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‘t Klikte even niet!
Je hebt zo van die periodes dat alles
het begeeft. Internet was ineens
onbereikbaar, de 3-maanden oude
draadloze telefoon maakte vreemde
geluiden en de centrifuge hing
ineens scheef in de wasmachine.
En dat was wel het ergste, want
zonder internet en telefoon houdt
iedereen het wel even vol, maar
zonder wasmachine? Nee, dat is
toch niet meer van deze tijd. Vriendlief zou het klusje wel even klaren.
Na alles open gehaald te hebben,
bleek het een uitje van een cent.
Als laatste moest de bovenkant van
de machine er weer op. Viel het
ineens uit onze handen! En toen
ontstonden de problemen pas, want
hoe zaten die draden ook al weer
vast. Twee weken en vele handwasjes later toch maar hulp ingeroepen.
Een vriend die er bij kluste zou zijn
deskundig oog er eens over laten
gaan. Na de elektrische draden te
hebben gecontroleerd (ja, die zaten
wel goed!) stelde hij voor om het
deksel er weer op te doen. En
ineens klikte het!

Contact maken

Dat bewijst maar weer dat een
machine alleen werkt als alles op
zijn plek zit, alle radertjes soepel
draaien en de draden goed zijn verbonden. Dit geldt ook voor ‘De Binnenste Buiten’; het werkt alleen als
alles goed contact maakt. Zonder de
lezers (deksel) of de adverteerders
(bedrading) of de redactie (motor)
geen krant. Alles moet goed klikken
en dan werkt het optimaal.
Buitenposters, we houden contact!
De redactie
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De laatste puntjes op de i…
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen om ook de laatste puntjes perfect op de i te krijgen. De amateurtoneelspelers van de Fryske Krite
nemen hun hobby serieus. De afgelopen weken heeft de ploeg druk gerepeteerd voor het stuk ‘De Goate’. Het stuk wordt komende zaterdag
en zaterdag 3 maart in The Point uitgevoerd. Kaarten zijn tot en met zaterdag in de voorverkoop te verkrijgen, daarna alleen nog aan de
zaal. Op de foto: achter v.l.n.r. Dietha Paauw, Matty Zijlstra en Sjoukje Wiersma. Midden: Foppe de Vries, Rita Wijnsma en Piet Tiekstra.
Voor: Iteke Roosma.
foto: Harrie Slagter/Redactie

Bestuursvergadering
Plaatselijk Belang d.d.
7 februari 2001
In de bestuursvergadering van PBB
zijn een paar voor Buitenpost
belangrijke zaken aan de orde
geweest. Als eerste is het conceptwoonplan behandeld. PBB heeft
in een brief aan B&W te kennen
gegeven in grote lijnen akkoord te
gaan met de uitgangspunten en het
voorgenomen beleid. Wel heeft het
bestuur een paar kanttekeningen
gemaakt. Het in een periode van
10 jaar te bouwen contingent van
159 woningen vinden wij te mager.
Als de provincie niet meer woningen beschikbaar stelt dan vinden wij
dat bij toewijzing van bouwkavels
voorrang moet worden gegeven aan
belangstellenden met een sociale of
economische binding. Ook denken
wij dat er behoefte is aan wat grotere, luxe appartementen voor ouderen. Bouwkavels bij opbod verkopen
vinden wij een volstrekt verkeerde
ontwikkeling. Op 7 februari 2001 is
er tevens een commissievergadering geweest waarin het kermisterrein aan de orde kwam. De politiek
ging unaniem akkoord met het realiseren van een kermisterrein bij de
sporthal. Het nieuwe terrein zal in
de feestweek 2001 in gebruik genomen worden.

Dorpskrant, Dorpsbelang, Zakenleven
In de ogen van PBB is deze krant
zondermeer een succes. Er wordt
hard gewerkt om dit te laten voortduren. Dat de krant iedere maand
kan verschijnen is niet in de laatste
plaats te danken aan het Buitenposter zakenleven dat adverteert.
Toch kunnen we nog steeds een
groter aantal adverteerders gebruiken. Plaatselijk Belang zal in de
komende maanden diverse bedrijven die nog niet adverteren benaderen. U kunt ook een briefje in de
Binnenste Buiten bus bij de Boekelier gooien. Er wordt dan zo snel
mogelijk contact met u opgenomen.
Plaatselijk Belang telt op dit moment
610 leden. Een aantal dat voor een
dorp als Buitenpost veel te laag is.
Bovendien krijgt iedere Buitenposter gratis de dorpskrant in de bus.
Het is zelfs zo dat als iemand (u)
als niet-lid de krant niet ontvangt
er onmiddellijk (en terecht) gereclameerd wordt. Kortom vindt u de
dorpskrant en het werk van Plaatselijk Belang belangrijk voor een leefbaar Buitenpost neem dan de kleine
moeite en deponeer in de Binnenste Buiten bus bij de Boekelier uw
aanmelding.
Jolle Kronenburg, voorzitter

Uitnodiging

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de
vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost
dinsdag 6 maart 2001 - aanvang ’s avonds om half acht in
Zalencentrum ‘The Point’
Agenda:
1. Opening
2. Huishoudelijk gedeelte:
a. Verslag ledenvergadering 2000
b. Jaarverslag 2000
c. Financieel overzicht

- contributie: de contributie voor 2001 is door het Bestuur vastgesteld
op f 10,00 per jaar.

d. Bestuursverkiezing
- Aftredend en niet herkiesbaar Mary Hazenberg
Toevoegen: Ank v.d. Veen secretaresse, Henk Koning lid,
Sietse Postma lid
e. Rondvraag
f. Sluiting huishoudelijke gedeelte

3. Pauze
4. Ontwikkelingen in Buitenpost
Het college van B&W zal hierbij vertegenwoordigd zijn en een
aantal onderwerpen bespreken zoals:
- rondweg Buitenpost,
- 30 km-zone
- Stationskwartier
- ontwikkelingen in het centrum van Buitenpost
- de woningbouw
- het industrieterrein
Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
5. Afronding en sluiting van de avond.
OOK NIET LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!!!

Deze maand in ‘Buitenposters’: dokter Van der Steen
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‘Buitenpost-transportdorp’
thema kunstwerk

- vanaf begin dit jaar mag Botanische
tuin ‘De Kruidhof’ zich een geregistreerd museum noemen. Deze
erkenning moet een waarborg zijn
voor de bezoeker, maar is tevens
van belang voor het verkrijgen van
subsidies.
- gospelgroep Wegwijzer uit Buitenpost bestaat vijftien jaar en vierde
dit met een jubileum voor leden en
oud-leden.
- de Wereldwinkel doet het maar
goed. In 1999 stond de relatief
kleine winkel landelijk op de derde
plaats wat betreft de omzet per m2.
- vele Buitenposters hebben tijdens
een receptie in zalencentrum ‘The
Point’ afscheid genomen van hun
huisarts Jan Hazenberg en zijn
vrouw Mary. Gedurende de receptie
stond er een enorme rij patiënten,
die Jan en Mary wilden bedanken.
Het afscheidscomité Jan Hazenberg
bood namens de patiënten een reischeque aan van 6500 gulden.
- donderdag 25 januari werd de
nieuwe winkel van Electro World
Kamstra aan de Vaart feestelijk
geopend door eigenaar en directeur Wilming. Na het doorknippen
van een lint kon het publiek de ruim
opgezette winkel bewonderen.
- peuterspeelzaal ‘De Krobbekûle’
heeft tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst afscheid genomen van
schoolschoonmaakster Siep Mulder,
een baan die ze 16 jaar heeft
gehad.
- bij Fitnesscentrum ‘Body Line’ zijn
ze het jaar goed begonnen. Door de
aanschaf van nieuwe cardio-apparatuur en het vervangen van oude
apparaten kan er weer met volle
overgave gewerkt worden aan de
conditie en het guur.
- De afdeling Pop- en ImprovisatieMuziek (PIM) van muziekschool
De Wâldsang heeft op zaterdag 27
januari weer een geslaagd optreden verzorgd. Twee bands worden
uitgekozen om te mogen spelen op
de Friese Popdag op 24 februari in
Het Bolwerk in Sneek.
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Afgezien van de Bakkershoek is
een geschiktere plek voor het binnenkort te plaatsen kunstwerk bijna
niet denkbaar. Centraal op het Stationsplein wordt in de loop van het
voorjaar een grootschalig kunstwerk geplaatst waarin een belangrijke functie in ons dorp, het vervoer, tot uitdrukking komt.

