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Vrijwilligers?!
De inwoners van Twijzel kunnen
naar alle verwachting in de nabije
toekomst ook een dorpskrant op de
mat verwachten. Tijdens de afgelopen jaarvergadering van plaatselijk
belang Twijzel werd de wens uitgesproken om een dorpskrant in het
leven te roepen. In de vergadering
in Twijzel werd echter wel duidelijk
dat het geen eenvoudige zaak is om
een dorpskrant op te starten en uit
te geven. Waar vindt je de vrijwilligers die zich hier voor willen inzetten?
Zo’n vier jaar geleden kwam PBB
met hetzelfde initiatief: Buitenpost
moest een dorpskrant krijgen. En
zie, De Binnenste Buiten ligt hier
voor u. Elke maand kunt u weer
lezen over het wel en wee in Buitenpost. De redactie en alle andere
medewerkers zijn enthousiaste Buitenposters die de taak op zich
hebben genomen om het Buitenposter nieuws bij hun dorpsgenoten
te brengen. De één schrijft redactionele stukken, een ander onderhoudt contacten met verenigingen
en bedrijven, weer een ander zorgt
er voor dat de krant er elke maand
weer verzorgd uitziet, en de laatste
schakel trotseert weer en wind om
de krant in alle brievenbussen in
Buitenpost terecht te laten komen.
Het is elke maand weer een hele
opgave. Deadlines moeten worden
gehaald. De medewerkers van De
Binnenste Buiten zijn echter stuk
voor stuk vrijwilligers. Het werk voor
de krant gebeurt naast een volledige
baan en/of andere functies. Er wordt
wel eens verwacht dat een redactielid stante pede op komt draven
bij een evenement of vergadering.
Ondanks de beste intenties is dit
niet altijd mogelijk. Daarom ziet de

Vergrijzing in zwart-wit
Het werk aan de nieuwe seniorenflat aan de Parklaan begint vorm te krijgen. Op de grond van de voormalige
Mavo heeft de schooljeugd plaats gemaakt voor een voorziening voor ouderen. In de planning zullen de nu eerste
zichtbare omtrekken omstreeks half december gevuld zijn met 24 nieuwe, ruim voorziene en luxe appartementen.
Na de realisatie van de Bouhof aan Voorstraat en de Molenhof aan de Molenstraat is dit project voorlopig de
kroon in het voorzieningenpakket voor ouderen in Buitenpost van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Ook
elders wordt met het oog op de groeiende gemiddelde leeftijd van de bevolking steeds meer aangepaste bouw
gepleegd. De belangstelling voor het complex overtreft overigens nu al verre het aanbod.
redactie zich zelf graag als spil en
doorgeefluik. Ze vraagt de inwoners van Buitenpost haar dan ook
zo goed mogelijk op de hoogte te
houden. Het tijdig doorgeven van
aankondigingen van evenementen
en inleveren van kopij zorgt voor een
optimale organisatie van de krant.
Uw ‘vrijwillige’ bijdrage wordt zeer
gewaardeerd.
De redactiea

Gooi het eruit
en
gooi het erin!

Hou ons
op de hoogte

De Feestweek komt op gang
Van de
feestweekcommissie
De Lichtroute
Er hebben sinds de vorige keer zich
weer een aantal straten opgeven
voor de lichtroute. Van degene die
een tuin willen showen heeft zich
nog niemand gemeld maar dit kan,
evenals voor de lichtroute tot een
week voor de feestweek.
Wij zijn nog steeds bezig met
de voorbereidingen voor de onze
inbreng in de feestweek zoals het
rond krijgen van de financiën en
een tweetal jury’s. Hieronder nogmaals het adres en telefoonnummer
waar de straten en de tuiniers zich
kunnen opgeven:
N. vd Meulen
Dr Wumkesstraat 43
Tel: 543147
Email: n.van.der.meulen@chello.nl
p.s.
kijk ook eens op de site van onze
bu u r t ve r e n i g i n g : h t t p : / / h o m e. h e t n e t . n l /
~twhaiwum/index.html <http://www2.dolfijn.nl/
cgi/redirect?URL=http%3A//home.hetnet.nl/
~twhaiwum/index.html>

Langs deze weg willen wij alle collectanten bedanken voor hun hulp
bij de lijstcollecte t.b.v. de feestweek
van Buitenpost.
De totale opbrengst is F 4.982.35
Wij als feestweekcommissie zijn
zeer blij met dit schitterende bedrag
en gaan dan ook proberen een
geweldige feestweek voor u te organiseren.
Ook Plaatselijk Belang willen wij
bedanken voor hun gulle bijdrage
vanuit het leefbaarheidsfonds. Van
PBB hebben wij namelijk F 1000,00
ontvangen, dit bedrag zal gebruikt
worden als prijzen geld voor de
mooiste tuinen en straten in de feestweek, de rest van dit bedrag wordt
gebruikt om de wegwijzer bordjes
voor de lichtroute op te knappen c.q
te vervangen.
De Haan zonwering en kunststofkozijnen te Stroobos heeft inmiddels
toegezegd de kraan die nodig is bij
het Bungy jumpen te betalen.
Vanaf nu zullen wij u via de Binnenste Buiten op de hoogte houden van
de laatste ontwikkelingen.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Marjan Blauw

Oproep voor
eigenaars van
oldtimers, bijzondere
auto’s en motoren
Op zaterdag 28 juli organiseert de
feestcommissie de eerste American Truck, Car en Bike Meeting.
Hier komen veel mooie en bijzondere amerikaanse auto’s en
motorfietsen op af die het bezichtigen absoluut waard zijn. Ook
voor u is er de mogelijkheid uw
oldtimer of bijzondere auto of
motor te laten bewonderen. De
feestcommissie heeft voor deze
deelnemers een aparte categorie
georganiseerd, waar tevens een
prijs aan is gekoppeld. Als u
mee wilt doen, dient u zich op
te geven bij de feestweekcommissie. Voor meer informatie en
aanmelding kunt u contact opnemen met Edwin Hoving, tel. 0511
542566. De commissie hoopt op
een grote deelname!
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“Niemand hoeft de boot te missen.“
Bij Raderwerk staat de mens centraal.

- Mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen is benoemd tot nieuwe rector
van de christelijke scholengemeenschap Lauwers College. Zij volgt
drs. J. Lawerman op, die met fpu
gaat.
- Kinderen van de az school ‘t
Pallet krijgen ook dit schooljaar
zwemles in De Kûpe. Rotary International Lauwersland heeft hiervoor
geld beschikbaar gesteld. Vanwege
het vele water in Nederland is het
belangrijk dat de asielzoekerskinderen leren zwemmen.
- In de hal van het gemeentehuis is
tot en met 31 mei nog een expositie
te bewonderen van houtsculpturen
en kleibeelden van Etsje de Haan
uit Dokkum.
- Vanwege het MKZ-virus lagen er
bij de ingang van het gemeentehuis
ontsmettingsmatten. Het citroenzuur
in het ontsmettingsmiddel tastte
echter de plavuizen aan in de hal
van het nieuwe gemeentehuis. Door
oud tapijt uit te rollen in de hal werd
verdere beschadiging voorkomen.
- De peuters van De Krobbekûle
konden tijdens een voorstelling van
poppentheater Ronzebos genieten
van hun tv-held ‘Tomke’. ‘Tomke’ is
een tekenstrip van Omrop Fryslân
TV. De voorstelling was de afsluiting van het seizoen 2000-2001van
voorleesproject ‘Ga jij een verhaal
vertellen?’.
- Het 121⁄2- jarig bestaan van de
dagopvang ‘Nieuw Herbranda’ was
de aanleiding om de vele vrijwilligers van de opvang in het zonnetje te zetten. Alle vrijwilligers kregen
als dank voor hun enorme inzet
uit handen van wethouder Hieke
Postma een bloemetje en een oorkonde uitgereikt.
- Leerlingen van het AOC Buitenpost
hebben onder leiding van professionele instructeurs skate-les gehad.
Het initiatief van viel zeer goed in
de smaak bij de leerlingen. Het doel
was de kans op ongelukken te verkleinen.
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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.

