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Gevonden:
enthousiaste collega
Sinds de oprichting van de dorpskrant hebben diverse mensen
in de redactie meegedraaid. Elk
nieuw redactielid bracht zijn eigen
stijl en werkwijze mee, waardoor
we de krant konden verbeteren.
Toen de eerste exemplaren uitgebracht werden, voelden we ons
trots. Nu we een paar jaar verder
zijn, moeten we bekennen dat het
goedbedoeld amateuristisch werk
was. Wat hebben we veel geleerd
de afgelopen jaren! In de vorige
uitgave stond een vacature voor
een nieuw redactielid. Na een periode met vijf redactieleden aan te
krant te hebben gewerkt, vonden
we het tijd worden voor uitbreiding
en vernieuwing. En we vonden
die enthousiaste collega in de
persoon Michelle van Dijk. Deze
Buitenposter, 22 jaar en student
Communicatiekunde te Groningen, gaat vanaf het februari nummer met ons meedraaien. Voor de
studie journalistiek die ze volgend
jaar van plan is te gaan doen, is dit
een leuke ervaring. We hopen dat
ook Michelle haar eigen inbreng in
de krant zal hebben. Had jij je ook
nog graag aan willen melden? Doe
dat dan alsnog, je bent van harte
welkom!

Een woord, een woord, een politicus, ...

Woorden vloeiden er rijkelijk op de politieke forumavond die op 15 januari in It Koartling plaatsvond. Een stevig aantal gerenommeerde lokale politici was present achter de forumtafel. En
ook over belangstelling was beslist niet te klagen in de volle zaal. Forumleider Roel Heidema
(uiterst links op de foto) wist de avond naar een interessant nivo te dirigeren. Achter de tafel
van links af: wethouder W. van der Wal (CDA), J. Hiddema (VVD), wethouder H. Postma (PvdA),
A. Veenstra (SP), J. de Jong (CU) en J. Oosterbeek (D66). Meer kunt u op pagina 3 lezen.

Ondernemen in Buitenpost-2003: vooruitzien of achteruitboeren
Donkere wolken lijken zich samen te pakken voor de Nederlandse economie. Ook BUVOvoorzitter
Jan
Kloosterman
ontkwam in zijn toespraak op de
nieuwjaarsreceptie niet aan enige somberheid. Gaat Buitenpost
een ‘dreech jier’ tegemoet, of juist
niet? We vroegen verschillende
ingewijden naar hun mening over
het nieuwe jaar.
Wethouder Willem van der Wal is
zich ook bewust van het doemdenken:”het lijkt wel of we elkaar een
zware recessie aan het aanpraten
zijn, terwijl op dit moment er eigenlijk nog maar sprake is van een dip.
De cijfers, zoals die van de Sinterklaas en vuurwerkverkoop en
van reisbureaus vallen zelfs reuze
mee”. De gemeente is dan ook beslist nog niet van plan paniekvoetbal te spelen. “We gaan gewoon
door met wat we van plan waren.
De verkiezingen zullen natuurlijk
belangrijk zijn, want die zullen mee
bepalen hoe de gemeente financieel verder moet. Maar voor Buitenpost zijn genoeg hoopgevende
ontwikkelingen te melden.”

Goed nieuws

“Het ‘zwarte gat’ in de Kerkstraat
kan op korte termijn door een recente uitspraak van de rechter tot

het verleden behoren”, meldt van
der Wal. Met de aanleg van een
parkeervoorziening op die plek
door de gemeente, nog voor het
voorjaar, zal het gezicht in de winkelstraat een belangrijke face-lift
krijgen. Dat zal in ieder geval ook
positief bijdragen in het werk aan
de verdere ontwikkeling van het
winkelcentrum. Maar ook collegawethouder Klaas van der Ploeg
brengt goed nieuws. “Met een slag
om de arm voor wat betreft het
definitieve besluit in de Provinciale
Staten, maar ik kan me bijna niet
anders voorstellen dat dat positief
zal zijn, lijkt de Zuid-Oostelijke
Rondweg nu in zicht.” Dat de NS
heeft nu toch toegezegd om mee
te werken aan de aanleg, is voor
de meeste betrokkenen haast een
feestje waard. Het begin van de
uitvoering lijkt nu voor 2004/2005
mogelijk. Allereerst heeft nu de
oostelijke ontsluitingsweg van het
industrieterrein prioriteit bij de
lokale overheid, dit als voorloper
op de verdere realisatie. “We gaan
stevig investeren in Buitenpost”,
benadrukt Van der Ploeg in zijn
verhaal, “en wij hopen dat de
middenstand in Buitenpost van
de kansen gebruik gaat maken”.
Daarmee lijkt nu het perspectief
voor de toekomst van ons dorp
behoorlijk positief bijgebogen.

Niet alleen somberheid

Ook BUVO-bestuurslid Jan Lammerts steekt zijn ongeschokte
vertrouwen niet onder stoelen of
banken. ‘Ik ben niet bang voor wat
minder economische hitte, in mijn
geval werkt het misschien juist in
mijn voordeel. En binnen het bestuur van de BUVO willen we heel
graag het centrum van ons dorp
aanpakken, de laatste ontwikkelingen sterken ons nu behoorlijk’.
Bij Sikko Brouwer van V&B is
evenmin sprake van een mineurstemming: “Mijn bedrijf heeft het
afgelopen jaar tegen de stroom in
beter gepresteerd. Nu de voorspellingen voor de economie minder
goed zijn is dit misschien toch het
moment waarop de betere ondernemer zich gaat onderscheiden
gaat van de mindere. Degenen
die deze dip doorkomen zullen er
zeker sterker uitkomen”. Wichard
Faber van ‘Faber en Velda’ merkt
de tegenstroom ondertussen ook
wel. ‘De zaken komen ons zeker
niet meer aanwaaien zoals een
paar jaar terug; klanten zijn ook
kritischer geworden. We zullen een
tandje bij moeten zetten, maar dat
is ook weer niet verkeerd”. Met zijn
vele jaren ervaring is Bremer van
‘Bremer Installaties’ laconiek over
de economische voorspellingen:
”Ach, het is altijd een kwestie van

op- en neergang geweest. Ik ben in
ieder geval niet bang voor 2003”.

Vooruitzien is regeren

In zijn nieuwjaarstoespraak spaarde Kloosterman de overheid niet in
zijn kritiek. De steeds toenemende
regelgeving zou een steeds grotere belemmering vormen voor het
ondernemerschap. Iets wat in een
reactie door de betrokken wethouders overigens wordt betwist. Ook
kondigde de BUVO-voorzitter de
oprichting van een ondernemerssociëteit aan,m et als doelstelling:
“Niet alleen een plek waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten
maar waar ook kennis overgedragen kan worden en aan toekomstplanning gedaan kan worden”.
Daarnaast is de gemeente bezig
met een ondernemersblad voor
onze gemeente, immers goede
nieuws- en informatievoorziening
kan een steuntje in de rug zijn.. Per
saldo toch initiatieven die de ondernemer kunnen helpen ‘verder
te zien’. Want dat lijkt het belangrijkste advies in schijnbaar zware
tijden: kijk niet alleen een naar nu
of misschien volgend jaar of alleen
naar ‘de eigen toko’, maar ga met
durf insteken op wat dorpsbreed
nu en ook op een langere termijn
mogelijk is.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Tjaskerhiem-bewoners Pag. 5

