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In dit
nummer:
$

Mond- en
klauwzeer

$ Programma
feestweek

Van de redactie:

Geen MKZ-special
Mond-en klauwzeer: niet langer
meer een afstandelijk krantenbericht, maar een realiteit die akelig
dichtbij komt. Denk aan de afgelaste activiteiten, aan de gesloten
scholen, aan de ontsmettingsmatten
voor winkels en publieke instelling.
Als redactie zitten we ook met MKZ
in de maag. Wat doen we met dit
onderwerp? Kunnen wij als dorpskrant iets toevoegen aan die schier
eindeloze informatie op televisie en
in kranten? De ontwikkelingen gaan
vreselijk snel. Als maandelijks verschijnend blad kunnen wij dit onmogelijk bijbenen. Bovendien lijkt het
door al die media-aandacht dat er
niets anders meer gebeurt in de
wereld.
Hoewel wij als redactie - net als
de rest van Nederland - de gang
van zaken rondom MKZ ronduit
schrijnend vinden, willen we ons
niet daarin laten meesleuren. Hoe
cru het voor direct-getroffenen misschien klinkt, de wereld draait door,
MKZ of niet. Daarom is dit aprilnummer geen MKZ-special geworden. Natuurlijk hebben we aandacht
voor deze problematiek, maar we
willen niet dat de andere activiteiten in ons dorp hierdoor ondergesneeuwd raken. Het zou geen recht
doen aan de inspanningen van de
vele vrijwilligers en verenigingen in
ons dorp.
Houdt de
postbus
kleppende!

$

Uitbreiding
medisch
centrum

$

Verenigingsnieuws

$

Aktief:
volkstuinenvereniging

Enthousiasme trekt de feestweek-kar

‘De Buitenposter feestweek, dat is toch niks meer’, werd de laatste jaren vaak gehoord. “Geen woorden maar daden’, is het motto van
een gemotiveerd groepje mensen die onze feestweek nieuw leven in wil blazen. De feestweek-kar wordt getrokken door Teunis Hoekstra,
Rommy Woudstra, Simon van der Veen, Anne de Jong, Edwin Hoving, Jikkemien Bok, Altienus Idema, Sabine van Dijk, Andries van der
Meulen en Jitse Kommerij. Bovenstaande foto, genomen op de hengstenhouderij van Oeds van der Ploeg, laat zien dat er al stevig aan
wordt getrokken. Helaas is het enthousiasme van de commissieleden alleen geen garantie dat het programma ook daadwerkelijk doorgang
zal vinden. U leest hier meer over op pagina 3.
foto: Harrie Slagter/Redactie

Oranjevereniging
‘Willem Alexander’
Het programma
voor Koninginnedag wordt afgelast.
Reden: MKZ. Het
bestuur leeft mee
met hen die er
direct mee te maken
hebben.
Ledenvergadering

De ledenvergadering van de
Oranje-vereniging wordt gehouden op dinsdag 22 mei om 20.00
uur in de bovenzaal van The Point.
Op de agenda staat onder meer
het bestuursvoorstel om de vereniging om te zetten in een stichting.
Het bestuur nodigt de leden uit
om op de ledenvergadering aanwezig te zijn. Leden zijn in principe
de leden van Plaatselijk Belang
Buitenpost, met uitzondering van
degenen die hebben aangegeven
geen lid van de Oranjeverenging
te zijn.

Organisatie Lauwersbeurs,
geef de moed niet op !
Na jarenlange voorbereidingen was
het dan zover: de Lauwersbeurs
zou in 2001 haar derde editie beleven. Drie grote tenten waren neergezet en de ondernemers waren
druk bezig hun stands op te bouwen
en in te richten. Het leek in eerste
instantie een chaotisch gebeuren.
Gaandeweg kwam er echter lijn in
en toen bleek hoe groot en groots
deze derde zakenbeurs zou gaan
worden. De organisatie van de Lauwersbeurs, de Stichting Evenementen Buitenpost, kon tevreden zijn.
Men was erin geslaagd een voor
Noordoost-Friesland unieke beurs
te organiseren. De verwachting was
dan ook dat de Lauwersbeurs zeer
veel bezoekers zou trekken, want
naast de vele zeer bezienswaardige
stands zouden er in het grote restaurant vele optredens en shows
worden verzorgd. Een programma
dat klonk als een klok.

MKZ donderslag bij
heldere hemel

Toen kwam als een donderslag bij
heldere hemel het bericht dat in Ee
het gevreesde mond- en klauwzeervirus was geconstateerd. Een regel-

rechte ramp voor onze gemeenschap die nu zwaar in haar bestaan
wordt bedreigd. Gemeentebesturen
in onze regio moesten noodgedwongen allerlei ingrijpende maatregelen afkondigen. De organisatoren
van de Lauwersbeurs zagen de bui
al hangen. Op woensdag 11 april,
om twee uur ’s middags, ging het
bestuur van de Stichting Evenementen Buitenpost met lood in de schoenen naar burgemeester en wethouders. Standhouders en vele vrijwilligers wachten in spanning af wat
de uitslag van deze bijeenkomst zou
zijn. Eventjes was er een sprankje
hoop te bespeuren, omdat de definitieve beslissing tot ’s avonds zes
uur werd uitgesteld.

Grote verslagenheid
bij betrokkenen

Uiteindelijk viel de beslissing: de
beurs moest worden afgelast. Burgermeester Bernard Schmidt was
genoodzaakt de vergunningen in te
trekken. Grote verslagenheid bij alle
betrokkenen en menigeen pinkte
een traantje weg. Uiteraard was
er begrip voor de moeilijke situatie
waarvoor de overheden zich

Deze maand in ‘Buitenposters’: Mevrouw Winsemius

geplaatst zagen, maar toch komt
zo’n beslissing als een mokerslag
aan. De financiële schade als gevolg
van deze beslissing is natuurlijk
enorm. Verzekeren tegen MKZ is
niet mogelijk. Misschien dat straks
de gemeente Achtkarspelen, de provincie Fryslân of het Rijk in de
schade tegemoet kunnen komen om
het financiële leed enigszins te verzachten.

Organisatie Lauwersbeurs:
Ga door!