Sinds een klein jaar is er in Buitenpost een prachtig project in ontwikkeling: Raderwerk. Raderwerk
is een organisatie voor mensen
die maatschappelijk gezien tussen
de wal en het schip zijn geraakt.
Mensen die financiële problemen
hebben, mensen met een lager
opleidingsniveau, een verslavingsprobleem of die al jaren werkeloos zijn. Allemaal zijn ze
welkom. Raderwerk is een door
de gemeente opgezette organi- Een pronkstuk in de hal van Raderwerk. Een
satie die deze mensen opvangt, voor een het grootste deel opgeknapte stalen
ze begeleidt en probeert ze weer plezierboot.
een doel in het leven te geven.
Deelnemers krijgen de mogelijkheid om werkervaring op te doen, zodat ze uiteindelijk weer hun plekje in
de maatschappij kunnen innemen. Ook wordt aandacht aan de dagelijkse
beslommeringen besteed. Locatiemanager Cor de Kok vertelt: “Mensen die
al jaren thuis hebben gezeten of zelfs Buitenpost nooit uitkomen, komen
hier weer tot bloei. Ze willen zo ontzettend graag, maar hebben op een
bepaald moment in hun leven de boot net gemist. Dan komen ze in een
moeilijke situatie terecht en wordt het van kwaad tot erger. Bij Raderwerk
gaan we uit van de mensen zelf. Wat willen ze zelf?”
Het pand, dat gevestigd is op
het industrieterrein van Buitenpost, wordt door de deelnemers
zelf opgeknapt. Zo leren ze ervan,
het creëert een band en mensen
zijn er trots op dat ze dit voor
elkaar krijgen. De deelnemers
moeten in principe 32 uur per
week aanwezig zijn. De 5de dag is
vrijwillig, maar ook die dag komen
de meeste mensen werken. Bij
Door bedrijven geschonken oude computers Raderwerk wordt alles aangeworden voor eigen gebruik weer gerepareed. pakt. Er is een kringloopwinkel
toto: redactie
waarvoor verschillende goederen
opgehaald en vaak gerepareerd
moeten worden. Er is een computerafdeling waar niet alleen oude computers uit elkaar gehaald worden, maar deelnemers ook kunnen leren typen of
een poosje gaan internetten. Ook wordt er voor het bedrijf ernaast productiewerk verricht. Tijdens een rondleiding door het pand, komen we door de
prachtig beschilderde kantine, waar door een deelnemer net de laatste plavuizen worden gelegd. In een andere ruimte staat een opgeknapt tuinhuisje
die ook al weer is verkocht en verderop werkt men aan een boot. Het is
duidelijk alle klussen zijn welkom. “Als er, volgens de Kok, mensen in Buitenpost zijn die geholpen moeten worden met iets, of die nog meubels of
andere zaken hebben die weg kunnen, dan wil Raderwerk daar graag van
op de hoogte worden gebracht. Misschien kunnen we wat voor elkaar betekenen”. Zo snijdt het mes aan twee kanten: goederen worden hergebruikt,
mensen worden geholpen, en dit bedrijf biedt mensen een fijne werkplek.
Raderwerk geeft zorg op maat en is gericht op de mens. Het is duidelijk. Bij
Raderwerk hoeft niemand de boot te missen.
De redactie

Kopijverzorgers,
Maak het uzelf en ons gemakkelijk:
Let op de kopij-inleverdatum;
deze staat in het Colofon!

Oplage: 2500 exemplaren
Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of kopijbus in ‘De Boekelier’
e-mail: bibupost@dolfijn.nl
Kopij graag getypt of op diskette aanleveren, en niet langer dan 150 woorden.
De redactie kan geen garantie geven
dat kopij wordt geplaatst. Zij behoudt
zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen of niet
te plaatsen. Anonieme stukken worden
niet geplaatst.
Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide
Voorzoom 58
9285 MR Buitenpost
tel. 0511-543197
Vragen en klachten over de bezorging:
J. 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 11 juni 2001. De volgende
editie verschijnt in week 26 .

PANTA RHEI

(De Dijkhuisterweg)

In het plaveisel vallen gaten,
in de coulissen worden imposante wilgen,
grijze koningen, geveld. volgt?
Weg gesloten voor doorgaans
ontoelaatbaar gemotoriseerd verkeer.
En zulk verkeer bestaat hier nou, zo’n 80 jaar?
lawaaierig ukje in het bijna 10 maal oudere
bestaan van deze weg.
alles stroomt, niets blijft hetzelfde.
niets? nee, iets blijft: een zichtbaar spoor
getrokken in de tijd.
door deze weg is er een band
met wie hier eerder woonden,
al vele eeuwen lang.
En elke bocht in deze oude dijk
is als een uitroepteken
in het gesprek tussen natuur en mens.
een zomerdag, ik fiets wat rond
en kom weer uit bij deze weg hier,
(nu aan de andere kant, daar heet hij anders
en hoort ook bij een ander dorp)
het zonlicht wenkt,
en via alle bochten, (o, wisselend vergezicht),
glijd ik, weer net als vroeger, achterop bij moeder,
een woordeloos, tijdloos wonder binnen.
Tonny Groenhuysen

Spannende avond in de bibliotheek

Juni is de ‘Maand van het spannende boek’. Reden voor onze bibliotheek en
boekhandel De Boekelier een bekende misdaadauteur naar Buitenpost te
halen. René Appel, die inmiddels behoorlijk wat boeken op zijn naam heeft
staan, komt dinsdagavond 29 mei naar onze bibliotheek.
Bibliotheekdirecteur Dick Huitema is erg in zijn nopjes met de komst van
de misdaadauteur naar Buitenpost. “Ik heb zelf boeken van hem gelezen
en ik vind het een goede schrijver”, aldus Huitema. De hoofdpersonen in
Appels boeken zijn vaak gewone mensen die betrokken raken bij een misdrijf. “Appel laat zien dat mensen zoals jij en ik door omstandigheden in
staat zijn om een moord te plegen. En hij beschrijft dat heel overtuigend.”

Prijswinnaar

René Appel is vijf keer genomineerd geweest
voor de Gouden Strop, de prijs voor het beste
Nederlandstalige spannende boek. In 1991 won
hij deze prijs, voor zijn boek ‘De derde persoon’.
U vindt dit boek, samen met het andere werk van
Appel, op de planken van onze bibliotheek.

Vervolg bij voldoende belangstelling

Als het aan de bibliotheek ligt, is de komst van de
misdaadauteur niet een op zichzelf staande acti- Misdaadauteur René Appel
viteit, maar wordt er vaker iets dergelijks georganiseerd. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de belangstelling van
de dorpsbewoners. Dus: zin in een spannende avond? Om de entreeprijs
hoeft u het niet te laten: vijf gulden, waarbij de koffie is inbegrepen. Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de bibliotheek en De Boekelier. De avond
begint om half acht.

Groeten uit Thailand
Esther Terpstra (18) verblijft sinds 19 maart in Thailand, waar ze meewerkt aan een ontwikkelingsproject van de stichting ASF. Ze stuurt De Binnenste
Buiten regelmatig een e-mail waarin ze vertelt over
haar belevenissen.

