
Meneer NoordNed, 
mag ik mee?
Was openbaar vervoer ooit voor 
mij een ontspannen treinreisje naar 
hartje stad Leeuwarden of Gronin-
gen, nu is het een kwestie  van 
sterke zenuwen. Waren mijn mede-
reizigers ooit vriendelijke lotgeno-
ten, nu is mijn relatie bij de kaartjes-
automaat er één van haat en nijd. 
Pinpassen die geweigerd worden, 
munten die resultaatloos in het bakje 
terugvallen. Het regelmatig terugke-
rende toppunt van de deels of volle-
dig weigerende automaat. De lange 
rij gestresste reizigers in spe (één 
oog op de klok, een ander schuin 
oog op de stuntelende persoon 
voor hen). Menig  ingehouden lelijk 
woord voor de minder op deze jach-
tige maatschappij berekende mede-
mens: de oudere, de min of meer 
gehandicapte, mensen met een 
taalprobleem. Als met trillende vin-
gers het kaartje voor de wachtende 
trein nog niet bemach-
tigd is bemoedigd een 
met tranen en nagel-
sporen bevlekte sticker: 
Automaat buiten dienst? 
Probeer een andere 
automaat of koop een 
kaartje aan het loket. 
Problemen: bel.... Op 
mijn gefrustreerde vraag 
aan een gelaten con-
ducteur waarom er maar 
één automaat staat 
maakte hij het welbe-
kende gebaar met duim en wijsvin-
ger. Mijn KPN-kaart heeft mij spra-
keloos gesteld voor de Telfort-cel.
 De NS was een bedaagde,  
niet altijd volledig betrouwbare maar 
vriendelijke transporteur.  NoordNed 
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   Mond- klauw- en hartzeer
Leden van de Vogelwacht Buitenpost staan werkeloos uit te kijken uit over het land aan de Dijkhuisterweg.

foto: Harrie Slagter/Redactie  

Slapeloze nachten hebben ze nog 
niet, maar de zorgen zijn groot. Vee-
houders, dierenartsen en andere 
direct betrokkenen, ook in onze 
regio, leven onder de sombere drei-
ging van een oude vijand: Mond- en 
Klauwzeer (MKZ). Door vaccinatie 
van het vee werd deze gevreesde 
ziekte begin jaren zestig de kop 
ingedrukt. Na opheffing van de 
inentingsplicht begin jaren negen-
tig is de angst van de tegenstan-
ders daarvan bewaarheid gewor-
den. De komende weken worden 
een beproeving nu ‘de tongblier’ 
steeds dichterbij komt.

Dierenarts Tiddens van dierenart-
senpraktijk Buitenpost-Kollum is al  
volop bezig met zaken die met de 
MKZ te maken hebben. Voortdu-
rende en nauwgezette ontsmetting 
van gebruikte materialen en kleding 
is al routine aan het worden. Bij 
de dagelijkse gang van zaken in 
de praktijk is men continu alert op 
dingen die met de ziekte te maken 
kunnen hebben. ‘Heel veel boeren 
hebben ook al de nodige voorzorgs-
maatregelen genomen: een ont-
smettingsbak bij de ingang van het 
erf en het weren van gasten zijn 
voorbeelden daarvan’, aldus Tid-
dens. Hoewel de ziekte in het Noor-
den nog niet is geconstateerd zijn 
de gevolgen al sterk merkbaar. Met 
name het vervoersverbod van vee 
en dierlijke producten legt de nor-

heeft in haar nog maar korte werk-
zame leven in mijn beleving een 
plaats verworven tussen brutale 
colporteurs aan de deur, gladde 
tweedehands autoverkopers en ver-
warde verkondigers van een nieuw 
geloof. Bij de introductie van de 
nieuwe exploitant trachtte men zich-
zelf telkens te overtreffen in de ver-
zekering dat het echt niet slechter 
zou gaan worden. Het is ondertus-
sen mijn overtuiging geworden dat 
de volgende fase in de self-service 
zal bestaan uit het installeren van 
trappers onder de reizigersbanken. 
Heeft men haast? Dan kan men een 
sportieve en gezonde bijdrage leve-
ren aan dit vervoersprobleem.
Ik kan mij mijn gevoel nog duidelijk 
herinneren bij de wervende folder 
van NoordNet: Een frisse kijk op 

Openbaar Vervoer. Ik ver-
moed dat als consequent 
gevolg van deze gedachte 
op niet al te lange termijn 
de treinstellen met open 
dak terug gaan keren, pre-
cies zoals het treinvervoer 
hier ooit is begonnen.
 Medereizigers, 
schrijf een brief aan 
meneer NoordNed. Over-
handig die, indien voor-
handen, aan de controleur 
of plak hem op de folder-

bak of tussen de opdringerige recla-
meboodschappen aan het plafond: 
- NoordNed 3 jaar verder, honderd 
jaar terug.

Johan Kootstra, 
37 jaar trouwe treinreiziger.

Een plattelands-nachtmerrie
male bedrijfsvoering van de vee-
houders voor een groot deel lam. “Ik 
kan nog niet merken dat er sprake 
is van paniek, maar de verontrus-
ting is beslist groot’ vertelt de die-
renarts nog.

NLTO en AID
Ook bij de regionale afdeling van 
het NLTO staat heel veel in het 
teken van de MKZ. Als belangen-
vereniging van boeren en tuinders 
is men vooralsnog veel bezig met 
voorlichting en ondersteuning. Maar 
ook is men voorbereidt op de ergste 
situatie. ‘Mocht in deze regio de 
MKZ uitbreken dan gaan wij op 
verschillende manieren onze leden 
helpen. Er zijn mensen die het prak-
tische en financiële consequenties 
gaan begeleiden, maar ook zijn er 
teams die de getroffen mensen psy-
chologisch tot steun kunnen zijn’ 
zegt de woordvoerdster. De Alge-
mene Inspectie Dienst (AID) heeft 
in Noord-Oost Friesland zijn handen 
ook vol aan de gevolgen van de 
afgekondigde regelingen. Met name 
het vervoersverbod moet streng 
worden nageleefd. Alle éénhoevi-
gen mogen op geen enkele wijze 
van de plek waar ze nu zijn getrans-
porteerd worden. Dit betreft  var-
kens, koeien, schapen en ander 
kleinvee. Er is een speciaal MKZ-
informatienummer in het leven 
geroepen die probeert een ieder-
antwoord te geven op vragen die 

hierop betrekking hebben. ‘Zo is het 
vaak  voor paardenliefhebbers niet 
duidelijk wat de consequentie voor 
hun liefhebberij is. Wij raden aan het 
zekere voor het onzekere te nemen 
als ruiter en niet met een paard in 
veegebieden te rijden, en het liefst 
gewoon op de manege blijven’.

Veel onzekerheid
‘Ik heb zo’n situatie nog nooit mee-
gemaakt’, vertelt mevrouw Douma, 
de echtgenote van een veehouder 
in de Buitenposter Mieden, ‘mijn 
man is op de boerderij geboren en 
kan zich van heel vroeger nog wel 
ziektegevallen herinneren maar dat 
was ook wel een andere tijd.’ De 
voortdurende zorg over het verdere 
verloop van de MKZ zorgt er voor 
dat veel veeboeren met spanning 
op hun bedrijf aan het werk zijn. 
‘Iedereen die we kennen doet zijn 
uiterste best om een uitbraak hier 
te voorkomen. De noodmaatrege-
len worden hier goed nageleefd. 
Maar de grote onzekerheid over wat 
er verder komen gaat blijft’. Het 
afschaffen van de inentingsplicht 
heeft heeft de vraagtekens over de 
juistheid daarvan voor alle partijen 
op dit moment vergroot. Zonder twij-
fel zal deze hernieuwde ontmoeting 
met een oude vijand de manier 
waarop met MKZ en andere dier-
ziektes in de toekomst zal worden 
omgegaan gaan veranderen.
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Kopij voor het volgende nummer inle-
veren voor 9 april 2001. De volgende 
editie verschijnt in week 17.