Al enige jaren is een werkgroep van
Plaatselijk Belang bezig met de
realisatie van een kunstwerk in
ons dorp. Een door de gemeente
voor een kunstobject beschikbaar
gesteld bedrag van f25.000,- maakte
dit mogelijk. De groep bestaande
uit PBB-secretaris Mary Hazenberg,
Piem van Veenen-Boomsma, Hans
Hamers en kunstenaar Anton Venselaar heeft zich veel moeite getroost
een geschikt plan voor het project te
vinden. Nadat het idee om een paarden-torso te plaatsen weinig genade
in de ogen van velen vond werd
‘Keunstwerk’ in Leeuwarden benaderd om te helpen. Een drietal kunstenaars leverde een ontwerp met
uitleg in. Uit deze werd al snel het
plan van Marco Goldenbeld uit St.
Jacobiparochie door alle betrokkenen gekozen.

Veel verkeer in Buitenpost

Begonnen als simpel kruispunt van
wegen is in de geschiedenis het

transport een belangrijke karaktertrek van ons dorp geweest. Tot voor
de oorlog was de Roskam de tussenstop op de route LeeuwardenGroningen, en de aanwezigheid van
het spoorstation versterkte dit nog
verder. Nog steeds beweegt zich
veel verkeer over de Bakkershoek
en de Lauwersmeerweg. En ook de
trein is nog steeds een factor van
belang in het werken en leven van
veel Buitenposters. Voor Goldenbeld
was dit de reden om te kiezen voor
een object met als leidend thema
het vervoer en beweging in het algemeen

Groot formaat

Het werk wordt 4 meter hoog, 7 meter
lang en 3 meter breed. Gemaakt van
staal, hardhout en steen kan het de
elementen langdurig en betrekkelijk
onderhoudsarm trotseren. Door het
kunstwerk loopt een voetpad en erbij
worden zitbanken geplaatst waardoor het een echt functioneel onderdeel van de omgeving wordt. Door
middel van van twee grote wielen
van 1.75 meter doorsnee (als drager
van transport) en daarop twee grote
driehoeken wordt de heen en weer
gaande beweging van van het transport uitgedrukt. Speciale bestrating
moet er voor zorgen dat het hele
pleintje in het kunstwerk wordt opgenomen.

Buurtverenigingen in touw
voor de speelplaatsen
Tijdens de laatste gehouden vergadering van de werkgroep speelplaatsen werden de eerste bestellingen voor speeltoestellen gedaan. De
eerste resultaten van het voorbereidingswerk zullen dit voorjaar zichtbaar worden. Een tweede belangrijke fase breekt nu aan: het zoeken
naar meer nanciële middelen voor
een optimale inrichting van de plekken.
Er zijn verschillende manieren om
dit voor elkaar te krijgen. Geldinzamelingsacties kunnen het huidige
budget dat door de gemeente is
toegekend (f48.000,-) vergroten.Als
tweede kunnen instellingen die projecten op dit vlak ondersteunen (zoals
Jantje Beton en Juliana Welzijnsfonds) benaderd worden. Maar er
moet dan wel met het een en ander
rekening worden gehouden. Ondermeer met het feit dat veel fondsen
de concrete inbreng van de aanvrager zelf gebruiken als richtlijn voor de
toekenning van de subsidie. Men is
meestal alleen bereid om een zelf
vergaard bedrag verder aan te vullen.
Daarom is op dit moment de zelfwerkzaamheid en creativiteit van de
deelnemers aan het project van groot
belang. Gelukkig is de bereidheid van
de buurtverenigingen om hieraan te
gaan werken groot bleek onmiddelijk
op de bijeenkomst van 17 januari.

Hoe gaan we te werk?

De bekende sponsorloop, een legeessenactie en een rommelmarkt zijn
eerste mogelijke middelen om het
doel te bereiken. Het benaderen van
sponsors en donateurs (bijvoorbeeldbij middenstand en ‘zakenleven’) is
een andere manier. Een goede vraag
is het wel of het beter is om als
buurtvereniging alleen samen met
alle anderen te realiseren. Sommige
buurtverenigingen hebben daarom in
eerste instantie besloten om de volgende vergadering van 14 maart te
gebruiken om hierop een antwoord te
krijgen. Samen staan we sterker en
het is vast effectiever om alle actiemiddelen op elkaar af te stemmen.
Het resultaat, betere speelgelegenheden voor de kinderen in Buitenpost, komt het hele dorp uiteindelijk
ten goede. Maar wie neemt het voortouw. Een ieder beseftdat het nu ook
noodzaak is de eerste voorbereidingen (in eigen kring) zo snel mogelijk
te treffen. De vaart moet in de uitvoering gehouden worden.
Hopelijk krijgt Buitenpost een warm
voorjaar wat speelplaatsenacties
betreft.

Het hart van Buitenpost...
Dat kan mooi worden !
Midden in het dorp hebben we een plein: twee mooie platanen, een paar
bankjes, het monumentale pand Nijenstein, een winkelgalerij, enkele
perken. Dit stukje Buitenpost zou het uitgangspunt moeten zijn voor meer
sfeer, levendigheid, gezelligheid in ons dorp. Daar was ook alle hoop op
gevestigd: in Nijenstein zou een hotel-restaurant komen. Menigeen had
zich daar al iets bij voorgesteld: een gezellige plek om te eten of iets te
drinken, misschien zelfs een terrasje op het plein.
Links een maquette van het kunstwerk zoals het in het perkje van het Stationsplein
zal komen te staan. Rechts een groter model van het object.

foto: redactie

De Feestweek:
opgave lichtroute nu al mogelijk
Nadat er vorig jaar het een en ander misging in de
organisatie is er een nieuwe lichtroute-commissie
gevonden. Deze bestaat uit leden van de buurtvereniging Haiwum (N. Haismastraat en Dr. Wumkesstraat). Wij gaan dus dit jaar proberen wat lijn te brengen in de organisatie en zetten de lichtroute uit. Ook gaan we zorgen voor een onafhankelijke jury. De mensen die een mooie tuin hebben, of gaan aanleggen, nodigen we uit om zich op te geven teneinde mee te dingen naar
een prijs voor de mooiste tuin.
Het adres waar de straten zich kunnen melden die in de lichtroute willen
worden opgenomen (en dus meedingen naar een geldprijs) staat hieronder.
Ook de mensen die mee willen dingen naar een prijs voor hun tuin
kunnen zich hier opgeven:
Nanne vd Meulen
Dr. Wumkesstraat 43
Tel: 543147
E-mail: n.van.der.meulen@chello.nl

Oranjevereniging ‘Willem-Alexander’
Dit jaar valt Koninginnedag op maandag 30 april. Het bestuur van ‘WillemAlexander’ zal in haar vergadering van 20 februari het denitieve programma vaststellen.
Het voor dit jaar vastgestelde thema is : ‘DIEREN’.
In de eerste week van april zal huis-aan-huis het programma voor Koninginnedag 2001 worden bezorgd en een bijdrage worden gevraagd in de vorm
van ledengeld; donatie of jaarlijkse gift. Leden van Scouting Buitenpost verzorgen de huis-aan-huis verspreiding.
In 2000 heeft het bestuur de leden van en belangstellenden voor de oranjevereniging opgeroepen voor een ledenvergadering. De opkomst was:
alleen het bestuur.
Dit kan een compliment zijn voor het bestuur, maar dat wordt niet als zodanig ervaren. Op 20 februari zal het bestuur de datum van de ledenvergadering 2001 vastleggen. In de volgende dorpskrant daarover meer.
Namens het bestuur: P.J.E. van der Kooij