E-mailbericht 24 april 2001
19 Maart ben ik geland in Bangkok, de hoofdstad
van Thailand. De coördinator van AFS bracht me
naar Prachinburi, dat is de stad waar ik woon.
Ik ga daar Engelse les geven op een basis- en middelbare school. Het
Engels van de meeste leraren is niet al te best. Dus hadden ze mij
gevraagd of ik hun een beetje Engels wilde geven. Dat was leuk om te
doen. Mijn coördinator hielp met de vertaling in het Thais, dat nog niet al
te best is. Ik heb een week lesgegeven, daarna was er geen tijd meer.
Rijden op een olifant
In Ajutthaya, de oude hoofdstad van Thailand, ontmoette ik de andere
AFS’ers. Ik was al eerder in Ajutthaya geweest, want de familie van mijn
moeder woont daar. Dus voor mij was niet alles nieuw. Dit keer heb ik olifant gereden, dat was grappig. We hebben hier zes dagen doorgebracht.
’s Ochtends kregen we Thaise lessen: over cultuur en taal, maar ook
over methodologie en lesgeven op scholen.
‘Bleekgezicht’
Van 13 tot 16 april wordt het Song Kran-festival gevierd, Oud en Nieuw.
Ze vieren oud en nieuw twee keer: op 1 januari en nu dus. Het jaar wisselt op 1 januari. Ze leven hier in 2544.Het jaar 0 is het jaar dat Budha is
overleden. Het Song Kran-festival staat in het teken van water. Op 13 en
14 april zijn we met de pick-up-auto door de stad gereden. Met een bak
water tussen ons in en de waterpistolen klaar. Het was een groot waterfestijn. Tussen de auto’s door liepen mensen met kalk rond. Dit smeerden ze op je gezicht. Ik was nogal vaak de pineut, want als buitenlander
val je wel op. Maar dat mocht de pret niet drukken.
Vader is legercommandant
Ik woon in Prachinburi in een militair kamp. Mijn ‘vader’ is commandant in
het leger, mijn ‘moeder’ werkt op een bank. Ik heb een ‘zusje’ (10) en een
‘broertje’(3). In ons huis woont ook nog een babysitter die de kinderen
verzorgt en het huishouden doet. De familie is ontzettend aardig voor mij,
zoals alle mensen in Thailand. Ze spreken een klein beetje engels, maar
het redt zich wel.
Thailand is heel mooi. Nu is het zomer, zo’n 40 graden overdag. Met
thuis hou ik contact via sms en internet. Af en toe bellen we met elkaar,
maar dat is ontzettend duur. Ik mis ze wel en ik mis de Nederlandse
taal.
E-mailbericht 5 mei 2001
Twee weken terug hielden ze in het militaire kamp waar ik woon een
tiendaags kamp voor de kinderen.
Ze hadden mij gevraagd of ik een dag Engelse les wilde geven. Dat vroegen ze de avond voordat ik het moest doen. Het waren 50 kinderen in de
leeftijd van 4 tot 16 jaar. Dat maakte het er ook niet makkelijker op. Maar
ik heb het gedaan. In het begin ging het wel wat stroef, maar later ging
het steeds beter.
Verjaardag zonder cadeaus
Die dag was mijn Thaise zusje ook jarig; zij zat ook in de groep. In Thailand vieren ze de verjaardag niet met cadeaus; eigenlijk vieren ze het
helemaal niet. We hebben voor haar gezongen en zij heeft getrakteerd.
Maandag, dinsdag en woensdag heb ik een klas van 50 leerlingen. De
leerlingen zijn 14 jaar oud. De rest van de dag kan ik meehelpen met
de andere Engelse lessen. Donderdag en vrijdag ga ik naar de basisschool. Wat ik daar moet doen, hoor ik nog. En dinsdag na schooltijd krijg
ik massageles in het ziekenhuis.
Groetjes vanuit Thailand,
Esther

Buitenposters
Marjan Blauw:
gek op kinderen èn op korfbal

Kinderen en korfbal zijn heel
belangrijk in mijn leven. Het werk
is natuurlijk ook altijd belangrijk
geweest, maar het sporten misschien toch nog wel meer. Toen ik
mijn eerste aanstelling in Buitenpost kreeg - aan de kleuterschool was dat maar voor één dag in de
week. Daardoor kon ik ook nog
veel andere dingen doen: ik gaf
sporttrainingen, was coach, werkte
mee aan een krantje en zat in de
organisatie van sportevenementen
in Friesland.

Organiseren zit in het bloed

door Jannie Jensma-Dijkema

aan een goede teamgeest, daar
steek ik veel tijd in door bijvoorbeeld
attent te zijn als iemand jarig is of
ziek is. We organiseren veel dingen
en daar genieten we met elkaar
van. Als ik zie dat mensen genieten, geniet ik zelf ook. We maken
veel lol, maar we hebben ook serieuze gesprekken. Ik kan trouwens
wel een heel boekwerk schrijven
over mijn favoriete sporten: kaatsen, zwemmen, volleybal, maar het
meest natuurlijk over korfbal.

dieren, onder andere schapen. Het
gebeurde nog wel eens dat er een
schaap over de omheining sprong.
Ik moest dan zorgen dat ik het dier
weer in het weiland kreeg. Zo was
er eens een ram losgebroken; ik er
achteraan. Het beest was koppig en
het duurde niet lang of het zat achter
mij aan. Ik ben toen het kippenhok
ingevlucht en heb daar gewacht tot
iemand mij kwam verlossen.

Gevangen tussen
de slagbomen

In mijn dorp was korfbal heel belangrijk. Ik wilde er op mijn zesde al op,
maar het mocht pas op mijn achtste.
Ik heb wel eens meegedaan aan
selectiewedstrijden voor het Friese
elftal, maar ik speelde het best in
mijn eigen vereniging. Ik was jarenlang aanvoerster bij DTS in Surhuizum en later bij de Flamingo’s.
Vanaf mijn 8ste zit ik bij het korfbal,
het is een stuk van mijn leven. Ik
denk wel eens dat het voor kinderen van nu moeilijker is om trouw te
zijn aan een ploeg. Er zijn nu zoveel
andere dingen waar ze ook heen
kunnen.

Marjan Blauw is adjunct-directeur van de openbare school De
Mienskip in Buitenpost. Oorspronkelijk komt ze uit Opeinde
(Small.). Ze deed haar opleiding voor kleuterleidster in Drachten en later de applicatiecursus in Leeuwarden. Tweeëneenhalf
jaar was ze kleuterleidster in achtereenvolgens Murmerwoude,
Akkerwoude en Damwoude. Ze trouwde, verhuisde naar Buitenpost, kreeg drie kinderen en werkte vijf jaar lang als peuterspeelzaalleidster. Toen werd ze onderwijzeres aan de openbare
basisschool in Buitenpost.

Jong besmet met
korfbalvirus

Toen de Korfbalbond (afdeling Friesland) 75 jaar bestond, zat ik in
de jubileumcommissie. Het jubileumfeest vond op verschillende locaties plaats. Zo werd het onderdeel
jeugdkorfbal in Drachten gehouden,
met een grote picknick om 12.00 uur.
De wat oudere jeugd had een grote
disco in Leeuwarden en verder was
er nog een symposium over sport
in Tjaarda in Oranjewoud. Afsluiter
was een groot feest in Thialf in Heerenveen. Twee jaar lang hebben we
met een groep mensen gewerkt aan
de organisatie van dit evenement
voor 3000 kinderen van alle korfbalverenigingen in Friesland. Ik ben
altijd enthousiast als het om organiseren gaat. Het is een rode draad
door mijn leven wat dat betreft.
Hier in Buitenpost help ik ook mee
om activiteiten te organiseren voor
de korfbalvereniging Flamingo’s, bijvoorbeeld de familiedagen.

Als je zo met elkaar optrekt, beleef
je soms de gekste dingen. Zo moesten wij eens naar een korfbalwedstrijd en ook ik had vier mensen in
de auto. We naderden een brug en
ik zag werklui bezig. Er knipperde
een rood licht, maar ik dacht: dat is
voor de werklui, dus ik reed door.
Tot mijn grote schrik gingen de slagbomen voor en achter de auto naar
beneden. Daar stonden we dan. De
brug ging omhoog, maar wij stonden gelukkig precies op het stukje
dat niet omhoog ging. Toch was het
best nog spannend…

Fanatieke korfballer

“...Onze hele familie is bij korfbal betrokken zaterdags zijn we de hele dag op het veld te vinden...”