De Feestweek:
de lichtroute

- Op de slagwerkdag van streek-
muziekschool De Wâldsang konden 
de muziekschoolleerlingen kennis 
maken met onder andere Japans 
slagwerk. Tijdens een les van gast-
docent Peter Vulperhorst werd in 
een grote groep de nieuwe instru-
menten bespeeld. Ook beginners 
konden een workshop volgen bij de 
eigen slagwerkdocent Ger Wolthuis. 
De dag werd afgesloten met een 
uitvoering.
- Eind februari is in Buitenpost 
een steunpunt voor jeugd geopend, 
‘Steunpunt 0-25’. In het voormalig 
postkantoor in de Kerkstraat kunnen 
zowel jongeren als hun ouders 
terecht met vragen over bijvoorbeeld 
hulpverlening, scholing, opvoeding 
en vrijetijdsbesteding. 
- Brassband Concordia heeft onder 
veel belanstelling haar jaarlijks con-
cert gegeven, onder leiding van 
de nieuwe dirigent Bonne IJlstra.  
Samen met het jeugdkorps werd een 
gevarieerd programma ten gehore 
gebracht.
- Tijdens de voorjaarsvergadering 
van FTC Buitenpost e.o. werden 
prijzen uitgereikt aan de leden 
die de meeste kilometers hadden 
gefietst tijdens het afgelopen sei-
zoen. Algeheel clubkampioen werd 
Germ Ploeg uit Kollum.
- Jelmer Bil van gymnastiekvereni-
ging MAAS is tijdens turnkampioen-
schappen in IJlst Fries kampioen 
geworden in de categorie jeugd, 
niveau 6.
- Tot en met 12 april is er in het 
gemeentehuis een expositie van 
schilderijen van Joke Vroegop-Zijl-
stra uit Bakkeveen. De schilderijen 
die bestaan uit gemengde tech-
nieken laten tegenstellingen in de 
maatschappij zien.
- Paulus Hamstra van basisschool 
De Lichtbron is dit jaar winnaar 
geworden van het schooldamtoer-
nooi voor de basisscholen in Bui-
tenpost. In twaalf ronden wist hij 21 
punten te halen.

Zoals beloofd krijgt u van ons een weergave van de 
stand van zaken rondom de lichtroute. Tot nu toe 
zijn er nog geen opgaven maar dat kan tot 23 juli. 
We zijn bezig om een jury bij elkaar te krijgen en 
de richtingaanwijzers op te knappen. Voor de tuiniers 
die hun tuin willen tonen tijdens de lichtroute de vol-

gende mededeling: er zijn drie categorieën te weten kleine, middel- en grote 
tuinen. Voor elke categorie is er een geldprijs.
Voor vragen, inlichtingen en opgaven:
N. v.d. Meulen
Dr Wumkesstr 43
Tel. 543147
e-mail: n.van.der.meulen@chello.nl

Eerste oogst van de acties
voor de  speelterreinen

Oproep aan bedrijven en 
ondernemers in Buitenpost

‘It Skjinste Doarp fan Achtkarspelen’

Maak uw buurt weer schoon...

Wie de jeugd heeft...
U kent allen de uitdrukking: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Helaas ben ik bang dat dit zal moeten veranderen in: wie de jeugd heeft, 
krijgt een afvalberg in de berm. Al fietsend langs de uitvals (afvals)wegen 
van Buitenpost naar bijvoorbeeld Surhuisterveen, Kollum, Kootstertille of 
Twijzel, valt je de enorme troep langs deze  wegen en in de sloten. Laat 
niet als dank voor de goede fietspaden de lege blikken en de de dozen 
naast de kont vallen. Ieder heeft een jaszak, fietstas of rugzak bij zich. 
Laat je/de kinderen over pakweg twintig jaar genieten van bermplanten, 
kikkers of reigers en niet van chipskruid, kotszwam of schrootstekel. Laat 
het elke dag himmeldei worden.

met vriendelijke groet,
P. Pettinga, Buitenpost

Zoals al eerder aangekondigd 
vond op 23 maart in de Gemeente 
Achtkarspelen weer een Him-
meldei plaats. Dit evenement is 
bedoeld om de bebouwde kom 
1 keer per jaar te ontdoen van 
het zwerfvuil. Hoewel Buitenpost 
geen organisatie heeft die dit 
voor het hele dorp heeft gedra-
gen wordt er toch opgeroepen 
om alleen of samen met buurt-
genoten de eigen buurt binnen-
kort weer eens onder handen te 
nemen.

De himmeldei is overigens het 
startschot voor een actie die tot 
september van dit jaar in de 
gemeente loopt. Natuur- en Milieu-
vereniging Achtkarspelen heeft in 
samenwerking met de gemeente 
Achtkarpspelen het initiatief voor 
de jaarlijks uit te reiken prijs 
‘Schoonste dorp van de gemeente 
Achtkarspelen’ genomen. In de 
zomermaanden zal een jury alle 
dorpen van de gemeente inspec-
teren op aanwezigheid van zwerf-
vuil en zorg voor het eigen leefmi-
lieu. Aan de uitreiking van de prijs 
is een bedrag van f 2500,- ver-
bonden, te besteden aan de ver-
betering van de eigen leefomge-

ving. Daarnaast zal een erebord 
de toegangsborden van het win-
nende dorp gaan sieren. 

Eigen initiatief noodzaak
Op de ledenvergadering van Plaat-
selijk Belang werd ook opnieuw 
al vastgesteld dat zorg voor de 
eigen omgeving door de inwoners 
van groot belang is. Zwerfafval, 
dat soms jaren in het milieu circu-
leert, wordt niet door enige instel-
ling specifiek verwijderd. Daarom 
is het eigen handelen van de 
mensen die dagelijks de troep 
tegenkomen zo belangrijk. Eén 
van de zaken die bijdragen aan 
de leefbaarheid van het dorp is 
een prettige en schone omgeving. 
Zo zal ook de Kinderraad van Bui-
tenpost in de komende maanden 
actie gaan voeren om aandacht 
hiervoor te vragen. 

Reacties
Regelmatig komt de klacht over de 
ontsierde aanblik van het dorp en 
de ergernis over de aangewaaide 
rommel in de tuin de redactie ter 
ore. Voorbeeld hiervan is de inge-
zonden brief die hieronder staat. 

De uitvoering van een grootscha-
lig plan als de vernieuwing van 
de speelplaatsen in Buitenpost is 
een kwestie die sterk afhankelijk 
is van een goed budget. Naast 
de geldsom die de gemeente voor 
de realisatie beschikbaar gesteld 
heeft is ook de fondsenwerving 
en de eigen inbreng van de buurt-
verenigingen op gang gekomen. 
Toch is er meer nodig. Daarom 
doet de werkgroep die de uitvoe-
ring op zich heeft genomen ook 
een beroep op sponsoren.

In eerste instantie wordt nu de 
steun van de eigen middenstand 
en het bedrijfsleven van Bui-
tenpost gevraagd. Verschillende 
vormen zijn daarbij mogelijk. Naast  
een gewone donatie is ook ‘adop-

tie’ van een speelplek of toestel 
een optie.  Dit zou zichtbaar vorm 
kunnen krijgen door een plaatje 
dat op de speeltoestellen is aan-
gebracht. Ook de grootte van de 
sponsoring staat voor ieder bedrijf 
vrij.

In de komende maanden zult u 
een schrijven ontvangen waarin u 
het één en ander uit de doeken 
gedaan wordt. Daarna zal iemand 
van de organisatie een bezoek  
aan u brengen om u om uw steun 
te vragen. Wij hopen dat u posi-
tief staat tegenover dit plan om de 
leefbaarheid van Buitenpost voor 
haar jongere garde te vergroten. 
Uw deelname in de realisatie is 
van groot belang.

Een halve garage vol met lege flessen. Het begin is er!
    (foto: redactie)

De komende weken gaan de 
leden van Speelcommissie Bui-
tenpost uitgebreid actie voeren. 
Door middel van sponsorlopen, 
flessenacties en de rommelmarkt 
wil het te besteden budget voor 
de herinrichting van de speel-
plaatsen zo groot mogelijk te 
maken.

Enkele buurten hebben de eerste 
acties al achter de rug. Zoals in 

de Binnenste Buiten te lezen is 
wist buurtverenging Haiwum al f 
750,- door een flessenactie binnen 
te halen. Ook andere verenigingen 
zijn al druk doende met de voor-
bereidingen. De komst van het 
voorjaar maakt de buitenactivitei-
ten weer mogelijk. 

Toestellen in bestelling
Ondertussen kunnen in de 
komende weken de eerste resulta-

ten te zien zijn. Diverse 
toestellen zijn in bestel-
ling en zullen in de loop 
van de komende weken 
al geplaatst worden. Het 
is het eerste topje van 
de ijsberg. De uitvoe-
ring van het project loopt 
over vijf jaar en pas 
dan,is de hoop,  zullen 
alle speelplekken goed 
voorzien zijn. Werk 
genoeg nog, voorlopig !