Plaatselijk Belang Buitenpost hoopt
in ieder geval dat het bestuur van de
Stichting Evenementen Buitenpost
de moed op kan brengen om door
te gaan met haar activiteiten. Deze
mensen verdienen ons aller steun.
Tegen de leden van dit bestuur - Zijlstra, Kloosterman, Miedema, Kiewiet en Wiersma - zeggen wij als
Plaatselijk Belang Buitenpost: Ga
door! Als PBB jullie daarbij op de
een of andere manier kan helpen,
met acties of wat dan ook, meld het
ons. Wij staan voor jullie klaar.
Jolle Kronenburg
Voorzitter PBB
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Feestweek heeft financieel
steuntje nodig

- Het tekort bij De Kruidhof zal naar
verwachting dit jaar oplopen tot circa
F 350.000,-. B&W heeft, met steun
van de fracties van PvdA en CDA,
voorgesteld een extern bureau in de
hand te nemen om een financieel
onderzoek in te stellen. De overige
fracties zijn echter van mening dat
de gemeente zelf een onderzoek
moet doen. Ondertussen zijn er
verschillende belangstellenden voor
overname van De Kruidhof, waaronder natuurgeneeskundige organisatie JOB.
- De eerste bomen zijn geplant
in boscomplex Egypte. Negentig
schoolkinderen van de basisscholen
De Lichtbron en De Fontein hebben
in het kader van de Nationale Boomplantdag zo’n achthonderd eiken
aangeplant aan de noordzijde van
de parallelweg Egypte.
- Van 1 april tot en met 15 mei is
er in De Kruidhof een foto-expositie
over vlinders en libellen onder de
titel ‘Vlibels’. De foto’s zijn gemaakt
door natuurfotografen Henk Post uit
Burgum en Jan Visser uit Havelte.
- Leerlingen van groep 8 van basisschool De Mienskip hebben tijdens
de ouderavond de musical ‘De doem
van Gunder’ op de planken gebracht.
De combinatie van enthousiast spel,
mooie kleding en prachtige decors,
zorgde voor een geslaagde avond.
- Tennisclub Buitenpost heeft op
een feestelijke manier twee nieuwe
banen in gebruik genomen. Na een
startschot van wethouder PostmaVeenstra werden door de jeugdleden ballonnen opgelaten. De feestelijkheden waren tevens de start van
het nieuwe tennisseizoen.
- De gemeente heeft besloten een
procedure in werking te stellen om
de Dijkhuisterweg en de Dykhuzen,
gesitueerd tussen Buitenpost en
Gerkesklooster, te sluiten in verband met de slechte staat van het
wegdek.

COLOFON

Bungy-jumpen, kinderspelen, kaatsen, ringrijden: plannen voor
de Buitenposter feestweek zijn er genoeg. De feestweekcommissie heeft ondertussen een voorlopig programma klaarliggen. Het is echter de vraag of alles ook door kan gaan. “We
hebben ƒ 4.500,- in kas”, vertelt commissielid Sabine van Dijk.
“Als je kijkt naar onze voorlopige begroting, dan komen we nog
ruim ƒ 6.000,- te kort.” Een collecte moet het gat in
de begroting dichten.
Vrijwilligers gaan in de week van 30 april tot en met 5
mei huis-aan-huis een bijdrage vragen. Die bijdrage
hoeft helemaal niet groot te zijn. “Als iedere inwoner
bij wijze van spreken een gulden zou geven, dan
zouden we al genoeg hebben”, aldus Sabine van Dijk. De feestweekcommissie heeft iedere mogelijke geldschieters al benaderd. Al eerder werd
tevergeefs bij de gemeente aangeklopt voor financiële steun. Ook Plaatselijk Belang heeft een verzoek gekregen voor een bijdrage. “Met het geld
van PBB willen we de bewegwijzering en de prijsbordjes van de lichtroute
opknappen”, vertelt Van Dijk. “Verder moet er natuurlijk prijzengeld zijn.”

Traditionele en nieuwe festiviteiten

Het programma van de feestweek
is een mengeling van traditionele
Collectant gemist?
zaken en nieuwe festiviteiten. Als
Heeft u de collectant gemist, maar
vanouds maakt het Concours Hipwilt u toch een bijdrage geven?
pique deel uit van de Buitenposter
U kunt uw geld ook storten op
feestweek. Het paardensporteverekeningnummer 90.35.31.305, ten
nement vindt ieder jaar op de eerste
name van de Feestweekcommiswoensdag van augustus plaats,
sie.
zodat de festiviteiten altijd in de
vakantietijd vallen. Een beroerde
timing, vinden sommige dorpsgenoten. “Dat is misschien wel zo”, zegt Van Dijk, “maar als commissie vonden
we dat de feestweek onlosmakelijk is verbonden met het Concours Hippique.”
Een spectaculair nieuw onderdeel is het bungy-jumpen. Ook de locatie
van dit evenement is nieuw: dit jaar wordt het industrieterrein nadrukkelijk
betrokken bij de feestweek. “Het overleg met de bedrijven op het industrieterrein is heel positief verlopen”, vertelt Van Dijk. “Ze hadden er geen enkel
bezwaar tegen.”

Officiële opening

Niemand in het dorp zal het dit jaar kunnen ontgaan dat de feestweek is
begonnen. De feestweekcommissie heeft de officiële opening weer in ere
hersteld. “We vonden het jammer dat de week niet meer zoals vroeger officieel werd geopend. Dat gaf toch wat extra’s aan de feestweek.” Burgemeester Bernard Schmidt geeft daarom dit jaar het officiële startsein van de festiviteiten, waarbij honderden ballonnen de lucht in zullen gaan.

Voorlopig programma
Donderdag 26 juli

Oplage: 2500 exemplaren

Zondag 29 juli
Maandag 30 juli

Kopij graag getypt of op diskette aanleveren, en niet langer dan 150 woorden.
De redactie kan geen garantie geven
dat kopij wordt geplaatst. Zij behoudt
zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen of niet
te plaatsen. Anonieme stukken worden
niet geplaatst.
Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide
Voorzoom 58
9285 MR Buitenpost
tel. 0511-543197
Vragen en klachten over de bezorging:
J. Kracht, tel. 543057
Extra exemplaren zijn af te halen in
De Boekelier, It Koartling en de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda Kollum BV
tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer inleveren voor 7 mei 2001. De volgende
editie verschijnt in week 21 .

Dinsdag 11 mei werd in het bijzijn
van wethouder Postma de eerste
paal voor het nieuwe project geslagen. Hiermee werd een begin

gemaakt aan de wens van de drie
huisartsen om vanuit een centrale
plek te gaan werken. In afwachting
van de voltooiing van de bouwactiviteiten zal er tot de herfst
geïmproviseerd moeten worden. Van
der Steen zal vanaf 1 mei praktijk
houden in het medisch centrum en
voorlopig in de huidige wachtkamer
van het centrum zijn spreekkamer
vestigen. Na de uitbreiding zullen
er drie spreekkamers bijgekomen
zijn. Naast die voor Van der Steen
en voor deeltijd-huisarts Blaauwbroek ook een ruimte voor een arts
in opleiding of voor een eventuele
praktijkverpleegkundige.

