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Met het streven een verzamel- en verspreidingspunt van informatie van en voor Buitenpost te
worden is sinds kort bovenstaande website op het internet te vinden. Zonder fratsen, maar dat
scheelt in snelheid. Heeft u wat ‘buitenposters’ toe te voegen, meldt dat op het mail-adres!

Uitnodiging Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering

’t Gaat De Zeilen
voor de wind
In november zijn we gestart met
de adverteerdersprijspuzzel en
het is boven alle verwachtingen
een groot succes geworden. De
Binnenste Buiten ligt nog maar net
op de mat of de eerste oplossingen zitten al weer in de kopijbus.
Nu is het aantal inzendingen van
de vorige puzzel wel gehalveerd,
maar daar laten wij ons niet door
uit het veld slaan. Waarschijnlijk
heeft u het de afgelopen maand
druk gehad met andere leuke dingen. Het kan ook zijn dat u denkt
toch niet te kunnen winnen, omdat
u niet aan De Zeilen woont. Laten
wij u er dan van verzekeren dat het
puur toeval is dat voor de derde
achtereenvolgende keer een bewoner van De Zeilen de prijs wint.
U hoeft echt niet te verhuizen. Veel
puzzelplezier!

op 18 maart 2003 in
zalencentrum “The Point”
Aanvang 19.30 uur

Agenda
1.

Opening door de voorzitter, de heer H. Koning.

2.

Huishoudelijk gedeelte
a. Verslag ledenvergadering 2002
b. Jaarverslag 2002
c. Financieel overzicht 2002
1. verslag kascommissie, bestaande uit de heer
A. Arendse en mevrouw L. Plantenga
2. benoeming kascommissie 2003.
d. Dringende vraag om versterking voor het bestuur.
e. Rondvraag
f. Sluiting huishoudelijk gedeelte.

3.

Evaluatie politie: over wijkgebonden agenten
door buurtagent John Zwartenkot

4.

Pauze

5.

Forum gemeente-raadsleden uit Buitenpost:
dhr. F. Roorda, CDA; dhr. J. Kronenburg, PvdA;
dhr. M. Kloosterman, FNP; dhr. K.H. Antuma, CU/SGP

6.

Afronding en sluiting van de avond.

Het bestuur: Henk Koning, voorzitter; Johan Kootstra, vice-voorzitter; Anke van der
Veen, secretaresse; Petra Plantenga, 2e secretaresse; Jelly Nijboer; penningmeester;
Sietze Postma, 2e penningmeester; Sietze Harders, gemeente-zaken.

Laat u zien (en horen)
op de ledenvergadering
Een jaar lang heeft u in dit blad verslagen kunnen lezen van
het werk dat Plaatselijk Belang zo goed mogelijk probeert te doen. Op
18 maart is er voor u de kans om hierover met het bestuur in gesprek
te raken. Vanzelfsprekend zal op deze avond u een financieel- en werkverslag geboden worden over het jaar 2002. Ook moeten enkele andere
bestuurszaken afgehandeld worden. Maar daarnaast is er volop de
gelegenheid om uw stem te laten horen over alle zaken die hiermee in
verband staan.
Echter, niet alleen kijken we terug, tegelijkertijd willen we praten
over de toekomst. Er spelen veel belangrijke zaken, en uw inbreng is
hierbij voor het bestuur van groot belang. We noemen als voorbeelden
de zuid-oostelijke rondweg, de herinrichting van het centrum en het regionaal centrumschap van ons dorp dat ter discussie komt. Om het belang
van ‘de buitenposter’ goed te vertegenwoordigen moet PBB op de hoogte
zijn van hoe men, en hoe ú, er over denkt. Wij willen daarover graag met u
van gedachten wisselen. Als interessante gesprekspartner hierin zijn vier
in Buitenpost woonachtige gemeenteraadsleden, de grote politieke fracties vertegenwoordigend, uitgenodigd om hun licht over het een en ander
te laten schijnen. Des te meer voor u een bijzondere kans om uw mening
op die plek kwijt te kunnen, waar hij het meeste effect heeft. Filippus
Roorda van het CDA, Melle Kloosterman van de FNP, Jolle Kronenburg
van de PvdA en Klaas Antuma van de Christen-Unie nemen zitting in een
klein forum die vragen van PBB en uit het publiek gaat beantwoorden.
Daarnaast zal ‘buurt-agent’ John Zwartenkot, die zich op de
vorige ledenvergadering samen met zijn collega Jerry Regensburg
hebben voorgesteld, verslag doen van een jaar buurt-gebonden werk.
Ook hier is er de gelegenheid vragen te stellen die met het politiewerk en
de veiligheid in Buitenpost te maken hebben.
Al met al belooft het een interessante en informatieve avond
voor elke inwoner van Buitenpost te worden. Overigens worden ook nietleden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De eerste consumptie
is voor rekening van PBB.
Graag zien wij u op 18 maart in de grote zaal van ‘The Point’!