12 - 16 april 2001 op het Mejontsmaveld
Veel variatie op de Lauwersbeurs
De Lauwersbeurs belooft een heel 
spektakel te worden. Niet alleen 
zijn er meer standhouders dan in 
1998, door een andere indeling zal 
het ook een stuk overzichtelijker 
zijn. Door het succes van de vorige 
beurs, durfde de organisatie deze 
keer meer geld te investeren in een 
omvangrijk podiumprogramma dat 
uniek is voor een dergelijke beurs. 
Hopelijk zal dit voor veel mensen 
een extra reden zijn om de beurs 
te bezoeken.  Onder de plaatselijke 
middenstand was veel enthousi-
asme en bereidwilligheid om ener-
gie en tijd in deze beurs te steken. 

Donderdag 12 april 19.00 - 22.00 uur
 19.00 Openstelling voor het publiek - 19.30 Shantykoor De Wâldsilers - 
 20.00 Modeshow Henk ten Hoor - 21.00 Shantykoor De Wâldsilers

Vrijdag 13 april 13.00 - 22.00 uur
 16.00 Modeshow Modista/v.d. Lijn - 16.30 Riverdance, Doddema - 
 17.00 Tae-bo demonstratie Body Line
17.30 Pauze
 19.30 Riverdance, Doddema - 20.00 Modeshow Modique/Wagenaar - 
 20.30 Skotsploegh Dokkum - 21.00 Modeshow, Modista/v.d. Lijn
Dansavond: 21.30 Northern Swingband/Doddema

Zaterdag 14 april 13.00 - 22.00 uur
 13.00 Skotsploegh Dokkum - 14.00 V&B sportkleding - 
 14.30 Tae-bo, Body-Line - 15.00 Modeshow, Modique/Wagenaar - 
 15.30 Modeshow, Kids 2000 - 16.00 Troubadour Rob Meijer - 
 17.00 Modeshow, Modista/v.d. Lijn - 17.30 Riverdance, Doddema
18.00 Pauze 
 18.30 V&B sportkleding - 19.00 Modeshow, Kids 2000 -
 19.30 Modeshow, Modique/Wagenaar - 20.00 Riverdance, Doddema - 
 20.30 Modeshow, Modista/v.d. Lijn
21.00 pauze
 feest: 22.00 Muziekband Speed Limit

Maandag 16 april 10.00-18.00 uur
 11.00 V&B sportkleding -11.30 Modeshow, Kids 2000
12.00 Pauze 
 13.00 Modeshow Modista/v.d. Lijn
13.30 Pauze
 14.00 Modeshow, Kids 2000 - 14.30 Line dance, Doddema - 
 15.00 V&B sportkleding
15.30 pauze
 16.00 Modeshow, Modique/Wagenaar - 16.30 Modeshow, Modista/v.d. Lijn - 
 17.00 Tae-bo, Body-Line 

Naast dit programma bestaat er de mogelijkheid om een hapje of een drankje 
te nuttigen in de Ierse pub of het restaurant, beide gerund door 
Eetcafé ‘t Twaspan. 
De entreeprijzen voor de beurs zijn ƒ10,-  voor volwassenen, voor kinderen 
tot 12 jaar  bedraagt deze ƒ5,-. 



René Jongsma bezorgt voor dag en dauw 
uw krant

 door Jannie Jensma-Dijkema

Buitenposters

“...als het nat weer is, krijg je koude 
handen - nat is vreselijk...”

René Jongsma (18) staat ‘s morgens even voor zessen op, 
eet een broodje, drinkt een kopje thee, springt op zijn fiets en 
begint met zijn krantenwijk. Hij bezorgt Trouw, De Volkskrant, 
het Algemeen Dagblad en het Nederlands Dagblad. Meestal 
gaat hij meteen door naar het station. Met de trein van kwart 
voor acht rijdt hij naar zijn school in Groningen. Hij is zesde-
jaars VWO’er.

‘s Morgens zorg ik ervoor dat ik zo 
snel mogelijk op mijn fiets zit. Snel 
op naar het distributiecentrum, een 
groot woord voor iets dat niet veel 
voorstelt. Het is gewoon de plek 
waar de kranten liggen. Ik moet ze 
eerst uittellen voordat ik ze mee 
kan nemen. In mijn vorige wijk 
waren dat er 70, nu zijn het er 50. 
Ik had net loonsverhoging gekre-
gen toen ik aan mijn nieuwe wijk 
begon en daardoor verdien ik nu 
niet minder dan toen. Mijn broertje 
doet nu de oude wijk.

Hoe snel kan ik?
Als je een nieuwe wijk heb, ga je 
eerst proberen hoe snel je het ècht 
kan. Dat is leuk. Ik kan het in 32 
minuten. Maar dan ga je zweten. 
Normaal gesproken doe ik er 40 
minuten over - om kwart voor 7 
ben ik weer thuis. Als het nat weer 
is, krijg je koude handen - nat is 
vreselijk. Als het alleen maar koud 
is, is het veel lekkerder. Als ik niet 
meteen naar school hoef, en dat is 

in dit laatste jaar van het atheneum 
het geval, dan kan ik kiezen tussen 
nog even in bed liggen of  huiswerk 
maken. Als ik de dag tevoren 
mijn huiswerk niet heb afgekregen, 
dan heb ik natuurlijk geen keus. 
We moeten voor het examen veel 
boeken lezen. Soms heb ik nog twee 
dagen voor één boek. ‘s Avonds om 
half elf vallen mijn ogen dicht, maar 
‘s morgens om zeven uur kan ik 
ze ook moeilijk open houden om te 
lezen. 

Plezier in school
Ik vind het fijn om naar school te 
gaan. In de pauze kun je met je 
vrienden praten. Trouwens, dat doe 
ik ook al in de trein. Dat is gezellig. 
Vrienden vind ik leuk, daar kun je 
plezier mee hebben. Ik vind het 
mooi om te leren. Vrij veel vakken 
zijn interessant; alles wat nieuw is, 
vind ik mooi. In de eerste klas had 
ik dat nog sterker, toen vond ik 

gewoon alles leuk. Maar de talen 
bijvoorbeeld, daar is nu het nieuwe 
wel vanaf. Bêta-vakken liggen mij 
het meest, vooral economie. Wis-
kunde kan ik wel aardig, ook al heb 
ik vandaag nog een 4,2 gehaald 
- dat was nog boven het gemid-
delde... Economie kun je gewoon 
leren; dat vind ik wel leuk.

Braaf huiswerk maken is 
verleden tijd
De eerste vier leerjaren deed ik heel 
goed mijn huiswerk. Ik was ook nog 
een beetje bang voor de leraren - 
dat geef ik wel toe. Ik hield alles 
bij. Maar dat is nu voorbij; het is 
wel een slechtere manier: ik leer 
gewoon de proefwerken, ik haal 
steeds hoge cijfers. Waarschijnlijk 
onthoud ik minder op deze manier, 
maar ik red het toch wel. Voor een 
proefwerk leer ik meestal twee uren. 
Het huiswerk doe ik in de trein. Dan 
kun je trouwens nog wel lol hebben 
met je vrienden.

‘Studiehuis lijkt mij niet 
goed’
Ik let goed op in de les. Dat scheelt 
een heleboel. Daarom ben ik blij dat 
ik nog op de oude manier leer. Ik 
vind het prettig om het hoofdstuk 
uitgelegd te krijgen door de leraar 
en om daarna met de opdrachten 
aan het werk te gaan.
Ik zit nog in het oude schoolsysteem 
en ik ben blij dat ik het examen oude 
stijl nog mag doen. De zogenaamde 
tweede fase, oftewel het Studiehuis 
lijkt mij niet goed. Je moet heel veel 
verslagen maken en je moet bijna 
alles zelf doen. Dat is zwaar. De 
meesten brengen dat niet op. Veel 
mensen vallen af in dit systeem. Als 
je niet echt belangstelling hebt voor  
een vak, is het moeilijk daar vanuit 
jezelf een werkstuk over te maken. 