Pag. 3

Al Gelezen

De NS heeft te kennen gegeven niet
afwijzend te staan tegenover een parkeervoorziening op het voormalige overslagterrein bij het station.
 Gerben van der Galiën is op 8 december
na de dienst in de Nederlands-Hervormde
kerk gehuldigd voor zijn 40 jaar vrijwilligerswerk.
 Bij de recente extreme gladheid is er
toch nog gestrooid in de wijken. Aanvankelijk zou dat alleen maar op de doorgaande
route’s gebeuren. Na veel klachten werd
toch tot een andere werkwijze besloten.
 BUVO-voorzitter Kloosterman haalde
in zijn nieuwjaarstoespraak uit naar de
regelgeving door de overheid. In zijn ogen
worden met name de aangescherpte eisen
op het gebied van veiligheid een probleem
voor ondernemers. De verantwoordelijke
wethouders waren, in een reactie, het met
deze stelling nadrukkelijk niet eens.
 Burgemeester Lycklema kondigde een
in meerdere opzichten enerverend jaar
aan in zijn nieuwjaarsspeech voor 2003.
Het is zijn overtuiging dat het een grote
inspanning gaat worden om de voorzieningen op peil te houden en de benodigde
voorwaarden voor bedrijvig- en leefbaarheid te scheppen.
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Géén pot nat - een politiek forum
“Ik ben blij dat ik met mijn aanwezigheid de gemiddelde leeftijd niet 10 jaar
naar beneden haal”, sprak de 27-jarige Johannes de Jong. Zo tegen acht
uur waren woensdag 15 januari alle vijfenzeventig stoelen in het zaaltje
van ‘t Koartling bezet met mensen van allerlei leeftijden. Één ding hadden
ze gemeen; ze wilden allemaal graag weten wat de vertegenwoordigers
van de partijen hun te zeggen hadden. De zes vertegenwoordigers
hadden eerst elk tien minuten om zichzelf en vooral hun partij voor te
stellen. Voor wie recent veel televisie had gekeken, was er weinig nieuws
onder de zon. De geschiedenis en de vier pijlers van het CDA kwamen
langs en Hiddema maakte de autogebruiker blij met de VVD-plannen om
de benzineaccijnzen te verlagen. Volgens Postma van de PvdA mag
toeval niet je lotsbestemming wezen, terwijl de heer Veenstra opmerkte
dat actie en fractie bij de SP hand in hand gaan. De ChristenUnie vindt
dat de commerciële topsport zichzelf moet kunnen bedruipen en er meer
geld naar de amateursport moet. De D66’er Oosterwijk vreesde dat Nederland van een papegaaienmonarchie naar een bananenrepubliek gaat
als er niet snel wordt geïnvesteerd in onderwijs. Oosterwijk en Postma
gaven aan niet ongevoelig te zijn voor de uitslag van opiniepeilingen. Dat
Postma de peilingen op de voet volgt, deed blijken toen De Jong van de
ChristenUnie opmerkte dat zijn partij met vier zetels in de peiling stond.
“Vanmiddag nog drie”, reageerde de PvdAer alert. Dat maakte De Jong
echter niets uit, want hij zei niet koud of warm te worden van de peilingen.
Ook Veenstra liet zich niet door een momentopname beïnvloeden. Zijn
motto luidde: zalig zij die niets verwachten, zij zullen niet teleurgesteld
worden. Dat het soms nog een grote stap is tussen theorie en praktijk
bleek na de pauze. Een scherpe bezoeker vroeg zich namelijk af hoe
het kon dat alle politici hun mond vol hebben van het thema veiligheid,
terwijl in deze zaal de nooduitgang geblokkeerd was door een geluidsbox.
Het gevoerde landbouwbeleid maakte veel emoties los. Tenslotte werd
de moderne politiek onder de loep genomen. Gaat het steeds meer om
beelden? Volgens Hieke Postma van de PvdA wel. “Maar ik ben blij dat
Wouter Bos òòk een goede inhoud heeft.” En daarmee zijn we terug bij
het doel van dit geslaagde, door het Koartling georganiseerde forum: de
bezoeker te informeren over de inhoud van de partijprogramma’s, zodat
politiek voor hen niet langer één pot nat is.

Cursus ‘drukke kinderen’
Stichting Welzijn ‘het Achtkant’ start eind januari
weer de oudercursus Doerakken. De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen met druk gedrag in
de leeftijd van 0 tot 8 jaar. De oudercursus bestaat
uit zes bijeenkomsten. Elk kind is wel eens druk,
sommige kinderen zijn heel vaak of altijd druk. Deze kinderen zijn heel
beweeglijk, altijd in de weer, snel geprikkeld en afgeleid. Ouders kunnen
veel vragen en twijfels hebben over het drukke gedrag van hun kind. Het
leren omgaan met dit gedrag gaat niet vanzelf. Toch is druk gedrag te beinvloeden op verschillende gebieden. In de oudercursus krijgt men naast
zicht op ontwikkelingen en behoeften van het kind, ook kijk op factoren,
oorzaken en achtergronden van druk gedrag en hun eigen handelwijze
daarin. Ouders leren veranderingen aan te brengen, krijgen handreikingen en oefenen vaardigheden in de opvoeding, bijvoorbeeld hoe om te
gaan met ongewenst gedrag. Verder is er achtergrondinformatie in de
vorm van een reader en huiswerkopdrachten. De cursus start op donderdag 30 januari om 19.30 uur in het MFC Surhuisterveen. De overige data
zijn: 6, 13 en 20 februari en 6 en 13 maart. Deelname is gratis. Voor meer
informatie en aanmelding (voor 27 januari): 0512-368500 (maandag tot
en met donderdag).

Werkgroep ‘Het Behouden Huis’
Expositie werk Halbersma

Vanaf 13 januari tot half februari organiseert Het Behouden
Huis een expositie van het werk
van Rein Halbersma in het gemeentehuis van Buitenpost. Het
gaat om de landschapsschilderijen
die hij maakte in het noorden van
Friesland vanaf de jaren ’80. In
de zomermaanden is hij te vinden
in het gebied rond Kollum, in de
Dongeradelen, in de kleihoek of
op de eilanden, waar hij het landschap vastlegt in aquarellen, olieverfschilderijen en ook tekeningen.
Halbersma: “Ik werk graag buiten.
Nu ik de schilderijen van tien jaar
geleden weer terugzie, weet ik nog
precies waar ik zat te schilderen.
De plek staat me helder voor de
geest. Ik zou zo met de auto langs
alle geschilderde plekken kunnen
rijden.” Halbersma die in 1990 de
status van professioneel kunstschilder verwierf, is een leerling
van Peter van Houten in Foudgum.
“Hij heeft mij veel geleerd. Bij hem
maakte ik olieverfschilderijen en
portretten. In portretten zit alles wat
je als schilder moet kunnen: rondingen, nuances, schaduw, licht.”
Op de tentoonstelling gaat het om
de landschappen uit het werk van
Halbersma. Wie van schilderijen
houdt en iets heeft met het landschap van Noord-Friesland zal bij
het zien van deze tentoonstelling
kunnen ervaren hoe het is er door

het oog van
de schilder
naar te kijken: geraakt
van binnen.
De tentoonstelling is op kantooruren te zien in de hal van het
gemeentehuis. U kunt er vrij naar
binnen gaan van 9 – 12.30 en van
half 2 tot 4 (op donderdagen zelfs
tot 6 uur).

Van de bestuurstafel
- Enkele bestuursleden hebben de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente
Achtkarspelen, de BUVO en ‘It Koartling’ bezocht.
- Er zal op initiatief van de BUVO op 18 februari met de middenstandsvereniging gepraat worden over zaken in beider belang.
- Ook zal geprobeerd worden een gesprek met een vertegenwoordiger
van Stichting Welzijn ‘Het Achtkant’ op touw te zetten. Gespreksonderwerpen zullen dan zijn: de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen en
praktische kwesties als de speeltuinen en een skatebaan.
- Gebleken is dat de gemeente zich ook is gaan interesseren voor een
goede bewegwijzering in en om Buitenpost. In afwachting van wat de
Achtkarspelen daarin aangeeft wachten wij nog even met de verdere
uitvoering van ons bewegwijzeringsplan.
- Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van de gemeente voor de
nieuwe straatnaamgeving van de Kuipersweg.
- Er is een bedankje van ‘Maskelyn’ voor de leefbaarheidsfonds-bijdrage.
- Opnieuw komt de problematiek rond de dorpskrant ter sprake. Zowel de
bemensing van de redactie, het kostenaspect en een goede advertentie-dekking vragen de aandacht. De suggestie om ‘de Binnenste Buiten’
in een stichting onder te brengen, met bijvoorbeeld belasting-voordeel,
zullen we opnieuw onderzoeken. Daarnaast blijven we intensief op zoek
naar mensen die, een grotere of kleinere bijdrage willen leveren in de totstandkoming van dit krantje. Op 30 januari wordt met de meest betrokken
personen een vergadering belegd om één en ander door te spreken.
- Op 20 maart zal opnieuw de jaarlijkse ledenvergadering in ‘the Point’
plaatsvinden. We gaan ons inspannen om een goede opkomst te garanderen. Zo zullen alle leden persoonlijk uitgenodigd worden. Daarnaast
zullen we vertegenwoordigers van de dokterswacht, politie en gemeenteraad vragen aanwezig te zijn; we hopen dan een goed stuk informatie
op deze avond te kunnen bieden. Meer informatie volgt in de volgende
uitgave.