In de kranten lees ik nu: STREEP DOOR PLAN HOTEL BUITENPOST.
Dat is een teleurstelling.
Nijenstein is eigendom van de gemeente Achtkarspelen. Het is achtereenvolgens gemeentehuis, politiebureau en muziekschool geweest.
Gelukkig staat er in de kranten dat Nijenstein wél behouden zal blijven
voor het dorp. Dat is goed nieuws, tenminste als het een blijvende
functie voor de bewoners van het dorp zal krijgen. Een echt oud stukje
Buitenpost blijft van het dorp. Dit betekent dat het dorp een kans heeft.
Het kan ervoor zorgen dat het een kern krijgt, een centrum, EEN EIGEN
HART.
Misschien komt er alsnog een gegadigde voor een beperkt restaurant
en kan een groot deel van het pand een sociale funktie krijgen voor
de bewoners van Buitenpost. Bijna alle dorpen in Achtkarspelen hebben
een gemeenschapsgebouw. Buitenpost heeft dat niet. Nijenstein zou
daar heel geschikt voor zijn: het heeft ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten, feestelijkheden, cursussen, culturele voorstellingen zoals
concerten, theater, lezingen, voordrachten.
Veel bewoners van Buitenpost zouden er wel bij varen als er iets meer
zou gebeuren. Maar dan moeten zij dat zelf ook willen. Zo’n centrum
komt niet uit de lucht vallen en alles overlaten aan de gemeente is niet
goed. Hier ligt een kans voor Buitenpost. Het wachten is op uw reactie.
Jannie Jensma-Dijkema

Buitenposters
Frans van der Steen: roeikampioen, talenwonder,
tropendokter en nieuwe huisarts in Buitenpost

door Jannie Jensma-Dijkema
Mijn vader was huisarts in Alphen
aan den Rijn en vanaf mijn twaalfde
wist ik dat ik dat ook wilde worden.
De middelbare schooltijd bracht ik
door in Alphen aan den Rijn, waarna
ik in Leiden ging studeren. Mijn coschappen liep ik in een verloskliniek
op Curaçao. Ik vind gynaecologie
een prachtig vak en daarom vond ik
dit een unieke kans. Ik bracht er drie
maanden door en maakte er heel
wat bevallingen mee.

Met de baby naar Tanzania

Op 1 januari 1990 mocht ik mezelf
huisarts noemen. Omdat het toen
niet gemakkelijk was om een leuke
praktijk te krijgen - er was toen
een overschot aan huisartsen (!)
- hadden Jacomijn en ik na veel
wikken en wegen besloten om voor
de Leprastichting in Tanzania te
gaan werken. We kregen een contract van vier jaar en moesten nog
diverse cursussen volgen.
We begonnen met de tropencursus
in het tropeninstituut in Amsterdam.
Alle artsen die naar de tropen gaan,
moeten deze cursus doen en daar
leerden wij Huug Kruyt en zijn vrouw
Ria Blaauwbroek kennen.
Na deze cursus gingen we tien
weken naar Ethiopië voor de opleiding tot lepra-arts. Daarna nog twee
maanden studeren om de taal (Kiswahili) onder de knie te krijgen. Uiteindelijk vertrokken we in september 1990 naar Tanzania.
Onze oudste zoon was toen drie
weken oud. De opa’s en oma’s
waren niet echt blij dat we zo snel na
de bevalling vertrokken. We zaten
daar op Schiphol met een bagage

Leprabestrijding
werk

dankbaar

Ik was hoofd van de lepra-afdeling
van het ziekenhuis. Lepra is een
verschrikkelijke ziekte, die mensen
op een rottige manier verminkt.
De meeste mensen die opgenomen waren, waren ernstige leprapatiënten zoals je wel op tv ziet:
handen zonder vingers, een mismaakt gezicht en vooral veel stinkende wonden. En toch vond ik
het nooit vervelend om er te zijn,
omdat er een speciale, haast gezellige sfeer hing. Er werd veel gezongen en omdat de meeste lepralijders
er lang opgenomen waren, leerde
ik velen van hen kennen en werden
het meer dan alleen maar patiënten.
Behalve mijn werk in het ziekenhuis
moest ik ook het leprabestrijdingsprogramma in een gebied zo groot
als Nederland en België draaiende
houden. Dat betekende veel reizen
in de landrover om in de kleine
klinieken patiënten te ontvangen
en gezondheidswerkers te trainen
en te superviseren. Het was vaak
erg dankbaar werk, met name op
momenten wanneer bij jonge patiën-

Frans van der Steen is de opvolger van dokter Jan Hazenberg.
Voorlopig houdt hij praktijk in het huis van zijn voorganger. Nog
voor de zomer hoopt hij zich te vestigen in het medisch centrum.
Zijn vrouw Jacomijn is eveneens arts, maar zij volgt momenteel
de opleiding aan de Pabo. Het echtpaar Van der Steen heeft vier
kinderen, van wie de oudste tien jaar is.
miljoen inwoners. Onze oudste was
toen acht jaar en we moesten ervoor
zorgen dat hij naar school kon.
De natuur in Sumatra is prachtig. We
vonden het alleen vreselijk moeilijk
dat men geen gevoel heeft voor het
milieu. Afval wordt gewoon ergens
gedumpt. Overal ligt plastic rommel,
vooral op toeristische plaatsen en
het overkwam ons dat we vanuit een
rijdende auto een gebruikte pamper
in het gezicht gegooid kregen.
Het is een welvarend gebied, maar
de rijkdom is oneerlijk verdeeld.
Arme mensen hebben helemaal
niets en het is ook nog zo, dat zij
altijd de pineut zijn. Het is daar
zeer corrupt. Wie geld heeft kan
iedere politieman en zelfs de rechter omkopen en wie draait dan voor

terug in Medan, toen Huug Kruyt
belde. Hij vertelde ons dat dokter
Hazenberg wilde stoppen met zijn
praktijk. We kenden Buitenpost van
bezoekjes aan de familie Kruyt en
het leek ons een prima plek om te
wonen, niet te groot en niet te klein.
De Leprastichting kon ons besluit
begrijpen en zo kwamen we in juni
vorig jaar aan in Nederland. Omdat
we nog geen huis hadden, streken
we neer op een camping in Driesum!
Dat was geen probleem, want we
kamperen graag, het liefst met de
ets. Ik heb nog een aantal weken
waargenomen voor dokter Blom in
Kootstertille. Dat was mijn eerste
kennismaking als huisarts met de
Friezen en het beviel me erg goed.

“...ik laat mensen graag in hun waarde en ik hoop dat zij
dat ook met mij doen...”

We vinden Buitenpost jn - alles wat
we nodig hebben is er en de mensen
zijn vriendelijk. We zijn ontzettend
aardig opgevangen met cakes en
bloemen en iets wat onze kinderen
heel erg misten in Sumatra: vriendjes.
Ik verheug me erop dat ik misschien
een roeiboot (een skif) ergens kan
neerleggen om weer eens te gaan
roeien; verder wil ik etsen, rennen,
zwemmen - ik ben inmiddels lid van
de zwemclub - , skeeleren, eigen-

Wereldreiziger

Het was in die tijd heel moeilijk om
een opleidingsplaats voor huisarts
te krijgen. Er was net een lotingsysteem ingevoerd en als je uitgeloot was kreeg je geen herkansing.
Dat zou dus betekenen dat ik dan
geen huisarts zou kunnen worden.
Ik kwam erachter dat ik aan de
VU in Amsterdam meer kans zou
maken en schreef me daar in voor
de loting.
Ondertussen nam ik als arts voor
anderhalf jaar dienst bij de marine.
Ik werd op het marineschip ‘De
Zuiderkruis’ geplaatst, waarmee we
onder andere naar Noord- en Zuid-

Amerika zijn gevaren. Ik heb zo veel
van de wereld gezien, want we (de
tandarts en ik) namen onze raceets mee aan boord; als we dan in
een verre haven waren, sprongen
we op de ets voor een lange etstocht.
Toen eindelijk de loting plaatsvond,
werd ik als nummer 1 ingeloot! “We
wisten hier allemaal hoe graag je
het wilde”, zeiden ze in Amsterdam. Het eerste jaar van mijn opleiding deed ik in Hengelo, waar we
ook gingen wonen, daarna verhuisden we naar Amstelveen voor mijn
tweede jaar.