Enerzijds is de collecte dus een noodzakelijke actie, bedoeld om de kas te
spekken. Anderzijds vormt de huis-aan-huiscollecte een goede graadmeter
voor zowel middenstand als feestweekcommissie. Van Dijk: “Het klinkt misschien hard, maar de vraag is wel: hoe denkt Buitenpost over haar feestweek? En: wat is het haar waard?”

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

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of kopijbus in ‘De Boekelier’
e-mail: bibupost@dolfijn.nl

Het vertrek van dokter Jan Hazenberg en de komst van zijn vervanger Frans van der Steen zal
de huisvesting van de medische
zorg in Buitenpost verder veranderen. Vanaf 1 mei zullen alle huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten onder 1 dak te vinden zijn
aan de Groenkamp. Het medisch
centrum wordt binnenkort uitgebreid met 150 vierkante meter en
zal opnieuw ingedeeld worden om
iedereen plaats te bieden.

Wat is de feestweek u waard?
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Kopij:

Eerste paal voor groter
medisch centrum geslagen

Vrijdag 27 juli
Zaterdag 28 juli

Dinsdag 31 juli
Woensdag 1 augustus
De hele week

Opening / Ballonnen oplaten / Rondrit door Buitenpost
met versierde fietsen, drumband en De Postruiters
Toerrit voor motoren / Fierljeppen
Fietstoertocht / Tennistoernooi / Pearke keatsen /
Amerikaanse trucks / Oldtimers / Motoren /
Bungy-jumpen / Ballonnen-clown / Springkussen
Ringrijden / Stands / Twee terrassen / Muziek
Kaatsen
Braderie / Voetbalwedstrijd / Oriënteringsritten
Seniorenavond in de tent
Kinderspelen, schminken en patat / Dennis Franke
Paardenmarkt / Grote jaarmarkt / Drive-in show
48e Concours Hippique / Vuurwerk

Het huisartsentrio Kok, Kruyt en van der Steen samen met wethouder Hieke
Postma symbolisch in de weer met het eerste deel van het fundament. Onmiddellijk duidelijk is wie van de drie net om de hoek komt kijken in Buitenpost.
(foto: redactie)

De Vereniging voor
Plaatselijk Belang Buitenpost
Adres:
PBB
Postbus 30
9285 ZV Buitenpost
Spreekuur PBB:
Elke derde woensdag van de maand, tussen 19.00 en 20.00 uur, in de
Openbare Bibliotheek in de Kerkstraat.
Mededelingen:
Uit de ledenvergadering van PBB, 6 maart 2001: Tijdens de vergadering
kwam de slechte staat van de weg van de Beatrixstraat aan de orde.
Wethouder Van der Ploeg heeft toegezegd dat waarschijnlijk eind dit jaar,
begin volgend jaar, een begin zal worden gemaakt met het opknappen
van het wegdek van deze straat.

Kermis
Lichtroute

Moederdag-actie van de BUVO-activiteitencommissie
Hierbij biedt de activiteitencommissie van de BUVO u een moederdagbon aan. Verzamel van 6
tot en met 12 mei zes stempels
bij één van de BUVO-winkels.
Gebruik hiervoor de onderstaande
bon. U kunt deze inleveren op
zaterdag 12 mei voor 15.00 uur
in één van de BUVO-bussen.
Na dit tijdstip worden de bussen
geleegd en na loting maakt u
kans op een behandeling bij een
schoonheidsspecialiste.

Buitenposters
Mevrouw Winsemius (94) blikt terug
op een rijk leven

door Jannie Jensma-Dijkema

Als ik iets beleef, leef ik me dat zó
in, dat ik het niet meer kwijt kan
worden... vooral de dingen van vroeger weet ik nog heel goed. Toen ik
zes jaar was ging ik met mijn vriendin Pytsje en mijn broertje Johannes van vier naar pake en beppe
om eieren te halen. Mijn moeder zei:
“Jullie nemen Johannes tussen je
in. Je mag hem nooit loslaten en je
mag geen bloemen plukken onderweg.” Bij pake en beppe mochten
we zelf de eieren rapen. “We hebben
beloofd dat we Johannes nooit los
zullen laten”, zei ik tegen beppe.
“Beloofd is beloofd “, zei beppe. Op
de terugweg, bij het boerderijtje van
Kleine Freerk, zagen we mooie pinksterbloemen. Ik wilde ze niet plukken. Toen Pytsje een paar plukte,
deed ik dat ook. Maar er was een
open beerput bij het boerderijtje en
Johannes viel erin. Kleine Freerk
had het zien aankomen en haalde
Johannes er snel met een pikhaak
uit. Johannes huilde niet. Mem wel.
Ze zei niets, ze huilde alleen maar.
Ik had veel liever een flink pak voor
de broek gehad… De volgende dag
op school zongen wij: ‘O, wij kinderen, wij leven als de vogeltjes zo blij,
want de Here zorgt voor jou en ook
voor mij’. Toen moest ik huilen. Als
ik dat versje later hoorde zingen,
dacht ik altijd aan mijn ongehoorzaamheid en aan mijn broertje dat
bijna verdronken was.

‘Ik-zelf’

Ik was het eerste meisje na de
drie jongens boven mij. Mijn broers
moesten op mij passen. Als ëën van
hen zei: “Tine, ik zal je je jasje
even aandoen”, dan zei ik: “Ik zelf.”
Later noemden ze mij ‘ik zelf’. En
dat blijft dan heel lang zo. Ik trok
veel met Johannes op. Er stond een
oude fiets in de schuur en Johannes
‘repareerde’ hem: schroeven, sleutelen en aan de wielen draaien,
allemaal fantasie. Ik moest op zaterdag de boodschappen doen voor
mijn moeder. “Wanneer doe je nou
boodschappen?” riep ze. “Ja, maar
Johannes heeft de fiets nog niet
klaar”, riep ik dan. Mijn vader hield
veel van muziek. Eens op een keer
kocht hij een orgeltje. De domineesvrouw bood aan: “Kom maar bij mij,
ik zal je leren spelen.” Haar jongens zagen dat ik zat te nagelbijten.
“Je krijgt van ons een paar nieuwe
nagels op je verjaardag”, plaagden
ze mij. Ik kon er niet om lachen. Dat
is een groot gebrek van mij: als ik
voel dat iemand mij wil beetnemen,
dan kan ik dat niet hebben.