Het koude water in voor World Servants
Afgelopen zomer ben ik met de organisatie World Servants (WS) naar
Ghana geweest. Deze organisatie zendt jonge mensen naar derde wereldlanden om daar te bouwen voor de allerarmsten. Ook doen ze kinderwerk, een soort zondagschool, in de eerste plaats om het evangelie
van Christus door te geven, maar ook om de kinderen van de bouwplaats
te houden, omdat dat geen veilige plaats is voor spelende kinderen. De
mensen uit een van de vele landen waar WS actief is, vragen zelf of wij
willen komen. Ze geven zelf aan waar dat dorp behoefte aan heeft. Dit
kan een school zijn, maar ook huizen voor de allerarmsten, medische staf
of onderwijspersoneel, een kliniek, opvanghuizen of nog iets anders. Ze
vragen WS niet omdat ze zelf niet kunnen bouwen, maar omdat ze het
geld er niet voor hebben. WS zorgt dan in Nederland voor een groep van
ongeveer 35 gemotiveerde jongeren per project, die drie weken van hun
zomervakantie willen gaan werken. Om mee te mogen moet er 1875 euro
per persoon op tafel komen. Dit wordt voor een groot deel met acties bij
elkaar gehaald, omdat het voor de meeste scholieren of studenten niet
mogelijk is om zoveel geld bij elkaar te werken. Dat actie voeren kost veel
tijd, maar is erg leuk om te doen. Het is altijd gezellig en zo leer je ook
weer nieuwe mensen kennen. Het is zo’n verrijking van je eigen leven en
het is zo fijn om op een concrete manier iets voor mensen in derde wereld
landen te kunnen doen, dat ik heb besloten om in de zomer van 2003 naar
India te gaan. De organisatie ‘Helping Hands India’ startte in Bangarapet
en omgeving diverse programma’s om de positie van vrouwen en kinderen
te verbeteren. Omdat het werk zich steeds meer uitbreidt, is WS gevraagd
om te helpen met de bouw van een trainingscentrum waar vrouwen een
vak kunnen leren. Om geld op te halen voor deze reis, de verblijfkosten
en niet te vergeten de materiaalkosten voor het gebouw, heb ik, als persoonlijke actie, meegedaan aan de oudejaarsduik. Deze werd gehouden
op zaterdag 28 december. De WS-groep uit Voorthuizen/Barneveld, die
in de zomer van 2003 ook naar India gaat, heeft dit alles georganiseerd.

Van Assisi op 1 februari

Het Behouden Huis heeft de
bekende verhalenverteller Peter
Vermaat uit Leeuwarden bereid
gevonden met zijn poppen- en
maskerspel naar Buitenpost te
komen. Hij gaat het spel over Franciscus van Assisi opvoeren. Levensgrote poppen en maskers laat
hij op theatrale wijze vertellen over
het leven van sint Franciscus, een
monnik uit de Middeleeuwen die
zoveel van God en de schepping
hield, dat hij met de dieren kon
praten en ze over het evangelie
vertellen. U krijgt deze avond niet
alleen een prachtig schouwspel
te zien, de verteller confronteert
u ook met belangrijke levensvragen. Het Behouden Huis hoopt
dat u deze voorstelling niet zult
overslaan. Toegang 6,50 euro; tot
18 jaar 5 euro. Kaarten bestellen:
0511-542012 of bij de ingang.

Zo’n 400 man verzamelden zich in Voorthuizen bij de kerk, om van daar
naar een recreatieplas bij Zeumeren te lopen. Daar stond alles al klaar en
na de warming up, die we kregen van 2 van de deelnemers, renden we
met 400 man het koude water in. Even koud, maar het idee waarvoor ik
het allemaal deed, hield me nog een beetje warm. En twee ouders die op
het strand klaarstonden met handdoek en badjas, hadden hierin ook een
behoorlijke bijdrage. Voor ik het wist, stond ik al weer op het droge en was
al die kou snel vergeten. Het was een geweldige actie. Erg gezellig en
goed georganiseerd. Na de duik was er warme chocolademelk en snert.
Al met al hebben vrienden en bekenden mij voor 550 euro gesponsord,
dus was het zeker de moeite waard. Bij deze wil ik dan ook al die mensen
hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Hartverwarmend!
Trinke Miedema

Open tafel Haersmahiem
Op woensdag 19 februari staat
er opnieuw een open tafel voor
55+ers op de planner. Het menu:
bruinebonensoep, erwten- of linzensoep, roggebrood met spek

en chipolatapudding na. Kosten: 
5,- Opgave tot en met 14 februari
12.00 uur op telefoon 549898 of bij
de receptie van Haersmahiem aan
de Eringalaan.
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Tjaskerhiem: deel van de gemeenschap in Buitenpost:
foto’s: Harrie Slagter
23 bewoners en 15 zelfstandig-wonenden zoeken vrienden

Directrice Eke van Minnen werkt
al sinds 1979 in gezinsvervangend
tehuis Tjaskerhiem op het Molenerf. Zij vertelt hierover.
“De mensen die hier wonen, hebben
begeleiding nodig. Ze komen meestal
op volwassen leeftijd, vaak van
andere plaatsen. Daardoor hebben
ze weinig contacten in Buitenpost.
Onze instelling is onderdeel van de
Stichting Talant, die in heel Friesland tehuizen heeft.” Tjaskerhiem is
een woonvorm. In het huis op het
Molenerf zijn 23 bewoners, in woningen in de buurt wonen nog eens
15 mensen, zelfstandig, onder begeleiding. Sommigen huren een woning
voor zich alleen, anderen wonen met
enkelen samen.

Eigen beslissingen

“Eigenlijk is in een grote groep
wonen het moeilijkste wat er is.
Je moet altijd rekening met elkaar
houden en ervoor oppassen dat
er geen irritaties ontstaan. Juist
voor mensen met een handicap is
dat niet gemakkelijk, omdat zij de
dingen minder goed kunnen overzien. Ik denk, dat het voor ieder
mens geldt: wanneer hij klem zit,
bijvoorbeeld in een groep, krijgt hij
moeilijkheden. Ik zal een voorbeeld
geven: Er is bij ons iemand die al-

fiets schoonmaakt. Er woont een
vrouw bij ons, die erg handig is
in de keuken. Ik kan me voorstellen dat iemand ’s morgens op tijd
boodschappen wil doen in de stad.
Dan kan ze haar vragen om de afwas te doen en de hele keuken op te
ruimen. Alles keurig in orde als ze
weer thuis komt. Gezellig een kopje
koffie drinken en dan weer naar
huis. Op een keer moest iemand
van de bewoners huilen, hij was ontroostbaar. We hebben zijn vriend

over de bewoners te praten. Maar
wie is zij zelf ? “Dit werk geeft mij
bergen energie. We hebben een
mooi team, het werken met elkaar
is prachtig. ’s Morgens hoor ik eerst
de verhalen; meestal zijn het leuke
verhalen. In de loop van de jaren

Directrice Eke van Minnenf

den. Juist de nauwkeurige planning
geeft vrijheid, de mogelijkheid om
buiten de vaste punten om, je eigen
gang te gaan. “We proberen de invulling van hun leven zo gewoon
mogelijk te houden. Overdag gaan
ze naar hun werk: bôlletromke mee,
om vijf uur weer thuis. ’s Avonds
begint de bedrijvigheid. Ze gaan
naar clubs: handwerk-, bijbel-,
sport-, badminton-, paardrij-, judo, of een educatieve club. Vrijwilligers uit het dorp halen en brengen
hen.” De directrice valt even stil,
dan zegt ze: “Een paar van onze
mensen hebben een vriend in het

Henk, enthousiast Cambuur-fan

Jantine, kookt voor zichzelf

...het is een diepe wens, dat ieder van onze
bewoners een vriend in het dorp heeft...
les snel doet. Hij eet ook snel. Er
zit iemand aan tafel, die juist heel
langzaam eet. Dat geeft wrijving en
dat is belastend. In een goede omgeving gaan de dingen vanzelf. Als
dat zo is, kun je je energie voor de

vragen we wel eens. Vaak is het:
“Ik zou zo graag een keer naar de
stad of naar een voetbalwedstrijd,
of iets anders.” “Met wie zou je dat
willen?” “Dat weet ik niet.” “Dan
gaan we zoeken.” Twee keer per

dorp. Het is een diepe wens, dat ieder van onze bewoners een vriend
in het dorp heeft. Iemand die hen
meeneemt ergens naar toe: een
concours, een voetbalwedstrijd, de
markt, de winkels in de stad, een

jaar vindt er overleg plaats met de
vier kerken in het dorp – een nietkerkelijk lid is nog steeds dringend
gewenst: men probeert plaatsen te
vinden voor de bewoners waar ze
welkom zijn. Iedere bewoner heeft
iets waar hij goed in is: knutselen, kaarten maken, handwerken,
koken, naar muziek luisteren. De
mensen hebben heel verschillende
karakters.

