leeft er onder de dorpelingen. De leukste onderwerpen
voor onze krant horen we via via.
Daarom is juist voor De Binnenste
Buiten een netwerk van informanten zo belangrijk. Natuurlijk zien we
graag dat mensen rechtstreeks kopij
in onze kopijbus stoppen - u weet het
inmiddels ongetwijfeld, maar voor
alle duidelijkheid: u vindt onze kopijbus in De Boekelier, naast de postkantoorbalie - , maar in de praktijk
blijkt dat niet altijd te gebeuren. Omdat we het jammer vinden dat hierdoor veel interessante onderwerpen
ons niet bereiken, zijn we van plan
onze voelsprieten in het dorp uit te
breiden. U voelt hem waarschijnlijk
al aankomen: ook de redactie gaat
netwerken!
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11 november staat weer voor de deur

Dat klinkt hoogdravender dan het in
wezen is. Waar het op neerkomt,
is dat u als inwoner van ons dorp

ook uw ogen en oren openhoudt.
Bijvoorbeeld: uw kind komt enthousiast thuis van school met de mededeling dat ze een heel bijzonder
project gaan doen. Een briefje in
de kopijbus of een e-mailtje naar
bibupost@dolfijn.nl en ook de dorpskrantredactie is op de hoogte. Of andersom: een leerling in uw klas vertelt over de bijzondere hobby van
zijn vader. En ook nu geldt weer:
speel het naar ons door. U bent trainer van een sportclub en u heeft
een heel talentvol speler: geef het
door. Uw buurvrouw maakt prachtige
schilderijen, uw opa is een kleurrijke
Buitenposter, uw vereniging organiseert binnenkort een fietstocht: meld
het ons.

Alle onderwerpen zijn
welkom

Wat ons als redactie opvalt, is dat
heel veel mensen denken dat hun
onderwerp niet leuk of interessant
genoeg is om via de kopijbus of de
e-mail door te spelen aan de redactie. Om alle misverstanden uit de
weg te ruimen: alle onderwerpen zijn
welkom. Omdat De Binnenste Buiten
slechts een keer in de maand verschijnt, is het daarbij wel belangrijk
dat we vooruitblikken. U kunt zich
voorstellen dat een zes weken oud
verslag niet echt interessant meer
is voor de lezer. Dus: verenigingsprogramma’s, aankondigingen van
wedstrijden, tentoonstellingen, evenementen, maar ook reisverhalen,
ingezonden brieven en ideeën voor
vaste rubrieken als ‘Actief’ en ‘Buitenposters’. Vermeld u bij uw kopij
wel uw naam en telefoonnummer?
Dan kan de redactie u bereiken,
mochten er nog vragen zijn.

17 november in It Koartling

Het duurt nog wel even maar we weten
het nu al zeker: Sinterklaas komt weer
in Buitenpost. Op zaterdag 17 november
zal hij ons dorp met zijn aanwezigheid
vereren. Evenals voorgaande jaren wordt
Sinterklaas en natuurlijk zijn Pieten welkom geheten op het bordes van het
Jeltingahuis. Na de officiële ontvangst om 14.00 uur, volgt een rondrit door
ons dorp. Vergezeld van drumband en ruiters neemt hij een kijkje in het
centrum van het dorp. Hierna kunnen de kinderen van groep 1 t/m 6 van de
basisscholen in It Koartling.drie kwartier bij ‘Sint’ op visite. Na afloop is er
vanzelfsprekend voor iedereen een presentje.
Let voor de tijden en andere aankondigingen op de affiches en de Huis-aanHuis bladen. Dit is een aktiviteit van de aktiviteitencommissie van de BUVO
in samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk ‘It Koartling’.

We hebben het winkelend publiek
gevraagd wat zij nu wist van Sint
Maarten en waarom de kinderen dit
vierden. De antwoorden vielen behoorlijk tegen. Het bleek dat de oudere mensen er toch wel iets van
wisten, maar bij de jeugd was dit
niet het geval. Niet dat ze dit
zo erg vonden, als zij hun snoep
maar kregen… Enkele antwoorden
die we kregen: “Ik weet het niet”,
“Een tweede Sinterklaas”, Vroeger
wel geleerd, maar ik weet het niet
meer”, Een bisschop of een monnik”, “Iemand die alles deelde met
de armen.” We zullen een ieder maar
uit de droom helpen en vertellen wie
Sint Maarten nu echt was.

werd. Hij werd vaak voorgesteld als
een ruiter op een wit paard die met
zijn zwaard zijn mantel in tweeën
snijdt en de helft aan de knielende
bedelaar schenkt.

Sint-Maartenviering

In de verering van Sint Maarten in
onze streken is, in tegenstelling tot
met wat men nogal eens kan lezen,
geen heidens element te ontdekken. Zijn sterfdag werd en wordt in
grote gebieden – ook in protestantse
landen – ijverig gevierd, al zijn het
tegenwoordig de kinderen die met
lichtjes lopen. In ons land wordt Sint
Maarten op verschillende manieren
gevierd. In het zuiden gaat men in
optocht door de straten om een financiële bijdrage te vragen voor een
goed doel. In Brabant en omstreken
worden vuurhopen gemaakt en bij
ons wordt er dus wat lekkers opgehaald.

Wie was Sint Martinus?

Sint Martinus was een heilige uit de
volksverhuizingstijd. Hij is geboren in
336 in Sabaria in Pattonië. Hij werd
al vroeg soldaat, bouwde na zijn
doop in 370 bij Pottiers het eerste
klooster van het avondland en werd
daarna bisschop van Tours. Het is
onbekend in welk jaar hij is overleden. Aan de persoon van Sint Martinus is de bekende overlevering van
het halveren van zijn mantel verbonden. Sint Martinus zou in Amiens zijn
kostbare mantel met een kleumende
bedelaar hebben gedeeld, een gebeurtenis die met name de volksverbeelding sterk heeft aangesproken. Reeds in de 5e eeuw werd hij
heilig verklaard. Vanuit Frankrijk verbreidde de verering van zijn persoon
zich naar de aangrenzende landen,
zodat in de middeleeuwen Sint Martinus in Duitsland, de Nederlanden
en Engeland dé grote volksheilige

BUVO doet ook mee

Ook dit jaar komen onze jongste inwoners weer bij de deuren langs
voor wat lekkers. Op de eerste plaats
staat natuurlijk snoep, dan geld en
fruit. Een handige tip voor als u de
kinderen tijdens Sint Maarten wilt
trakteren: doe vooral geen snoep
zonder papiertje of losse koekjes en
pepernoten in de tassen. Dit gaat
plakken en kruimelen. En dat is natuurlijk jammer van al dat lekkers…
In ruil voor een liedje kunnen de kinderen op zaterdagmiddag 10 oktober tussen vier uur en half zes een
lekkere versnapering (warme chocolademelk) halen bij de bekende
Buvo-kraampjes in de Kerkstraat.