Deze maand in ‘Buitenposters’: Wim Faber
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Al Gelezen

klinkerwegen in
�Verschillende
Buitenpost zijn beschadigd door
de dooi. Na de winter zal de
gemeente met het herstel van
de beschadigde wegdekken
beginnen.
� In de nieuwe woonwijk Mûnewyk
kunnen kleinschalige bedrijven
zich vestigen. Het gaat om
bedrijven die passen binnen een
woonwijk, zoals een praktijk of
een kantoor aan huis.
Ondernemers zien af van
�
vestiging op industrieterrein De
Swadde. De oorzaak hiervan is
dat de eisen op het gebied van de
veiligheid te streng zijn en daardoor de kosten te hoog zijn. De
strengere eisen komen voort uit
de nieuwe wet- en regelgeving.
� Het bestuur en de schoolleiding
van het Lauwers College heeft de
problemen met hun huisvesting
aangekaart bij het gemeentebestuur. De lokatie ‘De Lits’ aan de
dr. Wumkestraat is te klein voor
de 19 klassen die er les hebben.
Het schoolbestuur ziet een forse
uitbreiding van het hoofdgebouw
aan de Hoefslag als oplossing.
� Zodra de vorst uit de grond
is, begint de gemeente de
werkzaamheden die nodig zijn
om van het ‘zwarte gat’ in de
Kerkstraat een parkeerterrein te
maken.
� De gemeente Achtkarspelen
zal de regiocentra Buitenpost en
Surhuisterveen verliezen. Dit zei
politiek leider van het CDA Joop
Wolters in een reactie op het startdocument voor de herziening van
het streekplan voor Fryslân.
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Stichting Woningbouw Achtkarspelen:

“Huurwoning-vraag neemt sterk toe”
Enige jaren geleden konden de woningbouwverenigingen hun huurwoningen aan de straatstenen niet kwijt, zodat er een enorme leegstand
ontstond. Men ging er zelfs toe over woningen te koop aan te bieden om
de begrotingen sluitend te houden. Veel mensen bouwden of kochten een
huis en huren was ‘uit’, het leek of de bomen tot in de hemel groeiden.
Maar deze situatie is in betrekkelijk korte tijd behoorlijk veranderd en de
vraag naar huurhuizen neemt weer toe. Zo veel zelfs dat er ondertussen
een lange wachtlijst is ontstaan en de in onze gemeente actieve woningbouwverenigingen, SWA en Talma, kunnen niet meer dan mondjesmaat
aan de aanvragen voldoen.
De Stichting Woningbouw Achtkarspelen.(SWA) zegt hierover, bij monde
van J.J. van den Berg en J. Douma, dat er meer dan achthonderd woningzoekenden zijn en er maar een beperkt aantal woningen beschikbaar zijn.
Elke veertien dagen komt er een lijst uit met daarop de aan te bieden woningen, maar het aanbod is zo beperkt dat er wel twintig reacties komen
voor één woning. “Dit veroorzaakt een grote werkdruk voor de medewerkers van het SWA”, aldus Douma. Het ziet er overigens niet naar uit dat
er binnenkort verandering komt in de situatie, want er zijn geen concrete
bouwplannen. Natuurlijk word er al wel naarstig naar oplossingen gezocht,
maar wordt gemeld: “Zelfs al zou er een geschikte lokatie zijn, dan duurt
het toch wel weer minimaal twee jaar voor dat er echt aan bouwen kan
worden begonnen”. Vorig jaar werd het senioren project aan de Parklaan
opgeleverd en kon in één klap de wachtlijst met vierentwintig woningzoekenden gekort worden. “Mede hierdoor zat er ook even wat beweging op
de huurmarkt maar dit was van korte duur en was dus maar een druppel
op een gloeiende plaat”, aldus van den Berg. Hoewel men met de verkoop
van huurhuizen is gestopt is door de ingestorte koopmarkt uit die hoek
praktisch ook geen oplossingen te verwachten. “De doorstroming in de
woningmarkt stagneert”, luidt de conclusie. Op korte termijn valt er geen
oplossing te voor het steeds nijpender probleem te verwachten. “Er zal
nog menig frustatie overwonnen moeten worden, voor zowel de woningzoekende als ook voor de aanbieders”, luidt de conclusie.