Roeikampioen

Ik heb tijdens mijn studie veel
geroeid. Vier keer ben ik Nederlands kampioen roeien geweest (in
de lichtgewicht klasse) en tweemaal
heb ik meegedaan aan de wereldkampioenschappen roeien, in 1982
in Luzern en in 1984 in Montreal.
Ik was aanvoerder van de ploeg,
eenmaal in een vier en eenmaal in
een acht. Je kunt wel zeggen dat
ik van 1976 tot 1984 constant spierpijn gehad heb: het was elf keer
per week trainen! Toen ik klaar was
met mijn studie, ben ik gestopt met
roeien.

die uit niet meer dan een paar dozen
en tassen bestond. Waar begonnen
we aan? In het vliegtuig troffen we
een paar mensen die zeiden: “Wij
hebben het ook zo gedaan. Kinderen kunnen heel veel aan.”

ten door een vroege behandeling de
lepra kon genezen en zij daardoor
behoed werden voor die vreselijke
verminkingen.

Kamperen onder olielamp

Ons tweede kind werd in Tanzania
geboren. Onze vriendin Caroline,
vroedvrouw in Amsterdam, kwam
speciaal daarvoor overvliegen. We
zetten overal water klaar en olielampen. Het was een bijzondere bevalling. En met ons derde kind ging het
net zo. Omdat de familie Kruyt ook
in Tanzania werkte, zijn we twee
keer bij ze op bezoek gegaan, een
hobbelrit van twee dagen. Zij werkten in een missieziekenhuis vlakbij
de Kilimanjaro, de hoogste berg
van Afrika. Onze oudste kon bij
hen logeren toen Jacomijn en ik
de bijna 6000 meter hoge Kilimanjaro beklommen, een onvergetelijke
tocht van vier dagen.

Bij aankomst in Dar-Es-Salaam, de
hoofdstad van Tanzania, moesten
we van alles regelen; we vertrokken met een landrover en reden
drie dagen aaneen over hobbelige
wegen naar het noordwesten. Het
lepraziekenhuisje,
met aan het
hoofd een Tanzaniaanse arts, stond
in een klein dorpje midden in de
bush. Er waren een paar Amerikaanse missionarissen; zij werkten
ook in het ziekenhuisje. We kregen
een klein stenen huis met een dak
van golfplaten. We moesten een
paar regentanks bouwen om drinkwater te hebben in de droge tijd.
Het ziekenhuisje had wel een waterleidingsysteem met water uit een
oude put, maar het water was te
zout en niet geschikt voor drinkwater. Bovendien was de waterput
soms dagen kapot. We hadden elektriciteit, ook al viel die vaak uit (alles
valt altijd uit in Afrika), geen telefoon.
Eigenlijk was het vier jaar kamperen, meestal onder een olielamp.

Onvergetelijke
gebeurtenissen

Wennen aan stadsdrukte

In 1994 kwamen we terug. We
wilden het liefst naar Friesland, maar
het werd eerst Den Helder. Daar
werkte ik een jaar als waarnemend
huisarts en toen ik in 1995 een plek
in een artsenpraktijk in Gouda kon
krijgen, gingen we daarheen. Het
was voor ons moeilijk wennen in
de stad. We waren zo vergroeid
geraakt met de diepe stilte van de
natuur in Afrika, waar je ‘s nachts
alleen maar krekels hoort, dat we
moeite hadden met het leven in de
drukke stad.
In 1998 belde de Leprastichting. Ze
zochten een ervaren lepra-arts voor
Indonesië en ze vroegen of ik dat
wilde gaan doen. We besloten dit te
doen. Het was een oude wens om
in Indonesië te werken, bovendien
hadden we toch al besloten om uit
Gouda weg te gaan. Dit leek ons
een mooie tussenstap op weg naar
een huisartsenpraktijk in Friesland.

Vervuiling en corruptie
De familie Van der Steen tijdens een schoolfeest op Sumatra.

(foto: eigen foto)

de schade op? De arme man! Hij
is rechteloos. Juist daarom zouden
we ons hier nooit denitief kunnen
vestigen. We wilden graag iets doen
tegen het onrecht. We konden in
ieder geval de arme leprapatiënten
helpen. We leerden Bahassa Indonesia, werkten met uitsluitend Indo-

Sportieve plannen

Zo hebben we ruim twee jaar in
Medan gewoond, een grote stad in
het noorden van Sumatra met twee

Als lepra-arts werkte Frans van der Steen in Tanzania en op Sumatra

(foto: Nederlandse Leprastichting)

nesiërs, gaven les, organiseerden
en zorgden voor de noodzakelijk
nanciën.

Wonen op Friese camping

Begin 2000 waren we op vakantie in
Nieuw- Zeeland, wat immers vanuit
Sumatra niet zo ver meer is. Dat
was een verademing. Daar vonden
we weer de rust en de schone
natuur. We bespraken onze situatie
die constant bedreigd werd door
rellen en onrust. In Nieuw-Zeeland
hadden we tijd om rustig te praten.
We namen het besluit om in juni
denitief terug te gaan naar Nederland en dan het liefst naar Friesland.
Maar hoe vind je een leuke praktijk?
Die vraag werd snel beantwoord:
we waren nog maar een paar uur

lijk alles waar je moe van wordt,
en Fries leren. Ik volg inmiddels
een snelcursus Fries in Leeuwarden. Kiswahili, Bahassa Indonesia,
Fries - dat moet kunnen, nietwaar?.

Respect voor elkaar

Ik ben iemand die anderen graag in
hun waarde laat. Christen zijn betekent voor mij naastenliefde, iemand
helpen wanneer hij gevallen is,
ervoor zorgen dat iemand zich prettig voelt. Ik wil ook graag in mijn
waarde gelaten worden. Als ik in
de supermarkt boodschappen doe,
dan wil ik graag gewoon Frans van
der Steen zijn en niet een dokter
aan wie even een bloeduitslag wordt
gevraagd.

‘Ziezo’ brengt:
en dat was dat!

Recticatie afbeelding
Janke Beerda.

Werkgroep ‘Het Behouden Huis’biedt deze keer wel een heel aantrekkelijk
programma: Liedjes uit de hoogtijdagen van Annie M.G. Schmidt en Harry
Bannink. U kent ze vast nog wel: Ja Zuster, Nee Zuster en Zwaaien met
je onderbroek, zwaaien met je hemd (vanaf het Onbewoonde Eiland) en
van Wisjni naar Wosjni (in de arreslee door Siberië). Het gezelschap Ziezo
uit Utrecht heeft al veel optredens gehad, waaronder speciale optredens
voor kinderen in Breda en ‘s Hertogenbosch. Het brengt de liedjes op een
originele manier met grappige acts en verschillende muziekinstrumenten,
waaronder een indrukwekkend grote sousafoon. De groep wordt steeds
bekender in het land: zij verzorgen optredens door het hele land, spelen
verschillende genres, geven cd’s uit en verschijnen op t.v.
Het programma dat op 25 februari in de Kruidhof wordt gehouden is
geschikt voor alle leeftijden. De werkgroep is ervan overtuigt dat volwassenen èn kinderen ervan zullen genieten. De voorstelling begint om 16.00
uur.

In de vorige editie is bij het verhaaltje over Janke Beerda per ongeluk
een afbeelding van Victoria Kloek
geplaatst. Hier dan de ware Janke,
mèt onze excuses. Mevrouw L.
de Vries uit Veenwouden, die haar
jeugd doorbracht in ‘de Drie Witte
Kannen’, de afgebrande herberg in
Twijzel, heeft ons onlangs nog verteld hoe Kloek’s dochter aan haar
naam is gekomen. Joop Kloek was met in zijn hoofd een andere naam,
welke werd er niet bij gezegd al op weg naar het gemeentehuis
om zijn eerst- en eniggeborene aan
te geven, toen hem onderweg het
bericht van de bevrijding bereikte.
Waarna hij de eerste naam alsnog in
Victoria (overwinning) veranderde.

Janke Beerda getekend door Joop
Kloek.
reproducttiefoto: Behouden huis /
Harrie Slagter

‘De Kruidhof’ organiseert
eerste noordelijke
Helleborusshow
Van 17 maart tot 14 april organiseert botanische tuin ‘De Kruidhof’ de eerste Noordelijke Hellebo
russhow. Na jarenlange voorbereiding is het mogelijk geworden om
ook in Noord-Nederland de volle
pracht te tonen van duizenden bloeiende planten van deze soort, ook
bekend onder de naam Kerstroos.
Reeds in de Victoriaanse tijd was
deze prachtige plant bekend als
geschenk van de natuur in de donkere maanden na Kerst. Waren het
toen slechts enkele, tegenwoordig
zijn er tientallen soorten en hybriden
die een kleurenpalet van zuiver
wit naar bijna zwart vormen.

enkele bloemen en een kleurenspectrum van wit, roze en geel naar
groen en bijna zwart.