Doorleren kon niet

Op mijn vijfde ging ik naar school

en op mijn tiende had ik de hele
school doorlopen. Op vrijdagmiddagmiddag kwam de meester altijd
bij ons om een kopje soep. Op een
keer zei hij: “Ik zou uw dochter zo
graag nog wat op school houden”.
Maar mijn vader zei: “Ik ben de
zesde slager hier in het dorp. Als ik
mijn dochter naar de stad stuur om
te leren, dan voel ik dat in de zaak”.
Als vader destijds verstandiger was
geweest, was ik niet tot mijn twintigste in Berlikum gebleven.

Tine Winsemius werd aan het begin van deze eeuw geboren in
Berlikum. Zij woonde onder andere in Leeuwarden en Drachten
en al met al bijna 20 jaar in Buitenpost. Mevrouw Winsemius
(94) woont nu in Haersmahiem. Ze kan niet meer goed horen,
niet meer goed zien en niet meer lopen, maar ze woont zelfstandig en wat ze zelf kán doen, doet ze zelf. Er zit een schat aan
herinneringen in haar geheugen. Daar kan ze prachtig van vertellen.

Levensverhalen
zijn interessant

Ik wilde heel graag naaien. Op een
keer gaf mijn moeder mij een roodbaaien hemd van vader. “Maak daar
maar een jurk van”, zei ze. Op zondagmorgen wandelde ik met mijn
vriendinnen en ik zei: “Wat vinden
jullie van mijn jurk?” “Mooi”, zeiden
ze. Maar ze wilden niet geloven dat
ik hem zelf had gemaakt. Kijk, daar
kan ik niet tegen. Ik vind het erg als
mensen niet zien hoe ik ben. Dat
is me vaak overkomen. Soms voel
ik nog wel dat het gebeurt, al ben
ik nog zo oud. Ik zou zo graag
willen dat er in Haersmahiem eens
een avond werd gehouden, waarop

foto: Harrie Slagter / redactie

“...ik zou zo graag willen dat er in
Haersmahiem eens een avond werd
gehouden, waarop ieder iets over zijn
leven kon vertellen...”
ieder iets over zijn leven kon vertellen. Ik wil graag luisteren naar
wat iemand over zichzelf te vertellen heeft. Nu luisteren we altijd naar
het verhaal van de dominee. Het lijkt
wel of niemand te veel eer mag krijgen, maar wie weet wat er dan allemaal boven water komt.

Meneer Winsemius
uitzonderlijk organist

Op mijn 16de heb ik mijn man leren
kennen. Dat was in Metslawier. Daar
logeerden we bij familie van beide
kanten. Deze mensen hadden een
winkeltje. Muoike zei tegen haar
klanten: “Morgen speelt mijn neef in
de kerk, dat is prachtig.” En dat was
het ook. Hij kon schitterend spelen,
hij was een kunstenaar. Ik heb erom
gebeden dat het wat zou worden
tussen ons. Mijn man was onder
andere dirigent van het zusterkoor
in het Diaconessenhuis. Zondagsmorgens ging het koor met een
orgeltje op een wagentje langs de

(advertentie)

deuren van de ziekenzalen. Mijn
man werkte met de oude dominee
Mak, de vader van Geert Mak, die
nu zo bekend geworden is met zijn
boeken. Ze hebben er samen voor
gezorgd dat er psalmboekjes op de
kastjes van de patiënten kwamen.
Dominee Mak had een bijzondere
trant van preken, maar dat gaf niet,
hij was heel goed voor de mensen.
Het is nu eenmaal zo, dat als de
dominee niet dondert, hij geen
enkel zieltje wint.

Geen geld voor orgelspel

Maar er werd gezongen! Om 8 uur
‘s morgens begonnen ze al. Meteen
daarna, om kwart over tien, moest
mijn man dan orgelspelen in de Koepelkerk. Dat heeft hij 28 jaar lang
gedaan, op zaterdagavond en zondagmorgen en hij wilde er geen geld
voor hebben. Mijn man speelde ook
wel in de gevangenis. “Doe het geld
voor mij maar in de collectezak”, zei
hij altijd. Er was eens een boer die
het heel erg in zijn rug kreeg. Hij
moest naar het ziekenhuis, terwijl hij
daar niet voor verzekerd was. Mijn
man kreeg in de gaten, dat de boer
niet meer naar het zingen kwam.
In het ziekenhuis zei de boer tegen
mijn man: “Door uw zingen heb ik
mijn Heiland leren kennen. Daar
hoef ik niet voor naar de kerk”. Mijn
man antwoordde: “Wat ik je geef,
heb ik eerst gekregen”. Hij gaf de
eer aan God. Dat heeft hij zijn leven
lang gedaan. “Ik krijg het om niet en
ik geef het om niet”, zei mijn man.

Gereformeerde op
doopsgezind orgel

Mijn man speelde ook wel in de
doopsgezinde kerk in Leeuwarden.
Toen bij de gereformeerden de
scheiding erdoor was en de vrijgemaakten een eigen groep werden,

hadden deze geen kerk om in samen
te komen. Ze mochten de doopsgezinde kerk gebruiken. In die kerk
stond een heel mooi orgel. Mijn
man registreerde vaak het orgel als
hij een concert gaf. George Stam,
de organist van de grote kerk, had
de zeggenschap over het orgel in
de doopsgezinde kerk. Hij vond dat
daar een goede organist op moest
spelen. Hij wees mijn man hiervoor
aan. De kerkenraad van de Koepelkerk zei tegen hem: “Dat klopt
toch niet, broeder Winsemius? Hoe
kunt u eerst in uw eigen kerk spelen
en daarna in de doopsgezinde?”
“Dan heb ik het beste van het beste
gehad”, zei mijn man.

Haat en nijd na
kerkscheiding

Ik bemoei me niet met kerken. Toen
de scheiding kwam zeiden degenen
die vrijgemaakt werden: “Wat zijn
jullie ons afgevallen! We begrijpen
niet dat jullie niet vrijgemaakt willen
zijn.” Dominee van der Woude, synodaal en dominee Hagen, later vrijgemaakt, waren zulke goede mensen.
Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet
waar het precies om ging. En ik heb
de indruk dat ik daar niet de enige in
ben. Maar wat er van die scheiding
geworden is, is haat en nijd.