Gastouders gevraagd
In Buitenpost worden nog gastouders
gezocht voor de opvang van kinderen.
Zit u, nu de lente bijna begint, ook vol
goede plannen en lijkt het u leuk om in
uw eigen huis op te passen? Misschien
is dan het gastouderschap wel wat voor
u. Misschien omdat u het leuk vindt om
kinderen te zien opgroeien, of omdat uw
eigen kind op die manier een speelkameraadje krijgt.
Wist u overigens dat:
- Er in Achtkarspelen al ruim 10 jaar een
gastouderbureau werkzaam is?
- Het gastouderbureau deel uitmaakt
van de Stichting Kinderopvang Achtkarspelen.
- Dit gastouderbureau door de jaren heen
al honderden opvangplaatsen voor kinderen geregeld heeft.
- Het gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang nodig hebben
en personen die opvang willen verzorgen.
- U als gastouder hier een vaste vergoeding per kind per uur voor krijgt
- U als gastouder geen speciale opleiding nodig heeft, maar het natuurlijk
wel heel leuk vindt om met kinderen om te gaan en hen te verzorgen.
- het gaat om opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
- U zelf geen kinderen hoeft te hebben, ook mensen met oudere kinderen
of zonder kinderen zijn welkom als gastouder.
- leeftijd van de gastouder geen rol speelt, de enige verplichting is een
minimumleeftijd van 21 jaar en dat u voor een langere periode een aantal
dagdelen beschikbaar bent.
- u degene bent die aangeeft hoeveel en op welke uren/dagen u opvang
wilt bieden.
- u kunt aangeven welke leeftijdscategorie van de gastkinderen het beste
bij u en uw gezin past.
- u pas na een kennismakingsgesprek beslist of u daadwerkelijk gaat oppassen.
- u ten allen tijde gebruik kunt maken van diensten van het bureau

Werkgroep ‘Het Behouden Huis’

Frysk Jeugdorkest geeft concert
Op zaterdag 15 maart komt het volledige Frysk
Jeugdorkest naar Buitenpost om een concert te
geven in de Gereformeerde Kerk. Het wordt een
klassiek concert met een feestelijke bijdrage van
Wiesje Miedema, geboren en getogen Buitenpostmer, oud-lid van het Frysk Jeugdorkest, sinds jaar en dag werkzaam als
musicus in Amsterdam. Zij heeft een vioolconcert uit de barok op haar
programma gezet. Het orkest bestaat uit veelbelovende jonge musici,
die allemaal nog in opleiding zijn en de muziek voorlopig nog als hobby
hebben. In het jeugdorkest kom je alleen maar als je ‘goed’ bent en hard
studeert op je instrument. Lid zijn van het jeugdorkest vraagt nogal wat:
vaak en lang repeteren en op tournee. Maar de orkestleden hebben het er
graag voor over - zij willen zich op deze manier bekwamen in de muziek.
Wanneer u komt luisteren, zult u onder de indruk zijn van het enthousiasme waarmee gespeeld wordt en van het niveau waarop dat gebeurt.
Een concert, waaraan u plezier zult beleven en dat niet zo gauw nog eens
weer in Buitenpost gegeven zal worden. Zaterdag 15 maart om 20.00 uur
in de Gereformeerde Kerk van Buitenpost. Entree: � 8,50. Wij raden u aan
van te voren kaarten te bestellen op telefoonnummer 0511-542012.