Op de eerste noordelijke Helleborusshow zullen alle botanische soorten (15) naast de vele kleurvariaties van de Oosterse Kerstrooshybriden getoond worden. Daarvoor wordt de botanische tuin met
zijn 16 verschillende tuinen als
decor gebruikt. Sommigen zullen
worden uitgeplant in een natuurlijke
omgeving, anderen worden in grote
kuipen getoond.

Van nature komen Helleborus
soorten voor van de Atlantische
kust tot aan de Chinese provincie Sechuan. De meeste soorten zijn echter te vinden in Centraal Europa en de Balkan. Zelfs
in Nederland kwam vroeger een
soort voor (wrangwortel, Helleborus vidis). Als voorjaarsbloeiers
met een uitgesproken voorkeur
voor bosrijke omgeving worden
ze echter zelden gezien door reizigers. In tuinen worden ze daarentegen steeds meer toegepast
als lentebode. Vooral de vele
hybriden van de Oosterse Kerstroos (Helleborus orientalis) zijn
zeer populair geworden. Met
of zonder stippels, dubbele of

Bent u in ons dorp wat van plan?
Vertel het ons, dan weten meer er van !

Nieuw cultureel initiatief in Buitenpost

“Laat ons weten waar u van houdt!”
Toneel, cabaret, a capella, shanty-koor, Teake van der Meer of Rients Gratama?

“Er zou veel meer georganiseerd moeten worden in Buitenpost”. Een verzuchting die
we - al dan niet terecht maar al te vaak horen in ons
dorp. Vijf mensen vonden het
te makkelijk om mee te doen
aan deze klaagzang. Het vijftal
- André Capelle, Roel Groenbroek, Foppe de Vries, Elly
Kramer en Coky de Boer -,
besloot een commissie te
vormen die wat meer leven in
de brouwerij moet brengen.

Jeugd wordt niet vergeten
De commissie wil in 2001/ 2002
vijf of zes keer een culturele
activiteit verzorgen. Hierbij moet
u denken aan een cabaret-,
muziek- of toneelvoorstelling. De
Buitenposter jeugd wordt daarbij niet vergeten: de commissie
wil ten minste twee activiteiten
voor hen organiseren. De commissie houdt bij het vaststellen
van haar programma goed rekening met de activiteiten van
andere organisaties en commissies in ons dorp. Hierdoor komt
men niet in elkaars vaarwater,
waardoor Buitenposters uiteindelijk kunnen kiezen uit een

breed aanbod van voorstellingen en
activiteiten.

Wat mist u?

De vraag is nu: wat missen Buitenposters nog in hun dorp? Wat voor
soort voorstelling of activiteit zou
u graag willen bijwonen? De commissie is hier erg benieuwd naar.
Door de mening van de Buitenposters te polsen, kan de commissie
een programma samenstellen waar
echt belangstelling voor is.

Laat het ons weten!

Met behulp van het antwoordstrookje
kunt u aangeven welke activiteit,
voorstelling of artiest de commissie
zeker moet boeken. Hoe meer informatie u op dit strookje zet, hoe
liever de commissie het heeft! U
mag uw naam vermelden, maar dit
hoeft niet.
Wel belangrijk is, dat u het strookje
voor 20 maart hebt ingeleverd. U
kunt het afgeven bij een van de
redactieleden van ‘De Binnenste
Buiten’, maar u mag het ook in de
kopijbus doen. Deze kopijbus staat
in De Boekelier, naast de balie van
het postkantoor.

Antwoordstrook
Ja, ik vind ook dat er wat meer leven in de brouwerij moet komen!
Wat de commissie zeker moet opnemen in haar programma: (aankruisen, meerdere
mogelijkheden)

p cabaret
p toneel
p koormuziek
p klassieke muziek
p stemmingsmuziek
p popmuziek
p Fries theater
anders,namelijk ………………………………...................................................
.........................................................................................................................
andere opmerkingen: ......................................................................................
.........................................................................................................................
evt. uw naam:.......................................................... adres:.........................................................................

Zou u hier uw voorkeur(en) verder willen toelichten? Als u bijvoorbeeld ‘cabaret’ hebt aangekruist, wilt u dan ook aangeven om welke artiest het dan zou moeten gaan (bijvoorbeeld Teake
van der Meer of Rients Gratema). Of als u van koormuziek houdt, bedoeld u dan klassieke
koorzang of een shanty-koor.
Ook nu geldt weer: hoe meer informatie u opschrijft, hoe liever wij het hebben!
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Inspiratie

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 heer Siebe de Boer woont sinds enkele jaren samen met zijn vrouw
Hennie in de Herbrandastate. Hij kan terugzien op een leven dat rijk is
aan enerverende en indringende ervaringen, waar hij prachtig over kan vertellen. Sinds hij in Buitenpost woont is er voor hem een tijd aangebroken
zijn bezigheden meer binnenshuis te zoeken. En dat is hem verrassend
goed gelukt. Hij heeft schitterende vazen uit klei gebakken, heeft een
boek geschreven, en een groot poppenhuis en een wat kleinere boerderij
voor zijn vrouw gemaakt. Het poppenhuis dat hier afgebeeld staat, heeft
vele vertrekken,ze zijn allemaal gemeubileerd, meestal met door Siebe
zelf gemaakte meubeltjes. Het huis heeft verlichting en het wordt ‘echt
bewoond’ door mevrouw de Boer. Zij is er verguld mee. En Siebe de Boer
zegt: ik heb het gemaakt om te laten zien dat je als je een jaartje ouder
wordt héél gelukkig bezig kunt zijn.

Beheer: Arjen Heidbuurt
Jongerenwerker: Koen van der Linden
Cursuswerk: Lidy Plantenga 0511 543189
Jongerenwerk: Nynke Gerritsen 0511 541323
Kinderwerk: Johan Kootstra 0511 541322

HET JONGERENWERK

Carnaval in de jeugdsoos

Voor het echte carnaval hoef je niet meer
naar het zuiden want voor het tweede
jaar op rij organiseren de jongeren van
it Koartling een echt carnaval feest. We
hebben een echte prins carnaval nl. prins
Wigger der Urste, polonaise en dansmariekes. Nu wil je natuurlijk gelijk weten
wanneer het feest plaats vindt.

De datum is vrijdag 23 februari.De deuren
gaan om half acht open.Natuurlijk kom
je verkleed dan kost je het slechts f2,50,
besluit je om niet verkleed te komen dan
betaal je bij de entree f5,--.
Ben je nog geen 14 jaar dan moet je moet
je nog even wachten. Ben je ouder dan
21 jaar dan zal je toch naar het zuiden
moeten.Voor iedereen vanaf 14 jaar tot
en met 21 jaar tot het carnaval.
Alaaf.

Eénmalige cursussen:

Ook dit jaar wordt er in de voorjaarsvakantie door het Achtkant een voetbaltoernooi georganiseerd. Dit toernooi wordt
dinsdag 6 maart vanaf 10 uur in de sporthal van Harkema gehouden.
Er zijn drie categorieën:
- 12 t/m 15 jaar
- 16 t/m 18 jaar
- meisjes (maar de meisjes kunnen ook
gewoon in een jongensteam meedoen)

Kip en Haan van beton

Kosten: groot - f 40,- per stuk, klein - f 15,- per stuk
Lesgeld: f 8,50 exclusief materiaal
cursusdatum: Maandag 9 april
tijd: 19.30 uur
inlichtingen en opgave bij: Sjoukje van Lune, tel. 0511 541430

Vrouwtje Bezemsteel

Voorjaardecoratie voor buiten
1 x op donderdagochtend van 9.30 - 11.30 uur
1 x op donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur
datum: 29 maart
kosten: f 8,50
cursuspakket: f 15,-

Een team bestaat minimaal uit 5 personen incl. Keeper. Het deelnemers geld
bedraagt f15,- per team. Verzin wel even
een leuke naam voor je team. Je kunt je
opgeven tot woensdag 28 februari bij de
jongerenwerker van it Koartling of bij het
Achtkant (tel: 0512-368500). Het vervoer
naar Harkema en weer terug moet je zelf
verzorgen.