Onvoldoende motivatie
En dan vallen er onvoldoendes - die 
worden in de grote hal op lijsten 

bekend gemaakt en daar hang je 
dan, hier en daar staat ergens 
nog een zesje.  Dat is niet motive-
rend. En je wordt in de klas ook 
minder vaak door een leraar gemo-
tiveerd, omdat er bijna geen klassi-
kale lessen meer gegeven worden. 
Iedereen moet zelf sommen maken; 
als je iets niet snapt, mag je het 
de leraar vragen. Die heeft al gauw 
geen tijd genoeg voor iedereen. Dus 
er vragen maar een paar iets. Ik vind 
dat belachelijk. Je moet gewoon een 
supertalent zijn om een voldoende 
te halen. Er komt nog bij, dat er 
veel meer vakken gekomen zijn. Dat 
betekent dat er minder tijd is om iets 
goed te doen. 

Diploma nieuwe opleiding 
wel meer waard
Leerlingen uit de tweede fase 
zeggen dat ze het niet leuk vinden 
om CKV (Culturele en Kunstzinnige 
Vaardigheden) te doen, alleen al 
omdat je overal weer een verslag 
van moet maken. En ANW (Alge-

mene Natuurkundige Wetenschap-
pen), een vak waarbij je leert hoe 
iets technisch in elkaar zit, vinden 
de leraren  volgens mij niet leuk om 
te geven. Ze worden geconfronteerd 
met de onmogelijkheid om bijvoor-
beeld snel even uit te leggen wat 
electronen zijn, iets wat wel nodig is 
als de leerlingen moeten begrijpen 
wat de onzekerheidsrelatie inhoudt. 
Nee, ik zie de goede kanten van 
het studiehuis niet zitten en ik hoor 
daar ook niet veel positiefs over. 
Misschien sluit deze methode beter 
aan op het HBO, omdat men zelf-
standig heeft leren werken. Ik vind 
wel dat het diploma van de nieuwe 
opleiding meer waard is dan dat van 
mij, omdat degene die dat gehaald 
heeft er meer voor gedaan heeft 
dan ik.

Voetbalkampioen
Ik zit op voetballen. Op zaterdag 
speel ik een wedstrijd en op maan-
dag- en woensdagavond train ik van 
half acht tot negen uur, half tien. Dat 
trainen lukt niet altijd. Je bent een 
hele avond kwijt met het trainen. Ik 
kom pas om vijf uur thuis, dat is net 
te laat om nog wat te doen. Als je 
niet traint, moet je vaak op wissel; 
dat vind ik niet altijd leuk. Maar ja, 
zeuren is ook niet leuk. We hebben 
een goede ploeg. We worden kam-
pioen! We spelen tegen Dokkum, 
Drachten, Heerenveen en dat zijn 
standaardteams. We winnen steeds 
ruim en in de hoofdklasse kunnen 
we ook meekomen. Dat is voor een 
dorp van ruim 5.000 inwoners niet 
slecht. Voetballen is hier populair. 
Kleine jongens voetballen hier al. 
Daar word je goed van. Ik voetbal 
al vanaf groep vier  (zeven jaar).  
Ik sta links- of rechtsachter, dat is 
niet de populairste plaats.  Als je 
daar staat kun je lekker naar voren 
hollen; ik kan het lang volhouden.

Hekel aan afwassen
Ik denk dat ik nogal een soepel 
iemand ben. Dat probeer ik wel te 
zijn. Ik denk dat mij wel geleerd is 
dat ik niet te veel moet zeuren. Ik 
zeur wèl over de afwas. Daar heb ik 
een hekel aan en ik vind altijd dat 
ik meer moet doen dan de anderen. 

Ik ben de één na oudste van vijf kin-
deren. Mijn oudste broer werkt op 
zaterdag, de broer na mij doet mijn 
vorige krantenwijk, dan komt mijn 
zusje, zij doet folders - 400 adres-
sen, ƒ 17,50 in drie uren, dan heb je 
haast niets verdiend- en mijn jong-
ste broertje helpt haar erbij; hij vindt 
ƒ 2,- al veel geld.

Vakantiewerk moet niet 
eentonig zijn
In de vakantie heb ik frambozen 
en bessen geplukt in Hooghalen. 
Samen met een paar mensen 
hadden we een tent op het erf van 
de boer. We werkten van acht tot vijf 
uur en daarna moesten we ons eten 
koken. Van dat koken en de tent 
schoonhouden, daar werd ik moe 
van. Ik vind allerlei soorten werk 
leuk, alleen het moet niet te een-
tonig worden. Bollen pellen bijvoor-
beeld of lopende band werk, met 
dan ook nog harde muziek. Als ik 
dit jaar slaag voor mijn diploma heb 
ik een heel lange vakantie. Dan lijkt 
het me wel leuk om kantoorwerk te 
doen. Met een VWO-diploma kun 
je nog niets. Ik heb een racefiets 
gekocht  van mijn zelf verdiende 
geld. Op zaterdagmiddag maken we 
fietswedstrijdjes: we doen wie het 
eerst in Engwierum is.
 
Volgend jaar studeren
Ik ga het volgend jaar econometrie 
studeren of bedrijfswiskunde. Die 
twee vakken lijken op elkaar. Eco-
nometrie is economie met veel wis-
kunde. Je leert modellen maken 

van wat er gaat gebeuren. Dat is 
praktijkgericht. Je kunt je voorstel-
len waarmee je bezig bent, het is 
concreet ook al moet je abstract 
denken. Ik denk dat het heel leuk 
zal zijn om te studeren. Ik krijg het 
vast veel drukker. 

Kerkorgel-diploma
Ik krijg orgelles van Jan Kobus. Ik 
heb kerkorgel-B gehaald. Ik denk 
dat ik niet veel verder kan komen. 
Drie uren aaneengesloten studeren 
op één stuk, vind ik wel heel 
veel gevraagd. Mendelssohn, Bach, 
psalmbewerkingen vind ik mooi. 
Maar als ik een keer in de kerk ben 
en achter het orgel zit, speel ik zo 
twee uren achter elkaar. Ik zou wel 
organist in de kerk willen worden. 
Dan onderhoud ik het spelen. Maar 
dat moet  ik even  durven.
Ik ga elke zondag naar de kerk. Het 
begint wat vroeg: kwart over negen. 
Wat voor de predikant belangrijk is, 
is voor mij niet altijd interessant. 
Ik vind het prettig als hij het con-
creet weet te maken. Bijvoorbeeld: 
waaróm is iets goed  is  of fout. Dan 
kan ik me er iets bij voorstellen. 
Toen ik jonger was, zat ik over veel 
dingen in. Dat probeer ik te veran-
deren, want dat leeft niet prettig. 
Als ik iets niet afgemaakt heb, dan 
probeer ik daar niet meer aan te 
denken als ik ga slapen, dan schuif 
ik dat weg.
Ik heb eigenlijk geen dromen om 
ver weg te gaan. Ik hoop gelukkig te 
worden - misschien door getrouwd 
te zijn, vrienden te hebben, niet te 
twijfelen aan mijn geloof in God.

(advertentie)

NAAMSVERMELDINGEN in de Binnenste Buiten
Adverteerders,maak gebruik van deze nieuwe mogelijkheid!

Plaats uw naam, (bedrijfs)logo, telefoon of 
fax-nummer, e-mail adres of  andere belangrijke 

gegevens. Ook voor particulieren!

Voor het snel en gemakkelijk vinden van uw bedrijf 
door de lezer van deze krant!

Kosten: 5 keer: f 87,50
           11 keer: f 150,-

Inlichtingen op tel. 543197 of 542100



In de rest van Nederland zijn versierde nagels al een echte 
rage. In Buitenpost moet het nog van de grond komen, volgens 
Lieske Baron. De 18-jarige Buitenposter  startte kort geleden 
haar eigen nagelstudio. 

 Enthousiast geworden doordat ze zelf eens kunstnagels 
aan had laten brengen, besloot ze daarvoor een cursus te volgen 
bij een nagelstyliste in Drachten. Om de eigen studio te kunnen 
realiseren werd een kamer in huis ingericht, maar ze heeft al toe-
komstplannen om de garage te gaan verbouwen. Het klantenbe-
stand groeit aardig en bestaat uit vrouwen van allerlei leeftijden. 
“Nagelstudio Lieske” biedt een grote variatie aan kunstnagels: 
acrylnagels (zeer geschikt voor nagelbijters) glasnagels, nagel-
piercingen, maar ook voor een normale manicure-behandeling 
kunt u bij haar terecht. Bruidjes kunnen speciale bruidsnagels aan 
laten brengen en ook hairextensions behoren tot de mogelijkhe-
den. 
 Tijdens  de Lauwersbeurs zullen demonstraties worden 
gegeven. “Nagelstudio Lieske” is gevestigd aan de Herbrandas-
traat.