Irish Stew
in Buitenpost
Op zaterdagavond 3 november komt de bekende Leeuwarder folkgroep ‘Irish
Stew’ naar Buitenpost. Deze groep bestaat uit Ger Lamerns, Jan Huitenga,
Jos Hollander en Johan Juckers. Zij staan garant voor een avond vol met
bekende Ierse ballades, pubsongs, seasongs, shanties en eigen werk in Nederlands en Fries. Een zeer gevarieerd programma. Voor kaarten in de voorverkoop kunt u terecht bij drogisterij Balsemien in de Kerkstraat en stationsrestauratie ‘De Oriënt’. De muzikale avond vindt plaats in zalencentrum ‘The
Point’. Aanvang: 20.30 uur.
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Buitenposters

Orthopedagoog Marjan Kuipers-Pasma:

”Ik zou graag naar een basisschool van nu gaan”

Door Jannie Jensma-Dijkema

Marjan Kuipers woont sinds februari 1981 hier in Buitenpost. Zij
kwam als orthopedagoog (opvoedkundige) bij het GCO (Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding) op het regiokantoor dat toen in Buitenpost gevestigd was (boven het huidige notariskantoor aan de Voorstraat). “Dat
was een gezellige tijd”, zegt Marjan. “We werkten er met z’n drieën:
Romke Rusticus, Jelly de Jong en
ik. Ik was toen 26 jaar.”

kind tot zijn recht
kan komen. Kinderen zouden het gevoel moeten krijgen dat hun talenten tot ontwikkeling
zijn gekomen. Maar
het gaat niet alleen om leren met
je hoofd. Het gaat
er ook om hoe je
omgaat met de ander: vriendjes, ouders, de juf, de
meester en vooral
ook met jezelf. Dit
alles bepaalt hoe je
in het leven staat.
De sociaal-emotionele ontwikkeling
heeft twee benen:
vertrouwen in jezelf en vertrouwen
in de ander. Sommige mensen vertrouwen zo weinig
op zichzelf, dat ze
te afhankelijk worden van de ander,
andere zijn juist
wantrouwend en
varen daardoor te
veel
op
eigen
koers.
Daarom
moet een mens op
twee benen leren
lopen - dat stimuleert het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de ander. Zo durft een
kind de wereld te
verkennen.

Mijn man Jan en ik kwamen uit Groningen. Jan was toen al zes jaar leraar aan het Lauwers College en
ik werd onderwijsbegeleider bij het
GCO. De kleine regiokantoren zijn
er nu niet meer. Er zijn tegenwoordig
grote kantoren, veel mensen werken onder hoge werkdruk. GCOFryslân is een provinciale begeleidingsdienst; zij verleent diensten
aan basisscholen, voortgezet onderwijs, schoolbesturen, instellingen,
onderwijsafdelingen van gemeenten, schoolleiders. Mijn taak bestaat
uit het begeleiden van schoolteams,
om samen met teams te werken aan
de kwaliteit van het onderwijs. Verder onderzoek ik kinderen met leeren gedragsmoeilijkheden en geef
daarna advies.

Leren problemen
te lijf te gaan

Centraal in het basisonderwijs van
nu is: kinderen actief leren denken.
De nadruk ligt op het proces van het
denken en niet zozeer op het geven
van het goede antwoord. Kinderen
moeten zelf de oplossing vinden.
Ze moeten geactiveerd worden om
problemen te lijf te gaan. Maar ze
moeten ook vaardigheden leren, zoals het leren lezen. Tegenwoordig is

“Onderwijsmensen zijn idealisten, bewogen mensen met hart
voor hun werk... de maatschappelijke waardering zou groter
moeten zijn...”

daarbij belangrijk dat kinderen ook
willen begrijpen wat ze lezen. Vroeger was begrijpend lezen: tekst plus
vragen en het antwoord kon alleen
goed of fout zijn. Nu zijn kinderen
al actief voordat ze gaan lezen. Ze
leren zich afvragen wat ze van een
tekst verwachten. Aan het eind vragen ze zich af: ben ik te weten gekomen wat ik wilde weten? Wat wil ik
weten? Het kind gaat in gesprek met
het verhaal en stuurt zichzelf bij.

Mondige kinderen

Heel veel scholen zijn daar nu mee
bezig: kinderen actief leren lezen.
Heel veel kinderen snapten vroeger
niet wat ze gelezen hadden, omdat
ze zich tijdens het lezen niet af leerden vragen wat en waarom ze aan
het lezen waren. In de taalles leerden de kinderen vroeger vooral taallesjes invullen, tegenwoordig leren
ze spreken en zeggen wat ze denken. Er zijn ook belangrijke ontwikkelingen in het leren rekenen. De

(advertentie)

kinderen krijgen vaak een praktisch
probleem voorgelegd. Vroeger leerden wij: ‘Oppervlakte is lengte keer
breedte’. Nu zeggen we: ‘Iemand wil
vloerbedekking leggen. Hij doet dat
met tegels; hoeveel tegels heb ik nodig voor deze kamer?’ Kinderen kunnen dat begrijpen en zo zelf tot een
rekenformule komen. Kinderen van
nu zijn mondig geworden. Vroeger
deden kinderen gemakkelijker wat
ze opgedragen werd. Nu willen ze
weten waarom ze iets moeten leren.

Onderwijs vraagt
duivelskunstenaars

Van leerkrachten wordt gevraagd
hun onderwijs zo aan te bieden dat
het net uitdaagt tot een volgend
stapje. Dat vereist veel vaardigheid
van de leerkracht: hij moet aandacht geven aan alle niveaus in
zijn groep, zijn onderwijs aanpassen aan de verschillende niveaus.
Hij moet steeds inspelen op wat de
kinderen van hem vragen. Hij moet
een groepsinstructie geven, de instructie aanpassen en herhalen voor
een kleine groep en sommige kinderen individueel begeleiden. Je moet
een duivelskunstenaar zijn in het onderwijs van nu. Ik heb ontzettend veel
bewondering voor wie dat kan. Het
resultaat zou moeten zijn dat ieder

Goede sfeer is basis

Een taak van het onderwijs is ook ervoor te zorgen dat kinderen zich sociaal-emotioneel goed ontwikkelen.
Daarvoor is nodig dat een leerkracht
een vertrouwensrelatie met de kinderen aangaat, zodat zij zich veilig
voelen en signalen durven uitzenden - de leerkracht op zijn beurt is
gevoelig voor deze signalen en gaat
er op de goede manier mee om.
De basis van leren is een goede
sfeer - de kinderen moeten zich welkom en veilig voelen, hun emoties
kunnen uiten. Kinderen worden ook
aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor anderen. Een voorbeeld: je spreekt samen af wat een
kind moet doen als het ziet dat een
ander kind gepest wordt. Dat aan de
juf vertellen is geen klikken. Het kind
zou ook op kunnen komen voor het
gepeste kind. Als er op een school
een goede sfeer heerst waarin alle
kinderen tot hun recht komen, als ze
mogen zijn wie ze zijn, is het goed.
Ik ben wel eens jaloers op de kinderen van nu. Ik zou graag naar een
basisschool van nu gaan, waar je
meer dan vroeger geactiveerd wordt
om zelf te denken en het verband te
leren zien tussen wat je leert en de
echte wereld. Ik leerde vroeger wel
gemakkelijk, maar het was te passief, ik leerde niet wat ik ermee kon.

