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Van de redactie:
Bûtenposter om útens
Laatst las ik in een televisiegids een
reactie op een artikeltje dat daarvoor was geplaatst. Het behandelde
de vraag of het Fries nu een echte
taal was of een spraakgebrek. De
inwoner van Groningen merkte op
dat elke Groninger al jaren wist dat
het Fries een spraakgebrek was. En
als echte Fries voelde ik mij uiteraard
diep gekwetst. Mijn hele leven heb
ik aan de ‘goede’ kant van de grens
gewoond (in Buitenpost), maar sinds
een jaar woon ik net aan de andere
kant daarvan, in de provincie Groningen. En wat ik nog nooit tevoren
had gemerkt viel mij al binnen een
paar weken op. Tussen beide provincies woedt een stille strijd. Maar,
volgens mij, voeren alleen de Groningers deze en zijn de Friezen zich
van geen kwaad bewust. Of is het
misschien hun zekerheid te weten
dat ze op “it bêste lân fan de ierde”
wonen? Ik denk dat dat het is, een
Fries kent zijn achtergrond en zal
waar dan ook ter wereld een andere
Fries herkennen. Ik heb het zelfs nog
sterker. Ik ben een echte Buitenposter en hoe leuk het ergens anders
ook woont, Buitenpost blijft hèt voor
mij. Eigenlijk ben ik dus niet alleen
een Frys om útens, maar ook een
Bûtenposter om útens. Kent u ook
zo iemand ‘in den vreemde’ die af
en toe nog met verlangen aan ons
dorp denkt? Graag sturen wij deze
Buitenposter (tegen f 30,- kostenvergoeding per jaar - in Nederland) de
‘Binnenste Buiten’ toe. Laat het ons
weten. We houden ook graag hen,
uit het oog - niet uit het hart, op de
hoogte!
de redactie

Nieuwe Water-weg

Waar laat je het water als het met bakken uit de lucht komt? In het verleden werd een teveel aan water in de
het rioolafwaterings-systeem zondermeer op het oppervlaktewater geloosd. Recente landelijke regelgeving is
aangepast en heeft strengere voorwaarden daaraan gesteld. Een nieuwe voorziening aan de Kuipersweg werd
daarom noodzakelijk. Het verhaal over het nieuwe berg-bezinkbassin kunt u lezen op pagina 3.

‘Waarschijnlijk dit voorjaar startschot Mûnewyk’

De kans dat we nog voor de winter
graafactiviteiten zien in bestemmingsplan Mûnewyk, is uiterst
klein. Waarschijnlijk wordt pas na
de winter begonnen met de aanleg
van wegen in het nieuwe bestemmingsplan. In eerste instantie was
het de bedoeling dat al dit voorjaar
een begin zou worden gemaakt
met het bouwrijp maken van de
kavels. Wethouder Willem van der
Wal over de oorzaak van de vertraging en de huidige stand van
zaken.
Hoe ver is de procedure inmiddels
gevorderd? “In de septembervergadering zal de raad instemmen met
het nieuwe bestemmingsplan. Vervolgens gaat het plan naar Gedeputeerde Staten”, vertelt Van der
Wal. Dit traject zal naar verwachting
geen problemen opleveren. Daarnaast moet er nog zo’n negental
bezwaarschriften worden afgehandeld. Een aantal omwonenden kan
zich niet vinden in de situering van
het plan. “Ik kan me daar iets
bij voorstellen”, zegt de wethouder.
“Deze mensen hebben jarenlang
genoten van een vrij uitzicht. Ze
konden bij wijze van spreken uitkijken tot aan Gerkesklooster.” Hoewel
de gemeente begrip heeft voor dergelijke bezwaren, vindt ze het geen
argument om uitbreiding tegen te

houden. “Je moet je bedenken dat
iedere woning in dit dorp ooit eens de
laatstgebouwde was. Het is logisch
dat als een dorp wil groeien, er
gebouwd gaat worden.”
Toch denkt Van der Wal dat de
gemeente aan deze bezwaren voldoende tegemoet komt. “Er zit zo’n
vijftig tot zestig meter tussen de
bestaande woningen en de nieuwbouw, met groenstroken en waterpartijen.”

Langdurige kwestie

Verder is er bezwaar aangetekend
tegen de voorgenomen kap van
bomen. Die bomen moeten wijken
voor een nieuw aan te leggen weg.
“Deze kwestie komt eerst voor onze
bezwarencommissie en misschien
moet uiteindelijk de rechter een
beslissing nemen”, vertelt van der
Wal. In dat laatste geval kan het nog
wel even duren voordat de eerste
schop de grond in gaat. “Je weet zelf
hoe het gaat met zulke procedures;
je bent zo een jaar verder. Maar
we leven in een vrij land en iedere
inwoner heeft het recht om bezwaar
aan te tekenen.” Aan de andere kant
valt het de gemeente dan niet te
verwijten als de planning niet wordt
gehaald, vindt de wethouder. “Wij
kunnen ook geen ijzer met handen
breken.”

Niet voor de winter

De kans dat er dit jaar nog wordt
begonnen met de aanleg van wegen,
acht hij klein. “Zelfs al zou de procedure vlot verlopen, de goedkeuring
tijdig worden gegeven en de omwonenden hun bewaren zouden intrekken, dan zit je ook nog met het weer.
En om nu in november of december
met de aanleg van wegen te beginnen… Dan kun je het beter over de
winter heen tillen.”
In de eerste fase, die drie jaar duurt,
worden er vijftig woningen gebouwd.
“Het is de bedoeling om tussen nu en
2010 94 woningen neer te zetten.”

een andere oplossing zoeken. Alles
staat of valt nu met de medewerking
van de Nederlandse Spoorwegen.”
Laat de NS het afweten, dan is
het nog maar de vraag wat de
provincie gaat doen. De mogelijkheid bestaat dat ook Gedeputeerde
Staten zich terugtrekken. “Dat ze
zeggen: waarom zou Buitenpost wel
een rondweg krijgen en Twijzel en
Hurdegaryp niet?”, aldus Van der
Wal.
“Maar voor zover we weten staat de
zuidoostelijke rondweg nog steeds
voor 2003-2004 op de provinciale
planning.”

Rondweg weer in beeld

Hoger prijskaartje

Met het nieuwe bestemmingsplan
komt ook de zuidoostelijke rondweg
weer in beeld. Deze rondweg staat al
jarenlang hoog op het verlanglijstje
van de gemeente. Met een rondweg
wordt de Voorstraat verkeersluw, wat
weer gunstig is voor de winkel- en
centrumfunctie van ons dorp. Verder
is de rondweg nodig als ontsluitingsweg voor het nieuwe bestemmingsplan.
“Voor de eerste fase kunnen we de
Kuipersweg als uitvalsweg gebruiken, maar dat kan voor de tweede,
derde en vierde fase niet”, legt Van
der Wal uit. “Als er geen zuidoostelijke rondweg komt, dan moeten we

Al dat uitstellen blijkt nu ook gevolgen te hebben voor het prijskaartje
dat aan de rondweg hangt. “Door
de gestegen olieprijzen is het asfalt
duurder geworden. De aanleg van
de rondweg gaat nu meer kosten
dan we destijds hadden begroot.”
Burgemeester en wethouders gaan
de raad dan ook op korte termijn
vragen of zij bereid is een extra
bedrag beschikbaar te stellen. Het
verzoek zal eind dit jaar of hooguit
begin volgend jaar worden gedaan.
Het geduld van de gemeente raakt
op. “We willen ook voor onszelf meer
duidelijkheid.”

Deze maand in ‘Buitenposters’: kinderen en hun vakantie Pag. 5
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Nieuw berg-bezinkbassin aan de Kuipersweg

- Een bedrijf uit Helmond heeft een
plan voor de plaatsing van negen
windmolens langs de spoorlijn Leeuwarden-Groningen ingediend. Volgens wethouder van der Wal zijn er
al meerdere verzoeken binnengekomen.
- B&W hebben een voorstel uitgebracht voor een renteloze lening
van maximaal ƒ190.000,- aan de
Stichting Evenementen Buitenpost.
Omdat de beurs van belang is voor
de promotie van ondernemers, voor
de bevordering van onderling contact
tussen ondernemers en voor de economische ontwikkeling, vinden B&W
dat de stichting moet blijven bestaan.
Vanwege de mkz-crisis vond de Lauwersbeurs 2001 afgelopen voorjaar
geen doorgang.
- Alle dorpshuizen in de gemeente
krijgen een computer met internetaansluiting. De gemeente Achtkarspelen heeft net een eigen website
gekregen. Een deel van de dienstverlening wil de gemeente via het
internet aanbieden.
- Wielrenner Wietse Hamstra heeft na
zijn Nederlands kampoenschap zijn
succesenreeks voortgezet. Ondermeer won hij de jeugdronde te
Kampen.
- De Fryske Akademie gaat onderzoek verrichten naar de onderwijsachterstand in onze gemeente. Er is
sprake van een hardnekkige achterstandsproblematiek. Buitenpost krijgt
geld van het ministerie van Onderwijs om de schoolprestaties naar
een hoger niveau te tillen.
- Protesten van een aantal omwonenden hebben geleid tot aanpassingen van het plan voor de woonwijk Mûnewyk.
- In de loop van volgend jaar verschijnen er ook dorpswachten in
onze gemeente. De 8 dorpswachten zullen daar worden ingezet waar
het nodig blijkt, volgens burgemeester Schmidt.
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Goed beheer van het rioolwater is
een noodzaak maar geen eenvoudige kwestie. De gemeente heeft de
wettelijke taak om zorg te dragen
voor het doelmatig transport en
de afvoer van de enorme massa
afvalwater die per jaar zijn weg
naar de zuiveringsinstallatie vindt.
Om te voldoen aan hedendaagse
eisen wordt sinds 1995 in de hele
gemeente aan aanpassing van het
rioolstelsel gewerkt. Ondermeer
krijgt elk dorp een nieuwe voorziening in de vorm van een bergbezinkbassin. Buitenpost krijgt de
grootste en deze is vanaf het afgelopen voorjaar aan de Kuipersweg
in aanbouw. Als redactie wilden wij
er meer van weten.
Op dit moment wordt nog met een
‘gemengd rioleringsstelsel’ gewerkt.
Dat wil zeggen dat het huishoudelijk afvalwater van de inwoners van
Buitenpost en regenwater dat via ‘de
putjes’ in de straten het riool bereikt
als één geheel wordt afgevoerd. Het
rioolgemaal bij sporthal ‘de Houtmoune’ is verzamelpunt en via een
persleiding wordt hier het water naar
de zuiveringsinstallatie bij Kootstertille gestuurd. Deze voert het, na de
verwerking weer schoon, af naar het
oppervlaktewater.
Ambtenaar Richard Cöp van de afdeling Planrealisatie op het gemeentehuis legt ons aan de hand van schema’s, tabellen en lijvige rapporten
uit, wat er allemaal bij komt kijken
om dit op een verantwoorde manier
voor elkaar te krijgen. Het rioolstelsel
in Buitenpost heeft een bergcapaciteit van 3600 kubieke meter water.
Onder normale omstandigheden is
dit voldoende om een bui met 8
millimeter regen goed op te kunnen
vangen. “Tijdens de regenval van 17
september viel er ongeveer 29 mil-

limeter in onze regio. Dat is dan
ook een voorbeeld van een uitzonderingssituatie waar jaarlijks toch
een aantal malen rekening mee
moet worden gehouden” vertelt de
gemeente-ambtenaar. Tot nu toe
werd in die situaties het teveel aan
water op 8 overstortpunten in ons
dorp rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. In 1994 kwam er de
landelijke wettelijke plicht om de aanwezigheid van vuil in dit lozingswater