Ieder kind kan creatief zijn 
bij de knutselclub
 De knutselclub is al weer twee middagen verder in het laat-
ste deel van het knutsellseizoen. Een groep van tussen de 20 en 30 
kinderen is om de twee weken volop creatief in de weer met aller-
hande materialen. De laatste twee keer vond een vriendschappelijke 
worsteling met brooddeeg plaats waaruit onderstaande fraaie kunst-
werkjes tevoorschijn kwamen. 
 Op de woensdagmiddag van 4 en 18 april gaan de inspan-
ningen gericht worden op het maken van een fraai en vrolijk vogel-
huisje van hout of karton. Natuurlijk is ieder kind in de basisschool-
leeftijd van harte welkom op deze middagen. Kosten: f 2,50 per keer. 
Voor het materi-
aal en wat lek-
kers wordt door 
ons gezorgd. De 
k n u t s e l m i d d a g 
begint om half 
twee en eindigt 
om drie uur. 
Voor meer infor-
matie kunt u met 
Joke de Vries: 
te lefoonnummer 
543803 of met 
Hieke Nauta: 
te lefoonnummer 
542770 bellen.

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

Fryske kursus
Net elkenien wit dat der dit winterskoft in A-kursus 
fan de Afûk jûn wurdt yn “It Koartling” yn 
Bûtenpost.
Dêr sil ik wat oer fertelle.
In A-kursus is bedoeld foar minsken dy’t wend 
binne Frysk te praten, dy’t miskien ek wolris Fryske 
boeken of artikels lêze en dy’t it skriuwen yn it Frysk 
leare wolle.
Sa’n kursus duorret in healjier, fan oktober ôf oant 
april: alle wiken 2 oeren.
Op ús kursus yn “It Koartling” sitte 11 minsken en 
we hawwe twa lesjouwers: Corry Rozendal en 
Gerbrig Vreeling.
Us kursisten komme allegear út Achtkarspelen, op 
ien nei en dat is in Grinslanner.
It aardige is dat hy hiel positief oer it Frysk is.
As de oaren krimmenearje oer de lêstige stavering 
(spelling) of oer alle útsûnderingen, seit hy: “It 
is dochs sa’n prachtige taal, dat Frysk, jimme 
moatte der grutsk op wêze.”
Dat wurdt dan sein troch in Grinslanner!
Lêsten moasten de kursisten it folgjende sintsje 

oersette út it Hollâsk yn it Frysk:
“Doe de baby maar in het bad.”
Dejinge dy’t oan bar wie, lies:
“Doch de poppe mar yn it baaikûpke !”
Allegearre wiene we slop fan it laitsjen.
Dochs fûnen de measten it hiel moai Frysk. Allinne 
soks sizze we net, it is mear boeketaal.
We dogge in protte oan stavering en taaleigen, 
dêrneist binnen der in soad skriuwopdrachten. 
Bygelyks it skriuwen fan in kaart, in brief, in 
advertinsje, ensafh.
We meitsje ferhalen, stikken út in deiboek, mar we 
leare ek om ynstjoerde stikken te skriuwen.
Witte jimme wat “heakkeljen”is?
Yn “De Feanster” fan 13 febrewaris lêstlyn stie dêr 
in ynstjoerd stik oer.
It waard skreaun troch twa kursisten fan ús groep.
Dan kinne je sjen dat de kursus no al fertuten 
docht.
Yn april kin der yn Ljouwert skriftelik eksamen dien 
wurde; wa’t slagget krijt it Fryslân A-diploma.

Gerbrig Vreeling

Kinderraad wil schoonmaakbeurt 
voor Buitenpost
“Het moet schoon waar ik woon”” is de slogan waarmee de Kinder-
raad in de komende periode  allerlei acties gaat voeren. Er is volgens 
de Kinderraad een hoop troep in het dorp te vinden: bij de glasbak-
ken nabij de winkels ligt vaak veel kapot glas. Dit is geen kijk en glas-
scherven zijn gevaarlijk, vooral voor je fietsband. In het park kom je 
veel rommel tegen, zwerfvuil genoemd. Dat vuil is ongewenst onkruid 
en wieden helpt niet. Op schoolpleinen ligt veel kauwgom, blikjes en 
chipszakjes. Een schoolplein hoort het speelterrein van kinderen te 
zijn en niet van rondslingerende viezigheid. Op het treinstation zijn de 
perrons bezaaid met rommel en zijn de prullenmanden vaak schoon. 
Volgens de leden van de Kinderraad klopt hier iets niet...
Aan de Kuipersweg staat ter hoogte van de begraafplaats regelmatig 
een oud papier container. Volgens de kinderen hoort het oud papier 
in de container en niet er naast. In de Kerkstraat vinden we winkels 
met veel snoepgoed. Een deel van deze producten, veelal alleen de 
verpakking, blijft op straat liggen. Deze straatversiering vindt de Kin-
derraad ronduit lelijk. Achter “it Koartling” is de ingang van de jon-
gerensoos en veel troep te vinden. Die troep kan weg en madeliefjes 
kleuren veel leuker op het veldje. Overal in Buitenpost  langs de 
bermen en in de struiken is zwerfvuil te vinden. Zwerfvuil hoort vol-
gens de Kinderraad niet thuis in de natuur.

De Kinderraad meent dat het best  anders kan als iedereen wat mee-
werkt. Doen we niets dan vervuilt Buitenpost nog meer. Met hun frisse 
kijk op zaken bedenkt de raad momenteel allerlei plannetjes om de 
inwoners van Buitenpost te stimuleren om het dorp als woonerf van 
allen te fatsoeneren. Met hun acties zullen zij over enkele weken u 
verrassen.

Zin in zingen? 
Geef je op voor het 
kinderkoor
Na jaren zonder kinderkoor wil 
het kinderwerk van It Koartling 
proberen het gewone kinderlied 
weer te laten horen. Voor het kin-
derkoor wordt in eerste instan-
tie gedacht aan de jongens en 
meisjes in de basisschoolleef-
tijd. Alle kinderen, ook zonder 
muziekonderbouw, die het fijn 
vinden in een gezellige groep en 
leuke sfeer te zingen worden uit-
genodigd zo snel mogelijk con-
tact op te nemen met Ylse Veen-
stra, telefoon: 542271.  Zodra 
een minimum aantal deelnemers 
is ingeschreven zal de verdere 
organisatie zo snel mogelijk van 
start gaan. Heeft u als ouder 
ideëen of wilt u op welke manier 
dan ook een bijdrage hierin leve-
ren, dan horen wij graag van u!

De Kinderraad in vergadering in de Kinderraadskamer van It Koartling op 14 maart. 
Links en in het midden de ondersteunende ambtenaren Pietsje en Anneke. Hele-
maal rechts zit een radio-verslaggeefster van Omrop Fryslân die in het kader van het 
onderwerp ‘kinderinspraak’ de Kinderraad kwam interviewen.

(foto: redactie)

Bedrijvigheid
‘Nagelstudio Lieske’ speelt in op nieuwe rage Nieuw cultureel initiatief heet 

voortaan Maskelyn
 In de vorige uitgave van de ‘Binnenste Buiten’ werd een oproep 
gedaan om uw mening te geven over het nieuwe culturele initiatief 
dat door vijf Buitenposters spontaan in het leven was geroepen. Deze 
oproep heeft veel positieve reacties opgeleverd en al geresulteerd in 
een voorlopig programma voor het komende winterseizoen. Hiervoor 
hartelijk dank. De culturele commissie heeft besloten om voortaan 
door het leven te gaan als Maskelyn, oftewel: een mix van alles wat, 
cabaret, dans, zang.
 Ondertussen heeft zich ook een zesde persoon geïnteresseerd 
getoond: de commissie is uitgebreid met Joke Bakker, die net in Bui-
tenpost is komen wonen. Een aantal sponsors hebben reeds hun 
medewerking toegezegd. Er is al een voorlopige programmering vast-
gesteld, er wordt gedacht aan 2 jeugd programma’s en 6 avonden voor 
volwassenen. Eventueel wordt dit nog aangevuld met een filmavond, 
waar ook veel vraag naar is. 
 Afhankelijk van het programma worden een geschikte locaties gezocht. 
Wel staat nu al vast dat in oktober volgend jaar het Buitenposter cultu-
rele winterseizoen van start gaat. Zodra er meer nieuws is, zal ‘Maske-
lyn’ van zich laten horen.