Stijgende werkdruk

De werkdruk op scholen en op onze
eigen dienst is groter geworden. Er
komt enorm veel informatie op je
af. Er wordt een groot beroep op je
gedaan, je wordt afgerekend op de
kwaliteit van je werk. Alles wordt in
geld omgerekend. De scholen krijgen steeds meer hun eigen budgetten om hun eigen schoolbegeleiding in te kopen. In deze situatie
worden alle werkuren berekend en
in de praktijk komt het erop neer dat
je het gevoel hebt dat je opgejaagd
wordt.

Onderwijsmensen meer
waarderen

Op de scholen komt steeds meer
maatschappelijke druk: ouders worden mondiger. De inspectie maakt
rapporten over de school bekend:
scores op lijsten met plussen en
minnen. Zo’n rapport geeft soms een
vertekend en ongenuanceerd beeld
en dat geeft stress en demotiveert
scholen zelfs.
Onderwijsmensen
maken veel onbetaalde uren, omdat
het om kinderen gaat en omdat
hun betrokkenheid groot is. Onderwijsmensen zijn idealisten, bewogen
mensen met hart voor hun werk. Zij
willen niet per uur afgerekend worden. Heel vaak vergaderen ze na
schooltijd en ‘s avonds corrigeren
ze. Soms maken ze dagen van tien
tot twaalf uren. De maatschappelijke
waardering zou groter moeten zijn.

Natuurliefhebber

Ik word vaak door mijn werk opgeslokt. Door de natuur in te gaan word
ik weer mens. Ik wandel en fiets
graag. Lichamelijk bezig zijn geeft
ruimte in je hoofd. Dit jaar hebben
Jan en ik in Schotland gewandeld:
vanaf Glasgow 160 kilometer naar
het noorden over de West-Highlandway. Prachtig! In de herfst gaan we
vaak in de Vogezen wandelen. We
overnachten in zogenaamde fermesauberges - dat zijn boerderijen waar
je kunt eten en overnachten. Ik tennis graag; dat is ook een sociale bezigheid. We hebben in Buitenpost
een heel gezellige club! In de tuin
werken vind ik heerlijk - we hebben
geprobeerd onze tuin een beetje te
doen lijken op een bloemenweitje in
de Franse Jura.

Minder radicaal als vroeger

Vroeger zat ik in de werkgroep ‘Geloof, kerk en samenleving’. We zaten in de huiskamer van It Koartling
en praatten over filosofie en godsdienst. Ik zat indertijd ook bij het IKV,
met wijlen Tije de Vos. We demonstreerden in Den Haag tegen kruisraketten. Ik had mijn zoontje op mijn
schouders. We hadden toen het gevoel in zo’n demonstratie ‘aan de
goede kant’ te staan en ‘de wereld
- een beetje - te helpen verbeteren’.
Tegenwoordig - en ik ben natuurlijk
ook ouder geworden - bekijk ik alles
van meer kanten en heb ik minder
radicale standpunten. De demonstraties tegen de globalisering en tegen de Amerikaanse vergelding na
11 september vind ik veel te ongenuanceerd. Ik zou me daar niet
meer thuis voelen. Maar waarden
als respect voor het leven en respect voor andere culturen en religies
staan voor mij vast.
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Inspiratie

Verkoop oude boeken

Een column voor creatieve Buitenposters. Een ruimte gevuld met korte verhalen, gedichten,
tekeningen e.d. Bent u geïnspireerd, stuur dan uw werk op naar de redactie.

De jaarlijkse verkoop van afgeschreven boeken vindt plaats op zaterdag
3 november in de bibliotheek Buitenpost. Van 10.00 tot 13.00 uur is
er keus uit een groot aantal boeken
voor zowel jeugd als volwassenen.

Peutermaand:
poppentheater

Zo’n acht jaar geleden stond ik op
een hobbybeurs in Marum met een
aantal bloemstukken. Ik was er net
wat mee begonnen. De mensen die
op de beurs aanwezig waren zagen
mijn bloemstukjes en waren zeer enthousiast over mijn creaties. Dit gaf
mij de inspiratie om er meer mee te
gaan doen. Vanaf dat moment ben
ik echt begonnen met het decoreren
van de bloemsierkunst. Van allerlei
bloemen, vers en droog maak ik een
decoratief stuk. Dit varieert meestal
van vazen waar ik bloemen in verwerk of omlijstingen van schilderijen
en spiegels tot kransen enzovoorts.
De kleuren en vormen geven mij
elke keer weer inspiratie om iets
nieuws te creëren qua vorm, kleur
en stijl. Er is geen vaste lijn waar ik
mij aan houd bij het decoreren van
een bloemstuk, een paar hoofdregels zijn er natuurlijk wel zoals: basis, verhouding en kleur. Maar voor
de rest laat ik mijn fantasie de vrije
loop gaan. Ook de periode speelt
een belangrijke rol. In het voorjaar
gebruik ik in mijn creaties weer heel
andere kleuren dan in de herfst. De
kleuren van de verschillende jaarge-

tijden probeer ik te verwerken in de
decoratieve stukjes die ik maak. Het
maken van de bloemsierkunst spitst
zich met name toe in de herfst en de
maand december. In het voorjaar en
de zomertijd stort ik mij volledig op
de tuin. Inmiddels ben ik al jaren bezig met mijn hobby, elk bloemstuk
is weer anders en ik houd van de
uitdaging om elke keer iets nieuws
te proberen. Inspiratie werkt alleen
als het niet hoeft en dat heeft soms
tot gevolg dat ik de ene dag wel tot
soms tien uur ‘s avonds bezig ben
met een stuk en een andere dag
maar een uurtje. De ene dag heb ik
meer inspiratie dan de andere dag.
Inmiddels heb ik mijn eigen atelier
achter huis waar ik met het bloemschikken rustig mijn gang kan gaan.
Hier heb ik ook veel van mijn gemaakte creaties opgesteld. De werktafel geeft mij de ruimte om weer
met iets nieuws te beginnen. Vanaf
deze plaats zie ik de eindresultaten
van mijn inspiratie die de natuur mij
geeft.
Bartha Altena

Kopijverzorgers,
Maak het uzelf en ons gemakkelijk:
Let op de kopij-inleverdatum:
maandag 5 november !

Vanaf 300 meter hoogte...

Deze foto is ruim 10 jaar oud maar de vorm van de bebouwde kom is onmiskenbaar Buitenpost. De rondweg Zuid-West ontbreekt nog en grote delen van het nieuwe plan. De enigzins
creatief aangelegde lezer kan er een mooie puzzel in vinden deze in te tekenen...