Eigen kerstdienst

“We hebben elk jaar een kerstdienst.
Die dienst bereiden we zelf voor.
Iedereen doet wat: meespelen in het
kerstspel – met een kribbe en een
echt schaap! - , iets voorlezen, een
gedicht op zeggen, iets zingen. Er
ontstaat altijd een enorme sfeer. We
vinden het zelf prachtig. Meestal
zit de hele kerk vol. Afgelopen jaar
hadden we als thema: ‘je eigen aard
is goud waard’. We stellen vragen
als: wie ben je? hoe zit je in elkaar?
wat wil je met je leven?”

Zorg op maat

Van Minnen vindt het heerlijk om

Alice,woont zelfstandig

heb ik geleerd, dat mensen die het
ogenschijnlijk niet goed getroffen
hebben, tóch een goed leven kunnen hebben. Wij willen een balans
vinden tussen wat wel en niet kan,
om optimaal ruimte geven, zodat ze
kunnen zijn wie ze zijn. Daarmee
zijn we voortdurend in beweging.
Dat is nooit saai. Ruimte geven – ik
denk dat het voor ieder mens het
belangrijkste is. Soms wil iemand
iets wat niet in ons normensysteem
past. Wij willen niet koste wat kost
onze normen doorvoeren, maar we
geven wel kaders aan. In ieder geval mag niemand een ander kwaad
berokkenen. Onze mensen kunnen zich minder goed aanpassen
omdat ze minder overzicht hebben. Dat mag geen reden zijn ze in
een keurslijf te persen. Iemand die
zelfstandig gaat wonen, moet leren
goed voor zichzelf te zorgen. “Je
gaat koken alsof het voor de koningin wordt!” zeggen we.”

Richard, hobby: autopoetsen

Richard, zingt graag

goede dingen inzetten. We besloten
onze snelle eter de maaltijden op
zijn kamer te brengen. Dat vindt
hij prettig. Het zijn kleine dingetjes,
zoals je eigen boodschappen doen,
die meewegen als iemand voor de
keuze komt te staan om zelfstandig
te gaan wonen. Ruimte hebben om
je eigen beslissingen te maken, er
is niets wat beter gaat: mensen
krijgen letterlijk en figuurlijk veel
meer ruimte.”

Eigen vriend

De leiding van Tjaskerhiem heeft
een strak rooster van zorg geven
aan iedere bewoner afzonderlijk.
Daar kan niet van afgeweken wor-

Jan, fietst graag

keer met de trein – één keer in de
twee weken bijvoorbeeld. Een eind
fietsen of wandelen zou ook heerlijk zijn.”

Fantastische dag

Er zijn heel handige bewoners in
Tjaskerhiem. “Iemand van ons
is technisch heel goed. Als hij bij
iemand de auto kan poetsen, dan
geeft hem dat een enorme bevrediging. Hij doet het zeer nauwkeurig.
Een kopje koffie na, hem weer
thuisbrengen: een fantastische dag
voor hem en hij heeft een vriend
voor wie hij de auto poetst, of de

gebeld. Samen hebben ze een eind
gefietst en dat heeft enorm opgelucht.” Een vriend kan dan van onschatbare waarde zijn. Vooral voor
zelfstandig wonenden. Het moet
natuurlijk in iemands ritme passen
om zo nu en dan tijd vrij te maken
voor deze vriendschap, bovendien
kan iemand in het begin wat stug
overkomen.

Binding met dorp

“We zijn hier al een poos mee bezig:
de integratie van onze bewoners in
het dorp. Er is een aantal vriendschappen, die een daadwerkelijk

IJs en weder dienende
Toespraken als toonzetters voor het nieuwe jaar
Leveren denkstof op en natuurlijk commentaar
BUVO zet in op winkelnering , industrie en regiobelang
De burgemeester prijst initiatief gekoppeld aan dadendrang
De schaatsen onder hebben dat is het begin
De benen uitslaan, glijden dat is naar ieders zin
Rijdt in het nieuwe jaar geen scheve schaats
Dan blijven alle gestelde doelen ondermaats.
Normen en waarden ook in de provinciale politiek?
De “Rozen-Partij” en haar voordracht : wat een kliek!
In Buitenpost neemt een inwoner het niet zo nauw
Vernielt een auto en verdwijnt “Poelruit” – gauw.
Martha, woont zelfstandig

Freerk en Leentje wonen samen

contact en binding met het dorp
betekenen. We hebben regelmatig gesprekken met onze mensen
– we helpen hen kiezen voor hun
toekomst. ‘Wat mis je in je leven?’

Klaar staan voor de ander : Armenië en de kerk
Famtofam en Gerben van de Galiën : vrijwilligerswerk
Hun inzet is voor de ander wel eens te vanzelfsprekend
Zij zijn in Buitenpost bij de “Groten” opgetekend.
PEVAKO
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Hester Klompmaker
Egypte 18 A in Buitenpost is de
plaats waar Hester Klompmaker
ter wereld kwam en waar zij vanaf
1992 haar eigen Trainingsstal voor
Sportpaarden runt. Het is geen
gewone manege, waar kinderen
kunnen leren paardrijden. De
werkzaamheden bestaan grofweg ingedeeld uit het trainen van
rijpaarden en het lesgeven aan
gevorderden.

Jeugd

In de zestiger jaren vestigde
het gezin Klompmaker zich aan
Egypte. Vader was hoofd van de
Openbare School in Buitenpost.
Omdat ze rondom het huis veel
ruimte en weilanden hadden,
kregen ze van opa een fjordenpony, Hiske. Hierop leerde de hele
familie het ponyrijden. Maar al
gauw was één pony niet genoeg
voor vier kinderen en geleidelijk
aan kreeg ieder zijn eigen pony.
Alle vier reden ook wedstrijden
hier in de regio. Hester was acht
jaar toen zij haar eerste lessen
kreeg met haar pony Jerke. Dit
was in de manege aan het Oost,
bij de heer Botma. Pony´s moeten
elke dag verzorgd en bereden
worden; dit is erg leuk maar kost
ook veel tijd. Hesters broer Thijs en
zussen Nynke en Marijke hadden
het te druk met school en andere
hobby´s, zodat ze uiteindelijk gestopt zijn met rijden. Hester was
fanatiek en nam de pony´s van
hen over. Na verloop van tijd werd
haar hobby haar werk. Hester behaalde het Havo-diploma aan het
Lauwerscollege en ging daarna
verschillende cursussen volgen
zoals een instructeursopleiding.

Ook begon ze met lesgeven en
het trainen van paarden van anderen. Om meer ervaring op te doen,
werkte ze een half jaar in Ermelo
met jonge hengsten. Daarna
nog twee jaar in Duitsland, bij de
grootste spring- en handelsstal
van Europa, Paul Schockemöhle.
Daar zijn tweehonderd paarden
in training en veertig mensen in
dienst: ruiters, hoefsmeden en
dierenartsen. Hester werkte daar
met internationaal ruiter Franke
Sloothaak. Hester heeft daar ook
veel wedstrijden gereden en ervaring opgedaan. In 1992 kwam
ze terug naar Buitenpost en startte
haar eigen bedrijf; al in 1994 werd

door: Geetje Detmers
foto: Harrie Slagter/eigen foto

deze uitgebreid met
extra boxen en een
binnenmanege,
zodat bij slecht weer
binnen getraind kan
worden.

stappen. Deze molen wordt door
een computer bestuurd, die de
molen afwisselend links- en rechtsom laat gaan. Dan worden ze één
voor één bereden door Hester. In
totaal worden ongeveer dertien
paarden door haar getraind. Voor
en na het rijden is er nog het
poetsen. Wanneer een paard erg
zweet na het rijden, wordt het gedoucht met lauw water en krijgt het
daarna een wollen deken op, zodat
het niet te snel afkoelt. ´s Zomers
als het mooi weer is komen de
paarden ook een paar uur in de
wei. ´s Middags en ´s avonds krijgen ze nog een keer biks te eten
en ´s middags om drie uur krijgen

In deze rubriek willen wij u per maand een overzicht geven van activiteiten in
Buitenpost. Een onderverdeling in (vaste) subrubrieken maakt het mogelijk in
één oogopslag te zien wat er te doen is in ons dorp. Vanzelfsprekend willen
wij graag ook uw melding van een activiteit hierin opnemen. Neem bij de
organisatie van een evenement het liefst zo vroeg mogelijk contact met ons
op. De kopij moet in ieder geval de volgende informatie bevatten: datum,
activiteit en eventuele omschrijving hiervan, tijd en lokatie.