Onze hele familie is bij korfbal
betrokken - zaterdags zijn we de
hele dag op het veld te vinden. Zelf
korfbal ik niet meer. Ik ben gestopt
omdat ik meerdere blessures heb
gehad en ik het moeilijk vind om wat
rustiger aan te doen met korfbal. Ik
was altijd heel fanatiek op het veld.
Tot mijn veertigste heb ik in het
eerste team gekorfbald. Nu zit ik in
de technische commissie. Ik beheer
het wedstrijdsecretariaat, ik coach
of fluit een team of ik ga kijken bij
mijn man en kinderen.

Net een groot
familiegebeuren

Na de wedstrijd is het altijd heel
gezellig met elkaar in de kantine.
Voor een club is het allerbelangrijkste: hoe ga je met elkaar om?
Korfbal is een gemengde sport, dat
geeft iets extra’s. Soms lijkt het wel
een familiegebeuren waar je leert
rekening met elkaar te houden. Er
zitten ook kinderen van mijn school
op korfbal. Als het kan, ga ik altijd
even kijken. Ik hecht veel waarde

In de put - letterlijk

Nog zo’n raar verhaal was bij mij
thuis. Op een keer zou ik de ramen
lappen en ik wilde water halen uit de
regenput. De emmer gleed echter
uit mijn handen en viel in de put. Ik
ging voorover hangen om de emmer
te pakken, maar dat lukte niet. Ik

liet mij dus langzaam op de kop in
de put zakken, totdat ik de emmer
te pakken had. Maar toen moest
ik mezelf weer omhoogdrukken en
dat kreeg ik niet voor elkaar. Ik
was doodsbenauwd om in de put te
vallen. Voor voorbijgangers moet het
wel een heel gek gezicht geweest
zijn: twee benen die recht omhoog
uit een put staken. Na ongeveer een
kwartier is het me uiteindelijk gelukt
weer uit de put te komen. Toen
heb ik wel even op adem moeten
komen.

Kippenhok toevluchtsoord

Van origine kom ik niet in Buitenpost. Mijn wortels liggen in Opeinde,
bij Drachten. Daar heb ik natuurlijk
veel herinneringen aan, ook de
nodige grappige. We hadden veel

(advertentie)

Actief in Buitenpost

Ik ken Buitenpost goed door de
school, door het korfbal en door de
Fryske Krite, waar ik secretaris van
ben. Al deze dingen hebben een
eigen cultuur, zijn weer anders. Ik
heb altijd graag toneel willen spelen.
De laatste jaren heb ik twee keer
meegespeeld in het sprookje voor

kinderen. Leraren in het noordoosten van Friesland studeren een
toneelstuk in voor kinderen uit de
regio en spelen dat zes keer achterelkaar in De Colle. Het zou heel
leuk zijn als er hier in Buitenpost
meer culturele activiteiten zouden
komen.

Niet te snel oordelen

Ik vind het prettig om met kinderen
om te gaan. Juist de heel jonge kinderen zijn open en eerlijk - dat vind
ik belangrijk. Door de jaren heen
heb ik veel contact met ouders.
Voor mijn gevoel wordt het steeds
belangrijker om samen met ouders
op één lijn te komen. Ik praat met
hen over hun kinderen, ook wel
over de leefregels van kinderen. De
maatschappij van nu is zo gevarieerd, biedt zoveel aan kinderen dat
het moeilijk is om regelmaat te organiseren voor kinderen. Ik probeer
goed naar ze te luisteren en op hen
in te gaan. Ouders willen het beste
voor hun kinderen, maar als er problemen zijn moet je samen proberen daar wat aan te doen. Maar
wat is trouwens goed en wat is
niet goed? Dit soort dingen houdt
mij veel bezig. Als je meer meegemaakt hebt in het leven, leer je beter
omgaan met moeilijke dingen. Dat
geldt niet alleen voor mijn werk, het
is mijn visie op het leven. Je moet
niet te snel oordelen - een oordeel
is gauw geveld - het is de kunst om
kansen te geven en een open contact na te streven.

Leren geven en nemen

Een goede en open sfeer in ons
onderwijsteam is belangrijk voor

foto: Harrie Slagter / redactie

onze school. We werken met tien
collega’s in zes groepen voor 150
kinderen. We proberen onze methodes aan te passen aan de persoonlijkheid van de kinderen, aan het
aantal kinderen in de groep, aan
de situatie waar we mee moeten
werken, aan de maatschappij en
aan ons zelf. Centrale vraag is:
kunnen we ermee werken? En
hebben we de mensen die ermee
kunnen werken? Open staan voor
elkaar, elkaar steunen, iets voor
elkaar doen en van elkaar ontvangen, dat is wat we nastreven. Ook
de kinderen proberen we persoonlijk te benaderen. Kinderen moeten
na hun schoolwerk ruimte hebben
om dingen te doen die ze graag
willen, maar ze moeten ook leren
iets voor anderen te doen en hun
te helpen. Een kind goed begeleiden vraagt veel tijd en energie.
De voorbereidingen, het nakijken,
het werken met computers, de nietlesgebonden taken, nascholing en
het noodzakelijke vergaderen vraagt
daarnaast ook veel.

Kind moet met
plezier naar school

Er is een tijd geweest waarin alles
wat ouders zeiden wet was. Daarna
kwam een tijd waarin kinderen (te)
veel vrijheid hadden. Kinderen van
nu zijn weer anders. Kinderen van
nu moeten zichzelf kunnen redden
als de ouders werken. De tv en
de computer hebben hun invloed.
Kinderen gaan minder vaak lekker
hollen en naar buiten. Computeren
betekent binnen zitten en lang achter
elkaar stilzitten, laat naar bed. Ik loop
ertegenaan dat er minder ruimte is

voor elkaar. Kinderen zijn meer op
zichzelf.
Ouders hebben bepaalde verwachtingen van de leerprestaties van hun
kinderen. Toch gaat het er in wezen
om of hun kinderen met plezier naar
school gaan, dingen leren waar ze
belangstelling voor hebben, op de
school waar ze thuishoren. Dan ontwikkelen ze zich vanzelf op een
natuurlijke manier tot evenwichtige
mensen die zichzelf kunnen zijn.

Leren jezelf te zijn

Ik heb er lang over gedaan om
mezelf te worden. Ik heb eigenlijk
altijd te veel rekening gehouden met
anderen, waarschijnlijk om daardoor
gewaardeerd te worden. Dat mag
wel, maar je moet jezelf niet overslaan. Je kunt leren om keuzes te
maken; ‘nee’ te zeggen tegen dingen
die je niet wilt en ‘ja’ tegen wat je
wél wilt. Als je ouder wordt, verandert ook je gevoelsleven. Je ziet in
dat het leven meer biedt. Je ziet het
belang in van een goed gesprek,
je leert over je gevoel praten, naar
jezelf kijken, onder woorden te brengen wat je wel en wat je niet lukt. Al
deze ’bewustwordingen’ maken mijn
leven rijker, intenser. Voor mij is
het niet het belangrijkst wat voor
principes iemand heeft, maar wél
hoe hij op dingen reageert, erop
ingaat. Kinderen zijn daar goed in:
zij zien geen leeftijd, kinderen zien
hoe iemand is