Water tot aan de enkels tijdens een zomeronweersbui aan de dr. Postmastraat

minimaal met 50% terug te brengen.
Daarmee werden ook nieuwe voorzieningen noodzakelijk. Ingenieursbureau Tauw kreeg de opdracht een
plan voor de hele gemeente hiervoor te ontwikkelen.
Veel verschillende factoren moesten in de overwegingen mee worden
genomen. Het KNMI in de Bilt verstrekte veel informatie over de regenval in onze regio. Dat het klimaat
waarschijnlijk in een bepaalde mate
zal gaan veranderen werd hierbij niet
vergeten. De dorpen blijven groeien
en het gebruik van water neemt
steeds toe. Door de gaswinning is
enkele centimeters bodemdaling te
verwachten. En ook is de samenstelling van het afvalwater niet altijd
gelijk. De uitkomst van veel berekeningen leidde tot het ontwerp van het
bergbezinkbassin met 900 kubieke
meter capaciteit voor ons dorp. “De
grootte van de bassins varieert ove-

rigens van dorp tot dorp en is met
name afhankelijk van het aantal
inwoners”, meldt de ambtenaar. Het
is niet zo dat zelfs deze extra bergingsinhoud de echt grote pieken van
‘hemelwater’-toevoer kan opslaan.
De constructie maakt het wel mogelijk om van al het passerend overschot aan afvalwater minimaal de
helft van het daarin aanwezige vuil
op de bodem van de bak te laten
bezinken. Daarna pas wordt het
water geloosd op de Buitenposter
Vaart. “Na de ingebruikneming van
de installatie is er trouwens behoorlijk overcapaciteit ten opzichte van
wat er genormeerd is” merkt hij
nog op. Naast de betonnen kolos,
die trouwens voor het grootste deel
onder het maaiveld zal verdwijnen,
blijft er maar één ander nood-overstort, bij de Rijksstraatweg, nodig.
Het ontwerp is modern en efficiënt.
Een meetstation zorgt voor een
rechtstreekse verbinding met het
gemeentehuis, zodat men voortdurend op de hoogte blijft van de
(water)stand van zaken. Een perspomp zorgt voor een grondige reini-

De bouwwerkzaamheden zijn voorlopig nog niet klaar. In gebruikname
is in het voorjaar 2002 gepland.
Naast het bassin is ook werk aan
het rioolsysteem in de directe omgeving van het terrein nodig. Op dit

De riool-afvoerpunten in het stratenplan
van Buitenpost. Waar cirkels ingetekend
staan is sprake van grotere belasting.

moment wordt er al gewerkt aan de
Bernhardlaan. Op niet al te lange
termijn zal ook de Kuipersweg open
moeten. “Wij proberen natuurlijk dit
te combineren met groot onderhoud
aan de straat en de overlast te minimaliseren” zegt Richard Cöp in dat
verband.

Een overzicht van de onderdelen van de bassin. Links op de tekening staat de afvoer
in verbinding met de Buitenposter Vaart. Rechts is de Kuipersweg-kant.

ging van de bakbodem. Na de afvoer
van het slibvuil kan “men bijna van
de vloer eten” merkt Cöp hierover
lachend op. Een doordacht luchtafvoersysteem voorkomt problemen
en beperkt de geluidshinder tot een
minimum. Aan alle eisen van de
hinderwetvergunning wordt hiermee
ruimschoots voldaan.

In de toekomst zal er opnieuw van
alles veranderen. Bij de aanleg van
de nieuwbouwwijken zal het hemelwater voortaan gescheiden worden
van het ‘menselijke’ afvalwater. De
ontwikkelingen houden bij dit onderwerp nog lang niet op. Maar dat is
weer een ander verhaal, concluderen wij.

Uitnodiging voor jonge agrarische Vereniging voor Plaatselijk
vrouwen in Achtkarspelen e.o.
Belang Buitenpost
Vanaf 25 september aanstaande beginnen wij met een nieuw seizoen van
leerzame, boeiende en gezellige avonden. Daarnaast hebben wij aandacht
voor alles wat zich op een agrarisch bedrijf afspeelt.
De onderwerpen voor dit seizoen:
- Keten Kwaliteit Melk (KKM)
- Producten van Micro Nutritions
- Boekhoudrapport lezen
- Excursie Iisbuorkerij ‘Fan ‘t Famke’
- Excursie wijnmakerij ‘De Flearstins’
Deze activiteiten zijn bedoeld voor jonge agrarische vrouwen. Dus verliefd,
verloofd of getrouwd met een boer? Je wilt wat meer weten over het boerenleven... en nog geen 35 jaar? Twijfel niet en kom langs of spreek met iemand
af en kom samen!
Wanneer? Eén keer per maand, namelijk 25 september, 30 oktober, 27
november, 29 januari, 26 februari, 25 maart, 9 en 19 april.
Waar? In de kantine bij Maatschap Vries-Veenstra, Jisteboerewei 3 te
Kootstertille.
Tijdstip: 20.00 uur.
Voor meer informatie kun je bellen met één van de bestuursleden van JAV
Achtkarspelen e.o.:
Joke Veenstra 0512 471740; Tine van der Veen 0512 351395; Sandra Kamminga 0512 351756; Silvia Nicolai 0512 352353

Avond met schrijver en zanger
in Openbare Bibliotheek
Donderdag 1 november is er een culturele avond met verhalen
en muziek in Buitenpost. Deze avond wordt verzorgd door de schrijver
Sjoerd Bottema en de zanger Jaap Louwes. Beiden zullen de fleurige en
treurige aspecten van het leven aan bod laten komen. Sjoerd Bottema schrijft
verhalen over menselijke tekortkomingen, waarbij evenwel de humor niet
ontbreekt. Boeken van Bottema zijn onder andere ‘It aai van Siderius’ en
‘Neaken as in Ierdbei’. Jaap Louwes is een bekende naam in de wereld van
de Friese bluesmuziek. Hij is al jaren op pad als moderne troubadour met
gitaar en eigen repertoire. Onlangs kwam zijn nieuwe cd ‘Fratsen’ uit met
daarop liedjes als ‘Myn ex’ en ‘Tusken de earen’.
De avond begint om 19.45 uur. De toegangsprijs is f 3,50.

Zoals u wellicht bekend is voert het bestuur van PBB een paar maal per jaar
overleg met B&W. In dit overleg komt een groot aantal zaken aan de orde die
te maken hebben met de leefbaarheid van ons dorp. Ook B&W maken graag
van deze gelegenheid gebruik om ten aanzien van bepaalde onderwerpen
de mening van PBB te peilen.
Dit overleg wordt op 26 september a.s. gehouden. Onderwerpen die deze
keer aan de orde komen zijn o.a.: Omgeving Kerkstraat, Nijensteijn, straatverlichting, fietspaden, woningbouw, enzovoorts; mocht u nog een onderwerp hebben wat eventueel besproken kan/moet worden dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan J. Kronenburg op nr. 542024. Let wel de onderwerpen
moeten een algemeen dorps c.q. buurtbelang hebben.

Oproep!!!

Op dit moment zijn er binnen het bestuur van PBB een aantal vacatures.
Zo zoeken wij met spoed een penningmeester en twee algemene bestuursleden, waarvoor zich inmiddels één Buitenposter heeft aangemeld. Bent u
met ons van mening dat PBB belangrijk is voor de leefbaarheid van ons dorp
meldt u dan aan, echt veel vrije tijd kost het beslist niet.

De dorpskrant ‘de Binnenste Buiten’

Steeds weer blijkt dat onze dorpskrant uitstekend gelezen wordt. Als vergeten wordt een krant te bezorgen dan wordt er (gelukkig) onmiddellijk gebeld.
Zo belde er bij het laatste nummer een dorpsgenoot die zei: “meneer, ik
heb de krant” nog niet. Zo bezien vele dorpsgenoten de dorpskrant. Men
beschouwt het ontvangen van de dorpskrant als een “must” en een recht.
Natuurlijk is dat ook zo want anders was het geen dorpskrant. De dorpskrant
wordt door PBB uitgegeven en op meer dan 2000 adressen bezorgd en zelfs
Buitenposters om ‘útens’ vragen of ze krant mogen ontvangen. Van de 2000
adressen zijn er 600 lid van PBB. Zou het dan niet aardig zijn om, als u nog
geen lid bent, u zo snel mogelijk aan te melden. Dit kan door simpelweg een
briefje in de brievenbus bij de Boekelier te gooien. Kosten: slechts ƒ10,00 per
jaar en daarvoor ontvangt u in ieder geval maandelijks een prima dorpskrant
waarin het wel en wee van ons dorp en dorpsgenoten wordt beschreven.
DUS DOEN !
Jolle Kronenburg
Voorzitter PBB
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Buitenposters
HEB JE EEN LEUKE VAKANTIE GEHAD?

Jannie Jensma-Dijkema vraagt enkele kinderen uit Buitenpost naar
hun vakantie-ervaringen

Janet Dijkstra (15 jaar)

“Het fijne van vakantie is dat je niet
naar school hoeft, dat je kunt doen
waar je zin in hebt, dat je geen verplichtingen hebt. Ik had 8 weken
vakantie, twee daarvan zijn we naar
Zeeland geweest, drie daarvan heb
ik gewerkt bij Groenlijn Noord. Ik
maak het me in de vakantie zelf
gezellig door bijvoorbeeld vriendinnen op te bellen en samen iets te
doen. Ik heb wel eens een dag dat
ik lekker lui wil zijn en niets doen,
maar ook wel dat ik iets voor mijn
moeder doe. Soms gaan we samen

in Zeeland was een tropisch zwembad en we gingen naar zee. We
hadden een vriendengroepje. Daar
gingen we ‘s avonds mee uit en we
gingen ook wel met andere gezinnen bowlen. Als het geen mooi weer
was, bedacht ik een spelletjes-circuit voor de kinderen op de camping. We hebben een keer een skelter gehuurd; dat vonden de kinderen prachtig. Ik vond 8 weken niet
lang. Ik heb me geen dag verveeld.
Soms dacht ik: wat moet ik nu doen?
Dan ging ik ook wel muziek luisteren,
lezen, even het dorp in. Ik heb zin
om mijn klasgenoten weer te zien. Ik

foto: redactie/Harrie Slagter

winkelen in de stad. Gewoon gezellig. Bij Groenlijn Noord heb ik coniferen gesnoeid, op de tractor gezeten
om planten in de grond te zetten. Ik
werkte daar samen met een vriendin, dat was leuk, omdat er eigenlijk
alleen mannen werken. Soms moesten we om 6 uur beginnen (5 uur
opstaan!) en dan duurt het lang tot
12 uur. In de pauze is het gezellig om
met elkaar te praten. Bij de camping

zit nu in het examenjaar, daarna ga
ik een nieuwe weg in. Dan ga ik in
Leeuwarden naar school - dan leer ik
weer andere dingen. Na het examen
ben ik twee maanden eerder vrij.
Dan wil ik naar mijn tante. Die is
kleuterleidster. Dat wil ik ook worden.
Bij haar kan ik zien hoe dat is. Ik vind
het leuk om nieuwe mensen te leren
kennen. Ik vind het belangrijk dat
het gezellig is. Saxofoonspelen vind

(advertentie)

ik fijn. In de vakantie heb ik alleen
leuke liedjes voor mezelf gespeeld.
Nu kom ik weer in het ritme en dan
doe je alles gewoon weer. Als het om
leren gaat, dan doe je het gewoon”.