Periode 21 januari tot en met 1 maart
Activiteiten

Het trainen van
rijpaarden

Vanaf drie jaar is een
paard geschikt voor
lichte training. Als het
paard de leeftijd van
vier jaar heeft bereikt
is het voldoende
ontwikkeld om een
ruiter op zijn rug te
dragen. Eigenaars
van paarden besteden de training uit
aan Hester. Het komt
erop neer, dat de
paarden doorgaans
enkele maanden tot
een of twee jaar bij
Hester logeren. Zij ontvangt daar
maandelijks een vergoeding voor.
Er wordt uiteraard gekeken of de
training zinvol en succesvol is.
Hester heeft vrij snel in de gaten
of ze resultaat kan gaan boeken
met een paard. Moeilijke paarden
kunnen vaak door professionele en
met name consequente opvoeding
en training toch geschikt gemaakt
worden voor wedstrijden. Hesters
werkdag begint kwart voor acht ´s
morgens. Dan krijgen alle paarden
gedroogd gras. en worden de stallen uitgemest, krijgen de paarden
krachtvoer - brok. Om extra beweging te geven komen ze drie
kwartier in een stapmolen. Dit is
een soort draaimolen, waar ze in
groepjes van vier rondjes kunnen

Uit in Buitenpost

21 januari: 19.45 uur, De Schakel, NVVH – Alles over bliksem en
veiligheid, verzorgd door de heer Pols uit Buitenpost
25 januari: 20.00 uur, The Point, muziekgroep ‘Reboelje’
5 februari: 14.30 uur, The Point, Kindermiddag, leeftijd: 4 t/m 9 jaar
7 februari: 19.30 uur, The Point, Schutjassen
8 februari: 20.00 uur, The Point, Theaterprogramma met Friese
schrijfster Riek Landman en vocaal kwartet Roerend Goed
18 februari: 9.30 uur, De Schakel, NVVH – Jaarvergadering, met na
de pauze ‘Dansen uit Indonesië’, verzorgd door Sarah Franz
19 februari: 15.00 – 18.00 uur en 19.00 – 21.00 uur, Open dag
Lauwers College voor ouders, leerlingen en belangstellenden.
Exposities
t/m 14 februari: Tijdens kantooruren, hal en leeszaal gemeentehuis,
Rein Halbersma met schilderijen van landschappen
ze hooi. Paarden leven volledig
van plantaardig voedsel. Je hoort
wel eens, dat suikerklontjes goed
zijn voor paarden. Dit is niet zo. Ze
worden er namelijk “bijterig” van en
vervelend.

Lesgeven en wedstrijden

´s Middags rond een uur of drie
geeft Hester les aan gevorderden.
Dit doet ze in groepjes van twee.
De lesklanten nemen hun eigen
paard mee, waar ze zelf vaak ook
wedstrijden mee rijden. Het trainen
en verzorgen neemt de meeste tijd,
het lesgeven is niet de hoofdzaak
van het werk. Ieder weekend zijn
er wel wedstrijden. Vervoer vindt
in in haar eigen vrachtauto plaats:
daar passen zes paarden in. De
paarden van Hester zijn stamboekpaarden. Kenmerkend is vooral dat
zij een goede lichamelijke conditie
hebben, lenig zijn en fanatiek; dus
uitermate geschikt voor wedstrijdrijden. Hester heeft een vertrouwensband met de paarden maar
hecht zich niet aan hen. Anders
zou ze dit werk niet kunnen doen.
Cha Cha Cha was een uitzondering, omdat de springster dit paard
zeven jaar heeft gehad. Met haar
heeft ze veel wedstrijden gewonnen. Het was een gevoelig paard,
dat veel vertrouwen nodig had en
dat gaf toch wel een speciale band.
Na de verkoop is ze na enkele jaren nog naar Florida geweest om
haar op te zoeken. Een paard heeft
niet een persoonlijke band met de
eigenaar, zoals bijvoorbeeld een
hond dat kan hebben. Maar bij
terugkomst van een wedstrijd als
ze met haar vrachtauto over het
spoor bij Egypte rijdt dan weten
de paarden dat ze bijna weer thuis
zijn. Intelligent zijn ze dus zeker.

Het mooiste van dit werk

Het mooiste vindt Hester wel het
runnen van haar eigen bedrijf. Ze
moet van alles regelen, doet de
boekhouding, traint en verzorgt
de paarden, geeft regelmatig les,
ook aan aspirant- instructeurs in
Ermelo . Verder jureert en rijdt zij
zelf bijna elk weekend wedstrijden.
Het is een mooie, afwisselende
baan en je bent eigen baas.

De Kruidhof in winterslaap?
De tijd lijkt hier even stil te staan. Vogels gaan ongestoord hun gang.
Geen bezoekers, geen dagtoeristen en tuinliefhebbers die met een gids
de tuinen doorgaan. De Kruidhof is in rust. Of toch niet…..? Als medewerker van De Kruidhof heb je het voorrecht in een prachtige, rustgevende
omgeving werkzaam te mogen zijn. Zelfs als er veel bezoekers zijn in het
seizoen kun je toch altijd wel een rustig plekje vinden om even te pauzeren. De tuinen van De Kruidhof zijn nu gesloten. Op een zeer koude zaterdag (12 oktober) sloten we het seizoen af met onze Oogstdag / Fruitshow.
Heel bijzonder is het om in deze stille periode, waarin de bladeren van de

bomen vallen en alles wat bloeit afsterft, door de tuinen te lopen. Ook nu
bieden de tuinen prachtige plaatjes. En wat is het rustig...! Maar schijn bedriegt. Er wordt volop gewerkt. Zowel door De Kruidhof medewerkers als
door onze vrijwilligers. Er wordt bestraat, paden voorzien van nieuw zand,
onderhoud aan de gebouwen gepleegd, schoongemaakt en opgeruimd.
De kwekerij wordt winterklaar gemaakt en op het secretariaat wordt het
nieuwe seizoen alweer voorbereid. Mailingen gaan de deur uit, persberichten en agenda worden verspreid en ideeën voor het nieuwe seizoen
worden uitgedacht en uitgewerkt.

Kinderraad

Eén van die ideeën is de herinrichting van de School- en Beestjestuin.
De tuin, bedoeld voor scholen en kinderen. Wat willen kinderen eigenlijk
leren over ‘enge beestjes en boze planten’. Wat spreekt ze aan, wat is
spannend en wat is boeiend? Op deze vragen kunnen alleen de kinderen
zelf antwoord geven. De Kinderraad is om hulp gevraagd. Woensdag 18
december is de deze officieel ontvangen door de bedrijfsleidster Lia Hummelen. Vol enthousiasme gaan ze aan de slag met hun project en hopen
samen met De Kruidhof de School – en beestjes tuin een nieuw gezicht
en een nieuwe naam te geven. Natuurlijk houden we de lezers van de Binnenste Buitenpost graag op de hoogte van de vorderingen van dit project.
Maar ook bijzonderheden uit onze tuinen willen we met de lezers delen in
een regelmatig terugkerende rubriek. (foto: redactie)
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Stichting Sociaal Cultureel Werk
‘It Koartling’
Schoolstraat 31
9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214

Kinderwerk
de komende maand
22 januari:
instuif - alle groepen
Knutselen - maken van een poppetje op een stok
Kosten: 1 euro
Tijd: half twee tot drie uur

Cursusprogramma voorjaar 2003
Ter herinnering:

De cursussen quilten, tekenen en schilderen,
naar muziek en edelsmeden beginnen binnenkort weer!

luisteren

Nieuwe cursussen:
Wandkleden

Donderdag: 9.00 - 11.00 uur
Start: 6 februari, 4 lessen; kosten:  60,- (incl. materiaal)

Creatief fotograferen

Donderdag: 19.30 - 21.30 uur
Start: 6 februari, 5 lessen; kosten:  22,50,Cursusleidster: T. Groenhuysen