Veel reacties op de enquête in het 
vorige nummer
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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 jaarvergadering van PBB was 
voor de leden en inwoners van Bui-
tenpost de gelegenheid om eens 
van gedachten te wisselen met de 
burgemeester en wethouders. Op 
uitnodiging van het bestuur van 
PBB was het college van B en W 
te gast op de vergadering om na 
de pauze vragen te beantwoorden 
van de aanwezigen. De tendens 
van de avond bleek het nemen van 
de eigen verantwoordelijkheid door 
de inwoners van Buitenpost. Niet 
alleen wat betreft het opruimen van 
eigen afval, maar ook een initiatief 
als het beginnen van een kiosk in 
het voormalig loket van de NS.

In tegenstelling tot het voorgaande 
jaar kon PBB zich verheugen over de 
opkomst op de jaarvergadering, die 
gehouden werd op dinsdagavond 6 
maart in zalencentrum The Point. 
Met een hartelijk welkom voor de 
aanwezigen opende voorzitter Jolle 
Kronenburg de vergadering. Een 
speciaal welkom was er voor het vol-
tallig college van B en W. Na de ope-
ning werd begonnen met het huis-
houdelijk gedeelte van de avond. 
Het verslag van de jaarvergadering 
van 2000 en het jaarverslag lagen 
ter tafel. Er werd een korte lees-
pauze ingelast, zodat de aanwezi-
gen hiervan kennis konden nemen. 

De financiën
Vervolgens kwam het financieel over-
zicht aan bod. De kascommissie, 
bestaande uit de heer Veenstra en 
mevrouw Ausma, gaven hun goed-
keuring aan het financieel verslag, 
en vroegen de vergadering decharge 
te verlenen aan de penningmeeste-
res. De heer Veenstra werd bedankt 
voor zijn bijdrage aan de kascom-
missie, waarop de heer Arendse 

werd aangesteld. De contributie voor 
2001 werd vastgesteld op Fl. 10,- per 
jaar, waarbij duidelijk werd gemaakt 
dat dit een lidmaatschap betreft voor 
het gehele huishouden.

Bestuur vernieuwd
Tijdens de bestuursverkiezing 
werden drie nieuwe bestuursleden 
voorgesteld. Mary Hazenberg die 
aftrad en niet herkiesbaar was, kon 
helaas niet op de vergadering aan-
wezig zijn. Ank van der Veen neemt 
haar taak als secretaresse over. 
Henk Koning en Sietse Postma ver-
sterken het bestuur als algemeen 
leden. In de loop van het jaar zal ook 
de penningmeesteres Annie Bruin-
tjes haar functie neerleggen, naar 
een opvolger wordt nog gezocht. 
De rondvraag die volgde was eigen-
lijk al een voorproefje op het gedeelte 
na de pauze. 

In het dorp
Vanuit de zaal werd gevraagd of 
PBB nog een rol gaat spelen in de 
te houden Himmeldei. PBB wil wel 
stimuleren, maar niet zelf aktief het 
voortouw nemen. PBB is echter 
wel op zoek naar een meer structu-
rele oplossing voor het zwerfvuil, en 
wil daar contact over opnemen met 
Radarwerk. Vervolgens kwam de 
vraag waarom er steeds minder prul-
lenbakken in Buitenpost en omge-
ving zijn te vinden. Het blijkt echter 
dat na plaatsing van prullenbakken, 
deze binnen de kortste keren weer 
zijn verdwenen. Tevens nodigen prul-
lenbakken uit om vuil te dumpen, 
de gemeente ruimt het toch wel op. 
Mensen worden er echter op gewe-
zen hun eigen vuil op te ruimen. 
Verder werd er aandacht gevraagd 
voor de gevaarlijke situaties op de 

vissteigers in de groengordel bij de 
rondweg. Bij nat weer zijn deze spek 
glad en zouden uit veiligheidsover-
wegingen net als de bruggetjes voor-
zien moeten worden van een grit-
laag. Een compliment was er voor de 
gemeente voor de goede bewegwij-
zering van de straatnamen. Echter 
is er wel vraag naar goed verlichte 
info-borden bij de invalswegen van 
het dorp, en niet zo als nu op de Kui-
persweg.  Er werd ook geattendeerd 
op een bordje van de terpenroute 
dat al langere tijd plat ligt, en de 
slechte straatverlichting in het cen-
trum van het dorp, met name in de 
Beatrixstraat.

Rondweg geen 
eenvoudige zaak
Na de pauze nam B en W plaats 
achter de bestuurstafel, en was 
het tijd om verschillende ontwikke-
lingen in Buitenpost onder de loep 
te nemen. Het eerste onderwerp 
wat besproken werd, was de aanleg 
van de zuidelijke rondweg. Wethou-
der Van der Ploeg gaf duidelijk aan 
dat de gemeente veel belang hecht 
aan de rondweg, met name voor 
de onsluiting van het dorp. “Het is 
echter geen eenvoudige zaak”, aldus 
Van der Ploeg. “Het is een provin-
ciale weg, en men is nog steeds 
bezig met wie wat moet betalen. 
Ook de NS moet een bijdrage leve-
ren voor de aanleg van een viaduct, 
en heeft dus een belangrijke stem 
in het kapittel. De verwachting is dat 
de rondweg tussen 2003 en 2005 
wordt aangelegd.”

Aanpassingen 
Dit jaar zal de 30 km zone gelei-
delijk worden ingevoerd in bijna het 
gehele dorp. De gemeente heeft 

hier in samenspraak met PBB toe 
besloten. Voor PBB staat het vei-
ligheidsaspect voorop. Bedrijven op 
het industrieterrein De Swadde zijn 
echter huiverig hoe het komt met 
grote voertuigen als er snelheidsrem-
mende maatregelen worden getrof-
fen bij de aan- en afvoerwegen van 
het industrieterrein. Tot er een uit-
eindelijke ontsluiting komt via de 
nieuw aan te leggen rondweg, zal 
de gemeente hier zeker rekening 
mee houden. Het Stationskwartier 
zal dit jaar worden verfraaid met een 
kunstwerk. Tevens zullen er meer 
parkeerplaatsen komen. Wethouder 
Van der Ploeg kon meedelen dat de 
familie Zuidema een contract heeft 
getekend met de NS voor het inrich-
ten van een kiosk in het voormalig 
stationsgebouw. Een zeer positieve 
ontwikkeling. Wat betreft de ontwik-
kelingen in het centrum, de zoge-
naamde derde fase, is het een 
kwestie van afwachten. Een MKB 
onderzoek onder de leden van de 
BUVO wordt binnenkort gepresen-
teerd, en de gemeente is nog in 
onderhandeling met projectontwik-
kelaars. Tevens wordt er gezocht 
naar een nieuwe bestemming voor 
het Nijenstein pand. Er zouden een 
vijf-tal gegadigden zijn, en ook de 
kans op een horeca-bestemming is 
nog steeds aanwezig. Wethouder 
Postma-Veenstra liet echter later in 
de vergadering doorschemeren dat 
er al plannen in een ver gevorderd 
stadium waren. “Als het doorgaat 
zijn we heel blij,” aldus wethouder 
Postma-Veenstra. 

Woonplan
Het volgende onderwerp was de 
woningbouw. PBB heeft kunnen 
instemmen met het concept woon-
plan van de gemeente. Het toe-

gewezen aantal woningen van 665 
voor Achtkarspelen zou echter meer 
moeten zijn. De gemeente dringt er 
dan ook sterk op aan bij de pro-
vincie om 200 extra woningen te 
krijgen. Volgens wethouder Postma-
Veenstra heeft het woonplan een 
goede kans van slagen. Ze compli-
menteert PBB voor het constructief 
bestuderen van het woonplan. PBB 
was als enigste plaatselijk belang 
in de gemeente positief over het 
plan. Voorzitter Kronenburg roert ook 
nog even het feit van vrije vestiging 
aan. Buitenpost en Surhuisterveen 
worden door de provincie aanwezen 
als kernen, waardoor ook mensen 
zonder sociaal of economische bin-
ding meedingen naar een nieuwe 
woning. Volgens wethouder Postma-
Veenstra moet dit zeker zo blijven. 
“Buitenpost is een aantrekkelijke 
woonplaats vanwege de spoorlijn en 
gunstige ligging. Deze positie moet 
Buitenpost proberen uit te buiten.”  
Wethouder Van der Wal kon melden 
dat naar alle verwachting eind dit 
jaar de eerste bouwkavels zullen 
worden uitgegeven in het bestem-
mingsplan Mounewiek. Aankomende 
zomer zal dan begonnen worden 
met het bouwrijp maken. 