Zou Christus
wel eens lachen?

Nu ik ouder word, denk ik anders
over dingen. Ik zie hoeveel verschil er
is tussen mensen. Ook in hun manier
van geloven. Sommige mensen
geloven volgens de regels van de
kerk. Dat is voor mij een aangepast
geloof. Als ik in de Bijbel lees, probeer ik de diepe gedachten erachter te begrijpen. Ik luister op zaterdagavond altijd naar ‘Laat ons de
zondag wijden’. Als er over Christus

gepraat wordt, probeer ik mij Hem
voor te stellen: zou Hij wel eens
lachen? Welke kleren heeft Hij aan?
Hoe beweegt Hij zich? Wat zou Hij
zeggen? Ik voel me nooit veraf.
Als ik het moeilijk heb, praat ik
met Jezus. Mijn avondgebed is een
gesprek met God. Ik heb soms zo’n
behoefte om met iemand te praten
die mij niet naar de mond praat. Als
ik met mensen praat, komt er vaak
geen gesprek. Vaak als ik naar de
preek van de dominee luister, denk
ik: zeg het nou eens duidelijk wat je
bedoelt. Ik mag wel iets over mezelf
vertellen, maar dan moet het over
bloed en tranen gaan en niet over
iemand die zegt: “Ik kan het zelf.”
Mensen willen graag praten over de
fouten van anderen. Maar ik denk:
als je de fouten bij de ander ziet,
heb je ze zelf ook. Dat kan niet
anders. Je moet bij jezelf beginnen
en wat ik denk dat ik kan, dat heb ik
gekregen, dat is een gave. Je kunt
zo rijk zijn met elkaar, maar soms
ben je zo arm als de mieren.

Ouderdom hoort
bij het leven

Ik heb een rijk leven gehad. Ik heb
goede herinneringen. Het is alsof ik
niets mis. Toch heb ik het wel eens
moeilijk. Ik vond het altijd zo fijn om
bezig te zijn: ik borduurde veel, ik
maakte veel kettingen van allerlei
soorten kralen en materialen, ik
kon kantbreien. Vroeger zat ik op
volksdansen, dat vond ik prachtig,
maar het allermooiste vond ik het
koor. Het begon met ‘Lytse Kreft’,
een klein koortje; mijn twee oudste
broers zaten er ook op. We deden
dan mee aan het ‘priissjongen’. Dat
werd georganiseerd in een weiland.
Toen we voor de eerste keer optraden, kregen we meteen een eerste
prijs. Later zong ik bij de oratoriumvereniging, onder leiding van Beintema. Nu kan dit allemaal niet meer.
Ik kan niet meer zien wat ik doe. Ik
ben wel doof, maar ik kan nog heel
goed naar muziek luisteren en ik
lees met luisterbanden uit Ermelo.
Muziek is een grote troost voor
mij. Ik vind dat je niet kunt vragen
of de ouderdom moeilijker is dan
het leven, het hoort gewoon bij het
leven. Het ís het leven.”

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

Volwassenenwerk vrijwilligster Lidy :
van Cursus- en Kerstmarkten
Denk je aan cursus, denk je aan Lidy Plantenga. Lidy als cursusmeester bij uitstek.
Al zo’n twintig jaar houdt ze zich daar mee bezig.
Met een clubje van vier vrouwen verzorgt Lidy het cursusaanbod voor It Koartling.
Dat is een gezellige pan, eens in de maand komen ze bij elkaar. Ze praten en kletsen
en teuten dan heel wat af . Maar er wordt ook gewerkt. Elk is ‘mentor’ van een
cursus. Ze bespreken de lopende zaken en smeden plannen voor nieuwe cursussen
voor het komend seizoen.
Om maar weer nieuwe ideeën op te doen lopen ze hobbybeurzen af, bezoeken ze
andere instellingen en houden de kranten bij. Verder houdt Lidy haar ogen en oren
goed open. Ze kent heel veel mensen op elk niveau en bij elk nieuwtje dat ze hoort,
vraagt ze zich af of ze er ook ‘iets’ mee kan doen voor It Koartling. Dat vindt ze ook
het leuke van dit werk, dat ze zo ontiegelijk veel contacten heeft.
Ach, ze vindt er heel veel leuke aspecten in. In eerste instantie alleen al de uitdaging
een cursusleider te vinden. Vervolgens de sport een cursus ‘vol’ te krijgen. Vroeger
was ze daar heel verbeten in, liep ze mensen na, achtervolgde hen in de winkels zo’n
beetje. “Maar ik ben teruggefloten, ik doe nu het rustiger aan.” De uiteindelijke voldoening is groot. Sommige cursisten komen uit hun isolement door het volgen van
een cursus, ze krijgen er nieuwe contacten door. Anderen vinden op deze manier
een nieuwe hobby. Al met al is het vrolijk werk. Je maakt volop gebruik van je fantasie en creativiteit; maar tegelijkertijd is het lekker praktisch werk.

Kinderwerk-nieuws
Nog tot eind juni is het kinderwerk actief. In de tussenliggende periode staan nog enkele fijne activiteiten gepland.
De kinderraad heeft zich stevig van haar taak gekweten. Zo
leverde een onderzoekje onder schoolgenoten het onderstaande veelzeggende gedicht en fraaie tekening van Sietske roefeldag 2001 komt er weer aan.
Dijkstra op. Binnenkort gaan de straten van Buitenpost nader bedrijven/instellingen en deelnebekeken worden op hoe schoon òf vies ze zijn. De schoon- mers, houdt deze krant in de gaten !
ste straten zullen een prijs uitgereikt krijgen, en er is een
komend nummer van de dorpskrant veel informatie van hen
te verwachten. Bovendien presenteren zij zich op hun eigen website.
2 mei: Kinderknutselclub: maak
Deze internetsite is te vinden
je eigen Willy de Windhaan voor
op http://www.kinderlines.nl/
in de tuin. Tijd van: half twee tot
homepages/kinderraad.html.
drie uur. Kosten: f 2,50.
Een bezoekje waard! Hiernaast vindt je een overzicht
16 mei: Kinderknutselclub:
van de resterende activiteiafmaken van de windhaan. Tijd
ten van het seizoen.
van half twee tot drie uur.
Tot ziens!
Kosten: f 2,50.
30 mei: Laatste knutselmiddag.
Dit is aanleiding voor een groot
feest waarin piraten de boventoon zullen gaan voeren. Bovendien is er disco en zijn er heel
veel leuke activiteiten. Meer
nieuws volgt in het volgende
nummer.