Henk-Anne Dijkstra (15 jaar)

‘Vakantie is een fijn gevoel. Vakantie
is ervoor om tot rust te komen. We
zijn in Zeeland geweest. De eerste
dagen doe je eigenlijk niets - wat
zwemmen en aan het strand zitten.
Van te voren wist ik dat er een mooi
zwembad was en dat we zouden
perslucht-duiken. Dat is duiken met
een fles op je rug waar
geperste lucht in zit. De
voorstelling die ik me daar
van te voren van gemaakt
had, klopte wel aardig. Er
was een supersnelle glijbaan en eentje waar je
vanaf 3 meter hoogte in het
water viel. Ik ging met een
vriendenclubje wel naar
Domburg; we zijn naar een
leuke film geweest: Dokter
Do-little 2. Heel leuk! Toen
de vakantie begon, ben ik
meteen gaan werken bij
Super de Boer. Ik vond
het leuk om daar in een
team te werken; het was
de eerste keer voor mij om
zoveel collega’s te hebben.
Jongetjes van 9 jaar vroegen mij: “Meneer, weet u
waar de suiker staat?” Dan
zei ik: “Achter je” en zij
weer: “Dank u”. Vakken
vullen is leuk werk, maar
eerst moest ik wel zoeken
en dan moest ík aan mijn
collega’s vragen waar alles
stond. Ik vond de vakantie
leuk, maar ik heb ook
weer zin om op school te
beginnen. Want wanneer je
nieuwe spullen voor school
koopt, zoals pennen en
schriften, dan krijg je zin
om daar mee aan de gang
te gaan. Boeken kaften
vind ik vervelend: aan het
eind van het schooljaar
krijg ik toch een boete
omdat ze er niet netjes
genoeg uit zien. Ik heb
echt zin om te beginnen
met wiskunde, natuurkunde en biologie, omdat dat mijn leukste vakken
zijn. Die kan ik gemakkelijker leren
dan talen. Als ik langer vakantie
gehad had, zou ik geloof ik langer
zijn gaan werken”.

Irene Timmermans (12 jaar)

“We zijn in Oost-Duitsland geweest.
We zaten op een leuke camping,
waar we uitkeken over een meer. Er
was een pad en aan de andere kant
daarvan was nog een meer, waar
we konden zwemmen. Mijn vader en
ik houden van zwemmen (thuis ook,
we gaan dan vaak ‘s morgens vroeg
naar het zwembad want dan zijn alle
vlotten nog vrij.) Er zijn mooie stadjes in Oost-Duitsland, zoals Weimar.
Daar woonde Goethe. We hebben
zijn huis gezien en zijn tuin met
een tuinhuisje erin. De huizen zijn
er anders dan hier; ze hebben ook
andere kleuren. De mensen spreken
je aan en maken een praatje. Er is
minder neon reclame-verlichting, het
is er ruimer, stiller, er zijn fonteinen
en bloemen, er zijn geen draagbare
radio’s. Je kunt wel zien dat Thüringen een arme streek is. Ik zag
veel glas-in-lood ruitjes in waranda’s,
die kapot waren en die dichtgeplakt

waren met papier, soms waren er
ook wel ramen zo. Vaak bladderde de
verf eraf. Er was lekker ijs met onbekende smaken, ook hemelsblauw
ijs, dat naar gewoon ijs smaakte. In
sommige straatjes waren twee ijscafees. Ik had twee Engelse vriendinnetjes op de camping. Ze spraken
ook Duits. Mijn broertje en ik schrijven nu nog met hen. Ik vond het
heerlijk om in een tentje te slapen.
Je hoort al die geluiden: eenden,
kevertjes, vogels. Je wordt wakker
door de zon op je gezicht en even
later ga je verse broodjes halen. Je
krijgt ook vaak wat extra’s: ijs, chips.
Je leert nieuwe mensen kennen.
We hebben heel veel gewandeld - in
de bergen. We kwamen haast nooit
iemand tegen. De vakantie is snel
voorbij gegaan. Eerst denk je: heerlijk - 8 weken! En als de eerste dag
om is: oh, er is al een dag voorbij!
Ik ga nu voor het eerst naar de middelbare school. Daar krijg je nieuwe
vakken en veel verschillende vakken
zoals Engels, wiskunde. Misschien
is het wel heel anders dan ik verwacht heb. Aardrijkskunde lijkt me
niet leuk, gym wel. Ik weet nu al
dat er 22 van onze eigen school in
mijn klas komen en nog 6 van de
Mienskip en 4 uit Augustinusga. Misschien wil ik wel binnenhuisarchitect
worden”.

Yfke Van Der Ploeg (9 jaar)

“Ik had 6 weken vakantie. Die waren
zo maar voorbij. We zijn in Meppen
geweest. Toen kwam Anna. ‘s Avonds
gingen we lang praten. Toen we van
huis vertrokken, zat ik op de achterbank en mijn knuffelkonijn zat naast
mij. Dat vond ik gezellig. Mijn moeder
had 6 paar schoenen mee en een
paar laarzen. Ze zei tegen mij: “Je
hebt teveel knuffels mee”. Maar ik
kon zeggen: “Je hebt veel te veel
schoenen mee”. We zijn op de Apeheul geweest. Alle apen lopen daar
los. De doodshoofdaapjes springen
dan op je schouders. Orang oetans
en gorilla’s lopen niet vrij rond. Een
gorilla op je schouder is niet fijn. Ik
had nog wel twee weken in Meppen
willen blijven. Daar heb je een grote
tuin achter het huis in het bos met
een hut en een trampoline en een
zwembad. Er was een manege, er
waren 3 cavia’s en 7 herten. Er was
daar een appelboom - daar pakten
we stiekem appels van en die gaven
we aan de herten. De zon schijnt
daar veel meer. Laat naar bed gaan
vind ik veel leuker dan om 8 uur. Het
is niet leuk om weer terug te zijn.
Nu ben ik weer weg van vakantie en
nu moet ik weer naar school. Ik wil
wel werken op school, maar ik vind
het niet leuk dat je dan alles af moet
hebben en dat je dit moet doen en
dat moet doen en dat juist weer niet
(als ik het wel leuk vind) en dat je
niet mag praten”.

Manon Koning (9 jaar)

“Ik vond het heel leuk om vakantie
te hebben. We zijn twee weken op
Terschelling geweest in een omgebouwde schuur, vlakbij het strand
van Midsland. West Terschelling vond
ik heel gezellig; daar gingen we
ijsjes halen, er was een braderie en
de vuurtoren. Ik heb pony gereden,
door het bos, ook wel in draf. In
zee zwemmen was heel leuk, maar
soms stond ik op een krab en dat
was niet leuk. Ik heb een zandkasteel gebouwd en mijn zusje heeft
mij ingegraven. Ik ben bij Yfke in
Meppen geweest in een mooi huisje
in het bos. ‘s Avonds hadden we fak-

kels aan op de waranda. We hebben
Yfkes moeder aan het schrikken
gemaakt met een fopspin”.

Bouwina Wijbenga (9 jaar)

“Ik ben 1 week naar de Woudhoeve
geweest en 2 weken naar Egmond
aan Zee. De Woudhoeve was het
leukst want daar hadden we het
mooiste weer. Zwemmen vond ik fijn
en elke avond buiten zitten bij grote
fakkels. We gingen vaak op de trampolino en naar de speeltuintjes. We
hebben een grote fietstocht gemaakt
- helemaal naar Amersfoort. Weg
- zijn en thuis - zijn vond ik even
leuk. Hier kun je met je vriendinnen
spelen, daar moet je ze maken”.

Martijn Van Der Werf (8 jaar)

“Als je niet naar school hoeft, dan
kan je veel langer uitslapen, soms
wel eens tot 9 uur. Ik ben naar
Schiermonnikoog geweest. ‘s Ochtends gingen we al vroeg naar het
strand en om 7 uur gingen we pas
weer naar huis. Het was 30 graden.
Er waren zandbanken en er was een
gat waar mijn broertje tot zijn hals
aan toe in kwam. Even later ging
hij er weer in en toen ging hij kopje
onder. Ik moest hem redden. Dat
komt door eb en vloed. Nu moet ik er
weer vroeg uit. De eerste dag moesten we meteen al tot duizend rekenen en we hadden alleen maar tot
honderd gehad. Vrij werken vind ik
fijn - dan speel ik vaak met de blokjes”.

René Van Der Werf (6 jaar)

“Het is niet echt leuk om op school te
zijn. We doen altijd dezelfde dingen.
In de vakantie gingen we vaak tikkertje spelen en naar het badstrand.
Ik heb niet zoveel te vertellen”.

Hessel Hartmans (8 jaar)

“Het leukst van de vakantie vond ik
‘Het land van Ooit’. Daar waren plastic auto’s en die hadden de vorm
van grote schoenen. Daarin kon je
met z’n vieren over een spoor rijden.
Wij zaten er met z’n vijven in. Er
waren springkussens, waterfietsen,
een waterbrug en er was een brug
die op tonnen dreef. Als mijn vader
erop ging staan, zakte de brug naar
onder. Je kon door tonnen lopen en
dan ging je op een rails door het
water. Verder was er een vlot waarop
je je aan een touw naar de overkant
kon trekken”.

Doeke Hartmans (5 jaar)

“Ik vond Lauwersoog leuk. Daar is
ook een strandje. Ik heb in zee
gespeeld. Ik zat op een body-board
en toen ging mijn vader mij heel hard
in de rondte zwaaien. Bijna vloog ik
eraf. Weet je wat we ook nog hebben
gezien? Een kwal. Als je die aanraakt, kietelt het heel erg. Ik durf
hem niet aan te raken en ik doe het
dan ook niet.
Op school moet je weer wat doen en
dat moest wel. Ik zit in groep 3. Ik
vond het eerste stukje rekenen makkelijk. Ik kan ook al tot honderd, niet
tot duizend en zéker niet triljard”.