Het industrieterrein
Ook op het industrieterrein De 
Swadde wordt binnenkort begonnen 
met de tweede fase, de uitbreiding 
naar oostelijke richting. In de maan-
den april en mei wordt begonnen met 
de aanleg van wegen en riolering, 
waarna in het begin van de zomer 
de eerste kavels kunnen worden uit-
gegeven.

Algemene ledengadering Plaatselijk Belang Buitenpost:
Buitenposter ook zelf verantwoordelijk voor wat gebeurt in Buitenpost

Het Behouden huis: 
vrolijke voorstelling gezelschap Ziezo
De groep ZIEZO uit Utrecht bracht op zondag-
middag 26 februari jongstleden liedjes van Annie 
M.G.Schmidt en Harry Bannink ten gehore in de 
Kruidhof. Dat deden ze op een hartverwarmende 
manier met grappige acts en  met een profes-
sionele voordracht. Ze raakten de goede snaar 
bij het ruim aanwezige publiek. Voor de ouderen 
onder hen was dat misschien ook een nostalgi-
sche snaar - de liedjes van bijvoorbeeld  Ja Zuster, Nee Zuster roepen bij 
veel mensen prettige herinneringen op aan ouderwets leuke t.v.-program-
ma’s van vroeger; de kinderen die ze voor het eerst hoorden, waren  een en 
al oor en zaten er ‘helemaal in’, het bewijs dat deze liedjes van alle tijden 
zijn. Het Behouden Huis probeert programma’s aan  te bieden die voor veel 
mensen aantrekkelijk zijn en tot nog toe slaagt deze werkgroep daar goed 
in.

Jow ús God dat w ‘ altiid witte
Jo allinne binne great

Jo haw it jûn hwat wij besitte
fan ús selven bin wij neat.

Lear ús nea ús sels to sykjen
hoedzje ús foar ús eigen hert
lear us Jezus byld to lykjen

Him to folgjen ier as let
lokkich, sillich dan op ierde

sjogge wij jo keninkryk
en as wij út it libben skiede

binne wij de ingels Gods alyk

Mevrouw Winsemius wordt de 
volgende maand 94 jaar; een 
deel van haar leven woonde zij 
in Buitenpost. Op mijn vraag of 
zij een bijdrage wilde leveren 
aan de rubriek Inspiratie droeg 
zij dit gedicht aan mij voor en ik 
tekende het op. Op haar 18de 
kende ze het al en zong ze het op 
het koor waarop ze zat. ‘Vreemd’, 
zegt ze, ík kan het alleen maar 
opzeggen, ik weet niet meer hoe 
de melodie was, terwijl we het 
toch alleen maar zongen. Maar ik 
vind het nog altijd een mooi en 
troostrijk vers’.

de Binnenste Buiten-post
de Bindendste Buitenposter

 De oplossing van de vorige keer:  Schaken

(advertentie)

(advertentie)

De familie Hazenberg gaat Buitenpost verlaten, 
maar willen nog wat opruimen. 

Zaterdag 21 april is er een GARAGE-SALE, 
van 9 - 15 uur aan de Bernhardlaan 8. 

De opbrengst gaat naar de Nederlandse Hartstichting.



oefeningen zullen de kinderen met 
korfbal bezig zijn. Mochten kin-
deren naar aanleiding van deze 
ochtend geïnteresseerd raken, dan 
kunnen 
ze vier keer gratis meetrainen.  
Voor opgave voor de Korfbalinstuif 
kan contact worden opgenomen 
met Mariska, Bernhardlaan 21,  
Buitenpost, tel: 541230.

Winter Perikelen
Sneeuw, hagel, zon, licht vriezend weer
de winter herhaalt zich keer op keer
Zo ook de plaatselijke politiek
de rondweg afmaken blijft rommelig uniek

De Kruidhof ( in financiële problemen) als arrangement
door de Bilderberghotel-keten volledig erkend
De Swadde een bijzonder natuurfenomeen
als grensafscheiding ongemeen

Landbouwshows op het industrieterrein
voor fijnproevers op mechanisatie-gebied een festijn
Buitenpost als speerpunt in de regio
Er gebeurt daar wat door OMBtec/RTE in duplo

Ook de jeugd kan naar men zegt
in de Kerkstraat met iedere vraag terecht
De treinreziger eindelijk verwend
met een prettig onderkomen en een fraai monument

PEVADKO

Verenigingsnieuws

Oranjevereniging 
Willem-Alexander 
 Het programma voor Koninginne-
dag op 30 april krijgt vorm. Het 
thema dieren geeft wat strubbe-
lingen met alle soorten van bse/
mond en klauwzeer/ vervoerspro-
blematiek etc. Het bestuur is hard 
bezig om toch “echte “ dieren mee 
te laten doen op Koninginnedag. In 
de eerste weken van april wordt het 
programma huis aan huis bezorgd; 
worden de basisscholen geinfor-
meerd en de laatste puntjes op de 
i gezet. Het bestuur wil aan de 
ledenvergadering voorstellen om 
de vereniging om te zetten in een 
stichting. 
 De ledenvergadering wordt gehou-
den op dinsdag 22 mei. Tijd en 
plaats worden in de volgende 
dorpskrant vermeld. Wie zijn er lid? 
In principe alle leden van Plaatse-
lijk Belang. In het 5-jarig bestaan 
van de oranjevereniging Willem-
Alexander te Buitenpost zijn alle 
leden tweemaal persoonlijk door 
een schrijven uitgenodigd en twee-
maal door een oproep in de Kol-
lumerkrant via de Huis-aan-Huis 
editie. Vorig jaar stond de oproep 
in de Binnenste Buiten. ook dit jaar 
zal de oproep staan in onze eigen 
dorpskrant, die in april verschijnt. 
Houdt allen de 22 mei vrij om op 
de jaar- en ledenvergadering aan-
wezig te zijn. 

Namens het bestuur: 

P.J.E. van der Kooij

Zwemnieuws van PWC
 De jaarlijkse clubkampioenschap-
pen zwemmen zijn gehouden in de 
Kûpe. Er werd fel gestreden om de 
eer en hoe! De uitslagen waren 
verrassend omdat er ook nieuwe 
leden in de prijzen vielen! De club-
kampioen bij de meisjes werd Jan-
neke Heidema, en bij de jongens 
Haye Heidema. Verdere uitslag: 2e 
Geeske Henstra en Hessel Korpers-
hoek, 3e Yteke Veenstra en Bob 
van der Steen.  De begeerde bekers 
werden uitgereikt tijdens de jaarver-
gadering in de Kûpe.Gefeliciteerd! 
 Wedstrijdoverzicht tot de zomerva-
kantie; 31 maart 2001 4e Speedo 
wedstrijd Zwaagwesteinde; 7 april 
2001 5e Competitiewedstrijd Frane-
ker; 21 april 2001 Telle Cup Hee-
renveen 28 april 2001 Borido Cup 
Leeuwarden; mei 2001 Amfi Cup 
Buitenpost juni 2001 Waterpoorttro-
fee Sneek   

Zwemclub P.W.C.  

De Openingstocht van 
de FietsToerClub
 Zaterdag 31 maart is het weer 
zover, de eerste fietstocht van dit 
seizoen kan weer worden verreden. 
Zoals de naam al zegt is dit De 
Openingstocht.
We hebben een fantastische route 
die kan worden verreden. Deze zal 
door de Wâlden gaan en de langere 
afstand zal langs de ooievaarsnes-
ten van Earnewald gaan. Dit is een 
prachtige omgeving en een mooi 

natuurgebied.
Ook dit jaar zijn er weer verschil-
lende afstanden; de 30 km en de 60 
km. Ook de 100 km is weer terug 
van weggeweest. Er kan gestart 
worden bij The Point, Voorstraat 54 
te Buitenpost. De inschrijving voor 
de 100 km is om 8.00 uur tot 10.00 
uur en de kortere tochten beginnen 
om 09.00 uur. En bij deze kan er 
gestart worden tot 12.00 uur. Helaas 
is de 30 km niet bepijld maar de 60 
km en de 100 km daarentegen wel. 
De tochten zijn geschikt voor jong 
en oud. 
 Wij wensen alle fietsers een goed 
en zonnig fietsseizoen toe en heten 
iedereen welkom bij onze fietstoch-
ten. Overigens onze eerstvolgende 
tocht is op 30 april: de welbekende 
Koninginnetocht.