Lidy Plantenga wilde meer en groter. Ze begon met de cursussen te organiseren,
daarna de cursusmarkt, vervolgens de hobbymarkt en dan nu de kerstmarkt. Een
enorme organisatie waar ze bijna een heel jaar me bezig is. Lidy is niet te stuiten,
ze wil nog wel meer en nog groter. We moeten in spanning afwachten, wat zou ze
nu in petto hebben voor ons? Buitenpost boft maar met Lidy Plantenga.

27 juni: Roefeldag. Maak kennis
met verschillende bedrijven en
instellingen in Buitenpost. Binnenkort komt er meer informatie!

Nynke Gerritsen

17e Buurtvolleybaltoernooi

Dit jaar organiseert Volleybal Club Buitenpost
(V.C.B.) voor de zeventiende keer het buurtvolleybaltoernooi. Het is een toernooi waar iedereen
uit Buitenpost aan kan meedoen. Stel een team
samen van buurtbewoners uit dezelfde straat.
Met minimaal twee dames per team en maximaal
twee wedstrijdspelers per team. Zowel Nevoboals Dorpencompetitiespelers worden aangemerkt
als wedstrijdspelers. Ook de jeugd kan meedoen
en wel in twee aparte leeftijdsgroepen, namelijk
voor 10-12 jaar en voor 13-17 jaar.
De inschrijving moet vóór 1 mei binnen zijn
en geschiedt naar volgorde van binnenkomst!
De toernooi-avonden zijn: maandag 28 mei,
donderdag 31 mei en donderdag 7 juni. Meer
informatie en inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Grietje Riedstra, Waterlelie 10, telefoon 0511-542566 of Jeanette Hamstra, Gele
Lis 6, telefoon 0511-541891.

Tussenvoegraadsel
door Mr. B. Rein

Voeg een woord tussen de beide woorden in. Dan ontstaat zowel in combinatie met het eerste als het tweede
woord opnieuw een woord. De eerste letters van de
antwoorden vormen de naam van een gebouw in Buitenpost:
ekster 3
- opslag
Judas 7
- meester
bel 4
- aren
adem 4
- lot
adel 5
- beeld
aard 5
- moes
door 5
- boog
lak 2
- land
kerk 6
- uur
stempel 4
- vis
bloed 5
- kop
wel 4
- rum
leeuw 2
- zet
flap 3
- log
vraag 5
- tafel
rechter 4
- langer
po 4
- moedig
fun 3
- land
kleed 5
- breed
Het getal geeft aan hoe lang het te zoeken woord is.
De oplossing van de laatste puzzel:
horizontaal: zakkenroller; gemeentehuis
verticaal: zege; kamp; edel; open; leus; rijst

(advertentie)
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Inspiratie

Bedrijvigheid

TONNY GROENHUYSEN is sinds 1971 inwoonster van Buitenpost samen met Dick van der Burg woont zij op een paradijselijk plekje waar
alle soorten wilde planten groeien of hebben gegroeid of nog tot bloei
zullen komen. In een van de bijgebouwen in deze bloemenwereld heeft
Tonny haar atelier. Zij schildert. Al jarenlang volgt zij wekelijks schilderlessen in Groningen en in haar atelier vind je een enorme collectie schilderwerken en tekeningen. De meeste zijn fors opgezet, met gedurfde penseelstreken neergezet in warme kleuren. Als Tonny schildert dan doet ze
dat in volle concentratie, zeker van zichzelf, snel. Wat niet wil zeggen dat
ze niet eindeloos herstelt, bijwerkt, helemaal opnieuw begint. Tweemaal
exposeerde zij: in de bibliotheek van Groningen en bij Wilmabouw. Naast
schilderen is fotografie voor Tonny belangrijk om uitdrukking te geven aan
de manier waarop zij de wereld om zich heen waarneemt. Op haar foto’s
gaat het vaak om details, spannende structuren in wat op de grond ligt
of aan bomen kleeft: stukjes puin, mos, schors, werkingen van het licht in
water. Tonny Groenhuysen is mede-eigenares van antiquariaat Timboektoe in Groningen - zij heeft dus ook verstand van boeken.

EP Visser: “...er gaat (n)iets Winnaars Kamstraveranderen, we zijn uit ons wedstrijd in de bloemen,
jasje gegroeid...”
en de krant
Woensdag 25 april opent Visser -Electronic Partners officieel zijn zaak aan de Kerkstraat. Door een grondige verbouwing heeft het pand een ware metamorfose ondergaan. Visser is één van de twee zaken in het Noorden die
“Super-audio” apparatuur verkoopt. Hiervoor is een unieke
luisterruimte voor belangstellenden ingericht. “Het topsegment van de markt voelt zich hierdoor aangetrokken en
we wilden dit ook in Buitenpost aan kunnen bieden”, aldus
de enthousiaste eigenaar Alfred Visser, “maar uiteraard is
er voldoende aanbod voor elke beurs.” Tijdens de open
dagen van donderdag tot en met zaterdag kan het winkelend publiek alles zelf bekijken. Door de verkregen ruimte
kan het assortiment uitgebreid worden en de producten
zijn overzichtelijk opgesteld. Bovendien is er meer opslagruimte gekomen en een grotere reparatiewerkplaats.

de Binnenste Buiten-post
verbindt óók Buitenpost

In het kader van de openingsacties die Kamstra
Electroworld had georganiseerd, vonden vrijdag 6
april de prijsuitreikingen plaats. De rebus (Kamstra
75 jaar in Buitenpost) die opgelost kon worden in
de afgelopen weken, werd gewonnen door A. v.d.
West uit Kootstertille, die er met de hoofdprijs, een
televisie, vandoor ging. De tweede en de derde
prijs bleven in Buitenpost: de frituurpan ging naar F.
Schregardus en de kruimeldief naar Z.A. Touwen.
Voor de basisscholen was een ballonnenwedstrijd
georganiseerd. De schoolprijs (een geldbedrag)
ging naar de Lichtbron, die hiermee haar schoolplein wil opknappen. De 1ste prijs (radio met cdspeler) ging naar Trienke Rispens. Haar ballon
werd gevonden in Duitsland Vitte, Hiddensee. De
2de prijs, een walkman, ging naar Mirthe Boven.
Deze ballon kwam helemaal in Schleswig-Holstein
terecht. De 3de prijs, ook een walkman, werd door
Neeltje Rigtje van der Veen, in ontvangst genomen.
Pieterburen was voor haar de finish.