Van de bestuurstafel
Op 12 februari was het voltallige bestuur weer aanwezig voor de maandelijkse bespreking.
Na de opening gaf de voorzitter het woord aan Sabina van Dijk, oud-bestuurslid van PBB, en vanavond aanwezig als bestuurslid van de Stichting
Feestweekcommissie Buitenpost. In het kort vertelde zij wat de plannen
zijn voor dit jaar. Er staat heel veel op het programma dat, in verband met
het concours-hippique dat dit jaar voor de vijftigste maal wordt gehouden,
wel wat extra’s bevat. Hoewel de kermis op woensdag 30 juli begint, is de
opening van de feestweek de dag daarop, donderdag 31 juli dus, tot en
met de dag van het concours-hippique - woensdag 6 augustus. Er zijn
nog wel enkele onzekerheden, onder andere over het vuurwerk op de
laatste avond ter afsluiting. Het schijnt dat de ijsbaan, waar het de afgelopen jaren plaatsvond, niet meer aan alle veiligheidseisen kan voldoen.
Dat wordt dus nog even afwachten hoe, en vooral: waar. Hoewel er in het
begin een beetje moeilijke start was op het nieuwe kermisterrein is er nu
een contract voor drie jaar afgesloten met de exploitanten, dat geeft zekerheid voor de toekomst, en betekent dat men over het algemeen goed
tevreden is. Plaatselijk Belang bezint zich er nog op of, in verband met
het jubileum van de CH, door hen ook iets extra’s gedaan zou kunnen
worden.
- Vrij lang is er gesproken over de “Binnenste Buiten”. De vraag was al
eerder gesteld maar komt ook nu weer aan de orde of het goed is om de
krant onder te brengen in een op te richten stichting. Samen met notaris
Veerman zal dit verder uitgewerkt worden. Andere punten waren ook al op
vorige vergaderingen onderwerp van gesprek: de bezorging, het opdoen
van voldoende advertenties: om de helft van het blad iedere maand weer
vol te krijgen blijft een opgave. Een ander probleem is dat er permanent
een behoorlijk bedrag op de rekening staat als: ‘nog te ontvangen van adverteerders’. Misschien ook al een gevolg van de economische malaise?
Gelukkig horen we hoe langer hoe meer dat het krantje over het algemeen erg gewaardeerd wordt en dat geeft moed om door te gaan.
- De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland voor 18 maart. in de grote
zaal van ‘The Point’ om 19.30 uur. Alle bewoners van Buitenpost, lid of
geen lid, worden uitgenodigd en zijn dus welkom. U krijgt onder andere inzicht in de financiën van PBB (die er trouwens gezond uitzien) en verder is
het de bedoeling dat onze ‘buurt-gebonden’-agenten een evaluatie geven
over hun werk van het afgelopen jaar. Ook zullen er een viertal in Buitenpost wonende raadsleden aanwezig zijn aan wie u vragen kunt stellen.
- Een paar verzoeken om een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds zijn
gehonoreerd.
- Tenslotte blijkt ook vanavond weer dat we de ‘gemeentelijke gangen’
goed in de gaten houden, we zijn blij dat zaken in ‘the picture’ blijven (de
situatie in het Stationskwartier, de 30-km, straten, de bewegwijzering.
Minder blij zijn we dat andere zaken naar de achtergrond dreigen te
verdwijnen (skatebaan voor de jeugd, ‘Nijenstein’). Dit was het weer voor
deze maand, voor het bestuur, Sytze Harders.

Werkzaamheden bruggen
Stroobossertrekvaart
Autoverkeer dat over de N 355 van Leeuwarden richting Groningen,
vlakbij Kollum en Buitenpost, de brug over de Stroobossertrekvaart
passeert, is het al opgevallen. In 2001 is de provincie Fryslân gestart
met de vervanging van de brug in de parallelweg. Deze parallelbrug is
bestemd voor landbouw- en fietsverkeer. De vervanging van de parallelbrug was hard nodig, omdat deze in slechte toestand verkeerde.
Ook was de brug volgens de huidige normen te smal. De nieuwe parallelbrug is medio 2002 opgeleverd en in gebruik genomen. Het informatiebord naast de parallelbrug met de tekst “Gereed Medio 2002” geeft
dit ook aan. De brug zit echter nog in onderhoudstermijn bij de aannemer, die dit bord met daarop informatie over zijn bedrijf mag laten
staan. Binnenkort wordt de datum gewijzigd in medio 2003.

Verwarring

Het bord dat aangeeft dat provincie Fryslân medio 2002 gereed is, wekte
verwarring. Dat komt omdat bij de ernaast gelegen brug in de hoofdweg
nu ook werkzaamheden worden gepland en snelheidsbeperkingen gelden. Tijdens de bouwwerkzaamheden van de parallelbrug is namelijk
geconstateerd dat de hoofdbrug instabiel was en verzakte. Dit ernstige
probleem heeft de provincie direct opgelost door het aanbrengen van een
zogenaamde stempelconstructie. Met stalen buizen van oever tot oever is
de brug stevig verankerd. Daarnaast zijn er snelheidsbeperkende maatregelen aangebracht om de brug niet te zwaar te belasten. Verkeersdrempels en 30km-borden moeten er voor zorgen dat het verkeer zijn snelheid
aanpast. Ook is de brug gestremd voor het vaarverkeer.