November is ‘peutermaand’ in de
Friese bibliotheken. Poppentheater
‘Peterselie’ uit Groningen geeft ter
gelegenheid daarvan op dinsdag 13
november een voorstelling in de bibliotheek Buitenpost. De titel van de
voorstelling is: ‘Voor de allerliefste
billetjes’. Aan het eind van de voorstelling mogen alle kinderen de olifant een hand geven en krijgen uit
de slurf iets lekkers. Er worden liedjes op de trekharmonica gespeeld.
De voorstelling duurt ongeveer 30-45
minuten en is bestemd voor peuters
van 2 tot en met 4 jaar (kinderen beneden deze leeftijd worden niet toegelaten). U kunt uw kinderen in de
bibliotheek opgeven voor deze voorstelling.
Aanvang: 13.30 uur. Entree: ƒ 1,00
per persoon.

Middagconcert in
Doopsgezinde kerk
Het Behouden Huis opent zondag
4 november haar winterseizoen met
een vrolijk middagconcert door het
bekende vocaal ensemble Intermezzo. Dit ensemble bestaat uit zeven geschoolde zangers en staat
onder leiding van dirigent Melle de
Haan. Het programma omvat hoogtepunten uit musicals, muziek uit de
dertiger jaren, operette, opera en
Friese muziek. Het wordt een concert vol herinneringen aan muziek
uit de licht-klassieke sfeer. De zangers dragen kostuums die passen
bij de muziek en de tijd waaruit deze
stamt. Intermezzo staat bekend om
zijn grote muzikaliteit en fraaie acts.
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Julianalaan 12; aanvang: 16.00 uur; entree:
ƒ12.50
Kaarten kunt u reserveren op telefoonnummer (0511) 542012 of kopen aan de zaal.

NAAMSVERMELDIN
GEN in de Binnenste
Buiten
Adverteerders,maak
gebruik van deze mo
Plaats uw naam, (be
gelijkheid!
drijfs)logo, telefoon
of fax-nummer, e-m
belangrijke gegeve
ail adres of andere
ns. Ook voor particu
lieren!Voor het snel
vinden van uw bedrijf
en gemakkelijk
door de lezer van dez
e krant!
Kosten: 5 keer: f 87,
50 / 11 keer: f 150,Inlichtingen op tel.
543197 of 542100

Koppelraadsel

door Mr. B. Rein

Tussen de woordenparen moet een woord geplaatst worden. Dit
woord vormt zowel met het linkerwoord als met het rechterwoord een
nieuw woord. Tussen haakjes staat het aantal letters van dit tussen te
voegen woord. Voorbeeld: ‘wand (5) kamer’ wordt ‘wandkleed, kleedkamer’. De eerste letters van de oplossingen vormen een spreekwoord.
kippen
sol
voor
kwab
extra
eind
schol
avond
boer
poedel
bier
stop
moes

(4)
(2)
(4)
(3)
(4)
(4)
(6)
(4)
(2)
(5)
(4)
(4)
(5)

kracht
tra
orde
moes
hoorn
punt
oog
huid
dia
slak
blazer
kwast
moes

stop
tomaten
water
schep
ijsberg
last
aard
lak
boeken
gen
kerk
baron
vang

(5)
(4)
(5)
(2)
(3)
(6)
(4)
(2)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)

hak
jurk
aardig
beer
vink
tuin
bol
land
manie
zwijn
valk
doorn
vlies

De oplossingen van het
septembernummer:
1. De Lange Schoor 2. Pijlkruid 3. De Ring 4. Oude Havenstraat
5. Hoefslag 6. Freulepad 7. Barrage 8. Groenkamp 9. Wederik
10. Kuipersweg 11. De Spil 12. Pensteen 13. Poelruit
14. Achtkant 15. Kernpad 16. Wollegras 17. Keuringslaan
18. Wattstraat 19. De Schepperstraat 20. Beatrixstraat

In de bestuursvergadering van
PBB op woensdag 12 oktober is
een aantal zaken aan de orde geweest die het vermelden in ‘De
Binnenste Buiten’ waard zijn.
- Onze dorpskrant krijgt steeds
meer waardering. Dit blijkt onder
andere uit het feit dat het advertentieaanbod stijgt.
- Wij hopen dat binnenkort kan worden begonnen met het maken van
de fundering voor het kunstwerk.
Het kunstwerk is inmiddels gereed.
Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
- Uit het leefbaarheidfonds zijn
inmiddels de volgende subsidies
verstrekt: ƒ500,- als bijdrage in
de aanloopkosten van de stichting
‘Maskelyn’, ƒ1000,- als bijdrage
aan de nieuwe en enthousiaste
Feestweekcommissie, ƒ3000,- ten
behoeve van de renovatie en aanleg van de speeltuinen, ƒ2000,- aan
redactiecommissie van ‘De Binnenste Buiten’ voor de aanschaf van
professionelere apparatuur en ten
slotte ƒ1250,- voor brassband ‘De
Wâldsang’ voor hun 25-jarig jubileum als tegemoetkoming in de

aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten.
- Het bestuur van PBB zal in de
komende maanden alle Buitenposters die niet lid zijn van PBB persoonlijk benaderen. Onze doelstelling is om in 2002 ten minste duizend leden te hebben. Het is van
groot belang dat een Vereniging
van Plaatselijk Belang veel aanhang onder de bevolking heeft. Wij
zullen u dan ook vragen: “Word
lid!”; u ontvangt in ieder geval iedere maand de dorpskrant gratis
thuis.
- Uiteraard kwamen er in deze bestuursvergadering meer zaken aan
de orde zoals de bespreking met
burgemeester en wethouders. Het
verslag hiervan heeft u kunnen lezen op de voorpagina van deze
krant.
Jolle Kronenburg
Voorzitter PBB

(advertentie)

1 kg. Shoarma

ƒ 7,95
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Buitenposterse op werkvakantie

Hoor nou is!

‘Bolivia, een reis om nooit te vergeten’

“Op de markt van San Julian is het
druk. Quechua indianen in kleurige kleding verhandelen snoep, ijs
en limonade. Tot voor kort was het
nog niet zo druk in het dorp, maar
veel mensen uit de hoger gelegen
bergdorpen trekken naar San Julian. Ze hopen op een beter leven
hier. Helaas kan het dorp de snelle
groei niet aan. In de nieuwe woonwijken ontbreken de nodige voorzieningen op het gebied van elektriciteit en water. Ook scholingsmogelijkheden voor de vele kinderen zijn er niet voldoende. Voor de
oplossing van dit laatste probleem
is de hulp van World Servants ingeroepen. Er zullen zes klaslokalen worden gebouwd. Twee daarvan door de plaatselijke bevolking.
De andere vier bouwen wij samen
met hen. Zo kunnen we de kinderen in San Julian een betere toekomst geven.”