Kinderraad neemt milieu onder de loep

Vergaderen is niet altijd even leuk, maar heel vaak wel heel nuttig.
Dit ervaringsfeit hoort ook tot de ondervinding van de nieuwe leden
van de Kinderraad van Buitenpost. Na vijf zittingen met gedegen
overleg is er een nieuw werkterrein gekozen. Na het werk aan de
speelterreinen en het verkeer van vorig jaar is er nu gekozen voor
zorg voor de directe leefomgeving. Want heel wat rotzooi bederft
bijvoorbeeld het plezier op de speelplekken in Buitenpost. In samenwerking met anderen wil de Kinderraad daar aandacht voor vragen.
Daarnaast gaan zij bekijken wat ook kinderen kunnen bijdragen aan
de verbetering van de situatie. De kinderraad is actief tot juni en
tot die tijd zult u ook in deze krant het een en ander van hun werk
horen. En ongetwijfeld zult u ze ook nog eens, in functie, in het dorp
tegenkomen.

Kindercarnaval op 2 maart
Carnaval is leuk voor iedereen.
Om ook de kinderen uit ons
dorp kennis te laten maken
met deze traditie uit het
zuiden organiseert het kinderwerk weer een kindercarnaval. Natuurlijk is er de
juiste muziek voor een uitbundig feest en het nodige lekkers om de kelen te smeren.
Daarnaast is een carnavalsverkleedwedstrijd en is er
een moppentapperswedstrijd.
Een onafhankelijke jury zal
de carnavalskleren van de kinderen beoordelen op orginaliteit en afwerking. Ieder deelnemer wordt uitgenodigd zo
fraai uitgedost mogelijk in de

Cursuswerk nieuws

Voetbaltoernooi het Achtkant

grote zaal van It Koartling te
verschijnen. Niks is te gek!
Op de ‘buut‛ mag ieder
kind zijn of haar beste mop
vertellen, waarvan de leukste
ook met een prijsje beloond
gaat worden.
De avond begint om
zeven uur en eindigt om negen
uur. Kosten: f 5,00 per persoon

Inlichtingen en opgave bij: Ellie Kramer, tel. 0511 543242

Uitvoering door
Kindertoneelclub
Op 13 februari was de laatste
les van het seizoen voor de KTK.
Als slotstuk werd er voor ‘een
volle bak‛ een toneeluitvoering
gespeeld die voor het grootste
deel ook door henzelf bedacht
was. Er wordt door het kinderwerk gehoopt dat het succes
van de club volgend jaar opnieuw
een vervolg zal krijgen.

Nieuw programma van de knutselclub
Na een bijzonder geslaagde
eerste helft van het knutselclubseizoen volgt vanaf maart
de tweede. Opnieuw is er dan
voor kinderen in de basisschoolleeftijd 7 maal op de
woensdagmiddag de gelegenheid creatief en gezellig bezig
te zijn. Onder kundige leiding
kunnen de kinderen volop hun
fantasie kwijt in het maken
van leuke en praktische dingen.
Om de kinderen ook wat ‘grotere‛ dingen te kunnen laten
maken zal het werken daaraanover verschillende knutselmiddagen verdeeld worden. En
opnieuw is gekozen voor een
programma met aantal projecten dat elk kind wat te bieden
heeft.

uur (half twee) en eindigen
om 15.00 uur (drie uur). Wij
vragen de ouders/verzorgers
van de deelnemende kinderen
een telefoonnummer bij de leiding achter te laten. Graag
willen wij dan ook weten of
de kinderen weer opgehaald
worden of op eigen gelegenheid na aoop weer naar huis
mogen gaan. Het is voor de
leiding bovendien van groot
belang dat de kinderen op tijd
weer gehaald worden.

Praktische zaken:
Aan het begin van het seizoen
werd voor het eerst gewerkt
met een ‘abonnement‛. Ook
nu zal deze weer gebruikt
worden. Hiermee kan voor alle
7 keren een bedrag met korting betaald worden. Normaal
kost een enkele deelname op
de creatieve middagen f 2,50.
Met een abonnement is de
totaalprijs voor 7 maal f 12,50.
Dit bedrag kan aan het begin
van de nieuwe knutselreeks
betaald worden. Alle knutselmiddagen starten om 13.30

Maak je eigen
sprookjesguur
of een ander gek
guur van brooddeeg.

Onder voorbehoud ziet het
programma er als volgt uit:

7 maart:
guur van
brooddeeg

21 maart:
vervolg van de
brooddeegpop
4 april:
vrolijk vogelhuisje

Maak een mooi vogelhuisje
van hout. In dit bouwwerkje
kunnen de vogels uit de buurt

lekkers van jou
kunnen krijgen.

18 april:vervolg
van het vogelhuisje
2 mei:
Willy de windhaan

Van een kartonnen doos, boetseerklei en ander materiaal
ga je een windwijzer maken.
Als deze een mooi plekje in
de tuin gekregen heeft kan
deze je precies vertellen uit
welke hoek de wind waait.

16 mei:
vervolg van de windhaan
30 mei:
groot creatief slotfeest
van het kinderknutselseizoen.
Binnenkort krijgen alle kinderen via de scholen opnieuw
een informatiefoldertje mee
waarin ook een aanmeldingsbon opgenomen is. Ook kan
men zich gewoon telefonisch
bij It Koartling aanmelden
(0511 541214). Voor vragen of
meer informatie kan contact
met Joke de Vries (543803)
worden opgenomen.
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18-jarige gaat ontwikkelingswerk in Thailand doen

“Ik denk dat ik er heel veel van zal leren”

Voor viereneenhalve maand
naar Thailand om daar mee
te werken aan een ontwikkelingsproject. Dat is best
wel een avontuur, helemaal
als je er nog geen idee van
hebt wat je nu eigenlijk te
wachten staat. Toch heeft de
18-jarige Esther Terpstra er
maar wat zin. “Ik denk dat ik
er heel veel van zal leren”,
blikt ze op de komende
maanden vooruit. Op 18
maart stapt ze op het vliegtuig.

Esther gaat niet op eigen houtje
naar Thailand, maar reist onder
de vleugels van de stichting AFS.
Deze stichting, die wereldwijd vertegenwoordigd is, organiseert uitwisselingsprojecten voor scholieren,
maar houdt zich ook bezig met ontwikkelingsprojecten in Derdewereldlanden. Esther is via via bij de ASF
terechtkomen. “Twee jaar geleden
begon ik na de havo met een hboopleiding”, vertelt ze. “Daar ben ik
na twee maanden mee gestopt. Het
was niet wat ik wilde. Maar ja, wat
moet je dan wel.” Een jaartje buitenland, dat leek Esther wel wat.
Ze kwam op dit idee via een oudbuurvrouw uit Kollumerzwaag die
gastouder was geweest voor buitenlandse scholieren. Toen ze de contactpersoon van de stichting AFS
benaderde, bleek dat ze eigenlijk
te oud was voor een uitwisselingsproject. “Maar ze hadden wel wat
anders voor me. Ik kon voor een half
jaar meewerken aan een ontwikkelingsproject. Dat vond ik eigenlijk
best wel interessant.”

Voorkeur voor kinderen

Waar ter wereld ze dan wilde werken
was voor Esther niet zo moeilijk.
“Azië trekt mij toch het meest.
De mensen daar zijn zachtaardig
en behulpzaam.” Thailand was het
enige Aziatische land waarin AFS
een project heeft lopen, dus de keus
was snel gemaakt. Esther weet een
paar weken voor haar vertrek nog
niet aan wat voor soort project ze
gaat werken. “Het kan een project
in de landbouw, de gezondheidszorg of in een weeshuis zijn”, vertelt ze. “Ik hoop dat ik iets met kinderen ga doen. En een project in de
gezondheidszorg lijkt me daarna het
leukst.” Die voorkeur is geen verrassing, als je weet dat Esther momen-

De 18-jarige Esther Terpstra gaat viereneenhalve maand lang ontwikkelingswerk doen in Thailand.

foto: eigen foto

teel stage loopt in peuterspeelzaal
‘De Krobbekûle’

Niet druk maken

Het is geen opzet dat Esther nog
geen informatie over haar werkterrein binnen heeft. “Zodra het AFSkantoor in Amsterdam de gegevens
binnen heeft, worden ze naar mij
doorgestuurd. Blijkbaar heeft het
kantoor in Thailand de informatie
nog niet opgestuurd…” Esther blijft
er nuchter onder. Dit was een van
de dingen waar ze tijdens een
introductieweekend voor gewaarschuwd was. “Het gaat er daar heel
anders aan toe dan hier, veel minder
gehaast. Komt het vandaag niet af,
dan lukt het morgen wel.” Grijnzend:
“Het kan zelfs gebeuren dat ik in
Thailand aankom en dat de projectleider niet eens weet dat ik zou
komen.” Ze maakt zich er niet druk
over. “Dan zien we wel weer verder.
Ik laat het maar gewoon op me afkomen.”