5 februari:
meidenmiddag
speciale meidenmiddag; met
onder andere haar vlechten,
make-up en nagels opmaken.
Kosten: 1 euro
Tijd: van half twee tot drie uur

Doosje maken (3-dimensionaal)
Maandag: 19.30 - 21.30 uur
Datum: 10 maart, 1 les; kosten:  4,50,- (excl materiaal)
Cursusleidster: L. Sopaena
Decoratie van beton

Maandag: 19.30 - 21.30 uur
Datum: 3 maart, 1 les; kosten:  4,50,- (excl. materiaal)
Cursusleidster: S. Kals

Loodei in krans

Donderdag: 19.30 - 21.30 uur
Datum: 3 april, 1 les; Kosten:  19,50 (incl. materiaal)
Cursusleidster: B. Altena
Opgave en informatie: Sjoukje van Lune, tel. 541430

Ouderwets koeienraampje van berkentakken

Donderdag: 19.30 - 21.30 uur
Datum: 23 januari, 1 les; kosten:  28,50 (incl. mat.)
Cursusleidster: A. Tiemersma

Voordeurhoed

Donderdag: 19.30 - 21.30 uur
Datum: 13 februari, 1 les; kosten:  20,50 (incl. mat.)
Cursusleidster: A. Tiermersma

Een nieuw jaar! We willen graag iedereen een heel goed en gezond
2003 toewensen. Ik hoop dat jullie de kerst en oud/nieuw goed zijn
doorgekomen. In de vakantie is de soos gewoon open gebleven, en is
zelfs nog twee extra avonden open gegaan. Een succes wat we hopelijk
vaker kunnen doen voor de jongeren van Buitenpost.

X-Mas Party

Op 20 december hadden de jongens van Partyhouse een heuse X-Mas
Party georganiseerd. De avond is goed bezocht. Veel jongeren uit Buitenpost hebben even een kijkje genomen in de rijk versierde soos. Iedere
bezoeker werd verwelkomd met een beker warme chocolademelk met
slagroom. Zelf de kerstman verblijdde ons met een bezoek. Ook was
er een verloting waar leuke prijsjes mee te winnen waren. Dit alles in
een leuke, gezellige kerstsfeer! Een zeer geslaagde avond, en voor de
mensen die niet zijn geweest….jullie hebben zeker wat gemist!!!

Filmavonden

De laatste filmavond van het jaar was op 27 december. We draaiden
voor jullie “Scooby Doo”. Een zeer geslaagde avond! De volgende filmavond staat alweer op stapel. Op 31 januari hebben we een super-film
voor jullie in petto. Dan wordt namelijk “Ali G Indahouse” vertoond.. Dus
ben je tussen de 12-18 jaar, dan ben je van harte welkom op vrijdagavond 31 januari om 20.00 uur in de hal van it Koartling.
De entree is als vanouds gratis.

7 februari:
disco voor groep 5 en 6
Kosten: 1 euro
Tijd: van kwart over zeven tot
kwart voor negen

Banken

Sinds kort is er een groep jongeren die zich bezig houdt met de inrichting van de soos. We zijn druk bezig om te overleggen hoe we de soos
leuker, gezelliger en aantrekkelijker kunnen maken voor de bezoekers.
De eerste verfbussen staan al klaar. Ook zijn we op zoek naar een paar
banken. Vandaar dit bericht. Wie in Buitenpost heeft nog een bank staan
die weg moet? De jongeren van de jeugdsoos kunnen hem goed gebruiken. Het liefst een stevige, 3-persoonsbank. Wie er eentje voor ons
heeft, kan kontakt opnemen met Jettie van der Ploeg (0512 368500).

19 februari:
knutselmiddag
- carnavalsmasker maken
voor alle groepen
Kosten: 1 euro
Tijd: van half twee tot drie uur

Workshops:

Nieuws van de Jeugdsozen!

Enquete

21 februari:
Carnaval voor alle groepen
- opnieuw een ouderwets carnaval
dat knalt, met leutige muziek en
veel vertier. Kom vooral verkleed!
Kosten: gratis!
Tijd: van zeven tot negen uur

Alle jongeren tussen de 12-18 jaar hebben aan het eind van het jaar een
enquete door de bus gekregen. Met deze enquete wilden we zicht krijgen op de behoeftes van de jongeren van Buitenpost, wat it Koartling en
de jeugdsoos betreft. Een kans voor alle jongeren om hun uit te spreken
over de jeugdsoos. Intussen hebben we al wat reacties terug gekregen.
Voor een ieder die zijn enquete nog thuis heeft liggen….je kunt nog
meedingen naar één van de drie kadobonnen, door je enquete voor 26
januari bij it Koartling in te leveren. Doen zou ik zeggen, want anders
gaat de kadobon zowiezo aan jouw neus voorbij!!!!

Kinderkookkafé

Tienerwerk

Na de voorjaarsvakantie starten
we weer met een nieuwe groep
lekkere eters en koks in spé. Wat
we doen is eenvoudig: gezellig
eten koken in de keuken van It
Koartling en daarna het samen
smakelijk verorberen. Er is plaats
voor 6 kinderen, dus wacht niet
te lang met opgave op het telefoonnummer van It Koartling.
Beregezellig èn hartstikke lekker.
Kosten: � 12,50 voor alle vijf
keren.
Tijd en data volgt nog.

De jeugdsoos is in ontwikkeling. De aandacht heeft jarenlang op de
oudere jeugd gelegen. Hierbij moet je denken aan jongeren van 16
jaar en ouder. Gevolg hiervan is (geweest) dat de tieners (12-15) jaar
door de jaren heen wat ondergesneeuwd zijn en niet echt een “plekje”
hadden. Hier willen we verandering in brengen. In 2003 willen we meer
aandacht schenken aan de tieners van Buitenpost. Gelukkig weten al
een aantal tieners de weg naar it Koartling te vinden en bezoeken de
jeugdsoos regelmatig. Toch moeten er nog veel meer tieners in Buitenpost zijn. Daarom zullen we de komende periode actief bezig gaan met
het aantrekken van deze tieners. Dus tieners uit Buitenpost: Laat je
zien! Mochten er naar aanleiding van het hiervoor geschrevene vragen/
opmerkingen zijn, dan kunt u kontakt opnemen met mij op telefoonnummer 0512 368500. Ook via e-mail ben ik bereikbaar: j.vanderploe
g@achtkant.nl Eventueel kun je ook met opmerkingen/vragen/kritiek/
ideeen mailen met koartlingjongerenwerk@hotmail.com
Tot de volgende Binnenste Buiten,

Love-birds in Buitenpost

Donderdag: 19.30 - 21.30 uur
Datum: 20 maart, 1 les; kosten:  26,50 (incl. materiaal)
Cursusleidster: A. Tiermersma
Opgave en informatie: Ellie Kramer, tel. 543242

Oranjefonds steunt aanpassingen
Kort voor het verschijnen van deze krant werd bekend dat het Oranjefonds met een bedrag van 4500 euro ‘It Koartling’ steunt bij de aanpassing van de inrichting van het gebouw. Het geld zal ondermeer gebruikt worden voor het inrichten van een computerlokaal, aanpassing
van de entree en beheerdersruimte en projectiemateriaal. Hiermee wil
de stichting haar mogelijkheden verbreden, en het voor de bezoeker
nog aangenamer maken in haar gebouw te vertoeven. Onze dank aan
het Oranjefonds voor deze steun is groot. Nu kunnen we, samen met
de hulp van anderen, deze stap vooruit maken.

Johan Kootstra - Vrijwilliger van het Jaar

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft voorzitter Henk Harmsma van It
Koartling vrijwilliger Johan Kootstra uitgeroepen tot ‘vrijwilliger van het
jaar’. Veel organisaties kampen met het probleem dat steeds minder
mensen zich geroepen vrijwilligerswerk te doen. Zo niet It Koartling. Het
kinderwerk draait uitstekend, de cursussen lopen goed en jongeren weten
de weg naar It Koartling te vinden. Opnieuw een prima jaar dus. Alles staat
of valt met de inzet van vrijwilligers. Johan is één van die mensen. Hij is
creatief, kan goed luisteren en stimuleert anderen. Zonder anderen tekort
te doen, is het vooral aan Johan te danken It Koartling zich voortdurend
oriënteert op nieuwe activiteiten en deze dan ook werkelijk organiseert.
Leidende gedachte is dat It Koartling de centrale ontmoetingsplaats moet
zijn van Buitenpost - ‘doarpshûs Bûtenpost’. Dankzij de vrijwilligers en in
het bijzonder Johan, draait It Koartling de laatste jaren goed. Vandaar zijn
nominatie en verkiezing.