Dit verhaaltje stond in de brochure
van WSE (World Servants Europe).
Voor drie weken naar Bolivia, om
daar een schooltje te bouwen, wat
van de wereld te zien en een echte
cultuurschok te ondergaan. Dat
leek me echt het einde en dat was
het ook. Zeker weten.

kinderen van de buurt dansen, spelen of proberen wat te praten. Die
mooie bruine ogen, je ziet ze stralen
door dit kleine beetje aandacht wat
we ze geven.

Meer dan de moeite waard

Trinke Miedema in Bolivia: “Die mooie
bruine ogen, je ziet ze stralen door dit
kleine beetje aandacht wat we ze geven.”

ten en wat al niet meer. Lekker werken, ieder op zijn eigen tempo. Het
schiet lekker op, elke dag zien we de
muren omhoog gaan en de school
steeds meer een school worden.

Na tweeënhalve week zien we dat
de school zo goed als klaar is, op
het dak na dan. Dit zal ook zo blijven, totdat wij weg gaan. Het dak is
namelijk van asbest en daar mogen
wij niet in zagen en boren. Zij wel.
Raar maar waar. We genieten nog
van alles wat we zien en meemaken, maar het einde van dit avontuur
is nabij. We moeten afscheid nemen
en alles achterlaten. Sommigen van
ons zijn blij dat we weer naar huis
gaan, anderen willen eigenlijk helemaal niet naar huis. Ondanks de
koude douches, de spinnen, slangen, kakkerlakken, het gat in de
grond als wc, de diaree en nog wat
andere opofferingen die we moesten maken, was het alles meer dan
waard. Volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.

Groots onthaal

Eerst al voor het eerst in een vliegtuig, een ervaring op zich. 24 Uur
na vertrek van Schiphol zijn we in
Santa Cruz, de hoofdstad van Bolivia. Nog vier uur in de bus en dan
zijn we moe, maar ook heel erg blij
dat we er zijn om wat te kunnen
doen voor de mensen hier, in San
Julian. Een groots onthaal staat ons
te wachten, met muziek en toespraken, voordat we überhaupt wat gedaan hadden. Ze waren al dankbaar
en blij dat we er waren en we waren
meer dan welkom, dat merkte je aan
alles.

Aan de slag

De volgende morgen eerst maar
eens kijken op de bouw. De aannemer is al begonnen, de school is al
anderhalve meter hoog en nu is het
aan ons om het af te maken. De eerste dag nog niet gebouwd, maar bijkomen van de lange reis en al wat
kennismaken met de plaatselijke bevolking. Vandaag is het ook een nationale feestdag in Bolivia. We lopen
mee in de optocht en kijken onze
ogen uit. Nog een nachtje slapen en
dan gaan we los. Bouwen, wat betekent: echt metselen, zagen, spijkeren, verven, beton maken en stor-

De school wordt elke dag meer een school.

Stralende kinderogen

Behalve bouwen doen we ook kinderwerk, een soort zondagschool,
speciaal voor de kinderen. Een bijbelverhaal vertellen, liedjes zingen
(in het Spaans natuurlijk) en dan een
knutselwerkje maken. Soms met 25,
soms met 200 kids. Het is echt geweldig, met hoe weinig die kinderen
tevreden zijn. Wat zijn wij hier dan
verwend. Na het werken is er tijd
voor bijbelstudie, een bonte avond
of even lekker met een groep het
mooie dorpje met z’n kleine winkeltjes bewonderen. ‘s Avonds met de

Samen met de lokale bevolking worden zes leslokalen gebouwd.

Iedereen bedankt

Dankzij u kon ik deze onvergetelijke
ervaring opdoen. Ik zal dit nooit vergeten. Ik wil iedereen bedanken voor
de bijdrage, op wat voor manier dan
ook gegeven, die mij deze mogelijkheid gaf om dit te kunnen en mogen
doen. Ook namens World Servants
heel hartelijk bedankt.
Trinke Miedema

Het stenentijdperk van deze tijd ?
Zo maar iemand die stenen smijt
In ‘t Oost en niemand die iets heeft gezien
Je weet het nooit : de ondeugden Ot en Sien?
Activiteiten alom in ons noeste Buitenpost
Eindelijk van het negatieve imago verlost
Maskelyn; modeshow; boetiek; een winkel met verse vis
en de BUVO met gespierde taal : da’s niet mis
(zaal)voetbal in de lift; Usquart kwam ballonnen tegen
Diploma a, b en c in de Kûpe een diplomaregen
Diverse deurcollectes : u gaf met gulle hand
de gemeente toont zich op een website van haar vriendelijke kant
Het rommelde in de christelijke politiek
Wethouders : handje klap wenden zich tot het electoraal publiek
De een draagt de ander als lijstrekker voor
De Wal keert de Ploeg : zit dat wel cda-snor?
PEVADKO

Oproep !
Op 2 februari 2002 trouwen Willem Alexander en Maxima Zorreguieta met elkaar. Dit prachtige paar zal iedereen in de feest stemming brengen. Ook Buitenpost.
De Oranjevereniging Willem Alexander organiseert na de huwelijksvoltrekking in samenwerking met ‘The Point’ een heel mooi middag en avond feest. Het wordt een fantastisch feest voor jong en oud.
Voor de kinderen tot en met twaalf jaar start het programma een half uur
na de kerkelijke inzegening. Een kindermodeshow: kinderen verkleed
als het prinselijk paar zullen vele harten gaan stelen. In de namiddag is
er een programma voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Zij zullen uitgenodigd worden om op een bepaalde manier uitdagingen aan te gaan.
In de overgang naar het avondprogramma een proeverij van ‘Oranjelekkernijen’ voor de echte Oranjesnoepers. Dan om 21.00 uur een knallend feest met life-muziek voor de echte feestgangers: jong en oud zijn
welkom. Een danswedstrijd: klompen en tango... Hoe dit te combineren? We zullen er allemaal van genieten.
De Oranjevereniging vraagt bij deze, en binnenkort per brief,
aan alle clubs; verenigingen enzovoorts, groot en klein, om samen dit
feest gestalte te geven. Iedere 3e dinsdag van de maand vergadert het
bestuur in ‘The Point’. Zij er ideeën; wilt u mee organiseren: u bent van
harte welkom om 20.00 uur. Gaarne wel even een telefoontje, dan kunnen we op elkaar rekenen: tel. 541136.