Beert Hartmans (4 jaar)

“Ik ben in zee geweest. Het was wel
koud. Toen gooide mijn papa mij weg
en toen achterover helemaal onder
water. Ik was niet bang. Toen was
mijn mama aan het vliegeren met
Doeke. Maar Doeke liet zijn vlieger
los en toen was hij hem kwijt. Hij
kwam op de grond”.
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Onze reis naar Canada

Inspiratie

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

Een nieuwe dag breekt aan…….
Enkele jaren geleden meende ik uit
een verwrongen soort verantwoordelijkheidsgevoel, als moeder en
vrouw des huizes tegelijkertijd met
de andere gezinsleden te moeten
opstaan. Er ontstonden voor alle
gezinsleden situaties, die een onbevangen tegemoet treden van een
nieuwe dag volledig ondermijnden.
Zelfs mijn echtgenoot, die nooit
een “ochtendhumeur” had gekend,
begon bedenkelijke tekenen daarvan te vertonen. Om me niet te
scherp en abrupt in een dag te storten en dus de overgang van de
nacht naar de dag wat te verkleinen,
hield ik altijd één oordop in. Een en
ander uit solidariteit met mijn gezin,
het me toch wat omslachtig leek
te leren liplezen, en ik ergens, ook
‘s morgens, graag voor volwaardig
wenste te worden aangezien.
Toen mijn dochter nog thuis woonde,
ontstond er steevast een stille strijd
tussen ons om de plek aan het aanrecht om het ontbijt klaar te maken.
Tot handgemeen is het nooit gekomen, maar er bestond wel een grimmig, stilzwijgend geduw tussen ons
om de “beste” plaats. Vervolgens
arriveerde mijn zoon op zijn blote
voeten, maat 48. De kans voor mij,
om daar met m’n hele gewicht per
ongeluk op te gaan staan, werd
door die maat vergroot, en hij heeft
zich dan ook uit zelfbehoud aangewend om met gekromde tenen
naast mij in de keuken te staan, niet
geheel ontspannen. Mijn coördinatievermogen en het zijne is in de
ochtendstond niet groot, zodat we
of regelmatig tegen elkaar aanbotsen, of deurtjes van keukenkastjes onzacht en ongewild tegen
elkaars schedels deden aankomen.
Hij heeft dit alles grootmoedig geaccepteerd en vertoont geen woede
meer, soms een vleug van teleurstelling.
Beide kinderen zorgden ervoor zo

snel mogelijk het ontbijt achter de
kiezen te werken, want een notoir
pijprokende vader brengt geluiden
met zich mee die hun eetlust abrupt
doet verminderen, en ze wilden
klaar zijn met eten voor hij naar
beneden kwam. Ook het feit dat
mijn man erop gesteld is een opgevouwen krant te lezen en dat als
“laatste man” niet meer mogelijk
bleek, bracht enige ongeuite spanning met zich mee. Het douchegebeuren daarna heeft voor mijn
drie gezinsleden ook nooit enige
vreugde opgeleverd. Ondanks hun
aankondiging de badkamer te gaan
gebruiken, is het mij nooit gelukt de
warmwaterkraan beneden niet aan
te zetten voor de afwas, en werd
ik er door boze kreten van boven
op geattendeerd dat er slechts
een koude douche-straal overbleef
door mijn impulsieve handeling. Misschien kwam het door die ene
oordop, hoop ik… Nu is alles veranderd.
Sinds mijn dochter op kamers
woont, ben ik blijven liggen. Van
mijn man krijg ik sinaasappelsap
boven om mijn komst naar beneden nog wat uit te stellen. Ik bleek
omkoopbaar! De conversatie tussen
de twee heren beneden is beperkt
geraakt tot een onduidelijk begroeten en een gebromd afscheid. Als ik
twee keer de achterdeur heb horen
dichtslaan, doe ik allebei mijn oordoppen uit en eenmaal beneden
loop ik niemand in de weg, trap op
niemand z’n tenen, lees met groot
plezier een verfrommelde krant, en
er is niemand die kwaad op me is
omdat de douche verkilt.
Bovendien hoor ik nu de vroege
vogels zingen, op volle sterkte.
Een mooi begin van een nieuwe
dag! Toch!

Mr. B. Rein kuierde eens door Buitenpost en merkte dat veel straatnamen cryptisch te verklaren zijn. Aan u dus de vraag: welke straatnamen
staan hieronder? Tussen haakjes staat het aantal letters per woord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De reus had een scheermes (2, 5, 6)
Indiaans gewas (8)
Komt na het jawoord (2, 4)
Was in 1652 een deel van Rotterdam (4, 11)
Hengst van een hengst (8)
Adellijke kikker (9)
Kroeg-manie (7)
Hier vind je gekleurde padvinders? (9)
Ki (7)
Hier worden geen tonnen meer gemaakt (10)
Hier woont deze voetballer (2, 4)
Fred Flintstone schreef hiermee (8)
Waterglas (8)
Zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij (8)
Kikker in het centrum (7)
Groen schaap? (9)
Het onderzoek klappen geven (12)
Zeg-u?? Welk adres? (9)
Goddelijke buurt (2, 14)
Meest gelikte buurt (13)
De oplossing van het augustusnummer:
Freulepad

Kopijverzorgers,
Maak het uzelf en ons gemakkelijk:
Let op de kopij-inleverdatum
maandag 8 oktober !

Het voormalig Buitenposter doktersechtpaar Hazenberg heeft afgelopen zomer een reis door Canada
gemaakt. De redactie maakte een samenvatting van
hun uitgebreide reisverslag.
25 Juni 2001. Het is zover, onze koffers staan
gepakt, we hebben afscheid genomen van de kinderen
en kleinkinderen en vertrekken met de trein naar Schiphol. Om een goede plaats in het vliegtuig te krijgen checken we vroeg in. Met een vertraging van 2 uren stegen
we op naar Toronto. De vlucht verliep voorspoedig en
eenmaal aangekomen in Toronto stond de huurauto al
voor ons klaar. Jan stapte in de auto en deed alsof hij
dagelijks in een auto met automatische versnelling rijdt.
Op 27 juni begon onze kennismaking met
Canada echt: we vertrokken richting de Niagara Falls.
We bleven de hele dag in Niagara on the Lake en
verbaasden ons over de grote hoeveelheid bloemen.
De dag erna gingen we echt naar de Falls. Met een
bus, genaamd ‘People Mover’, reden we langs diverse
bezienswaardigheden. Het meest imposante was de
waterval zelf natuurlijk
Vrijdag 29 juni was Collingwood, een plaatsje
aan de Georgian Bay met een berachtig achterland, aan
de beurt. We kregen een probleem met het zoeken van
onderdak, want twee dagen erna werd ‘Canada Day’

Greetje

Cryptogram
door Mr. B. Rein

door Jan en Mary Hazenberg

gevierd. Alle hotels zitten dan bomvol. Op 30 juni zijn we
richting Midland gegaan. Daar hebben we een museum
over de leefwijze van indianen bekeken en later hebben
we Saint Marie Amount the Hurson bezocht. Dit is een
Jezuïeten neerzetting.

Ontmoeting met zwarte beer

Maandag 2 juli stonden we vroeg op, want we
wilden naar het Algonquin Provicial Park, waar onder
andere uitgebeeld wordt hoe houthakkers vroeger leefden in de bossen. Tijdens de weg ernaar toe werden we
geconfronteerd met een zwarte beer die langs de weg
liep. Volgens een Canadese legende is het zo: als je
op je reis een zwarte beer hebt gezien, dan ben je er
zeker van dat de reis een succes wordt. De volgende
dag vertrokken we naar Toronto, waar we de auto weer
in moesten leveren. We hoorden dat je op de CN Tower
van Toronto een prachtig uitzicht hebt, dus daar zijn we
‘s avonds heen geweest. De toren is 544 meter hoog en
wij hebben op 447 meter hoogte gestaan. Je hebt er een
fantastisch uitzicht over Toronto zelf en de haven.
Op 4 juli vertrokken we met het vliegtuig richting Calgary. De reis duurde 4 uren. Daar aangekomen
stond de broer van Mary ons op te wachten. De vol-

gende middag vertrokken we naar Drumheller: naar het
Dinosaures Museum. Op de terugweg stopten we bij de
HorseShoe Canuon. Dit zijn bergen die zijn gevormd
door de ijstijd. Vrijdags begon de Stampede van Calagy
(een 10-daags westernfeest) met een Parade van 2
uren. Het was reuze gezellig met allerlei muziekbandjes
en standjes. De ochtend erna werden we verwacht voor
een Stampede Breakfast, waar alles gratis was. We
bezochten Spruce Meadow’s, een vast concours hippique terrein waar per jaar verschillende wedstrijden
worden gehouden. Nu ging het om het kampioenschap
van Noord-Amerika.‘s Middags reden we naar de Olympic Oval. Dit is de ijshal waar de schaatsers zulke snelle
tijden maken. Daarna zijn we naar de Rafter Six Ranch
gegaan, hier bleven we 2 nachten. We hebben gewandeld en paardgereden. Jan kwam wat moeizaam van het
paard af, maar na 2 pilsjes en een portie chickenwings
ging het weer beter.
Op 12 juli hadden we kaarten gereserveerd
voor de Stampede Show/Rodeo Chuckenwagon race/
Bullriding/Steer Wrestling. ‘s Avonds was er een grote
show en dit werd afgesloten met een enorm vuurwerk.
De volgende dag zijn we richting Jasper gegaan. We
kwamen langs het Lake Louise, het blauwste meer van
Canada, we zagen een paar keer een Mule Deer (soort
eland), en we reden langs Columbian Icefields. We
hebben op de grootste gletcher The Athabasca Glacier
(9 km lang/350 m diep) gestaan.
Op 16 juli pakten we onze spullen om te vertrekken naar Vancouver. Op het hoogste punt van de
Rockey Mountains (1330 m), Roger pass, stopten we
even en we overnachtten in Kelowna. De dag erna zijn
we vroeg op pad gegaan en hebben we een stop bij
Hell’s Gate Fall’s gemaakt. Dit is een vernauwing in de
rivier met een waterval. We reden naar Vancouver en
besloten de nacht door te brengen in Nanaimo. Donderdag 19 juli gingen we richting Victoria. We zijn gestopt in
Chemainus, een dorpje met muurschilderingen. Daarna
kwamen we door Duncan, een dorp met allemaal totempalen. In Victoria aangekomen, reden we naar de haven.
Watervliegtuigjes vlogen af en aan, de ferry’s naar Seatle
zagen we komen en gaan en de watertaxi’s hadden
het geweldig druk. De één na laatste dag hebben we
nog een Russische onderzeeër bezichtigd en hebben
we door China Town gelopen. Daarna met de ferry naar
Vancouver.
21 Juli, de laatste dag van onze reis stond
het Capilan Park op het programma, een park met de
hoogste en langste hangbrug en een bos met bomen
van honderden jaren oud en reusachtig dik. Daarna nog
Stanley Park, bezichtigd. Dit park heeft een heel groot
aquarium met witte dolfijnen.
’s Middags vertrokken we weer naar het vliegveld en
moesten we afscheid nemen van 4 weken Canada. Om
15.00 uur de volgende dag landden we op Schiphol.
Toen we met de trein in Groningen aankwamen, stonden
de kinderen en kleinkinderen op ons te wachten. Mede
door de ontmoeting met de zwarte beer hebben we een
geweldige reis door Canada gehad.
We bedanken iedereen nogmaals voor het geweldige
cadeau bij het afscheid in Buitenpost wat deze reis voor
ons mede mogelijk heeft gemaakt. Voor degenen die het
nog niet weten, we gaan niet naar Assen maar blijven in
Haulerwijk wonen.