(advertentie)

Mei-menu in Haersmahiem
Op woensdag 16 mei wordt in Haersmahiem
‘open tafel’ georganiseerd. Het begint om 12.15
uur, opgave kan via telefoonnummer: 549898
en de kosten zijn ƒ15,00.

Meloencocktail
***
- Gegrilde zalmmoot met
Bearnaise saus
- Fricandeaulapje met
Westmorelandsaus
- Patat frites of gekookte krielaardappelen met roomboter
- Witlofsalade
- Gekookte asperges met gekookt ei
en ham
- Parijse worteltjes Sperziebonen.
***
- Advocaatbavarois met chocolade
saus

(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!

De Lauwers

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

Pedicure
behandeling
op
afspraak bij u aan
huis
Mevr. F. Wiersma
West 16
Buitenpost
Tel. 0511 542553

Job’s plantage
Het is ronduit verschrikkelijk! Tongblier in Fryslân. Al die vreselijke beelden op de televisie en nare foto’s in de kranten. En dan die arme boerengezinnen die rechtstreeks getroffen zijn door deze ramp. Tongblier is
nog niet in en om Buitenpost aangetroffen, gelukkig niet. Maar hoevelen
zitten nu te wachten op een ‘jobstijding’. Zou het werkelijk zo zijn dat het
geen kwestie meer is van of, maar van wanneer deze vreselijke ziekte
ons dorp zal bereiken? Laten we blijven hopen en bidden dat er oplossingen komen voor alle problemen die hier mee samenhangen. Vroeger
en dan bedoel ik nog niet eens zo heel lang geleden, werden de ziektes
die een veestapel overvielen anders aangepakt. Zelfs wanneer er sprake
was van een Mond- en Klauwzeerachtige aandoening liet de boer zich
niet uit het veld slaan. Een oplossing werd in zo’n situatie gevonden
in het bewust infecteren van de gehele stal. De boer liet zijn door tongblier kwijlende koe lekken over hooi dat hij later voerde aan de andere
dieren. Wanneer al het vee ziek was geworden moest er alleen nog maar
worden gewacht op het einde van de ziekte. Sommige dieren werden
niet eens ziek. Het met kwijl bevochtigde hooi functioneerde als een
soort vaccinatie. Andere boeren zochten arsenicum en broom houdende
planten in de wei, zoals Valkruid en Klein Hoefblad.
Beide planten
zijn in de Buitenposter weidegronden nog maar weinig te vinden. Dit
hangt samen met de moderne wijze van graslandbeheer. Kleine hoeveelheden Valkruid maakten als vanzelf onderdeel uit van het koeienmenu.
Bepaalde veeziektes bleven langer weg of doken nooit op. Misschien
kunnen we onze veeteelt geleidelijk terugbrengen in oude stijl. Mogelijk
kunnen we dan het leed zoals we vandaag de dag beleven voorkomen.
Tot de volgende keer,
Hans Hamers

Verenigingsnieuws

Niels Kruyt kampioen
jeugddamclub

Buitenpost: de pupillen en aspiranten van damclub Buitenpost speelden afgelopen maandag hun laatste
partijen van dit seizoen. In de onderlinge wedstrijden was Niels Kruyt de
sterkste, op de voet gevolgd door
Coby Veld. De jeugdige dammers
houden nu een zomerstop en in
september start de jeugddamclub
weer met een opleiding en onderlinge competitie.

Eindstand: 1. Niels Kruyt 2. Coby Veld
3. Bert Kiewiet 4. Mike Beulens 5. Jan
H. v.d. Heide 6. Sake v.d. Bij 7. Paulus
Hamstra 8. Meent S. Pilat 9. Laurens
Nutma 10. Sander de Boer 11. Jelmer W.
Brinkman 12. Jan F. de Vries 13. Joyce
Zwiep

FietsToerClub
Avondtochten

(foto: eigen foto)

de Vries, telefoon 0511-541444.
Dankzij vele sponsors kon er weer
een attractieve agenda worden
gemaakt. Het wedstrijdschema ziet
er als volgt uit:
Ledenpartijen
5 mei, 11.00 uur, K.N.K.B. 50+; 20
mei, 12 uur ledenpartij; 26 mei, 10
uur, Schoolmeisjes K.N.K.B.; 3 juni,
12 uur, ledenpartij; 10 juni, 10 uur,
federatiekaatsen; 24 juni, 12 uur,
Aludon partij; 15 juli, 12 uur ledenpartij; 28 juli, 11 uur, Pearke keatsen; 29 juli, 11 uur, Feestweekpartij; 19 augustus, 12 uur, ledenpartij;
2 september, 12 uur, ledenpartij +
barbecue voor leden en donateurs
Jeugd
18 mei, 17.30 uur, federatiepartij; 6
juni, 17 uur, ledenpartij; 20 juni, 17
uur, ledenpartij; 4 juli, 17 uur, ; 2
augustus, 17 uur, ledenpartij

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 verenigingen dat mensen er zoveel voor over hebben? Daar proberen we hier achter te
komen en oordeelt u zelf, misschien voelt u er wel voor om deel uit te gaan maken
van zo’n vereniging of organisatie, want leden zijn in alle gevallen van harte welkom.

Volkstuinvereniging Buitenpost:
“Tuinieren is vrijetijdsbesteding”

Zaterdagochtend 10 uur. De zon
schijnt, er staat een fris windje en
het is er heel erg stil. Ik dacht dat dit
het juiste tijdstip was om eens een
kijkje te nemen op het nieuwe volkstuinencomplex, achter het industrieterrein. Keurige akkertjes liggen in
rijtjes naast elkaar te wachten tot ze
over een paar weken groen gaan
kleuren. Milieuvriendelijk tuinieren
staat voorop, dat betekent dat er
geen gif wordt gespoten. De grond
is dan ook uitstekend op de nieuwe
plek. De wijze waarop de familie
Klok tuiniert is een verhaal apart. Zij
hebben zich verdiept in het alternatief tuinieren. Mevrouw Klok vertelt
dat hun stukje grond er anders uit-

ziet dan de rest. “De essentie van
het alternatief tuinieren is het bedekken van de grond. Wij spitten niet
twee steken diep, zoals iedereen
doet, maar we woelen ongeveer 8
cm om. Daardoor wordt het bacterieleven niet steeds ondersteboven
gekeerd. Het is ook een stuk minder
hard werken. Daarnaast bedekken
we de grond met restafval of zeewier. Vorig jaar kon je al duidelijk
verschil zien, de grond was heel
zacht, rul met veel wormen er in.
We hoeven door het bedekken ook
veel minder te gieten, want de grond
houdt het vocht beter vast. We zijn
nu helemaal om, we zijn ook niet
van die noeste werkers, wij zijn

Sjoerd van der Steen:
jong tafeltennistalent
van het jaar

jes Junioren Marta Boonstra (met
Aycha Bleeker, ttv Dokkum) (2e);
Kadetten OedsWillem Miedema en
Jelle Bouwer (1e); Pupillen Bert
Kiewiet en Thies Wiersma (1e);
Welpen Jan Harm v.d. Dool en Harry
Reitsma (1e), Arjan Wiersma en
Sjoerd v.d. Steen (2e).