(advertentie)
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Beheer: Arjen Heidbuurt
Jongerenwerker: Koen van der Linden
Cursuswerk: Lidy Plantenga 0511 543189
Jongerenwerk: Nynke Gerritsen 0511 541323
Kinderwerk: Pytsje Veenstra 0511 542271

Elke maand kinderdisco-avonden

Op veler verzoek, mogen wij wel zeggen, start binnenkort
It Koartling met disco-avonden voor kinderen in de leeftijdsgroepen van 10-11 jaar en 12 tot en met 14 jaar.
Kinderen, èn hun ouders,
vroegen regelmatig
en en met nadruk om een
eigen disco. In samenwerking met vrijwilligers van het Jongerenwerk is voortaan
elke derde vrijdagavond van de maand (uitzonderingen daargelaten natuurlijk) de vaste
avond waarop kinderen naar hartelust kunnen dansen, elkaar
in de zithoek ontmoeten
en spelletjes doen
in de Soos. Vrijwilligers
van de werkgroep
Kinderwerk zullen deze
avonden begeleiden
en staan klaar voor de bediening van een frisje of een candybar.
Deze avonden zijn alleen voor de kinderen van de bedoelde leeftijdsgroep, volwassenen en jongeren worden niet
toegelaten. Er wordt alleen muziek gedraaid die de kinderen
prettig vinden en het geluidsnivo wordt vanzelfsprekend een
beetje aangepast. Er zijn enkele duidelijke afspraken gemaakt
om de avonden voor iedereen prettig te laten verlopen. Tijdens
de disco-uren van 19.00 - 20.45 uur mag er door niemand in de
disco gerookt worden, er kan niet met geld gegokt worden en
alcoholgebruik in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd
(dus ook geen shandy, breezers of wat dan ook).
De kosten voor een disco-avond bedragen f 2,50. De
disco-avond start om zeven uur en is om kwart voor negen afgelopen; want om negen uur willen de jongeren hun plek weer
terug! Bij het verschijnen van dit nummer is de eerste avond al
geweest op 19 oktober voor groep 7 en 8 van de lagere scholen. De eerstvolgende vindt op 16 november plaats en alle kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar zijn dan van harte
welkom. Bij voldoende deelname zal er na de jaarwisseling een
vast schema tot het einde van het seizoen gemaakt worden. U
zult hierover meer kunnen lezen in dit blad.

Jeugd-Playbackshow op 26 oktober
Een jarenlange traditie wordt op deze
v4ijdagavond nieuw leven ingeblazen
in It Koartling. Kinderen in de leeftijd
van 6 tot 12 jaar mogen zich op deze
avond volop op het podium uitleven
als hun grootste popidool. Een deskundige jury zal de kunstwerkjes van
imitatie, dans en ‘showmanship’ beoordelen. De winnaars van de playbackshow mogen doorgaan voor de finale van de Achtkarspelencup in Harkema. Opgave moet voor 22 oktober gebeuren
bij Hieke Nauta tel. 542770 of op het telefoonnummer van It
Koartling. Kosten : f 5,00. Er kunnen maar een beperkt aantal
optredens plaatsvinden, dus bel voor het te laat is !

Een nieuwe maar
Andere Filmclub !
Dat een filmclub een nieuw fenomeen voor ons dorp zou
zijn, weten de meeste Buitenposters. Wat dat ‘andere’ in
de kop van dit artikel betekent
moet hier eerst verklaart worden. De term ‘filmclub’ of ‘filmhuis’ wordt meestal gebruikt
voor een plek waar regelmatig
films te zien zijn die vaak buiten het reguliere of commerciële circuit vallen. Deze vallen
vaak wel op door hun bijzondere verhaal of karakter en dragen dan ook wel een cultureel
of ‘cult’ stempeltje. Ze zijn vaak
anders dan de andere films die
meestal op de tv of in de bios
te vinden zijn. Dat ‘andere’ is
hiermee deels uitgelegd. Daarnaast denken wij dat een bioscoopscherm zich heel goed
leent voor bijvoorbeeld een bijzondere natuurfilm met uitleg
door de maker, of een muziekfilm die optimaal gebruikt
maakt van onze kwaliteits-geluidsappatuur. Misschien zelfs
een reisverhaal ondersteunt
met film, video of dia’s. En na
afloop dan nog even nazitten.
Sinds kort beschikken
wij over een een klein bioscoopscherm en de nodige projectieapparatuur. De organisatie van dit plan komt nu op
gang. Heeft u interesse of wilt
u meedoen, bel dan met Johan
Kootstra, 0511 541322 of met
It Koartling.

Ook dit jaar is weer toneelvermaak in It Koartling. Theatergroep ‘Gang van Sake’ zet met
de voorstelling ‘De Verhuizers’
de zaal op de kop. Aanvang is
14.00 uur. De kosten zijn: f 5.00
per kind.

Een beestachtig goede start

De eerste gewone activiteit van het nieuwe kinderwerkseizoen vond plaats op woensdag 3 oktober. Er werd een voorschot genomen op Dierendag die officieel pas de volgende dag plaatsvond.
Dierenarts-assistentes Froukje Bekkema en Lolkje de Vries van dierenartspraktijk Twijzel hadden de taak op zich genomen huisdieren
te keuren en van een rapport te voorzien. Ook andere ‘beestjes’ die

wel heel mensachtige trekken bleken te hebben werden gejureerd op
echtheid en uitdossing. Dat één van de ‘katten’ wist te vertellen dat
haar dieet in hoofdzaak uit chips bestond werd door de jury maar niet
geloofd. Na een leuke middag was de conclusie van de organisatie:
‘volgend jaar maar weer’.

Programma NVVH Buitenpost e.o.
Het programma van de NVVH Buitenpost en omstreken ziet er voor het komende seizoen als volgt uit:

Natuurwinkel ‘De Swarte Bes’
winkel op de Stationsstraat 1a, in de
voormalige kiosk (naast het Chinees
restaurant). ‘De Swarte Bes’ is iedere middag vanaf 13.00 uur open.

Voor menig verenigings- of stichtingsbestuur is het sappelen wat
het bezet houden van bestuurs-stoelen betreft. It Koartling mag zich gelukkig
prijzen weer in het bezit te zijn van een compleet en gedegen kopwerk op
haar organisatie. Jan en Pytsje Veenstra hebben sinds kort zitting genomen
in het bestuur en hebben daarmee het bestuur op 8 ‘hart en zielen’ gebracht.
Een term die slaat op één een de kenmerken van het organisatorische werk
in It Koartling op dit moment. Ondanks de vaak beperkte financiële en andere middelen waarmee gewerkt moet worden is er sprake van een actieve
en gemotiveerde samenwerking.
Hoe meer bestuursleden hoe meer vreugd is een oeroude zegswijze. En dat klopt want het werk kan daardoor over meerdere handen verdeeld worden. Dat maakt dit vrijwilligerswerk weer prettiger. En zo was dat dit
werk in eigen vrije tijd, als zijnde ‘leuk’, van origine toch ook bedoeld? Meer
gezichten betekent ook meer gezichtspunten. Een goede zaak want in het
welzijnswerk zijn er maar weinig kompassen om op te varen. Om als stichting ook daadwerkelijk wat te kunnen betekenen voor Buitenpost en haar
leefbaarheid is in een breed draagvlak in het dorp nodig.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
- Nynke Gerritsen
voorzitter en bestuurslid Jongerenwerk
- Henk Harmsma
secretaris
- Gerrit Altena
penningmeester
- Lydie Plantenga
volwassenen- en cursuswerk
- Pytsje Veenstra
kinderwerk
- Jan Veenstra
gebouw en onderhoud
- Meine van der Veen
archief
- Johan Kootstra
p.r. en cultureel werk
In de komende nummers kunt u af en toe een beetje kennismaken
met de mensen die in It Koartling bezig zijn. Misschien wilt u ook best wat
betekenen in de aktiviteiten van It Koartling, Neem dan gerust contact op met
één van de bestuursleden die hierboven vermeld staan.