Jettie van der Ploeg, jongerenwerker

Actie voor de eigen voorziening

Buitenposter skaters: “Wij zijn er dus wel!”
Toch vallen ze niet onmiddellijk
over het hoofd te zien... Als de
piekharige Emile Veenstra en het
grote postuur van Ronald Wielstra
uit Buitenpost, samen met de beweeglijke Jouwert Turkstra uit Gerkesklooster de vergaderkamer van
It Koartling binnenstappen, is het
duidelijk dat het skaters zijn. De
donkerkleurige outfit benadrukt dit
nog eens. Zij hebben gereageerd
op de oproep in de vorige ‘Binnenste Buiten’, en willen graag wat van
zich laten horen. De drie skaten al
een hele poos samen, regelmatig
op de Bernhardlaan tussen het
verkeer door laverend of ook wel
in Groningen. Maar een eigen
voorziening in Buitenpost is van
harte welkom. Ronald vertelt: “als
het weer een beetje goed is zijn
we vaak aan het skaten. We gebruiken daarvoor eigengemaakte
attributen waarmee we aan het
oefenen zijn. Vaak hebben we last
van het verkeer, of andersom, en
dus is het niet ideaal. Als we echt
willen skaten gaan we naar de
indoor-baan in Groningen, maar

dat is niet goedkoop,  4,50 voor
het treinkaartje en  3,00 voor de
entree, en daarom kunnen we dat
niet te vaak doen.” De krantentassen op hun fiets maakt duidelijk
waar dat geld vandaan moet
komen.
Zij zijn niet de enigen in het dorp
die met deze actieve hobby bezig
zijn. Emile: “Wij denken dat er wel
tussen de 15 en 20 jongens en
meiden in het dorp zijn die regelmatig skaten”. Er is in het verleden
al eens een poging gedaan om
een eigen skate-plek te krijgen.
Jouwert was 6 jaar terug betrokken bij een actie van Buitenposter
skaters naar de gemeente toe. Hij
herinnert zich: “Wij hebben toen
een handtekeningenactie gehouden en zijn bij de wethouder geweest. Er werd ons daarna gezegd
dat er geprobeerd zou worden
geld ervoor vrij te maken, maar
we hebben er later niks meer van
gehoord”. Dat de gemeente in de
zomer van 2002 bekend maakte
dat er geld beschikbaar was voor

een voorziening in Surhuisterveen
èn Buitenpost, was hen ook niet
bekend; tot ze het in dit blad lazen.
Ondertussen zijn er ook andere reacties op het stukje in het decembernummer binnengekomen. Er
zijn ook skaters op het Parcours,
de Kalmoes en andere plekken
gemeldt.
De mededeling dat er door mensen
van It Koartling samen met Plaatselijk Belang werk van wordt
gemaakt, heeft hun instemming.
“Als het erop aankomt, dan willen
we best wel weer actie voeren om
duidelijk te maken dat dit niet iets
is wat we aan onze neus voorbij
willen laten gaan”, reageert het
drietal. Over een goede plek doen
ze niet al te moeilijk, ”als het maar
in Buitenpost is, en er een beetje
ruimte is, zijn we al heel tevreden.
Of het nu op het industrieterrein is
of op een speelveld, speelt dan
nauwelijks een rol”. U wordt op de
hoogte gehouden van de verdere
ontwikkelingen.
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IJsclub Buitenpost:

door Hans Hamers

Nog net even een paar spetters ijzel op mijn hoofd gevoeld om mij
er aan te herinneren dat de winter nog altijd regeert in ons dorp. Niet
dat je zoiets kunt vergeten, maar je raakt er aan gewend. Op de één
of andere manier is de temperatuur iets minder dramatisch dan dat
hij lijkt. Bovendien kun je in de zomer wel eens mijmeren over een
zeer koude winternacht, omdat de verzengende hitte van dat moment,
je doet verlangen naar ijzige tijden. En is het dan zover, dan ben je
zomaar afgestemd op de omstandigheden en verneem je al minder
dat het winter is, koud en onbehaaglijk.
Zo hebben we in Buitenpost een kerkhof waar vele dierbaren zijn bijgezet. De kou is geen factor van belang. Dat is maar goed ook, want we
zouden het vreselijk vinden wanneer onze gestorvenen daadwerkelijk
bloot zouden staan aan de elementen. De beschutting van een kerkhof en de windvang van een zerk bieden bijzondere overwinteringmogelijkheden voor sommige planten en enkele dieren. Een algensoort
schijnt goed te groeien op een grafsteen. En een bruinwier weet zich
te handhaven tussen steen en bodem. Op plaatsen waar een andere
plant niet durft gedijen, zijn de kleinsten uit het plantenrijk in veelheid
aan te treffen. Hier speelt zich iets moois af. Algen en wieren scheiden
een stof af (algenine) deze stof is van zo’n kwaliteit dat het bepaalde
bacteriën afschrikt om zich tegoed te doen aan graf en de dierbare er
in. Dank zij de algenine blijft een graf vele jaren langer in stand en is
het mogelijk om nog over lange tijd – soms eeuwen lang - zoete herinneringen aan de gestorvenen actueel te houden. Het vrijmaken van
een zerk, door de alg te verwijderen, bevordert juist de afbraak ervan.
Ook in ons dorp, op een plaats waar je niet direct graag komt, kun je
zelf dit wonder gaan aanschouwen, vooral in de winter. Gelukkig zijn
de milieu omstandigheden bij ons beter dan elders in ons land. Zo
krijgt de beschermer van onze graven ruime kans te overleven.

foto: Harrie Slagter

in de baan voor schaatsplezier
IJsclub Buitenpost, al sinds 1895 actief, bestaat uit
een bestuur van 7 personen. Zij zijn jaarlijks in de
weer In november, als Sint Maarten voorbij is, wordt
met behulp van de trekker van Jansma van Dijk van
de wegenbouw en de pomp van de ijsclub de baan
onder water gezet. Aan de oost- en aan de westkant
van de baan zit een klep die ongeveer drie weken
van tevoren wordt dichtgedaan, zodat als het regent
de grond alvast verzadigd kan worden. Rond de tijd
dat er gepompt wordt, is de klus meestal in één dag
geklaard. Bij vorst controleert het bestuur regelmatig
of het ijs al sterk genoeg is. Voordat de baan open
gaat, wordt alles eerst schoongemaakt. De baan en
de hokken moeten geveegd, de bankjes buitengezet,
de vloerbedekking komt weer op de betonnen vloer
onder de luifel, waar de schaatsen worden ondergebonden. “We verkopen ook chocolademelk en zo, dus
het moet allemaal piekfijn in orde zijn. De keuringsdienst van Waren controleert dit allemaal,” aldus De
Haan, secretaris van de ijsclub. Een hele klus, voordat
‘s middags de ijsbaan open gaat. Er kan gereden
worden van 13.00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur. De
ijsclub heeft zo’n 900 leden, ook buiten het dorp. Het
onderhoud van de baan wordt bekostigd van het lidmaatschapsgeld. De leden betalen 4 euro per gezin
per jaar. Ook mensen die geen lid zijn kunnen, tegen
vergoeding, natuurlijk gebruik maken van de ijsbaan.
De lidmaatschapskaarten worden verzorgd door VTB.

“B is onze enige sponsor en hier hebben we een geweldige hulp aan,” zegt De Haan vol lof. ‘s Zomers zit
het bestuur ook niet stil. Bijna elk jaar heeft het hok wel
een verfje nodig. Komende zomer wil het bestuur een
plafond in het hok laten plaatsen. “Het is nu een kaal
hok zonder plafond, waar de mensen hun ijzers onder
kunnen binden.” Er worden door het bestuur geen
wedstrijden georganiseerd. Voorheen is dit wel eens
gebeurd, maar dan was er te weinig animo. De Haan:
“Maar als iemand zo’n 30 man bijelkaar kan krijgen die
een wedstijd willen rijden, dan kan dat natuurlijk. Het
bestuur organiseert dit in elk geval niet meer.”