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

Cursuswerk blikt terug op
een bijzonder goed seizoen

De in het afgelopen seizoen georganiseerde cursussen in it Koartling mochten zich dit afgelopen seizoen opnieuw verheugen in een grote
belangstelling. Steeds meer Buitenposters weten de weg naar het Koartling
te vinden.
Uitzondering binnen het programma was de cursus Engels voor
beginners. Deze had geen grote deelname, maar er was wel trouwe
opkomst. In het nieuwe seizoen zal er een cursus Engelse conversatie
worden georganiseerd. De cursus Edelsmeden werd voor de eerste maal
georganiseerd en was direct een “topper”. Maar liefst 18 personen namen
er aan deel waarvan 11 in het voorjaar aan een vervolgcursus begonnen.
Hangers, oorbellen, ringen, broches en wat niet al werden onder zeer deskundige leiding vervaardigd. De resultaten mochten er zijn. Het voordeel
van deze cursus is dat men zelf geen (duur) gereedschap hoeft aan te
schaffen. Alles in it Koartling aanwezig. Uiteraard staat deze cursus ook
voor het volgende seizoen op het programma. Luisteren naar muziek is
een cursus die niet meer uit het programma valt weg te denken.. Maar liefst
23 personen hebben de cursus gevolgd. Tweemaal hebben de deelnemers
tegen een gereduceerde prijs een concert van het NNO bezocht. Uiteraard
staat ook deze cursus het komend seizoen weer op het programma liggen
en staan vier concerten op de planner. Het Bloemschikken werd door drie
grote groepen gevolgd. Het is voor de deelnemers altijd weer een openbaring van wat ze zelf gemaakt hebt. Tekenen en schilderen is ook vaste
prik voor 2 groepen van 8 deelnemers. Eén groep wordt onderling al de
erenaam ‘de schildersclub’ toebedeeld. Deze heeft ook al enkele exposities,
ondermeer in het Gemeentehuis, achter de rug. Bovendien doen ze ook
mee aan wedstrijden. Quilten heeft het afgelopen seizoen goed gedraaid
er waren twee groepen die met veel plezier 1x per maand bijelkaar kwamen
en veel mooie dingen gemaakt hebben die straks te bewonderen zijn op de
volgende manifestatie. Torso van gaas en lood viel erg in de smaak zodat
er een paar avonden hele mooie mannetjes en vrouwtjes gemaakt werden,
ieder naar zijn eigen smaak. Kerstkaarten en kerstdecoraties werden
ook opnieuw druk bezocht. Tenslotte waren ook de éénmalige workshops
erg geslaagd. Voor sommige waren er zelfs 36 opgaven.

Opnieuw gaan binnenkort kinderen in de leeftijd van 8 tot
12 jaar in Buitenpost ‘roefelen’.
Roefelen is een woord uit het
Vlaams en betekent snuffelen.
Je zou kunnen zeggen dat de
roefeldag de gelegenheid geeft
even aan de praktijk van verschillende beroepen te ruiken.
Het is een kijkje achter de schermen van verschillende bedrijven en organisaties in Buitenpost. Deze aktiviteit, waarvan
de organisatie door het Kinderwerk van it Koartling en de acti-

viteitencommissie van de BUVO
wordt gedaan, heeft al jaren een
speciale plek op het einde van
het seizoen. Veel kinderen maken
enthousiast van de mogelijkheid
gebruik. Deze grote activiteit
vindt dit jaar plaats op woensdag
27 juni van 2 tot 4 uur. Via de
scholen zal binnenkort weer een
aanmeldingsfolder worden verspreidt. Hiermee kunnen de kinderen zich aanmelden voor deelname en aangeven welke bedrijven en instellingen hun grootste
belangstelling heeft. Het is voor
de organisatie van groot belang
dat de formulieren op tijd ingeleverd worden in it Koartling. Kinderen die niet hier in Buitenpost
naar school gaan maar wèl graag
mee willen doen kunnen een for-

Opmerkelijk
Buitenpost heeft een middenstand
die in omzet groeit
de winkelnering bloeit
de Buitenposter is een goede klant
Een onderzoek wijst uit
het assortiment is breed
dan menigeen eigenlijk weet
het winkelen vraagt om een ander besluit
Breng synergie aan en verbindt
de groepen winkels met elkaar
bereikbaarheid van het Buitenposter allegaar
is de opdracht die kopersgaren spint.
Sfeer en gezelligheid, pas de gevel aan
promoot jezelf; ga mee met de tijd
de auto hoort niet thuis in actief winkelbeleid
aan winkelend verblijven wordt dan positief voldaan.
PEVADKO

De Kinderraad steekt de
handschoenen uit de mouwen
Hallo, wij zijn de Kinderraad. We
zijn met z’n elven: Herman, Maarten, Anne, Eelke, Meent-Sytze, Greanna, Janny, Pietsje, Anneke, Renco
en Johan. We hebben een vergadering één keer in de twee weken in ‘It
Koartling’. Eelke en Janny zijn de de
juryleden van Buitenpost voor het
project “it skjinste doarp fan Achtkarspelen”. De scholen van Buitenpost doen mee aan een wedstrijd
wie het meeste afval op kan halen.
De leden van de Kinderraad maken
ontwerpen voor een kauwgomballenboom. Die boom komt in het dorp
te staan. Een paar raadsleden gaan
foto’s maken van schone en vieze
straten. Anne en Eelke maken een
website van de Kinderraad.
Na de verschillende voorbereidingen in de loop van het afgelopen half jaar
werd het tijd voor actie. Als eerste werd daarom enkele weken geleden het
stationsterrein onder handen genomen. Uit eigen onderzoek was gebleken
dat op die plek het een en ander aan een schone omgeving zou mankeren. Tijdens dit bezoek (foto bovenaan) werd een grote vuilniszak met
rotzooi door de leden opgeruimd. Voorzien van het commentaar van de
leden van de Kinderraad zal deze binnenkort aan de verantwoordelijken
worden aangeboden. Eraan vast zit de vraag in de toekomst meer zorg aan
een schone omgeving te besteden. Binnenkort zal het park (onderste foto)
doorgelicht worden en het staat nu al vast dat daar ook veel te doen is. Het
laatste bezoek zal de scholen in Buitenpost betreffen en ook daar is men
nu al gewaarschuwd voor de kritische ogen van de raad!
mulier bij it Koartling of met
de organisatie bellen. Ook voor
andere vragen kunt u op telefoonnummer 542271 of het
nummer van it Koartling
terecht.

Help mee!

Voor deze grootschalige activiteit zoekt de organisatie nog
diverse ouders die bereid zijn
een groepje te begeleiden bij
hun bezoekjes. Toezicht van
een volwassene is immers
noodzakelijk. Door middel van
het formulier kunt u zich voor
deze paar leuke en interessante middaguren opgeven.
Van harte welkom en bij voorbaat onze dank!

Flessenactie speeltuin
Barrage
De flessenactie in de buurt van de
Barrage waar de vernieuwde speeltuin komt heeft een bedrag van
f 271,- opgeleverd. Wij van de buurtverenigingen willen u daarvoor hartelijk bedanken, ook alle vrijwilligers
die mee hebben geholpen. Mocht u
nog geen flessen hebben ingeleverd
en wilt u toch graag meehelpen dan
staat er bij Super de Boer een pilaar
naast de flessenautomaat waar u
uw bon in kunt gooien.
Alvast bedankt,
de buurtverenigingen.

Garage-sale
De garage-sale van de familie
Hazenberg heeft een bedrag van
Fl. 525,- opgeleverd. De opbrengst
is inmiddels overgemaakt aan de
Nederlandse Hartstichting. Jan en
Mary Hazenberg willen iedereen
bedanken voor hun bijdrage.

Grote kinderwerk
slotactiviteit 30 mei:

Piratenmiddag
Als slotstuk van het kinderwerkprogramma van dit seizoen is er
op de laatste woensdag een groot
piratenfeest. Van 2 tot 5 uur staan
er verschillende ouderwets leuke
en spannende dingen in it Koartling op je te wachten. Je wordt
schrikwekkend mooi geschminkt,
waarna je op zoektocht in Buitenpost gaat naar de schat van Kapitein Roel Kromzwaard. Tot slot is
er het kapersfeest in de grote tuin
van it Koartling. Hoogtepunt is dan
het grote zeewatergevecht. Alle
kinderen in de basisschoolleeftijd
zijn van harte welkom! Kosten voor
deelname bedragen een f 2,50
per kind. Voor lekkers en drinken
wordt door ons gezorgd. Om het
festijn nog mooier te maken wordt
aan deelnemers gevraagd zich zo
mooi mogelijk voor de gelegenheid
te verkleden. Bovendien moet je
er rekening mee houden niet
helemaal droog thuis te komen
(extra kleren is meegenomen). Tot
slot vragen wij ook voor deze activiteit de medewerking van enkele
ouders. Heeft u enkele uurtjes over
op deze dag, geef u dan op door
onderstaande bon.