Cultuurverschillen

Die laconieke houding betekent niet
dat ze zelf onvoorbereid op reis
gaat. “Ik heb al heel veel gelezen
over Thailand, over de cultuur, over
het Boeddhisme”. Ook tijdens het
introductieweekend van ASF kreeg
Esther de nodige adviezen mee.
Haar zomergarderobe - het is in
Thailand nu tussen de 30 en 40
graden - moest worden uitgebreid
met een paar jurken. “Ik loop niet
graag in een jurk”, grijnst ze. “Maar
ik kreeg het advies wel jurken mee
te nemen voor plechtige gelegenheden. Dat hoort daar zo.” Verder
heeft Esther de cultuurverschillen
tussen Nederlanders en Thai bestu-

deerd. “Bij Thai zijn de voeten het
laagst. Het is dus onbeleefd om
met de voeten naar iemand toe te
wijzen”, vertelt ze, terwijl ze ter illustratie onderuit gaat hangen op de
bank en haar benen vooruitsteekt.
“Het hoofd is juist weer het hoogste. Je mag dus nooit iemands
hoofd zomaar aanraken”. Ook op het
gebied van de persoonlijke hygiëne
kennen de Thai strikte regels. “Je
moet twee keer per dag onder de
douche. Verder wordt het ondergoed apart van het andere wasgoed
gewassen en het wordt niet op ooghoogte opgehangen.”
Behalve in de Thaise beschaving
heeft Esther zich ook verdiept in
de Nederlandse cultuur, zodat ze in
Thailand tekst en uitleg kan geven
over onze gebruiken en gewoonten.

dat het gastgezin kinderen heeft.
“Het liefst kinderen in mijn leeftijd”,
mijmert ze.

Heimwee

ring opdoet.” Esther verblijft de
komende maanden in een gastgezin. Ze hoeft geen kost en inwoning
te betalen, maar ze leeft zoals haar
gastouders ook leven. “Dus als je bij
mensen komt te wonen die niet rijk
zijn, leef je ook op die manier.” Dat
ze moet eten wat de pot schaft, vindt
Esther geen probleem. Ze hoopt wel

Esther geeft ruiterlijk toe dat ze in
het begin best wel onwennig zal
zijn. “De eerste weken maar niet al
te veel contact met thuis”, zegt ze
vastbesloten. Dankzij de moderne
technologie is het vrij gemakkelijk
contact te houden met Buitenpost.
“Je hebt daar veel internetcafés,
dus daar kan ik een e-mail sturen.
Verder kan ik SMS-berichten sturen
via de mobiele telefoon. En natuurlijk kan ik altijd brieven schrijven.”

Speurpuzzel

Helemaal alleen

Over een paar weken zit ze in het
vliegtuig, een vlucht van dertien
uren. “Het is de eerste keer dat ik
in een vliegtuig zit”, zegt ze met een
klein lachje. Voordat Esther naar
haar project gaat, maakt ze eerst
een tussenstop van twee weken in
Bangkok. “Om de taal te leren. Bij
de uitspraak steekt het nogal nauw,
omdat je een letter op vijf manieren
kunt uitspreken”, weet ze. “Als je
iets op de verkeerde manier uitspreekt, betekent een woord heel
wat anders dan je bedoelt.” De
taal zal ze snel genoeg in de praktijk leren, ook al omdat ze vrijwel
zeker geen Nederlander tegen gaat
komen. “AFS stuurt ieder jaar een
groep met maximaal drie Nederlanders naar Thailand, maar meestal is
het er maar één. Ik ben nu ook de
enigste.” Je behelpen met een taal
die je nauwelijks meester bent, in
een land met een totaal andere
cultuur: Esther beseft dat haar verblijf in Thailand niet altijd even leuk
zal zijn. “Ik kom mezelf vast wel
tegen”, zegt ze nuchter. “Maar ik
heb dit ook gedaan om zelfstandiger te worden.”

Enorme som geld

De 18-jarige heeft het geld voor
het komende avontuur - tienduizend
gulden, inclusief inentingen - zelf
bijelkaar gespaard. “Ik heb eerst in
de Welkoop in Kollum gestaan en
nu werk ik in de Scapino in Surhuisterveen.” Voor iemand van 18 is
tienduizend gulden een hoop geld,
vindt ze ook zelf. “Maar dan ben je
wel viereneenhalve maand in Thailand waarbij je vreselijk veel erva-

door Mr. B. Rein
Alle woorden maken 1(één) afbuiging
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Verborgen zitten:
Badminton
MAAS
Biljarten
Schaatsen
Bridge
Tefeltennis
Dammen
Tennis
Fietsen
Vissen
Gymnastiek
Voetbal
Kaatsen
Volleybal
Korfbal
Zaalvoetbal
De overblijvende letters vormen de naam van
een sport, die (helaas) niet meer in
Buitenpost wordt beoefend.
De oplossing van het anagramraadsel van de vorige maand:
zoete broodjes bakken
de woordparen waren: zomernacht, oesterzwam, engelenbak, torenkamer, etherlucht, beschuitje, reiskosten, onleesbaar, onderkomen,
dierentuin, jeneverbes, eretribune, snoekbaars, buitenpost, appeltaart,
kleinkunst, kroegloper, erwtensoep, neuslengte.

Dineren in Haersmahiem

Druk bezochte open
dag van het AOC

Op woensdag 14 maart a.s. bent u
weer welkom bij het maandelijkse
“Open Tafel”. Bent u 55+ er, dan kunt
u zich hiervoor opgeven via telefoonnummer: 549898. Kosten: ƒ15,00.
Het volgende menu wordt voor u met
de uiterste zorg bereid:

Gebonden Tomatensoep
***
Varkens schnitzel met vleesjus
Witte kool met kerriesaus
Romenesco (soort groene bloemkool)
Appelcompote met rozijnen
IJsbergsla
Gebakken aardappelen
Gekookte aardappelen
Aardappelkroketjes
***
Vanille ijs met vruchtensaus en slagroom

Buitenpost in beeld
Centraal als nieuwtje voor Buitenpost
Een prettig appeltje voor activiteiten dorst
Het leefbaarheidsfonds met een stevig bedrag
In handen van PBB, waaruit iedereen putten mag.
Wat somber is de story betreffende Nijenstein
De horecawereld ervaart een stukje venijn
Het gemeentebestuur en haar “eigen” restaurantbeleid
Binnen de Kruidhof brengt haarzelf in verlegenheid.
Het kermisterrein toch aan de Vaart
Met inkomsten die menigeen zorgen baart
Wie weet komt alles op haar pootjes terecht
Als de Buitenposter zich aan dit terreintje hecht.
Blijft de ontsluiting van Enitor
Bij de raad zit dat wel snor.
Er wordt zelfs subsidie gegeven.
Buitenpost moet met de Bernhardlaan-uitgang leren leven.
PEVADKO

Fries kampioenschap
springgroepen

Zaterdag 6 januari streden de springgroepen uit Friesland in de sporthal
‘It Saedkampe’ te Kollumerzwaag voor het Friese kampioenschap. In een
volle hal met publiek en springers was ook de springgroep van M.A.A.S
aanwezig. De groep, bestaande uit: Rikst Janne de Haan, Sandra Neef,
Wietske Niemeijer, Goswin de Boer, Pieter Coehoorn, Ernst Jaap de Haan
en Remco de Poel, deed als enige mee in de categorie lange mat springen
en trampoline paard. Hoewel zij van tevoren wisten dat ze eerste zouden
worden, loog de puntenwaardering er niet om. Bij de trampoline valmat was
er concurrentie uit Lemmer, maar deze stelde teleur. Dus ook op dit onderdeel werd M.A.A.S. eerste.