Theaterkaravaan
op 23 oktober

Bedrijvigheid

Het is waarschijnlijk de
kleinste winkel van ons dorp, de
nieuwe natuurwinkel ‘De Swarte
Bes’. Het productassortiment van
‘De Swarte Bes’ voldoet aan het ‘Veilig Voedsel Keurmerk’. Dit keurmerk
garandeert dat het product van veilige grond komt, milieuvriendelijk is
geproduceerd en meehelpt de gezondheid hoog te houden.
De producten van ‘De
Swarte Bes’ worden eigenhandig
in het buitenland ingekocht. Verder
is het de bedoeling dat er steeds
meer voedingsmiddelen in eigen beheer zullen worden geproduceerd.
Op deze manier beschikt ‘De Swarte
Bes’over een uniek assortiment, dat
nergens anders te koop zal zijn.
Natuurwinkel ‘De Swarte
Bes’ is onderdeel van stichting ‘Job’,
dat in november haar tienjarig bestaan viert.U vindt de nieuwe natuur-

Nieuwe gezichten in het bestuur

Vrijdagavond is koopavond. Zondags
en maandags is de winkel gesloten.
foto: redactie / Johan Kootstra

Programma 2001/2002
6 november
20 november
18 december
8 januari
15 januari
19 februari
5 maart
19 maart
16 april

Doe-ochtend: Creatief met stoffen
‘Bed en Brochje’, met mevrouw Klaassens-van Bolhuis
uit Ryptsjerk
Kerstmiddag, met mevrouw Hilly Harms, uit Jistrum:
‘Elske fan de Iken’, Frysk ferhaal. Optreden toneelclub
en aansluitend broodmaaltijd
Nieuwjaarsreceptie met de Wereldwinkel.
Lezing van de heer J. Keizer n.a.v. zijn
recent uitgekomen boek
55e jaarvergadering met bazar
Massagetherapie in het algemeen en Shiatsu in
het bijzonder, door de familie Ytsma, Buitenpost
Gezamenlijke avond met de Plattelandsvrouwen,
optreden cabaretgezelschap Edna Kalb en
Fred Meijer uit Amsterdam
Reizen van Moskou naar Peking, mevrouw M. Rigter
uit Buitenpost

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagochtend of -avond. Plaats van
samenkomst gebouw De Schakel in Buitenpost of het Tillehûs of Het Anker
in Kootstertille. Wilt u meer weten? Bel gerust voor inlichtingen: L. ArendseVeenstra, 0511-544586.
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Job’s plantage
De wind rukt aan de luiken van de Swarte Bes, het nieuwe natuurwinkeltje in Buitenpost. Was bij de vorige editie van onze krant de herftst nog
maar in barensnood, vandaag de dag is ze tot volle wasdom gekomen.
Telkens fietsend naar de De Swarte Bes kun je via de Kuipersweg rijden. Daar staat een filiaal van een bank. Om het gebouw tref je een
tuin aan van het soort wat vaker aangetroffen wordt bij moderne kantoorcomplexen. Deze tuin herbergt een vervelende plant, stiekem en onopvallende verscholen in de luwte van stekelige bosschages. Eigenlijk kun
je hem ook geen plant noemen. Het is een zogenaamde lagere plant
van het ergste soort; een bijverschijnsel van moderne bouwmethodes. Hij
heet de “Witrode of Giftige Vezelkop” (Inocybe patouillardi), ook al niet
een naam om mee thuis te komen. Mycologen (paddestoelkundigen) zijn
niet te spreken over dit merkwaardige individu. Normaal gesproken steekt
hij zijn kop boven de grond in april. Zijn mycelium (worteldraden) vatten
reeds in de herfst al post op kalkrijke gronden en kennelijk ook bij dit
bankgebouw. Daar kan de bank niets aan doen, maar ze zitten er wel
mooi mee, want die schimmelige worteldraden vreten zich op den duur
in en wanneer je ze niet beschermt, juist in kalkrijke muren. Moderne gebouwen worden vaak snel gezet of binnen korte tijd verbouwd. Het materiaal bevat veel meer kalkbestanddelen dan vroeger. Door veel te morsen
op de de bouwplaats ontstaat een uitstekende voedingsbodem voor
onze rakker. De uiterst giftige Vezelkop weet van geen ophouden wanneer hij eenmaal is begonnen. Met domme kracht tracht hij zijn territorium
te vergroten en tast de goede en gezonde wortels van het struweel even
hard aan als een muur. Hopelijk heeft de bank een schimmelwerend product gebruikt als coating aan de buitenkant van de fundering. Zo niet,
dan vreet de lelijke Vezelkop de bank mogelijk nog eens op. Is er een
remedie? Jazeker, er zijn twee. Allereerst moet de grond goed worden
onderhouden, los maken en vaak schoffelen, juist in de herfst. Schelpen
als lokmiddel vormen een tweede verdedigingslinie. Gewoon hier en daar
een emmer legen in een kuil. De Vezelkop is niet al te slim. Hij wisselt met
open ogen van terrein wanneer hij denkt het elders beter te kunnen krijgen. Met schelpen heb je kalk genoeg, dat is waar. Maar er is ter plaatse
veel te weinig water. Dan verdroogt de Vezelkop en zien we hem dáár
alvast nooit meer terug. Graag tot de volgende keer,
Hans Hamers

Open Tafel in November
Stamppotten voor 55+’ers
Haersmahiem organiseert op woensdag 14 november de bekende Open
Tafel. Opgave kan via tel. 549898,
aanvang is om 12.15 uur en de kosten zijn ƒ12,50.