Cursus - het opschrijven van je levensverhaal
Jannie Jensma-Dijkema nodigt een groepje mensen uit
voor begeleiding bij het opschrijven van hun levensverhaal. Een levensloop-verhaal is niet alleen de opsomming van de harde feiten, maar vooral het onder woorden brengen van de ervaring ervan. Bijzondere gebeurtenissen, mijlpalen, belangrijke personen geven de gelegenheid nader in te gaan op een bepaalde periode in
het leven. De deelnemers moeten bereid zijn hun levensverhaal op te schrijven in een sfeer van vertrouwen en
openheid en willen nadenken over hun levenservaringen. Het doel is een vorm te vinden voor het neerschrijven ervan. Nadenken over zichzelf kan zich bijvoorbeeld

richten op ervaringen van liefde, vriendschap, overgave,
zelfverlies, ontvankelijkheid, vertrouwen. Hierover schrijven, is antwoord geven op de vraag: hoe is mij dat vergaan? Er zal gepraat en geluisterd worden; er zal thuis
geschreven moeten worden. Men moet liefst wat ouder
zijn voor deze onderneming.
locatie: Julianalaan 34, ‘Het Behouden Huis’
tijd: 6 tot 10 bijeenkomsten van 2 uren in de middag of
avond in de periode oktober-december;
prijs: f10,- per bijeenkomst;
opgave bij J.Jensma-Dijkema tel. 0511-542012.
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Bedrijvigheid
Natuurgeneeskundige praktijk
in Buitenpost

“Alles staat of valt met de
motivatie van de cliënt”
Na een studie van vijf jaar aan de Academie van
Natuurgeneeskunde in Meppel start Aiso Lycklama à
Nijeholt zijn eigen natuurgeneeskundige praktijk aan
het Parcours 31. Vanaf 1 oktober kunnen cliënten bij
hem terecht. “Werken met kruiden en deze toepassen heeft mij altijd al geïnteresseerd,” vertelt de heer
Lycklama à Nijeholt. “De reden voor mij om deze
studie te volgen, is dat ik bezig wil zijn en mensen
helpen zich bewust te worden dat er heel veel moge-

Stop met lijnen en bereik
uw streefgewicht
Het klinkt onlogisch, maar dit is de visie van afslankorganisatie Slank-klup. Dat het werkt kunnen duizenden excliënten beamen. Veel mensen zijn op een dwangmatige
of ongezonde manier, extreme diëten, vreemde pillen
en poeders of hongerkuren, met hun lichaamsgewicht
bezig. Vaak met kortdurend effect. Slank-klup werkt met
een methode die wel resultaat heeft: stoppen met lijnen.
Weg met de obsessie voor voedsel en weer gewoon
lekker en gezond eten. Weer leren genieten van eten
zonder calorieën te tellen. Slank-klup biedt gevarieerde
weekmenu’s die tijdens de wekelijkse bijeenkomsten
worden uitgedeeld. De clubleidsters, allen ervaringsdeskundigen, voorzien de clubleden van gedegen informatie. Voor informatie of vragen kan contact opgenomen
worden met Riemke Dijkstra, 543269, na 18.00 uur.

Uitslag enquête feestweek positief

“Er zat afgelopen jaar weer een beetje vaart in”

De feestweekcommissie heeft de
evaluatie van de feestweek al weer
achter de rug. Bij de organisatie
heerste er grote tevredenheid over
het verloop van de feestweek. Volgens de uitkomst van de korte
enquête in de ‘Binnenste Buitenpost’ had de commissie daar ook
best wel reden toe. Hoewel het
aantal reacties niet overweldigend
was, gaf de inhoud ervan waarschijnlijk wel het algemene gevoel
in Buitenpost weer.
De inhoud was positief van toon en
bovendien werden er zeer bruikbare tips gegeven, waarmee de
feestweekcommissie weer verder
kan.

Of de feestweek nu wel of niet tijdens de zomervakantie georganiseerd moet worden, zal altijd wel

een punt van discussie blijven. Reacties hierop varieerden van: “De
echte feestweekaanbidders passen
de vakantie er wel op aan” tot “De
kans op goed weer is groter en in
die periode trek je bezoekers van
buiten aan”.
Over de vraag of de feestweek losgekoppeld zou kunnen worden van
het Concours Hippique was men
eenduidig. Volgens de meeste Buitenposters is dit niet mogelijk: “Deze
twee zijn onlosmakelijk aan elkaar
verbonden”. Alle beantwoorders
waren het er over eens dat er deze
keer echt voor ‘elk wat wils’ was
georganiseerd. Toch leven er best
nog wel meer wensen. Een tip
als: Organiseer weer eens volksspelen, met bijvoorbeeld een zeskamp,
zaklopen, stoelendans, een lange
sjoelbak en spijkerbroekhangen is
voor de feestweekcommissie zeker het overdenken
waard. Ook het organiseren van een barbecue
met tap op het Nijensteinplein en een optocht voor
kinderen staat bij verschillende mensen op het verlanglijstje. Daarnaast kwam
het verzoek om weer een
wielerronde te houden veelvuldig voor.

Molen weer
verlichten
De verlichte molen in 1978

De reacties op de lichtroute

waren minder positief. “Verspilling
van energie”, “Jammer dat de lichten op zondag uit zijn” maar ook
“Beter dan andere jaren”, werd er
geschreven. Ook bleek dat men het
aantal straten dat was verlicht wel
heel weinig vindt voor een dorp als
Buitenpost. Daarin ligt natuurlijk in
hoofdzaak een rol weggelegd voor
de Buitenposters zelf. De organisatie
was goed en daarover kan de verlichtingscommissie geen verwijten
worden gemaakt. Dat een belangrijke doorgaande straat als de Voorstraat niet was verlicht was ook een
doorn in het oog. Ook werd geopperd om de molen op de ijsbaan
net als vroeger van verlichting te
voorzien. Wellicht zijn er nog andere
bouwwerken in Buitenpost die zich
daar uitstekend voor zouden lenen.
Een helder idee natuurlijk!
De verschillende avonden die in de
tent werden gehouden, met onder
andere Teake van der Meer, leverden wel weer veel positieve reacties
op.
De feestweekcommissie is blij met
de reacties. Zij bedankt allen van
harte die de bon ingevuld en in de
bus hebben gedaan. De ingebrachte
ideeën zullen zeker ter harte worden
genomen bij de organisatie voor het
komende jaar. Via de ‘Binnenste Buitenpost’ zal opnieuw iedereen daarover op de hoogte worden gehouden.

lijk is.” Naast het gebruiken van kruiden, past hij voetreexologie toe om verlichting te geven en soms
genezing. Andere methodes die Lycklama à Nijeholt
toepast, zijn klassieke massage, iriscopie, kuren om
het lichaam te reinigen en koppen zetten. “Er zijn veel
natuurlijke middelen die goed kunnen doen, maar het
belangrijkste is een goede diagnose stellen. Je moet
eerst zelf veel uitsluiten. Natuurgeneeskunde en de
reguliere geneeskunde kunnen prima naast elkaar
bestaan, maar veel problemen of ziektes zijn al te
verhelpen door een andere voedings- of leefwijze.”
Volgens de therapeut is het vooral een kwestie van
mensen bewust maken van hun manier van leven.
Alles staat of valt met de motivatie van de mensen
zelf en hij kan ze daar bij helpen.
Elke woensdag en vrijdag is de praktijk open. De
praktijk is aangesloten bij de Vereniging voor natuurgeneeskundige therapeuten. Voor informatie of een
afspraak, tel: 543463.

Activiteitencommissie BUVO

Op vrijdag 22 juni organiseerde de activiteitencommissie van de Middenstand
in Buitenpost een optreden
van brassband Concordia in
het winkelcentrum van Buitenpost. Op het gezellige
Nijensteinplein gaven zij
enkele stukken uit hun uitgebreide repertoire ten gehore.
Dit vormde een smaakvolle
omlijsting van deze koopavond. Brassband Concordia bestaat uit veel jonge
enthousiaste leden. Tijdens
dit optreden konden de
jongste bezoekers van het
winkelcentrum zich gratis
laten
schminken.
De
kinderen vonden dit geweldig, zodat ook deze activiteit
een succes kon worden
genoemd.
Vrijdagavond 29 juni vond er
een een activiteit plaats op dezelfde plek. Voor een groot publiek gaven
brandweer en ambulance een weergave van hoe zij handelen in geval van
nood. De demonstratie bestond onder meer uit het redden van een zogenaamde gewonde van het dak van een hoog winkelpand. Hiervoor maakte
de brandweer gebruik van een splinternieuwe blus- en reddingshoogwerker,
die ter beschikking was gesteld door de gemeente Dongeradeel. Ook liet
men zien hoe de hulpdiensten samenwerken in geval van een ernstig autoongeval. Er werd een ongeluk in scène gezet, waarbij de bestuurder knel zat.
Brandweermensen zaagden de auto open terwijl het ambulancepersoneel
de toestand van de ‘gewonde’ stabiliseerde. Ook bij deze demonstratie was
het van belang dat de hulpverleners zo voorzichtig mogelijk met het slachtoffer omgingen om verder letsel te voorkomen. Dit vereist een ingespeelde
samenwerking tussen beide hulpdiensten. Bij beide demonstraties werd uitvoerig tekst en uitleg gegeven door brandweercommandant Leffert van der
Meer. De spectaculaire avond werd afgesloten met een uitnodiging aan het
publiek om de apparatuur nog eens van dichtbij te bekijken. Alle partijen
kijken terug op een geslaagde avond.
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Beheer: Arjen Heidbuurt
Jongerenwerker: Koen van der Linden
Cursuswerk: Lidy Plantenga 0511 543189
Jongerenwerk: Nynke Gerritsen 0511 541323
Kinderwerk: Pytsje Veenstra 0511 542271

Er was wat te halen in It Koartling

Het feestelijke decor in It Koartling
sprak op zaterdag 8 september
voor zichzelf. De vrijwilligers van
It Koartling hebben zin in een
nieuwe jaargang Kinder-, Jongeren- en Volwassenenwerk. Meer
dan 200 mensen namen een kijkje
in de regenachtige middaguren.
‘sAvonds werd door de medewerkers van It Koartling met genoegen
nog gezellig teruggekeken op een
geslaagde dag. Het nieuwe seizoen
kan beginnen.

De basis van de dag was de Cursusmarkt die al jaren het startpunt
van het cursuswerk voor volwassenen is. Maar ook binnen het kinderen jongerenwerk was er al langer
de behoefte aan een moment om
zich aan het dorp te presenteren.
Voor het eerst werden de handen

“Achterwerk in de kast’ voor kinderen

ineengeslagen voor een ‘open huis’
in It Koartling. En omdat de meeste
medewerkers aan It Koartling-werk
er toch waren werd er gelijk maar
een gezellige seizoens-openingsavond aan vastgeknoopt. Deze dag
wordt vaste prik in het seizoen werd
gelijk maar afgesproken.

Cursuswerk-mededelingen
In het cursusprogramma zoals dit in het vorige nummer vermeld
stond waren enkele foutjes geslopen met betrekking tot de cursustijden. Hieronder staan de correcties.
Luisteren naar Muziek: dinsdag
- 19.30 - 21.30 uur
Luisteren naar Muziek: woensdag - 9.00 - 11.00 uur
Edelsmeden:
woensdag - 14.00 - 16.00 uur
Edelsmeden:
woensdag - 19.30 - 21.30 uur
De workshop Bloemschikken kan nu aangevuld worden:
Torso van gaas, mos en lood
Datum: donderdag 18 oktober
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Kosten: f 8,50 (exclusief materiaal)

Genoeg stof tot praten aan de bar

Kijken, vragen en doen

In de huiskamer en het vergaderlokaal had het Kinderwerk zich genesteld. Kinderen werd gevraagd om hun
mening nog eens voor de camera
te geven in de eigen ‘Achterwerk-

Een behoorlijke schare aan liefhebbers voor het gevarieerde cursusaanbod trok aan de tafels voorbij. Verschillende cursussen konden
onmiddellijk de boeken
openen om de eerste
inschrijvingen te doen.
Na een visite aan de
cursusleiding maakten
veel mensen gebruik
van de gelegenheid om
ook eens verder in het
gebouw te kijken. In de
Jeugdsoos had het Jongerenwerk z’n beste
beentje voorgezet en
een stevig pakket aan
activiteiten op touw
gezet. Vooral het limbo- Opnieuw veel cursusaanbod in de Grote Zaal
dansen had komische
kast van It Koartling. De huiskamer
consequenties voor haar deelnewas voorbereid door de knutselclub
mers. Clowns schminkten menig kinen was was na afloop bezaaid met
derhoofdje om tot leeuwekop of vamwerkstukken. Na vijf uur werd er nog
pierentronie. De eigen bar gaf gelevolop gewerkt aan het weer in goede
genheid tot kennismaking met de
orde brengen van It Koartling. Maar
vaste vrijwilligers die haar op de
vele handen maken licht Werk.
soos-avonden bemensen.