Reboelje, Clown Pepino en Riek Landman in programma
Stichting Maskelyn heeft in de decembermaand
het wat rustig aan gedaan, maar in het nieuwe
jaar hebben we kort achter elkaar maar liefst 3
producties. We beginnen op 25 januari begin-

ken. Ook bij de Nederlandse omroepen zijn ze
regelmatig te beluisteren. De opvallende muziekstijl is door het muziekblad Oor als volgt omschreven: “Atmosferische en rijk gearrangeerde
folky popmuziek met blijk van eigen visie”. Ook
de Provincie Fryslân is onder de indruk en heeft
de band onlangs onderscheiden met de Bernlef
prijs voor haar bijdrage aan het Friese erfgoed.
Dus 25 januari om 20.00 uur naar the Point.
Prijs entreebewijs voorverkoop:  12,- .Bij de
zaal:  13,-Tip: Zalen zijn bijna altijd uitverkocht
dus haal op tijd uw kaarten.

Kindermiddag

nen we met een friese Superband. Die avond
zal namelijk ‘Reboelje’ in ‘The Point komen optreden. Reboelje is een band die al vanaf haar
oprichting in 1987 gezocht heeft naar vernieuwingen in de popmuziek. Door hun muziek zijn
ze niet alleen in Friesland een graag geziene
band maar ook in de rest van Nederland, Polen,
Frankrijk en Engeland krijgen ze lovende kritie-

Voor de kleintjes tussen 4 en 9 jaar, heeft
Maskelyn woensdagmiddag 5 februari een
geweldig optreden van Clown Pepino en Martin
Anthony op het programma staan. De kinderen
worden een uur lang vermaakt door Clown
Pepino die natuurlijk weer vreemde dingen
meemaakt en Martin Anthony die moeite zal
doen om alles weer in goede banen te leiden.
Hilariteit alom dus bij de kinderen die tijdens de
show betrokken worden bij de capriolen van de
clown en zijn vriend. Let op: Voor en na de show
zullen de kinderen vermaakt worden met allerlei
activiteiten waaronder schminken en een poster

1949 - 2
 De vereniging ‘Dorpsbelang’ hield een ledenvergadering. In de plaats van de aftredende
bestuursleden H.T. van der Wal en Kuil, werden
gekozen de heren A. Haytink en J. Bulthuis.
Getracht zal worden in samenwerking met de
Winkeliersvereniging en de Oranjevereniging,
waarvan vertegenwoordigers ter vergadering
aanwezig waren, en nog meerdere verenigingen, te komen tot de oprichting van een Dorpshuis, plaats biedende aan 500 tot 600 personen.
 Ter dekking: W. Vl. Reus, dekgeld f 1,-. Te bevragen bij A. van Lune,
Bouwwijk, Buitenpost
 Kunstavond - Zang en Muziek, te geven door de Christelijke Gemengde
Zangvereniging ‘Excelsior’ te Buitenpost in de gereformeerde kerk op 16
maart, half 8. Medewerking onder ander van ‘Concordia’. Kaarten à f 1,Voorverkoop bij gebr. Penninga, bakkerij, en M. Veenstra, manufacturier.
 Te koop: Beste houten pomp, kozijnen, ramen en kasten. Te bevragen
bij K.J. de Vries, Buitenpost
 Hoewel de tijd van onderduiken al enige tijd achter de rug is, zijn er nog
altijd mensen die het nog eens proberen. Zondagmorgen in de vroegte,
was het de veehouder P. Reitsma in de Mieden alhier, die toen zijn vee
te drinken wilde geven, in een diepe sloot naast zijn boerderij geraakte.
Gelukkig kon hij zich zelf weer uit zijn benarde positie bevrijden. Hij kreeg
een droog pak van moeder de vrouw. Dit ongeluk liep gelukkig goed af.
 De ondergetekende verbiedt te n strengste het lopen of eierzoeken op
de landerijen bij hem in gebruik. H. Piso, Buitenpost.
 Onder leiding van voorzitter J. Ploeg, hield de gereformeerde mannenvereniging ‘Calvijn’ haar jaarvergadering. De vrouwen waren ditmaal ook
meegekomen en mede hierdoor werd het een feestelijke vergadering. De
Gerbo-zaal was geheel gevuld. De heer J. Evenhuis hield een inleiding
over ‘Het huiselijk gebed’. De heren C. Wijbrands, J. Stokje en F. van der
Heide gaven elk een voordracht ter afwisseling op deze avond.
 De heer H. Hofstede alhier, vond dinsdagavond 13 april een nest,
waarin twee grutto-eieren. Dit is wel vroeg.

kleuren. Het speelt zich allemaal af in horecacentrum The Point af. De zaal gaat om 14:00
uur open. Het feest eindigt ongeveer: 16.30 uur.
Tip: Leuk voor een verjaardagsfeest. Kaartverkoop op 5 februari, kosten:  3,50

Riek Landman & Roerend Goed

Op zaterdag 8 februari om 20.00 uur in “The
Point” zult u verrast worden door de Friese
schrijfster Riek Landman en Vocaal kwartet
Roerend Goed. Met hun theaterprogramma
“Spring”. Landman is bekend van haar Friese
boeken als “In sterke frou” en “De Oerwinning”. Tevens speelde zij toneel bij Tryater.
Roerend Goed zingt Close Harmony, Jazz en
Pop op een manier waarvan iedereen aan het
eind van de avond zal zeggen: “Dit had ik niet
willen missen”. Je staat versteld hoe mooi de
menselijke stem als instrument kan zijn. In het
theaterprogramma droomt Riek weg bij een lied
uit haar jeugd en wordt wakker in het fietsenhok… Roerend Goed luistert naar een gedicht
van Riek en als vanzelf ontstaan er klanken.
Kaarten voorverkoop:  7,50. Bij de kassa aan
de zaal:  8,50.

Oranjevereniging
‘Willem Alexander’
Koninginnedag 30 april 2003 lijkt
nog heel ver. Toch zijn de voorbereidingen voor het bekende Oranjefeest in volle gang. Het thema
voor dit jaar is : “Avontuur “. De
uitwerking van het thema : u begrijpt het al …. De activiteiten zullen ‘avontuurlijk’ zijn. Jong en oud
zullen daarvan kunnen genieten
en natuurlijk aan mee doen. We
houden de rest nog even geheim.
Een avontuur is verassend zo ook
Koninginnedag 30 april : een dag
om er voor thuis te blijven.
Het bestuur: Douwe Veenstra, Wil
Renkema,Gabriëlle van der Kooij,
Wim Faber en Piet van der Kooij.

De zeespiegelstijging en Buitenpost (II)
Bij de aanleg van de Ring in 1972 werd 70
centimeter onder het maaiveld, ter plaatse van de
voormalige volkstuinen, de contouren van een dijkje
gevonden. De zoden waarmee het dijkje was opgezet
waren nog duidelijk herkenbaar. De kruinbreedte was
ongeveer 1 meter en de kruinhoogte ligt op 80 centimer ‘min’-ANP. De mensen die dit dijkje hebben aangelegd, konden hiermee het water keren, zover had
de zee toen nog vrij spel. Dat dit dijkje in later eeuwen
onder 70 centimeter (knip)klei is ondergeslibd, toont
aan dat de zee toen nog niet was uitgespeeld. Als we
de ouderdom van het dijkje op circa 1000 jaar houden,
dan zitten we in de tijd dat transgressieperioden nog
hevig tekeer gingen. Een combinatie van springtij en
zware storm was desastreus. een beschrijving van
een dergelijk zware watervloed is overgenomen uit
‘De geschiedenis van Friesland’ door H.W. Steenstra.
Niet alleen het dijkje is ondergeslibd, ook de westelijk
gelegen veengronden ten zuiden van Buitenpost en
Twijzel zijn toen afgedekt met een laag klei of knip.
De vondst van bovengenoemde dijkje en
andere aanwijzingen van vroegere bewoning hebben
onder andere geleid om ter plaatse van de voormalige volkstuinen in het nieuwe uitbreidingsplan ‘de
Mûnewyk” een groenvoorziening op te nemen met de
omschrijving van ‘Archeologisch waardevol gebied’.
Het hierboven omschreven dijkje was ongeveer 1000 jaar geleden nog voldoende om het zeewater te keren. De huidige dijk langs de Wadden ligt
op deltahoogte met een kruin van + 8.80 meter. Dat
is dus 9.60 meter hoger. Tijdens de storm van zondag
27 oktober 2002 is bij Lauwersoog een verhoging gemeten van 1.70 meter boven het normaal verwachte
hoogwaterpeil van 1.09 meter NAP. Voor de kust zijn
toen golfhoogten gemeten van 7 meter.

(tekst en afbeelding:
Jurjen Adema)
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uit ‘De geschiedenis van Friesland’
door H. W. Steenstra