Herfstmenu
Heldere groentesoep
***
Stamppot boerenkool met worst
Stamppot zuurkool met
speklapje
Amerikaanse stamppot
***
Boekweitgruttenvla met
pruimen

‘De Lichtbron’ gaat schaatsen
voor water

Op maandag 12 november a.s. is
het zover. De kinderen van de groepen 3, 4, 5, 6, 7, en 8 (205 kinderen)
gaan ’s morgens vroeg met elkaar
naar Thialf te Heerenveen. We gaan
dan baantjes schaatsen. Natuurlijk
doen we dat voor ons plezier, maar
deze keer gaan wij het aangename
met het nuttige verbinden. We gaan
namelijk schaatsen voor geld. Kinderarbeid, zult u denken, maar dat
is niet juist. We gaan met elkaar
wel voor geld schaatsen. Dat geld
is bestemd voor water. We doen als
school mee aan de actie: Schaatsen
voor Water. Dat is een actie van Foster Parents Plan. De opbrengst van
de actie is bestemd voor de Dosso
regio, een van de droogste gebieden
in Niger. Ze hebben daar altijd een
chronisch tekort aan schoon drinkwater. Het geld is bestemd om
putten, pompen en kranen te krijgen. Het geld dat de kinderen voor
het goede doel moeten verzamelen,
komt van welwillende mensen zoals
U, die deze kinderen willen sponsoren. Sponsoren voor een bedrag per
ronde of voor een vast bedrag(je).
Als er dus in de komende periode
kinderen van De Lichtbron bij U aan
de deur komen met de vraag om hen
te sponsoren, zeg dan geen nee. Elk
geldbedragje is welkom. Natuurlijk

mag het ook een bedrag zijn. We rekenen op de goedgeefsheid en de
royaliteit van de Buitenposter bevolking. Stel deze kinderen en de kinderen in de derde wereld niet teleur. De gehele opbrengst, die bij
elkaar wordt geschaatst in Heerenveen, is bestemd voor de actie. Aan
vervoerskosten zijn we niet veel geld
kwijt, want alle kinderen worden door
vrijwillige ouders vervoerd en dat
vinden wij een compliment waard.
Misschien dat er zelfs nog wel vrijwilligers uit het dorp zijn die geen
kinderen op school hebben, maar
zich op willen geven als reserverijders. Dan kunt u even bellen met de
school (542385). We rekenen op een
opbrengst van duizenden en daar
kunt u, inwoners van Buitenpost aan
mee werken. We houden u op de
hoogte van het resultaat van de actie. De kinderen van de groepen 1
en 2 (76 kinderen) blijven op school,
maar doen wel mee aan de actie: Zij
gaan namelijk op diezelfde morgen,
12 november, op “stoffen schaatsen”
door de school hun rondjes maken
en ook die opbrengst is bestemd
voor de actie. De kinderen van De
Lichtbron hebben er zin in en staan
te popelen om u tot sponsor te maken. Doet U mee?

Onder deze kop wordt elke maand een Buitenposter vereniging of organisatie in
beeld gebracht. Ons dorp telt zo’n 60 verenigingen en organisaties met elk hun eigen
activiteiten en doelen.Deze verenigingen kunnen alleen bestaan door vrijwilligers.
Wat drijft mensen om zoveel vrije tijd in hun hobby te steken en wat bieden die verenigingen dat mensen er zoveel voor over hebben? Daar proberen we hier achter te
komen en oordeelt u zelf, misschien voelt u er wel voor om deel uit te gaan maken van
zo’n vereniging of organisatie, want leden zijn in alle gevallen van harte welkom.

Damclub Buitenpost e.o.

“Concentratie en alles buitensluiten, dat is de kunst”

foto: redactie / Johan Kootstra

Maandagavond. Behalve de tikkende
klokken, is het doodstil als ik de
ruimte binnenkom. Twaalf hoofden
zijn diepgebogen over een bord. De
één heeft zijn hoofd in de handen,
de ander slaakt diepe zuchten. Ik
ben op bezoek bij de damclub ‘Buitenpost en omstreken’. De heren J.
Kootstra, secretaris, en de heer F.
van Lune, voorzitter, willen hun partij wel even onderbreken om mij uitleg te geven. “Twaalf jaar geleden
hebben we de damclub weer nieuw
leven ingeblazen”, vertelt Van Lune,
“de oude borden waren nog aanwezig en we kregen ƒ110,- startgeld van de Bondspaarbank.” “Zo’n
achttien seniorenleden spelen een
onderlinge competitie en daarnaast
spelen we in de tweede klasse D

van de Friese dambond zes wedstrijden tegen andere verenigingen.
De zes dammers die het vorige seizoen het hoogste zijn geëindigd, komen daarvoor in aanmerking,“ vult
Kootstra aan. “Het spel is tijdsgebonden. Per persoon moeten er 60
zetten in 1,5 uur gedaan worden.
Na elke zet wordt de klok weer ingedrukt.” Beide heren zien het dammen
als een avondje uit. Het is inspannend voor de geest, maar ontspannend voor het lichaam. Behalve de
seniorenleden is er ook een jeugdafdeling. Wedstrijdleider Sytze Metzlar
vertelt dat de jeugd les krijgt en dat
zij een onderlinge competitie spelen. Daarnaast wordt een toernooi
voor de basisschool-leerlingen georganiseerd om het kampioenschap

(advertentie)

Tuindersvereniging
draait uitstekend
Buitenpost - De tuindersvereniging
heeft op de nieuwe locatie bij de
Swadde een prima seizoen achter
de rug. Alle percelen zijn in gebruik
en de tuinen waren dan ook zeker
het aanzien waard. Volgend jaar
wordt het complex waarschijnlijk opgenomen in de tuinenfietstochten
vanuit Veenklooster. Niet alleen het
groeizame weer zorgde voor grote
opbrengsten, maar ook blijkt dat de
grond uitermate geschikt is voor het
telen van groenten, bloemen, kalebassen en pompoenen. Door de inzet van de leden zijn er tuinen gerealiseerd, welke een lust zijn voor het
oog. Onze dank gaat ook uit naar
verschillende bedrijven, die meegeholpen hebben aan de realisatie van
dit prachtige volkstuincomplex: Houtbouw Merkus voor het zo goedkoop
mogelijk neerzetten van een berging. Jansma en van Dijk voor het
belangeloos hekkelen van een sloot.
Agrarische Winkel Ellens, Skûlenboarg, voor het verstrekken van verf.
Nu de herfst er aan zit te komen, wil
het bestuur graag weten of er in Buitenpost nog liefhebbers zijn voor een
perceel. Hoewel alles vol zit hebben
we de mogelijkheid om uit te breiden. Daarom willen we zo spoedig
mogelijk weten wie volgend jaar ook
mee wil doen. Misschien moet er
nog een stuk geploegd worden, dus
liefheb(bers)sters meld u nu aan
op tel. 544423 van secretaris P. de
Jong.

van Buitenpost. Ook hebben de bekende dammers Jannes van der Wal
en Harm Wiersma al eens een bezoek gebracht aan de damclub. Twee
nieuwe leden spelen vanavond hun
eerste partij tegen elkaar. De heer
J. Slofstra was vroeger al lid van
een damvereniging geweest. “Nu ik
net in Buitenpost woon, wilde ik de
draad weer oppakken en bovendien
is het een leuke manier om nieuwe
mensen te leren kennen. Maar meer
nieuwe leden zouden zeer welkom
zijn.” Vooral mensen die thuis graag
een potje willen dammen worden
van harte uitgenodigd eens langs
te komen. Belangstelling gekregen?
Bel dan met de secretaris:
dhr. J. Kootstra, tel. 542882.

Post-Scriptje