De Friese Jeugdkampioenschappen
Tafeltennis in De Houtmoune telde
dit jaar 107 deelnemers. Sjoerd
van der Steen van TTV Bulthuis/
Buitenpost won de wisselbeker voor
meest talentvolle jonge speler van
het jaar. Bij de jongens Junioren B
werd Arnoud Meyer (Bijlsma FTTC)
Fries kampioen. Ellen Postma, ook
van Bijlsma/FTTC prolongeerde bij
de meisjes Junioren A/B haar titel als
Fries kampioene eveneens. De Buitenposter tafeltennisvereniging kijkt
terug op een geslaagde dag en
denkt erover om het volgende jaar
deze kampioenschappen weer te
organiseren.
Bij het dubbelspel behaalde TTV Buitenpost de volgende prijzen: Meis-

Onze eerstvolgende tocht is op 16 mei,
de eerste van de Kapenga-avondtochten. Ook deze tocht zal onder andere
starten in The Point, tussen 18.00 en
18.30 uur. Deze tocht van 30 km is
altijd bepijld. Wij wensen alle fietsers een
goede en zonnige fietstocht toe en heten
iedereen welkom bij onze fietstochten.

meer kijkers. Dit jaar heb ik ook
alleen maar bloemen, het hoeft niets
op te leveren.” Deze manier van
tuinieren is volgens mevrouw Klok
heel geschikt voor mensen die wel
geïnteresseerd zijn, maar het niet
zo zien zitten om veel lichamelijke
arbeid te verrichten.
Vroeger bestond de volkstuinvereniging uit wel 150 leden. Tegenwoordig zijn dat er nog 25. De gedwongen verhuizing is niet zo soepel verlopen en dat heeft weer een aantal
leden gekost. De tuinders beschouwen het tuinieren absoluut als recreatie. “De gemeente ziet ons nog
altijd als agrariërs, maar er is duidelijk een verschuiving merkbaar. De
nadruk komt steeds meer te liggen
op het kweken van bloemen, pompoenen en sierkalabassen.“ De heer
Langhout drukt mij een paar keer
op het hart toch te vertellen dat het
echt genieten is in deze omgeving.
En hij heeft gelijk: het is er ook
werkelijk prachtig. Je hebt er een
schitterend uitzicht over de weilanden. Als straks eind mei de nieuwe
weg is aangelegd is het complex
ook beter bereikbaar. Er liggen nog
genoeg stukjes grond te wachten
om bewerkt te worden. De kosten
zijn nihil en uw gezondheid vaart
er wel bij. Wat is er mooier dan
na een drukke werkdag te onthaasten op uw eigen stukje volkstuin?
Belangstelling? Dan kunt u contact
opnemen met de heer de Jong, tel.
544423.
Froucke

man wisten allen, in verschillende
categorieën, bij de eerste 10 te eindigen. Bij de meisjes werd Lara
Kruyt 3de en plaatste zich hiermee
voor het Fries Kampioenschap in
Harkema.

Nog een succesje

Bij het enkelspel: Jongens Junioren
C Shakeeb Zahir (2e); Jongens
Kadetten B/C Oeds Willem Miedema (2e); Jongens Pupillen C Bert
Kiewiet (2e); Jongens Pupillen D
Sven de Haan (2e).

Tijdens de plaatsingswedstrijd op 17
maart voor junior en senior dames
wist Wietske Niemeijer zich te plaatsen voor de Friese Kampioenschappen in Lemmer op zaterdag 7 april.
Samen met Rikst Janne de Haan
turnde zij de beste vloer oefening.

Jelmer Bil Fries
kampioen turnen

Wedstrijd-doedag.

Zaterdag 24 februari 2001 turnden
de jongens hun 3de finale wedstrijd
in IJlst en de meisjes de plaatsingswedstrijd in Dokkum: beide voor
het Fries kampioenschap. Jelmer
Bil was bij de plaatsingswedstrijden
beide keren al 1ste geworden, dus
de titel kon hem bijna niet ontgaan.
Met een verschil van bijna 2 punten
op de nummer 2 werd hij Fries
kampioen in de categorie Jeugd,
niveau 6. Ook Metske Kooistra, Bas
Rusticus en Jelmer Wietse Brink-

De wedstrijd-doedag regio Noordoost Friesland werd op 10 maart
gehouden in Sporthal De Houtmoune. Dit was een belangrijke dag
voor de meisjes van 6-8 jaar, want
dit was hun eerste kennismaking
met wedstrijden. Op een wedstrijddoedag zijn 3 wedstrijden voor leeftijd en niveau. Van alle leeftijdsgroepen en niveaus mag degene
die op de eerste plaats eindigt naar
de finale in mei. Voor M.A.A.S. zijn
dat geworden: Rianne Faber, Wieke
Ristimaki, Jacqueline Dam en Karin
Rinsma.

Kaatsen in Buitenpost

De kaatsclub Buitenpost, opgericht
op 14 september 1906, begint ook
weer te ontwaken. Het wedstrijd programma is weer klaar en de trainingen zijn weer gepland. Deze trainingen beginnen voor de senioren
op dinsdagavond 1 mei om 19.00
uur op het veld aan de Parklaan.
Voor de jeugd is de woensdagavond
gereserveerd en de aanvang hiervan is op 2 mei om 18.30 uur.
Nieuwe leden, zowel senioren als
jeugd zijn van harte welkom. U kunt
zich aanmelden bij secretaris Foppe

(foto: eigen
foto)

De 1e en 2e prijswinnaars van het enkelspel. Op de voorgrond de Friese
kampioenen Arnoud Meyer en Ellen Postma en ‘Jong talent van het jaar’
Sjoerd van der Steen.
(foto: Harrie Slagter/redactie)