Doe mee en lever deze bon in bij it Koartling !

Ja, ik ben er bij tijdens de piratenmiddag
naam: ...............................
adres: ...............................
telefoonnummer:............................
leeftijd:...................
Ouders/verzorgers:
kunt u meedoen aan deze activiteit: ja/nee
Zorg er voor dat dit briefje voor maandag 28 mei
bij ons ingeleverd is. Dit kan in de brievenbus van
it Koartling, of op de volgende adressen: Halbertsmastraat 46, Parcours 7 of de Roede 10.

Tussenvoegraadsel
door Mr. B. Rein

Door tussen de beide woorden
een ander woord te plaatsen ontstaat in combinatie met zowel het
eerste als de tweede een nieuw
woord. Het getal geeft aan hoe
groot het te vinden woord is.
De eerste letters van de ingevoegde woorden vormen iets in
Buitenpost.
Oplossing van het
aprilnummer:
openbare bibliotheek
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Bedrijvigheid

Uitzendbureau
Werktijd bv: Een
Buitengewoon
Gewoon Bureau!

Inspiratie
Op deze foto ziet u een bijzondere tuin.. Hij is van Gré Mulder en
Gertie Papenburg hier in Buitenpost. Gertie Papenburg is leraar
Nederlands aan het Lauwerscollege sinds 1982. Vanaf het begin
experimenteert hij met de aanleg
van zijn tuin. Vroeger was hij
een echte wilde-planten-tuinier: hij
werkte volgens ecologische principes. Hij maakte bewust schaduwgedeelten in zijn tuin, hoogte- en
grondsoortverschillen, vochtige en
droge gedeelten en de bloemen
mochten a.h.w. zelf hun plekje uitkiezen. Volgens de heer Papenburg leer je zo veel planten kennen
in alle stadia van hun groei en
ontdek je hoe planten samen
groeien. Een bezwaar van zo’n
tuin is dat hij bloeit tot ongeveer 1
juli en dat hij snel vergrast. Inmiddels zijn Gertie en Gré een nieuwe

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.

tuin begonnen en hebben zij de
ecologische principes ingeleverd
voor de esthetische principes van
een tuin waarin ook cultuurplanten groeien. En zo vind je in hun
tuin prachtige combinaties van alle
soorten bloemen, waarvan sommige zeer vroeg in het voorjaar,
andere tot diep in de herfst bloeien.
Het hele jaar rond bloeien er bloemen, zelfs in de winter! Maar dat
niet alleen: in deze tuin vind je
een ingenieus aangelegde vijver,
een rotstuin waarop miniscuul
kleine bloemetjes en zelfs boompjes groeien die in andere landen
hoog in de bergen voorkomen, en
misschien nog het meest byzondere van alles: zulke byzondere
boomsoorten, dat er slechts twee
of drie exemplaren van in ons land
te vinden zijn. Deze tuin staat vol
zeldzame planten. Op dit moment

Chinese open tafel in Haersmahiem
Elke keer weer zorgt Haersmahiem voor een afwisselend menu
voor 55-plussers. Woensdag 13
juni is gekozen voor een chinees
buffet. Het diner begint om 12. 5
uur, de kosten bedragen ƒ15,00
en opgave kan via telefoonnummer: 549898.
Het menu:

Chinese tomatensoep
*****
Bami goreng
Ajam Ketjap
Kroepoek
Nasi goreng
Foe young Hai
Omelet
Rijst
Tjap tjoy
Augurk/uitjes
Babi pangang
Bali boemboem Bali
*****
IJs met vruchten

De Vereniging voor
Plaatselijk Belang Buitenpost
Adres:
PBB
Postbus 30
9285 ZV Buitenpost
Spreekuur PBB:
In de maanden juni, juli en augustus is er geen spreekuur. Eventuele
vragen of opmerkingen kunt u richten aan PBB via de kopijbus of de postbus.
Mededelingen:
Het bestuur van PBB heeft begin juni een overleg met de burgemeester
en wethouders. Heeft u zaken met betrekking tot het dorp, die u wilt aankaarten bij B&W, dan kunt u deze doorgeven aan PBB. U kunt dit doen
door middel van een briefje in de kopijbus in De Boekelier, of via bovenstaand adres.

zijn er al 50 soorten in bloei, cultuur- en wilde planten. En al deze
planten hebben hun eigen verhaal.
Eén plantje is bijvoorbeeld meegenomen uit het hoge noorden van
Noorwegen, een andere plant is
meegekomen uit het oosten van
het middellandse zeegebied en
heel veel komen van vrienden en
familieleden. WANDELEN IN EEN
TUIN IS DWALEN DOOR EEN
RUIM GEHEUGEN, citeert Gertie
zijn lievelingsdichter Dick Hillenius.
De heer Papenburg is gek op het
verzamelen van soorten en op
verzamelen van gegevens van de
natuur.

Sinds februari is aan de Voorstraat 24 het nieuwe uitzendbureau WerkTijd bv gevestigd. Als
logo heeft het bedrijf gekozen voor
de iris, het symbool van het oog en
het symbool van uniekheid. Geen
iris is gelijk, ook geen uitzendbureau. Volgens Wiep Hoekstra en
Geke Schuring, beide initiatiefnemers van WerkTijd bv: “We onderscheiden ons vooral doordat we
een klein bureau zijn en willen blijven met veel persoonlijke aandacht
voor zowel de klant als de uitzendkracht. De belangrijkste regel die
wij dan ook hanteren is dat: zowel
Klant en kracht beide Koning zijn.”
Geke Schuring en Wiep Hoekstra
hebben beide reeds jarenlang
ervaring in de uitzendbranche en
de stap naar een eigen bureau
leek een logisch gevolg. Naast
het bemiddelen in bekende sectoren zoals techniek, administratie, zorg en productie start WerkTijd binnenkort met de extra service ‘Oppasbemiddeling’.

‘Start’ verhuisd naar
‘Het oude kantoor’
Uitzendbureau Start is vorige week
dinsdag 15 mei verhuisd naar het
compleet gerenoveerde pand ‘Het
oude kantoor’ aan de Stationsstraat. Dit pand stond al geruime
tijd leeg, maar bleek gelukkig een
uitermate geschikte locatie voor
het uitzendbureau dat al sinds
jaar en dag in het gebouw van
het Arbeidsbureau gehuisvest is.
Vestigingsmanager Jasper Agema
noemt dat ook één van de redenen waarom Start een eigen pand

heeft gezocht. “Start is allang zelfstandig en dat willen we ook naar
buiten uitstralen. Veel mensen
denken dat we een verlengstuk
van het arbeidsbureau zijn en dat
is al jaren niet meer zo. Daarnaast hebben we ons takenpakket aanzienlijk uitgebreid, waardoor we gewoon meer gespreksruimte nodig hebben. Bemiddeling
is niet het enige wat we doen,
ook persoonlijke begeleiding en
bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding
worden steeds belangrijker.” Het
is nog niet precies bekend hoe
en wanneer de opening gevierd
gaat worden. Tijdens de verhuisdagen zal Start gewoon open zijn
en bereikbaar voor al haar klanten
en uitzendkrachten.

Steunpunt 0-25:
speciaal voor jongeren

Maak kennis met ons!