Alternatieve Kerstboom
Datum: donderdag 13 december
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Kosten: f 8,50 (exclusief materiaal)
Er zijn nog enkele cursussen waar men zich nog voor op kan
geven.
Dit zijn:
Engels (Conversatie)
Start: maandag 24 september
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Aantal lessen: 10
Kosten: f 90,Opgave bij: J. Kronenburg tel. 0511 542024
Edelsmeden
Start: woensdag 27 september
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Aantal lessen: 8
Kosten: f 180,- (inclusief materiaal)
Opgave bij: J. Kronenburg tel. 0511 542024
Tiffany
Start: dinsdag 25 september
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Aantal lessen: 5 (1x per 14 dagen)
Kosten: f 220,- (inclusief materiaal)
Opgave bij: E. Kramer tel. 0511 543242

Volop Kinder-werk aan de winkel !

Voor actieve kinderen is er de
komende maanden zat te doen
in It Koartling! Pluis ons programma er maar eens op na.
Overigens zullen onze activiteiten ook via de bekende briefjes en afches bekend worden
gemaakt. In december zullen wij
het tweede deel van het programma bekendmaken.

Boevenjacht
op 28 september

De opening van het seizoen is ook
nu een spannende speurtocht door
de straten van Buitenpost. In It
Koartling zal op vrijdagavond 28
september de medewerking van
alle kinderen worden gevraagd bij
een zoektocht naar verschillende
bandieten die de schatkist van Buitenpost hebben geplunderd. Vanaf
zeven uur worden uit de deelnemers groepjes gevormd die al hun
energie en scherpzinnigheid nodig
zullen hebben om alle boeven te
ontmaskeren. Na aoop is er kinderdisco.
Deelname: van 6 tot 12 jaar
Tijd: van zeven tot negen uur
Kosten: f 2,50 per kind

Beestenboel - 3 oktober

Tijdens deze beestachtig leuke
middag is er volop ruimte voor kinderen èn hun huisdieren. De dierenkeuring die wij elk jaar organiseren is natuurlijk een vast onder-

deel hiervan. Maar daarnaast is
er een verkleedparade voor kinderen die zich als hun favoriete
dier hebben verkleed. En bovendien draaien wij een spannende
dierenlm. Alle reden om aan dit
voorschot op werelddierendag mee
te doen.
Deelname: vanaf 4 jaar
Tijd: half twee tot half vier
Kosten: f 2,50 per kind

Kindertheater
23 oktober
De Kinderkaravaan van ‘het Achtkant‛ zorgt opnieuw voor vertier in
de herfstvakantie. Op dinsdagmiddag 23 oktober vindt een theatervoorstelling door de toneelgroep
‘Gang van Sake‛ plaats. Onder de
titel ‘de Verhuizers‛ wordt .een
middag vol vermaak geboden.
Deelname: vanaf 4 jaar
Tijd: twee uur
Kosten: f 5,00 per kind

November: Sinterklaas
Vanzelfsprekend is Sinterklaas
ook dit jaar van de partij in it
Koartling. De Grote Kindervrind en
zijn Zwarte Pieten bieden alle kinderen van Buitenpost in de Grote
Zaal de gelegenheid een persoonlijke kennismaking aan. De precieze
datum zal hij zo spoedig mogelijk
nog aan ons doorgeven, waarna wij
dit op verschillende manieren dit

zo snel mogelijk aan jullie bekend
zullen maken.
Deelname: 4 tot 10 jaar
Kosten: Gratis

19 december Kinderkerst
Kerst is ook een speciaal feest
voor kinderen, dus is er ook een
speciaal moment voor hen in It
Koartling gereserveerd. Verschillende activiteiten zullen de kinderen in een jne kerststemming
brengen.
Deelname: vanaf vier jaar
Tijd: van twee tot vier uur
Kosten: f 2,50 per kind

Knutselclub
Dit seizoen is de knutselclub elke
woensdagmiddag actief! De grote
deelname van het afgelopen seizoen maakte het noodzakelijk om
de club nu op te splitsen in twee
groepjes die om de beurt elk hun
eigen middag hebben. Groep 1 is
bedoeld voor kinderen van 4 tot
8 jaar en groep 2 voor de 9
tot 12-jarigen. Tot eind december
gaat de knutselclub de Grote Zaal
van It Koartling ombouwen in een
gigantisch aquarium. De werkstukken zullen hierin een fraaie plek
krijgen. Je kunt je inschrijven per
keer of in één voor alle 4 middagen
door de knipkaart. De data waarop
de middagen plaatsvinden zijn:

Groep 1:
10 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november
Groep 2:
24 oktober, 7 november, 21 november en 12 december
Tijd: van half twee tot drie uur
Kosten: f 2,50 per kind per keer
of de knipkaart - f 7,50 voor alle
vier keren

Kinderkookkafé
Het kinderkookkafé heeft zijn
potten en pannen al op het vuur
staan. De eerste groep start na
de herfstvakantie en is al volgeboekt. De deelnemers krijgen binnenkort bericht. Na de kerstvakantie is er een tweede ronde. Liefheb-

bers kunnen zich daarvoor nu al
aanmelden!

De Kinderraad
Na de herfstvakantie zal ook
de Kinderraad opnieuw bijeen
worden geroepen. Wij hopen dat
de samenwerking een nieuw project ‘Een Kinderkijk op Buitenpost‛ zal realiseren. U hoort hierover nog veel meer van ons.

De Toneelclub
Zodra er meer bekend is over de
herstart van de toneelclub hoort
u zo spoedig mogelijk van ons.
Belangstellenden kunnen zich ook
nu al aanmelden op het Koartling
nummer.

Ook de ‘Grote mensen‛ zijn nodig!
Het kinderwerk wordt gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij dragen de zorg voor de organisatie van de diverse activiteiten. Maar zonder de steun van ouders en anderen is de realisatie van
vooral de grotere activiteiten bijna niet mogelijk. Wij vragen daarom
om uw hulp op de momenten dat dit nodig is! Via de briefjes, afches en
deze krant zullen wij zo nu en dan een beroep op u doen om hierin een
bijdrage te leveren. Wij hopen dat wij dan op uw medewerking mogen
rekenen!
Maar ook mensen die meer willen bijdragen in dit gezellige en voldoening gevende werk zijn van harte welkom. Het is aan u te bepalen in
welke mate u mee kunt helpen bij het bedenken, het plannen en de
uitvoering van de activiteiten van onze werkgroep. Maar alle hulp is
welkom! Wilt u meer weten?. Neem dan contact op met de contactpersoon van het Kinderwerk of laat even van u horen tijdens één van de
activiteiten.
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Blok aan het been of uniek bezit?

‘Nijenstein moet eigen-zijn èn
blijven aan Buitenpost...’

De toekomst van één van de weinige karakteristieke gebouwen in
Buitenpost ligt nog steeds open.
Na het vertrek van de muziekschool in 2000 is er nog steeds
geen nieuwe gebruiker voor het
massieve ‘Nijenstein’ aan de Voorstraat gevonden. De centraal in het
dorp gelegen plek, aan de voet van
de Kerkstraat, zou toch een buitenkans voor menige bestemming
kunnen zijn; maar schijn bedriegt lijkt het.Voor de gemeente (als eigenaar) ligt er de moeilijke opdracht
een gebruiker te vinden die het
opnieuw een blijvende en waardevolle functie kan geven in ons
dorp.

Een kleine rondvraag geeft
een duidelijk resultaat. Veel Buitenposters vinden Nijenstein meer dan
de moeite waard. Voor ons als redactie aanleiding een kijkje te nemen
in de met de tijd steeds meer verloren ogende oud-Buitenposter. De
verf begint al te bladderen en her en
der vallen er gaten in het kozijnen en
ramen. De bereidwillige ambtenaar
heeft moeite de juiste sleutel voor
de deur te vinden. Typerend voor
de situatie constateren we met een
glimlach. Ondanks haar wisselende
klantenbestand heeft de entree nog
steeds het onmiskenbare van een
overheidsgebouw. Samen met het
trappenhuis vinden we dit onmiddellijk het pronkstuk. Statig en sfeervol doet ook de rest van het huis
aan. De tand de tijds heeft wel
in de verschillende vertrekken zichtbare sporen nagelaten. In de voormalige collegekamer worden we nog
verrast door een fraaie muurschildering, een herinnering aan de verbouwing in de jaren vijftig. Na een
halfuur rondgedwaald te hebben in
de hoge en muffe kamers vertrekken we weer. ‘Mooi’ is misschien niet
helemaal het juiste woord voor het
pand, maar ‘zonder’ zou wel een
akelige gedachte voor Buitenpost
zijn, is onze persoonlijke conclusie.