Buurtvereniging Haiwum
 Op zaterdag 29 februari had buurt-
vereniging Haiwum een bowling-
avond georganiseerd in Dokkum 
(Oostrum). Het werd een gezellige 
en geslaagde avond waaraan ruim 
twintig bewoners van de buurt mee-
deden. Voor degene met de meeste 
punten na tien ronden was er een 
leuke en gezonde prijs: een Edam-
mer kaas. Deze prijs viel ten deel 
aan Wopke Zuidema. 
 Over niet al te lange tijd zal de 
gemeente in onze buurt speeltoe-
stellen plaatsen. Omdat van de 
buurt ook een bijdrage werd ver-
wacht hebben we 7 maart een fles-
senaktie gehouden en deze bracht 
240 gulden op. Vanaf deze plaats 
willen we iedereen bedanken voor 

Bumata, 
een vereniging waar muziek in zit
Op dinsdagavond stap ik richting de Bumata-hal, gele-
gen op sportpark ‘de Swadde’, en de muziek komt me 
al tegemoet. Op deze avond wordt er elke week door 
de drumband geoefend. Binnengekomen zie ik een zaal 
vol met prachtige instrumenten, maar wat het allemaal 
is? Rennie v.d. Meer, penningmeester van de vereni-
ging, legt het me graag uit. “Op de eerste rij zie je de 
marimba, xylofoons en marching bells. Daarachter de 
bekkens, base drum (grote trom), tenortrom, timtoms, 
bongo en snare drums. Bij optredens lopen ze per drie 
naast elkaar in een vaste volgorde. Doordat ze lopen 
moet alles ook nog uit het hoofd gespeeld worden en 
dat valt niet mee.” Vooral de base drum interesseert me, 
want ik kan me nog herinneren dat ik als kind het een 
machtig gevoel vond: dat zware gedreun dat je zelfs 
lichamelijk voelde als de drumband voorbij marcheerde. 
Wiebe Dijkstra die fanatiek op de base drum slaat, is de 
oudste van het stel. “Bumata betekent voor mij ontspan-
ning. De base drum is voor mij het mooiste instrument 
dat er bij zit, al van kinds af aan. Ik ben al 14 jaar lid 
en nu hebben ze mij gevraagd om tamboer-maître te 
worden. Dit betekent dat je voorop moet lopen, je hebt 
dan eigelijk de leiding over de hele groep. Zeker voor 
concoursen is het een must. Ik wil het wel doen, heb ik 
gezegd, maar op één voorwaarde: dat ik wel elke dins-
dag mag spelen op de base drum.”  

Hechte club
Er wordt fanantiek geoefend en de instructeur aarzelt 
niet om in te grijpen als het hem niet naar de zin is. Ook 
volgt er regelmatig een lachsalvo als iemand weer niet 
op staat te letten, of te laat invalt. 
Een gezellige club, waar het enthousiasme afstraalt. 
“Vooral ook een hechte club”, vertelt Ria v.d. Meer. Zij is 
al sinds haar achtste jaar (twintig jaar geleden) lid van 
Bumata en speelt de marimba. “Ik kan me niet voorstel-
len, dat ik er geen deel meer van uit zou maken, Bumata 
hoort gewoon bij me. Het is echt een avondje uit als ik 
hierheen ga”.   
Bumata komt uit in de 1ste divisie. Dit is een behoorlijk 
hoog niveau en dat ze veel in hun mars hebben, blijkt 
wel uit de goedgevulde prijzenkast. “Helaas moesten we 
de concoursen dit seizoen afzeggen. We hebben niet 

voldoende leden meer om alle instrumenten te bezet-
ten die nodig zijn voor een concours. Er hoeft maar 
één iemand ziek te worden en dat risico is te groot, 
aldus Rennie v.d. Meer. “Hartstikke jammer, want Bui-
tenpost kan toch eigenlijk niet zonder drumband. De 
optredens gaan voorlopig gelukkig wel door, maar we 
zouden heel graag nieuwe leden verwelkomen. Dit 
is niet alleen belangrijk voor de drumband maar ook 
voor de majorettes, want voor optredens heb je beide 
nodig”.  

Terwijl ik naar mijn auto loop, oefent de band gedreven 
verder. De muziek achtervolgt mij. Het klinkt zo vrolijk 
dat ik de neiging om mee te marcheren, moet onder-
drukken. De eerstvolgende keer dat Bumata te horen is 
in Buitenpost is op 30 april, Koninginnedag. Ook tijdens 
de feestweek in juli zijn ze van de partij. Voor informatie 
over Bumata kun je contact opnemen met R. v.d. Meer, 
tel: 543354
     Froucke 

Onder deze kop wordt elke maand een Buitenposter vereniging of organisatie in 
beeld gebracht. Buitenpost telt zo’n 60 verenigingen en organisaties met elk hun 
eigen activiteiten en doelen.
Deze verenigingen kunnen alleen bestaan door een aantal fanatieke vrijwilligers. 
Wat drijft mensen om zoveel vrije tijd in hun hobby te steken en wat bieden die ver-
enigingen 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. 

Op 11 april opent Haersmahiem 
weer de deuren voor 55-plussers. 
Het voorjaar is dan begonnen en 
dat willen ze vieren met een heer-
lijk diner. Kosten: ƒ15,-, opgave 
per telefoon: 549898, aanvang: 
12.15 uur. 

Lente-diner Haersmahiem
Het menu:

Lente preisoep
***

Parelhoenboutje
Wortels/doperwtjes

Sperziebonen
Rabarber

Wittekoolsalade
Gebakken aardappelen

Gekookte krielaardappelen
Rösti
***

Yoghurtbavarois

JOB’s PLANTAGE
In deze nieuwe column kunt u iedere maand 
een bijzonderheid lezen over planten en 
gezondheid en ook over gezondheid met plan-
ten. De anekdotes zullen betrekking hebben 
op ‘Buitenposter planten’.
Deze verhalen zijn afkomstig van Hans 
Hamers, wetenschappelijk directeur van Stich-
ting “JOB”, ook een ‘Buitenposter bijzonder-
heid’ . Voorheen werkte Hans Hamers in de 
reguliere gezondheidszorg. Daar bemerkte hij dat patiënten niet altijd 
voldoende geholpen konden worden. Daarom ging hij op zoek naar iets 
“wat verder gaat”. En dat werd Stichting “JOB. Deze organisatie draait 
volledig op vrijwilligers en heeft een eigen praktijk voor aanvullende 
gezondheidszorg. Dit betekent dat naast het werk van de huisarts een 
extra bijdrage aan de gezondheid en de geneeskunde geleverd wordt. 
Tal van ziektes en aandoeningen  of ongemakken die ontstaan door 
het gebruik van medicijnen kunnen op een natuurlijke en menswaar-
dige wijze bestreden worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plan-
ten en lichaamseigen stoffen. Stichting “JOB” heeft een eigen apotheek 
en een laboratorium. De praktijk heeft ongeveer 7.000 patiëntcontacten 
per jaar. Hun ervaringen zullen in deze column rijkelijk met u worden 
gedeeld. De eerste echte anekdote zal volgende maand verschijnen.

Tot slot nog even dit:
Wist u dat op Lytsepost, onze eigen  voorstad, een klein plantje groeit 
dat in de Romeinse tijd al werd toegepast in de bestrijding van kanker? 
Wanneer u weet welk plantje wordt bedoeld en u brengt een exemplaar 
bij St. “JOB’’, dan maakt u kans op een boekenbon van ƒ 50,--. Stich-
ting “JOB” is gevestigd aan de Vang 1, 9285 VA Buitenpost. Tel: 0511 
544080.

zijn bijdrage. In het kader van deze 
speeltoestellen
gaan we in het begin van de zomer 
ook nog een fietstoertocht organise-
ren waarvan de opbrengst ook weer 
een bijdrage voor de speeltuin zal 
zijn.

Geef je op voor de 
Korfbal-instuif
 Korfbalvereniging Flamingo’s orga-
niseert voor de 3de keer de succes-
volle Korfbal-INSTUIF voor alle kin-
deren van 5 t/m 11 jaar uit Buiten-
post. Dit zal plaatsvinden op zater-
dag 31 maart  van 09.30 - 11.00 
uur in Sporthal De Houtmoune.  Aan 
de hand van allerlei spelletjes en 