Jongenswedstrijd in Buitenpost

Op 13 januari werd voor de jongens uit Friesland de eerste plaatsingswedstrijd van dit seizoen volgens het nieuwe LOS systeem (Landelijke Oefenstof Systeem) in Buitenpost gehouden. Voor M.A.A.S. deden Jelmer Bil
(werd eerste in zijn niveau), Bas Rusticus en Metske Kooistra mee.

Meisjeswedstrijd in Burgum

Zaterdag 27 januari was het een spannende dag voor de meisjes van 9 en
10 jaar. Ook zij turnden voor het eerst via het LOS-Systeem. Gerda van
Dijk, Letitia de Vries, René van Essen, Sanne Boven en Sjieuwke Lies Sentner deden mee en haalden een redelijke uitslag in de middenmoot. Voor
pupillen 1 deed Jettie van der Sluis mee, die 10de werd. Tussen de
eerste en de laatste plaats zat slechts 2.65 punten verschil, waaruit
het ijzersterke niveau van deze groep blijkt. Grytsje de Vries, Nynke
van der Wal en Nicole
Botma deden mee in
de categorie instap ( 9
jaar) niveau 9. Zij zetten
goede prestaties neer.
Op 10 maart aanstaande
wordt in de Houtmoune
te Buitenpost de ‘Doe
Dag’ voor meisjes van 6
t/m 8 jaar georganiseerd.
Iedereen is welkom om
te komen kijken!

Een lange rij auto’s van en naar
de Prof. Wassenbergstraat gaf op
woensdag 14 februari dat er wat
te doen was. Het Agrarisch Onderwijs Centrum hield zijn jaarlijkse
open dag voor kinderen uit de
hoogste groepen van het basisonderwijs. Deze dag geeft hen de
gelegenheid kennis te maken met
het gebouw, de leerkrachten en de
sfeer van de school. Maar ook
vele andere minder direct betrokkenen uit Buitenpost en omgeving maakten van de gelegenheid
gebruik een kijkje te nemen bij
een groot scala aan demonstraties. Ter gelegenheid van Valentijsdag was er ook nog een bijzonder origineel bloemstuk geschikt
versierd met veel hartvormpjes..

Concordia zamelt
recordhoeveelheid
oud-papier in
Muziekvereniging
Concordia
heeft in 2000 een recordhoeveelheid oud-papier ingezameld.
Vorig jaar haalden we maar liefst
280.000 kilo op. Deze opbrengst
was weer hoger dan voorgaande
jaren; in deze zijn we nog steeds
groeiende.
Binnenkort hopen wij een nieuwe
bas te kopen, kosten: ƒ 20.000,-.
We kunnen het geld dus wel
gebruiken en gaan daarom ook
door met inzamelen. Iedere derde
zaterdag van de maand komen
we langs.

Milieubewust

Met het inzamelen levert Concordia meteen ook een bijdrage aan
een beter milieu. Oud-papier, een
wegwerpartikel dat de gemeente
anders handenvol geld kost, is
door leden van de muziekvereniging als het ware opgeruimd. Zij
ontvangen hier tevens geld voor.
Een goede zaak!
Het jaar 2000 was zeer gunstig
voor de prijs van het oud-papier;
deze bereikte een hoogste prijs
van 19 cent per kilo. En dan te
bedenken dat deze vergoeding nu
is gezakt tot drie cent.
Het is jammer dat verschillende
dorpsgenoten het oud-papier nog
steeds in de kliko deponeren. Zij
kunnen het zolang niet bergen of
willen het direct netjes opruimen.
Bedenk toch dat oud-papier ongeacht de prijs altijd geld oplevert!
De gemeente springt in deze bij
en de muziekvereniging heeft dit
geld zo nodig.

Grote inzet vrijwilligers

Concordia haalt iedere maand
oud-papier op. Vrijwilligers zetten
zich dan spontaan in voor een
belangrijke zaak. Ook u kunt uw
steentje bijdragen door uw oudpapier langs de weg te zetten.
Mocht u ons een keertje mislopen: er staat altijd een container
op het industrieterrein bij paletbouwer Tillwood.
Ten slotte een woord van dank
aan de vele dorpsgenoten die de
muziekvereniging steunen bij het
inzamelen van oud-papier!
Het bestuur

Natuurlijk trokken de dieren in het pas geopende dierenverblijf van het AOC veel
belangstellenden.
foto: redactie/Carolien Slagter

Himmeldei op 23 maart

Verdient Buitenpost een
schoonheidsprijs?
De traditie van de jaarlijkse himmeldei krijgt dit jaar een extra
stimulans. De natuur en milieuvereniging Achtkarspelen is er in
geslaagd, in samenwerking met
de Gemeente Achtkarspelen, een
bedrag van f2500,- te koppelen
aan de titel ‘schoonste dorp van
Achtkarspelen’. De prijswinnaar
wordt echter niet op de enige
dorps-‘schoonmaakdag’ van het
jaar bepaald. Een uit alle dorpen
van de Gemeente samengestelde
jury zal in de loop van de maanden
maart tot en met september zijn
oog op de reinheid in de bebouwde
kom laten vallen.
Wethouder Willem van der Wal juicht
het initiatief van harte toe. De zorg
voor ‘it himmeljen’ van het eigen dorp
is immers allereerste een taak van
haar inwoners. Ook de gemeente
heeft, net als de andere betrokken
instanties, binnen de bebouwde kom
geen specieke taak op het gebied
van het verwijderen houden van
zwerfafval. In de optiek van Van der
Wal het gedrag van de burger door
de jaren heen niet veel is veranderd.
De aanwezigheid van afval op straat
is, lijkt het, van alle tijden. Wat wel
veranderd is de manier waarop, vroeger veel afval op het eigen erf, nu
meer op openbaar terrein.

Dalende saamhorigheid

Het schoon zijn van het dorp is
ook een kwestie van mentaliteit. Zo
merkt de gemeente ook dat de
betrokkenheid van haar inwoners
bij hun eigen leefomgeving minder
wordt. Tijdens de winter wordt bijvoorbeeld ook aan de burgerplicht
om de stoep vrij te houden van
sneeuw steeds minder gehoor gegeven. En het gedrag van veel mensen
is niet vrij van tegenstrijdigheid.
“Hoewel de overheid met haar
regels vaak als lastig wordt ervaren,
hebben veel mensen juist de neiging van de overheid te verwachten dat zij op dit terrein de zorg
draagt” aldus van der Wal. Eén van
de functies van ‘de himmeldei’ kan
zijn dat het mensen samenbrengt
bij het aanpakken eigen dorpsproblemen. De prijsuitreiking van de
gemeentelijke prijs voor het schoonste dorp is eerst een proef. Afhankelijk van de respons zou het een blijven kunnen worden. Initiatiefnemer
Natuur- en Milieuvereniging Achtkarspelen hoopt vanzelfsprekend dat
de medewerking in alle dorpen groot
zal zijn. Een schoon dorp is een
genoegen voor iedereen.

Hoe het vroeger was
Een heel bijzondere opname! Het is het herenhuis met praktijk die in 1908
werd gesticht door dokter Dijkhuis, een zeer geziene arts in Buitenpost en
wijde omgeving. Dijkhuis was ook de eerste dokter die in 1910 een auto
aanschafte. Vóór de auto staat de chauffeur Gerben de Jong en achter de
open wagen de dokter zelf. Achter het stuur mocht even plaatsnemen het
overbuurmeisje Trijntje van der Zwaag. De twee jongens voor de auto zijn
Kees Velding en Lu Dijkhuis. Dokter Dijkhuis is door een ongeval bij de
versiering van zijn huis ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten
in 1913 om het leven gekomen. De laatste huisarts die zijn praktijk hier
uitoefende was dokter G.J. van Helden. Sinds enkele jaren wordt dit pand
bewoond door de heer A. Jongsma en mevr. R. Venema. Mevr. Venema
heeft hier haar haptonomie-praktijk.
A. van Lune