Aannemer Tamminga verwoordt het zo: “Het gebouw verdient dan wel geen schoonheidsprijs, maar het is zondermeer karakteristiek”. Hij vervolgt: “het is bovendien een goed en degelijk gebouwd
pand, met wat onderhoud kan het
nòg wel een eeuw volmaken”. Ook
anderen zijn die mening toegedaan.
Kunstenaar Anton Venselaar zegt er
over: “Nijenstein moet bewaard blijven, juist omdat er in de kern van
ons dorp al te veel is verdwenen.
Het is een monumentaal pand, en
samen met het plein ervoor een
waardevol object”. Ook wethouder
van der Ploeg ziet de bijzondere
plek van het gebouw: “als je door de
Kerkstraat kijkt zie je aan het begin
het fraaie Nederlands-Hervormde
kerkgebouw en aan het eind de
markante contouren van Nijenstein.
Hoewel het geen monumentstatus
heeft is het beslist een gezichtsbepaler voor het centrum van het
dorp”.
Regelmatig komt in de commentaren terug dat er toch al een
groot gemis aan echt karakteristieke
bebouwing in Buitenpost is. Voormalig ambtenaar, en plaatselijk historicus, Wildeboer heeft nog heel wat
werkzame jaren in het voormalige
gemeentekantoor gesleten. Hij verwoordt het als volgt: “er zijn niet zo
veel gebouwen in Buitenpost die in
het oog springen. Hoewel het van
binnen bij lange na niet meer oorspronkelijk is, is de buitenkant door
de jaren heen markant en herken-

Iets over de geschiedenis van Nijenstein...
In de 18e eeuw stonden er in Buitenpost maar liefst zes states grote boerderijen, die het eigendom waren van vrije boeren, die op grond
van hun stemrecht invloed konden uitoefenen op hun omgeving. In de 19e
eeuw werden hier nog een paar grote panden gebouwd, zoals Nijenstein
en het Jeltingahuis (niet te verwarren met de Jeltingastate; deze oude state
stond daar tegenover, aan de westkant ervan). Tot in de 19e eeuw waren de
Van Haersma’s grietman in Buitenpost. Catharina van Haersma trouwde met

Nijenstein omstreeks 1900
De sfeervolle ingang en het trappenhuis bij de ingang aan de zuidkant.

baar gebleven. Jammer is overigens dat (uit verkeersoverwegingen)
de zijvleugel aan de Kerkstraat-kant
indertijd is gesloopt. Het gebouw is
daardoor al niet een geheel meer.
Maar wat er nog is moeten we
houden”. Ook voormalig muziekschooldirecteur Nicolai kent het
gebouw door en door. In 1977
werd Nijenstein muziekschool en
tot het afscheid in 2000 heeft hij
volop van het gebouw genoten.
“Nijenstein heeft een bepaalde statigheid en straalt een zekere rust
uit. Als muziekschool kwam het optimaal tot zijn recht”. Ook collega’s van
andere muziekscholen in Nederland
kwamen bij hun bezoekjes onder de
indruk van het gebouw. “Keer op keer
kreeg ik te horen wat een bijzonder
fraai onderdak wij als muziekschool

kader staan wij zeer welwillend ten
opzichte van bijvoorbeeld een museale of restauratieve functie in het
pand”.
Met instemming wordt ook door veel
Buitenposters een dorpshuisachtige of culturele bestemming gesuggereerd. Ook een Horeca-gelegenheid die het gebouw recht zal doen
is een serieuze optie, vindt men. Buitenpost heeft op dat vlak eigenlijk
nog veel te weinig te bieden. Het Nijensteinplein met zijn grote rustieke
bomen zou voorzien van een gezellig terrasje ideaal voor het nog veel
te kale winkelcentrum zijn. Van der
Ploeg is er overigens al van overtuigd dat de optie om Nijenstein in te
richten als dorpshuis of multi-functioneel centrum geen haalbare kaart

een Minnema de With en hun zoon noemde zich Van Haersma de With. Een
zekere Cornelis Haersma de With liet Nijenstein bouwen omstreeks 1860.
Vrij snel daarna verkocht hij het weer: ‘...eene kapitale, voor weinig jaren
geheel nieuw gestichte Heerenhuizinge - Nijenstein genaamd - met koetshuis, stalling, grooten tuin, en verdere annexen...’ staat in de koopakte van
1861. Het ziet er dus naar uit dat Nijenstein gebouwd is op een stuk grond
dat oorspronkelijk bij de Jeltingastate hoorde. Jeltingastate stond op de
plaats waar nu de peuterspeelzaal gevestigd is. Rond 1770 werd deze state
afgebroken.

Een onderdeel van het bouwplan voor de verbouwing van 1953

‘Vanuit het zolderraam ligt de Kerkstraat aan je voeten’

hadden. Vanzelfsprekend waren wij
daar dan ook trots op. Een nieuwe
functie in dezelfde geest zou toch
gerealiseerd
moeten
kunnen
worden”.
De vraag blijft wat er met
het gebouw moet gebeuren. Wethouder van der Ploeg zegt daarover:
“wij als gemeente willen Nijenstein
natuurlijk graag voor het dorp bewaren. Een voorwaarde die wij aan
gegadigden voor overname dan ook
stellen is dat de buitenkant van
Nijenstein intact moet blijven. In dat

Ook het vroegere studeervertrek
van B&W doet nog authentiek
aan.

is. “Op zich is er voldoende zaalruimte in het dorp, en andere facilitaire functies, zoals de bibliotheek,
voldoen nog uitstekend”. Natuurlijk
speelt de financiële kant bij alle
overwegingen ook een grote rol.
“Bij de nieuwbouw van de nieuwe
muziekschool is er overeengekomen
dat door de verkoop van Nijenstein
zoveel mogelijk kostendekking plaats
zou moeten vinden.”
Maar de last van het prijskaartje plus wat er aan renovatie en
het geschikt maken van het pand
vastzit, lijkt menig ondernemer vooralsnog te machtig. Jikkemien Bok
formuleert van drogisterij ‘Balsemien’
wat veel meer mensen denken. “Het
valt niet mee om zo’n pand met
wat voor bestemming dan ook rendabel te krijgen. Eigenlijk zou de
gemeente moeten overwegen om
het pand, ook financieel, zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor een
geïnteresseerde. Zo zou men bijvoorbeeld kunnen overwegen, natuurlijk
met de nodige eisen daaraan verbonden, het gebouw voor een min
of meer symbolisch bedrag over te
doen aan iemand die er weer iets
moois van wil maken”. Wijsheid lijkt
duur. Maar wij blijven hopen.

Nijenstein werd in 1861 doorverkocht aan de heer Feico Jannes
Poutsma. Deze mennist was kostschoolhouder in Sloten. In 1861 bracht
hij zijn Jongeheren Instituut over naar Buitenpost. Samen met zijn vrouw,
vijf dienstmeisjes en een hulponderwijzer runde hij in het pand Nijenstein
tot 1870 ‘het huis van opvoeding en onderwijs‘. In die periode moeten er
zo’n 150 leerlingen, waarschijnlijk rijke, moeilijk lerende jongens, gewoond
hebben. Het zou interessant zijn om eens uit te zoeken waar die allemaal
vandaan kwamen. Op 15 juli 1870 werd de ‘Fransche Kostschool van Jongeheeren’ opgeheven. Daarna heeft nog enige tijd een dokter in Nijenstein
gewoond. Later kwam het pand in bezit van de familie Van Bruggen. In 1893
echter verkoopt deze het voor ƒ 8500,- aan Wytze Bekker, burgemeester,
en Bonne Stiksma, secretaris van Achtkarspelen. Nijenstein wordt met een
nipte raadsmeerderheid van één stem het nieuwe gemeentehuis van Achtkarspelen. De gemeente verhuurde het koetshuis en de stal van Nijenstein
aan het Ministerie van Oorlog voor de huisvesting van de Koninklijke Marechaussee voor een periode van 20 jaar (later verhuisde de marechaussee
naar het West). Wegens ruimtegebrek werd in 1959 het Jeltingahuis aangekocht. Deze werd in 1961 in gebruik genomen voor de raadsvergaderingen, trouwerijen en andere representatieve doeleinden. In 1977 verhuisde
het ambtelijke apparaat naar de nieuwbouw aan het Stationsplein. Nijenstein
werd toen muziekschool en politiebureau. Nijenstein staat nu sinds eind
2000 leeg en wacht nog steeds op een nieuwe bestemming.

Wat kunnen wij doen?

Ik heb het gebouw van binnen bekeken en raakte onder de indruk
van het mooie interieur. Mijns inziens zijn er grote mogelijkheden voor dit
pand. Het meest voor de hand liggend zou zijn het weer in gebruik te
nemen als ruimte voor de gemeenschap. De prachtige kamers in het gebouw
zijn uitstekend geschikt voor vergader- en verenigingsruimte en culturele
evenementen. Het mooiste zou zijn wanneer er ook een restaurant zou
komen, waarin men een plek heeft om dorpsgenoten te ontmoeten. Het is
de gemeente tot nu toe niet gelukt Nijenstein een dorpshuisachtige funktie te
geven. Er zou bijvoorbeeld een echtpaar in kunnen wonen en werken dat het
gebouw bruikbaar maakt voor bijeenkomsten, activiteiten van verenigingen,
culturele activiteiten, lezingen, vergaderingen, tentoonstellingen - alle soorten activiteiten die een dorp levendig en leefbaar maken. Zelfs zou er best
een café in het pand kunnen komen. Een dergelijk plan heeft de gemeente
wel op het oog, maar het komt niet van de grond. Jammer toch! Bent u
iemand die deze kwestie ook ter harte gaat? Neem dan de moeite om te
reageren! Neem contact op met Jannie Jensma- Dijkema, Julianalaan 34,
telefoon 0511 542012. Wij kunnen proberen een achterban te vormen die
zich in gaat zetten om Nijenstein voor Buitenpost te behouden. Nijenstein: de
moeite waard toch?
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Job’s plantage
Wat gaan de dagen snel. De zomer is zomaar weer voorbij. Ofschoon het
officieel nog geen herfst is, lijkt het er wel een beetje op. Het is wellicht
ook opgevallen dat de bomen enorm veel vrucht dragen. Dat is op zichzelf
niet zo vreemd, want dat hoort in deze tijd van het jaar ook gewoon zo
te zijn. Maar, let eens op de kastanjebomen. De meeste zijn bomvol. Er
is een volkswijsheid die zegt, dat er een strenge winter zal komen wanneer reeds in september de kastanjebomen overdadig van vruchten zijn
voorzien. We zullen het zien. Volkswijsheden zijn best interessant. Sommige zijn naast volks ook daadwerkelijk wijs. In de kruidengeneeskunde
zijn daar veel voorbeelden van. Een paar voorbeelden: Om wonden uit te
spoelen kunt u thee van Roomse kamille of duizendblad gebruiken. Wanneer de wonden slecht genezen dan kunt u er ook een gaasje opleggen
en daarbovenop schoongemaakte en platgestreken bladeren van savooikool. Regelmatig verversen tot de wond is genezen. Wanneer u een open
wond heeft kunt u er ook een geraniumblad (bovenzijde) opleggen; zo
bent u getuige van een klein wondertje. Overigens de Roomse kamille
kunt u misschien nog zelf oogsten aan de Dijkhuisterweg in Lutkepost.
Wanneer u ernstig transpireert tijdens het slapen is het verstandig een
lichte saliethee te drinken, elke ochtend op de nuchtere maag. U kunt
de salie ook vermengen met vrouwenmantel en akkerpaardestaart. De
akkerpaardestaart groeit op de ijzerrijke streekjes naast het spoor tussen
station Buitenpost en de overweg in Oost. U ziet het, ons dorp herbergt
zomaar natuurlijke ingrediënten voor een wijs leven.
Graag tot de volgende keer,

Hans Hamers

Fietstoerclub Buitenpost:
laatste tocht van het seizoen

Zaterdag 29 september is het weer zover: de laatste fietstocht van dit jaar
wordt verreden. Tenminste voor de wegrijders want er staat ook nog een
veldtocht op het programma. De Woonexpo-Kapenga tocht is een prachtige
tocht die wordt verreden door de mooie omgeving van Buitenpost. Ook de
75 kilometer vindt plaats in een fraaie omgeving: het groene landschap van
Zuid-Oost Friesland. Dit is de laatste kans om de benen rond te laten gaan
voordat “het stalen ros” weer in de winterstalling gaat. Voor de recreanten
is er de tocht van 30 kilometer die start tussen 9.00 en 12.00 uur. De route
is niet bepijld maar dit geeft deze route een stukje sfeer en kan bovendien
nog eens worden gefietst. Voor de sportievere is er de 75 kilometer. Terug
van weggeweest is de 100 kilometer voor de beproefde doortrappers. Beide
routes gaan door Zuid-Oost Friesland en Noord-West Drenthe en starten
tussen 8.00 en 12.00 uur. Overigens zijn deze wel van bepijling voorzien.
Na afloop van de tocht is er voor elke deelnemer de mogelijkheid een fraaie
standaard in ontvangst te nemen. De start van de tocht is bij The Point, Voorstraat 54. Wij heten elke fietser van harte welkom. Overigens vermelden wij
nog om verwarring te voorkomen dat er bij de NFTU een fout is geslopen in
de vermelding van de tocht. Hier staat de tocht in het TEP geplaatst, maar
de tocht is dus op 29 september in plaats van 22 september.
FTC Buitenpost