Wie zijn wij?
Het Steunpunt is één punt voor
jeugd, opvoeders en iedereen die
wat met jeugd van 0 - 25 te maken
heeft. Je kunt er terecht met alle
vragen op het gebied van recht,
studie, werk, seks, gezondheid,
wonen, school, verslaving, geld, vrije
tijd, wonen en hulp.
Waarom?
Je hebt allemaal wel eens iets waar
je mee zit. Dat kan met een vriend
of een vriendin te maken hebben
of met je ouders. Misschien heeft
het met school te maken of gewoon
met jezelf. Bij het Steunpunt kun
je gewoon naar binnen lopen en
op zoek gaan naar informatie, maar
je kunt ook met je vragen terecht
bij één van de medewerkers. Dit
kunnen vragen zijn zoals: Ik wil wat
bijverdienen maar weet eigenlijk niet
hoe en wat. Ik wil graag naar het
buitenland voor stage, studie, vrijwilligerswerk, kan dat? Voorkom je
geslachtsziekte, als je de pil slikt? Ik
wil wat aan mijn verlegenheid doen.
Of misschien wil je wat meer weten
over b.v. aids omdat je daar een
werkstuk over wilt maken.
Je kunt bij het Steunpunt allerlei
folders bekijken of gratis meenemen, adressen en telefoonnummers opzoeken. Ook hebben we
een eigen website www.8karspelensteun.nl waar je allerlei informatie
kunt zoeken. En... lijkt het je leuk om
een eigen site te maken? Dat kan.
Wij plaatsen deze voor jou op onze
website.

Wanneer?
De openingstijden staan onderaan
vermeld. Tijdens de openingstijden
kan één van ons je vragen persoonlijk beantwoorden. Het adres van het
Steunpunt is Kerkstraat 39, 9285
TA Buitenpost. Lukt het niet om bij
ons langs te komen dan je ons ook
schrijven, E-mailen, faxen of bellen.
Uiteraard behandelen we alles wat
je verteld vertrouwelijk.

Wat feiten over werken voor
jongeren.
Wanneer mag je werken?
Als je tussen de 13 en 17 jaar bent
mag je in de schoolvakanties of na
schooltijd al wat bijverdienen. Maar
dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste zetten we
hier voor je op een rijtje.
13, 14 jaar - je mag na schooltijd
in huis of in de buurt klusjes doen,
maximaal 2 uur per dag. Op zaterdag mag je ook ander licht werk
doen, maximaal 6 uur. In totaal mag
je per week 12 uur werken. Licht
werk houdt in dat je bijvoorbeeld in
een winkel mag helpen of fruit mag
plukken, je mag niet in een fabriek
werken.
15 jaar - na schooltijd mag je 2 uur
licht werk doen. In de vakanties mag
je 5 dagen per week en 8 uur per
dag werken. Maar niet meer dan
4 weken achter elkaar. In totaal
mag je per jaar niet meer dan 6
weken werken. Als 15 jarige mag
je zelfstandig werken en bijvoorbeeld alleen kranten rondbrengen
of vakken vullen. Je mag nog steeds
niet in een fabriek werken.

Het steunpunt in de Kerkstraat 39

16, 17 jaar - het meeste werk mag
je gewoon doen, maar er gelden
nog een paar regels. Je mag niet
meer dan 9 uur per dag en maximaal 45 uur per week en maximaal
160 uur per 4 weken. Nachtwerk en
overwerk zijn verboden.
Hoeveel ga je verdienen?
Iedereen tot 65 jaar heeft recht op
een minimumloon. Beneden de 23
jaar heb je recht op een percentage
van het minimumloon. Voor 13 en 14
jarigen gelden geen minimumlonen.
Je moet dus met je baas overeenkomen wat een redelijk uurloon is.
Misschien helpt het te kijken naar de
minimumlonen die gelden op basis
van een 38-urige werkweek. Minimaal hoor je bij 15 jaar f 4,63 per
uur netto (= wat je uiteindelijk krijgt)
te verdienen; 16 jaar: f 5,33; 17 jaar
f 6,10.
Heb je een vraag of een opmerking over werk, werktijden en bijverdienen of wil je hulp, informatie of advies over een ander
onderwerp, bel, fax, mail of kom
langs bij:
Steunpunt 0 - 25, Kerkstraat 39,
92 85 TA Buitenpost
Openingstijden:
dinsdag- donderdag en vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur.
Telefoon: 0511 - 540434
Fax: 0511 - 540807
E-mail:
info@8karspelen-steun.nl
www.8karspelen-steun.nl

Job’s plantage
Over het algemeen hebben we niet te klagen wat het weer betreft. Van
dagen met zomerse waarden hebben we nu al kunnen genieten. De
soms forse regenbuien in combinatie met de redelijke gemiddelde temperatuur maken groeizaam weer. Uiteraard is dat direct af te lezen aan
de ontluikende natuur. In de Buitenposter Mieden en ook in ‘It Paradyske’
zien we een zeer interessante plant het winters kleed afleggen. De grove
Bieze of Zeebieze - in onze omgeving ook wel een pôle rusken genoemd
- bot uit. De Bieze groeit uitsluitend op kalkrijke grond. Het aardige aan
onze pôle rusken is dat wij kunnen zien hoe de grond waarop zij groeit
geologisch is samengesteld. In vroeger tijden lag Buitenpost nog sterker onder de invloedssfeer van de zee. Op oude kaarten is goed te zien
dat de zee zich uitstrekte tot aan Kollum. Weliswaar was Kollum geen
kustplaats, maar bij hoog tij in combinatie met een strakke Noordenwind
kon de zee oprukken tot de plaats waar wij nu de Buitenposter Mieden
vinden. Bij laag tij en ruimende wind kon de zee worden gezien vanaf de
plaats waar nu het centrum van Kollum ligt. Toen de zee verder en verder
naar het Noorden moest terugtrekken, mede door toedoen van mensenhanden, bleef de afzetting van de zee op bepaalde plaatsen achter. Tot
in onze tijd kunnen we aan de Buitenposter rusken zien waar kalkrijke
zeeklei deel uitmaakt van de bodem. We kunnen dat ook proeven. Kauw
maar eens op een stengel van de Bieze (niet te vaak!). De smaak van
Bieze is zilt. Wanneer wij de Bieze analyseren in ons laboratorium, dan
treffen we bovendien een hoog kalkgehalte aan. Het is zelfs mogelijk om
van onze Zeebieze een natuurlijk ‘medicijn’ te maken dat een bijdrage
levert aan de bestrijding van osteoporose; botontkalking. Best bijzonder
zo’n paar stengels toch?
Tot de volgende keer,

Hans Hamers

Werkgroep
‘het Behouden Huis’
De werkgroep heeft al weer nieuwe plannen gemaakt voor het seizoen
2001-2002! In september komt waarschijnlijk de groep ‘Intermezzo’ met
muzikale acts en prettig in het gehoor liggende liedjes hiernaar toe, verder
komt de toneelgroep ‘Proficiat’ uit Leeuwarden, enkele klassieke kunstenaars uit Roemenië die ook zigeunermuziek spelen en heel misschien het
beroemde ‘Theater Te Water’. De werkgroep zal opnieuw een tentoonstelling organiseren in december -januari. Kortom: genoeg culturele aktiviteit
voor de liefhebbers in Buitenpost.
Let op de aankondigingen in deze krant!