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

De buurtvereniging:

HaiWum: Actief voor straat en dorp!
In Buitenpost zijn een 25-tal
georganiseerde buurtverenigingen
bekend. Maar de gloriedagen van
het samen met de buurt actief zijn
lijken toch al weer ver achter ons
te liggen. De matige deelname aan
de lichtroute is een jaarlijks terugkerend bewijs daarvan. Eén van
de weinige buurtverenigingen die
tegen de stroom inroeit is Haiwum;
de buurtvereniging van de Dr.
Wumkesstraat en de Nyckle Haismastraat. Wij hoorden hoe zij te
werk gaan.
Voor het eerst werd dit jaar de lichtroute tijdens de feestweek door een
buurtvereniging georganiseerd. De
Nyckle Haismastraat en een deel
van de dr. Wumkesstraat deden al
jaren niet meer mee aan de straatverlichting. Twee jaar geleden werd
toch het initiatief hiertoe genomen
en het jaar daarop werd de eerste
prijs in de wacht gesleept. Dit resulteerde in de oprichting van buurtvereniging HaiWum. “Deze prijs gaf
zoveel stimulans,” vertelt voorzitter
N. v.d. Meulen, “dat we besloten om
dit jaar de hele organisatie maar op
ons te nemen. Bovendien ontstond
er steeds meer behoefte om met
elkaar activiteiten te organiseren
en zo werd er een bestuur geformeerd.” Dit resulteerde in activiteiten zoals een bowlingavond, filmmiddag, fietstocht in het voorjaar, elke
week straatkaatsen, deelname aan
het bekende stratenvolleybal en dit
jaar dus de hele organisatie van de
lichtroute in Buitenpost. “Niet alleen
de routebordjes die elk jaar op onverklaarbare wijze verdwijnen, hebben
we opgeknapt en aangevuld, maar
ook de route bepaald en een jury

voor tuinen en straten uitgezocht,
vertelt de voorzitter enthousiast, “de
komende jaren blijven we dit zeker
doen, want het is ons
goed bevallen.”
Ook wat de ‘actie
speeltuinen’
betreft heeft
HaiWum positieve resultaten geboekt.
Deze
buurt
was in eerste
instantie niet in
het speeltuinenbeleid opgenomen,
maar ondertussen is
hun aanvraag gehonoreerd. De knikkerputjes, het hinkelpad en de evenwichtsbalk zijn reeds
geplaatst. Wat nog ontbreekt is de
zogenaamde hooizolder, een groot

Open Tafel in Oktober
Haersmahiem is weer begonnen
met een reeks Open Tafel diners.
De eerste van dit seizoen vindt
plaats op 10 oktober om 12.15
uur. De kosten zijn ƒ15,0 p.p. Telefonische opgave: 0511 549898.

Hoe Wietse Hamstra Nederlands Kampioen werd

De veertienjarige Wietse Hamstra
uit Buitenpost werd afgelopen voorjaar in het brabantse Kaatsheuvel
Nederlands kampioen jeugdwielrennen. Jannie Jensma zocht de
jeugdige topsporter op.
“Ik ben Nederlands kampioen jeugdwielrennen, categorie 7. Dat is voor
14-jarigen. Ongeveer 86 renners
deden mee aan dit Nederlands kampioenschap op de weg. Je moet
van te voren heel veel trainen en
je weten te plaatsen voor een wedstrijd. Ik had me geplaatst in Stadskanaal, daar werd ik derde. Daarna
kreeg ik een uitnodiging voor de
Nederlandse kampioenschappen. Ik
train vier, vijf keer in de week, liefst
elke dag. Trainen op het Kalverdykje
is bijvoorbeeld zoiets. Daar rijden de
amateurs en elite, d.w.z. de goede
wielrenners van het noorden. Je rijdt
een uur en daarna 5 rondjes waarin
je moet proberen bij de eerste tien
te komen. Ik ben een keer tweede
geweest. Eerst schaatste ik. Ik werd
geselecteerd voor de selectie van het
gewest Groningen. Op mijn twaalfde
was ik tweede op het Nederlands
kampioenschap schaatsen, pupillen-B. Ik ben toen begonnen te fietsen in categorie 5 (12-jarigen). Al
gauw begon ik wedstrijd te rijden
en toen ik begon te winnen, moest
ik een keuze maken. Het schaatsen
ging dat seizoen wat slechter en
ook al kreeg ik een uitnodiging voor
de selectie Gewest Groningen, ik
besloot mij helemaal op het fietsen
te richten. Sindsdien train ik niet
echt meer voor het schaatsen. De
sfeer om de wielerwedstrijden is heel
prettig en ook de onderlinge sfeer

is mooi. Voor de wedstrijd praten
we met elkaar, onder de wedstrijd
maken we grapjes en thuis chatten
we met elkaar op internet. Maar
tijdens het Nederlands kampioenschap heb ik geen grapjes gemaakt
en me helemaal op het fietsen
geconcentreerd. Het inrijden voor
de Nederlandse kampioenswedstrijd
was heel serieus. Je kijkt wat voor
concurrenten je hebt - de meeste
ken je wel - dan concentreer je je op
de wedstrijd. Dan worden de fietsen
gecontroleerd op het verzet: iedere
renner moet hetzelfde vermogen,
dus dezelfde kans hebben. Ik was
wel zenuwachtig, ook al wist ik dat
alles in orde was. Je wilt bij de eerste
tien eindigen en, zoals mijn vader
zei, liefst de trui mee naar huis. Mijn
vader en moeder brachten mij naar
Kaatsheuvel. Er waren veel mensen.
Het was een landelijk wielerfestijn
voor de categorieën 1 tot en met
7. Vorig jaar deed ik ook mee en
was ik tweede. Het parcours was
4200 meter, 5 bochten, 7 rondjes,
weinig bomen, veel wind. Mijn parcours. Ik train in de mieden bij
Zwaagwesteinde en daar is het
ongeveer ook zo. De plaats die je
krijgt voor de start heb je van te
voren in de wedstrijden verdiend.
Daar was ik derde en vijfde en
daarom mocht ik op de tweede startlijn. Ik zat dus meteen mooi voorin
te koersen. Degene die het eerst
wegschoot, was de grote favoriet.
Het peloton haalde hem echter tijdens het tweede rondje in. Halverwege het derde rondje demarreerde
er iemand en toen sprong ik mee,
samen met nog twee. We hadden al

snel een aantal meters. Ik dacht: “Is
dit nu de slag?” Van de jongen die
tweede werd, wist ik dat hij wel kon
fietsen. Toen ben ik gewoon op volle
bak gaan draaien met de kopgroep,
gewoon ‘waaieren’ , dat wil zeggen
één gaat aan kop, die doet het werk,
en dan wissel je steeds. In het vierde
rondje dacht ik: “ze worden moe” - ik
ging wat harder. Toen konden ze mij
niet meer bijhouden. Ik fietste een
rondje alleen. Ik dacht: “Ik fiets wel
gewoon door”. Ik wist dat ik het niet
alleen tot de finish kon halen en
ik liet me inhalen. Het vijfde rondje
draaiden we weer met z’n vieren.
Toen kwam het peloton aanzetten.
Dat hoor je van de microfonist. Het
zesde rondje fietsten we gewoon
door, we zagen het peloton op 200
meter achter ons. Toen heb ik alles
gegeven om weg te blijven van het
peloton. Het laatste rondje lagen we
nog steeds voor. Ons viertal werd
steeds zenuwachtiger. We begonnen
meer naar elkaar te kijken. Ik deed
ook niet zoveel kopwerk meer, want
ik wilde nog wel kunnen springen.
Tweehonderd meter voor de laatste
bocht was het peloton op 30 meter.
Ik zat achteraan in de kopgroep en
toen ben ik weggesprongen. Ik pakte
al snel 10 meter. Toen kwam ik de
laatste bocht in. Ik keek achterom
en ik dacht: “Moet ik doorrijden?”
Mijn vader stond vlak na die bocht
te juichen en ik dacht: “Doorrijden!”
Toen had ik 20 meter voorsprong.
“Ik win het Nederlands kampioenschap”, dacht ik. Ik hoorde mensen
klappen. De anderen kwamen niet
meer bij. Ik werd zo blij in mezelf
dat ik beide handen in de lucht stak

speelhuis. Een deel van de kosten
heeft HaiWum gefinancierd middels
een statieflessenactie en een
fietstocht. Redenen waarom
deze buurtvereniging zo
goed draait? “Onze
buurt bestaat uit veel
jonge,
actieve
mensen die hier
de laatste paar
jaar zijn komen
wonen. Bovendien zijn we heel
attent. Als er eens
iemand ziek is of
een jubileum viert,
dan besteden wij hier
aandacht aan”, vertelt
van der Meulen. Belangstellenden kunnen eens op internet
kijken, want ook daar is HaiWum
actief.
Het
adres
is:
www.buurtorganisaties.nl/haiwum.

en toen zei de microfonist nog: “Dat
mag niet Wietse” - daarom kwam ik
met beide handen aan het stuur over
de finish. Geweldig! Achter de finish
kreeg ik allemaal handjes. De huldi-

Herfstmenu
Paddestoelen soep
***
Jager Schnitzel
***
Sperzieboontjes, herfstsalade,
zoete appeltjes en gemengde
groenten,
Gebakken en
gekookte (kriel)aardappelen
***
Sinaasappelbavarois met
slagroom

had en op weg naar huis werden
we constant opgebeld. We kwamen
laat thuis. Er kwamen nog heel veel
mensen langs. Ik ga me nu voorbereiden op het volgende seizoen.

Op de hoogste plek met Gerrie Knetemann naast het erepodium.

ging was feestelijk. Daar doe je het
ook voor. Ik kreeg de Nederlandse
trui (de trico) uit handen van Gerrie
Kneteman. Die moet je een heel jaar
dragen tijdens de wedstrijden. Dat
is een eer. Hij zei: “Je hebt het niet
cadeau gekregen, maar ik denk dat
de beste gewonnen heeft”. Dat zo te
horen is wel mooi natuurlijk. Ik kreeg
nog een medaille, ook uit handen van
Gerrie Kneteman en daarna klonk
het Wilhelmus. Na afloop werden in
de grote feesttent de bekers uitgereikt door de burgemeester. Het was
meteen op de radio dat ik gewonnen

Van de winter ga ik veldrijden op
mijn nieuwe fiets, een echte Empella
(op die fiets rijdt de wereldkampioen
ook). Ik wil begin maart de Dokkum
- Wouden - Omloop rijden, ‘de hel
van het noorden’ . En op 23 september doe ik voor Tabak keukens/
Otto Ebbens mee aan het Nederlands kampioenschap: ploegentijdrit
in Dronten. Ik zit op het Lauwerscollege in Buitenpost; ik ben overgegaan naar 3 VMBO - theoretisch.
Ik ga wel door met wielrennen met
mijn vader als mental coach.