Buitenpost 4 (Dreamteam) kampioen

Vorig seizoen werd het vierde elftal al met vlag en wimpel kampioen en ook dit jaar herhaalde het team dit kunststukje. Op zaterdag 14 april
werd met 4-2 van TFS2 gewonnen en het kampioenschap vroegtijdig binnengehaald. Op dit moment is de competitie voor hen beëindigd en de cijfers liegen er niet om. Van de 22 wedstrijden werden er 20 gewonnen, 1
gelijk gespeeld en 1 verloren. Met een doelsaldo van 125 voor en 32 tegen
werd het kampioenschap overtuigend binnengehaald.
Het huidige dreamteam is in 1999 ontstaan toen het 4e elftal van
voetbalvereniging Buitenpost dreigde opgeheven te worden door een tekort
aan spelers. Andre Alberda polste toen enige ex-1e elftalspelers (o.a. Jan
Douma en Riemer Riemersma) om de voetbalschoenen weer uit het vet te
halen en weer actief te worden. Deze spelers vroegen weer andereners om
te gaan beginnen en zo kon de competitie van seizoen 1999-2000 worden
aangevangen. Dat seizoen was onmiddellijk succesvol, het kampioenschap
werd binnengehaald. Het fanatisme is nog steeds aanwezig bij de vedetten
van weleer al wil de geest soms meer dan het lichaam eigenlijk nog kan.
Ook het oudste nog spelende lid van de vereniging n.m. Foppe de Haan,
met een respectabele leeftijd van 63 jaar, voetbalt nog even fanatiek als
altijd ondanks dat hij aan het begin van het seizoen even af moest haken
wegens enige omleidingen aan z’n hart. Imiddels is de senior van de vereniging weer helemaal terug en heeft al weer enige wedstrijden meegespeelt.
Leider is Rein Hoekstra die de organisatie goed voor elkaar heeft en ook de
sponsoring is dik in orde met behulp van Timersma Houtbouw.
Ook de 3e helft (kantine) is voor het team heel belangrijk want
naast prestaties is een stukje sfeer ook één van de visitekaartjes van dit
team. Zo worden er naast het voetbal ook andere uitjes georganiseerd
(zoals karting en een barbecue) waarbij de gezelligheid voorop staat. Volgend seizoen hoopt het team ook internationaal aan de weg te spijkeren
wanneer er een wedstrijd wordt gespeeld in Kopenhagen tegen The Old
Boys van FC Greve.
Riemer Riemersma

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.

Vogelwacht Buitenpost:
“Lid zijn betekent dat je betrokken bent
met de natuur...”
Veel leden van de vogelwacht waren
bij de aanvang van het seizoen
teleurgesteld dat ze dit jaar geen
nazorg konden doen, in verband
met de MKZ-crisis. Mensen die van
jongs af aan hun hobby uitoefenden mochten het veld nu ineens
niet meer in. Pas afgelopen week
konden een aantal vogelwachtbeschermers nesten gaan controleren
bij boeren die van plan waren te
maaien, met tegenvallende resultaten. In de woorden van R. Kramer,
bestuurslid van de Vogelwacht Buitenpost e.o.: “de resultaten waren
mager, we hebben weinig nesten
gevonden en vaak zaten er maar 1
of 2 eieren in. Maar of dat te wijten
valt aan de MKZ, dat is niet met
zekerheid te zeggen. Er kunnen ook
andere factoren van invloed zijn. We
hebben een behoorlijk koud voorjaar gehad en dat komt de kievieten
en grutto’s niet ten goede. Eén jaar
geen beheer plegen, zal niet direct
tot negatieve resultaten leiden. Het
kan ook een kwestie zijn van veel
roofdieren die maar ongehinderd
hun gang kunnen gaan.” Dat beheer

belangrijk is staat echter vast. Door
de tegenwoordige agrarische methoden en het veranderende milieu
kunnen we de natuur maar niet
meer gewoon zijn gang laten gaan.
De vogelwacht probeert daar op
verschillende manieren wat mee te
doen. Als eerste mogen er alleen
in het officiële broedseizoen eieren
gezocht worden. Kramer vertelt: “Tot
8 april mag je als het ware oogsten,
je zoekt eieren om te eten, maar
direct de dag daarna stap je het veld
in met een compleet andere intentie. Je gaat de eieren beschermen.
Dat is het mooie, je compenseert
het. een met het ander” Het is erg
intensief werk. Tussen begin april
en half juni gaan de leden van de
vogelwacht 2 à 3 keer per week het
veld in. Deze leden zijn dus echt
gemotiveerd.
Behalve het beschermen van de
eieren door het plaatsen van stokken en nestbeschermers, worden
ook nog andere dingen gedaan ter
bescherming van de weidevogels.
In de winter worden de hulpbehoevende vogels geholpen. Wakken

worden opengehouden en wordt
er gezorgd voor
voedsel. Daarnaast is er de
roofvogelwerkgroep en het
uilenproject. Allemaal activiteiten
met de onderliggende gedachte om
vogels te beschermen en in aantallen in stand te houden. Bovendien
wordt alles bijgehouden. De nazorgers van de vogelwacht, in Buitenpost zo’n 70 man, gaan daarvoor actief het veld in. Ze hebben
allen een bepaald beheersgebied
toegewezen gekregen en proberen
alle nesten te vinden. Deze worden
voortdurend in de gaten gehouden
en uiteindelijk wordt het broedresultaat aan een kopman doorgegeven. Deze zorgt voor de administratieve verwerking Uiteindelijk komen
al deze gegevens bij de Bond van
Friese Vogelwachten terecht. Op
deze manier wordt een goed beeld
gekregen van de stand van zaken
rondom de weidevogels in Friesland. Lid zijn van de vogelwacht
betekent dat je betrokken bent met
de natuur, je ziet veel van de natuur,
je beleeft het, wat is er mooier dan
dat”, aldus Kramer.

Bumata steekt zich in
het nieuw
Afgelopen jaar bestond Bumata
20 jaar. Om dat te vieren zijn de
drumband en de majorettes volledig in het nieuw gestoken. De
komende periode zullen de nieuwe
kostuums regelmatig bewonderd
kunnen worden, want Bumata is
van plan zich in de zomerperiode
vaker in Buitenpost en Twijzel te
laten zien. Door de MKZ zijn helaas
een aantal geplande optredens
afgelast, daarom heeft Bumata
besloten zelf het initiatief te nemen.
Bumata laat nog van zich horen!

FTC Buitenpost e.o.
genekt door MKZ
Onlangs is onze Openingstocht op
advies afgelast in verband met de
mond- en klauwzeercrisis. Naar
aanleiding van de crisis maakte het
bestuur een rampenplan waarmee
getracht werd om de routes aan te
passen zodat de fietstochten doorgang konden hebben (zolang er in
Friesland of directe omgeving geen
MKZ werd geconstateerd). Helaas
werd er toch MKZ in Anjum en Ee
geconstateerd. Ons medeleven gaat
uit naar de getroffen boeren. Het
bestuur heeft daarop besloten om
de volgende tochten af te gelasten:
- de Kapenga avondtochten I, II en
III (16 mei, 4 juli, 29 augustus); - IJsselmeerronde (5 mei); - Rabo Paardensporttocht (28 juli); - Achtkarspelentocht (29 september)
Echter de sterritten blijven vrij om te
fietsen. Het is voor iedereen vrij om
op de openbare weg en begaanbare
wegen te fietsen. Zolang er geen
grotere groepen over een bepaald
parcours gaan. Het is natuurlijk wel
zo dat de voorschriften en regels
van de politie en gemeenten moeten
worden opgevolgd. Het bestuur
hoopt hiermee helderheid te hebben
verschaft. Voor vragen kunt u zich
tot het bestuur wenden: tel. 0512
351813 of 0511 542324.

Hoe het vroeger was...
Rechts op de ansichtkaart zien we het oude Gemeentehuis. Het
werd gebouwd in 1827 door de meester-timmerman Jurjen J. Dijkstra uit
Buitenpost, voor een bedrag van Fl. 3610,00. In het begin was er een kamer
voor de gemeenteraad en één voor de secretarie. Tevens was er een achterkamer voor de bewoners en een kamer waar een café was gevestigd.
In 1856 werd er door timmerman Meindert R. v.d. Molen voor Fl. 1655 een
etage op gebouwd.
Ruim 30 jaar later was het gebouw alweer te klein geworden.
In 1892 verhuisde het Gemeentehuis enkele honderden meters, naar het
gebouw ‘Nijenstein’. Het oude Gemeentehuis werd nu het eerste postkantoor. Twee bekende Buitenposters, Gerrit Noordhof en Bonne IJlstra, kochten in 1937 het oude postkantoor. Vanaf die tijd kreeg het gebouw de naam
‘Gerbo’ zalen, afgeleid van de namen Gerrit en Bonne.Sinds enkele jaren
vindt u hier (ook) Dames en Heren Kapsalon Johan.
A. van Lune