Vernieuwing brug hoofdweg

Alle snelheidsbeperkende maatregelen zijn van tijdelijke aard. Inmiddels
wordt het herstel van de brug in de hoofdweg voorbereid. In maart 2003
zal een aannemer met de werkzaamheden starten. Al het verkeer wordt
tijdens de bouw over de parallelbrug geleid. Naar verwachting wordt half
juli 2003 de nieuwe brug in de hoofdweg geplaatst, waarna het verkeer
weer normaal over deze weg kan. Tot die tijd zal het weg en waterverkeer
nog wel hinder ondervinden.

Hollandse avond in ‘the Point’
Stichting Feestweek Commissie organiseert op 28 februari voor de
tweede keer een Hollandse avond. Dit alles wordt gehouden in Zalencentrum The Point aan de Voorstraat te Buitenpost. Het belooft weer een
gezellige avond te worden met de muzikale omlijsting van vader en zoon
Rommy en Tjeerd Henstra, die bekend zijn van het nummer ‘Mooie moeders, mooie dochters’, en natuurlijk nog veel meer hits hebben gescoord.
De aanvang is ± 21.00 uur, de kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij Drogisterij Balsemien, bij Hoekstra Snackservice, Café Twa-Span aan
de Kerkstraat en ook bij The Point voor € 5,=. Kaarten aan de zaal zijn
€ 7,50. Voor inlichtingen kunt u altijd even bellen naar Hoekstra Snackservice, tel.: (0511) 543817.
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Wim Faber
Wim Faber adviseert ondernemers
bij het opstellen en uitvoeren van
ondernemingsplannen en financieringsplannen; zijn bedrijfspand staat
in Heerenveen , zijn woning in Buitenpost. Wim Faber woont vanaf zijn
jeugd in Buitenpost en is ruim 30 jaar
een rasechte Buitenposter.
Wim Faber groeide op in Buitenpost.
Hij bezocht er het Lauwerscollege en
ging na een middelbare beroepsopleiding in militaire dienst. Vervolgens ging
hij aan de slag bij de Rabobankorganisatie, waarbij hij 12,5 jaar met plezier
heeft gewerkt. De combinatie werken
en leren gaat hem goed af. Hij studeerde
in de avonduren aan de HEAO en hij
werkt momenteel aan de voltooiing van
een afstudeerscriptie voor zijn doctorandus-titel in de Bedrijfswetenschappen,
met als specialisatie: organisatie en
strategie. Op zijn 27-ste had hij al een
managementfunktie en gaf hij leiding
aan mensen die allemaal ouder waren
dan hij zelf. “Daar heb ik veel van geleerd”, zegt Faber. “Ik kreeg praktijklessen menskunde, onmisbaar voor iedere
manager. Dat leer je niet uit een boek,
hetgeen niet wil zeggen dat ik studie
niet belangrijk vind. Integendeel, studie
bevordert kennis en de combinatie van
kennis en vaardigheid geeft je kansen in
het leven. En natuurlijk is je persoonlijkheid belangrijk, immers: je bent toch
wat je uitstraalt?”

wikkelen, dan zullen de Kerkstraat en
de Voorstraat drastisch moeten worden
verbouwd. Met het aanleggen van extra
parkeerplaatsen in het ‘zwarte gat’ zal de
uitstraling van het winkelcentrum niet
verbeteren. En over samenhang gesproken, waarom staan niet alle winkels van
het dorp in ons winkelcentrum? Maar
misschien is een regionaal winkelcentrum te hoog gegrepen voor ons dorp.
Op een hoger niveau bekeken heeft ons
gehele dorp geen regionale funktie.
Dorpen om ons heen vinden ons een

dorpen? Waarom zijn wij zo bescheiden? Heeft Buitenpost eigenlijk een
dorpscultuur? Waarom heeft Buitenpost
geen dorpshuis?

Niet streelende voor gezicht en reuk
Voordat het pand ‘Nijenstein’ aan de Voorstraat alhier, door de Gemeente
Achtkarspelen werd gekocht en de bestemming kreeg van gemeentehuis
(tot 1977), was eigenaar en bewoner de heer Wytze Alberts van Bruggen.
Hij was geboren op 12 augustus 1808 te Surhuisterveen en woonde in het
gebouw samen met het gezin van zijn zoon Albert en diens vrouw Anke
Sleeswijk Visser, alsmede hun kinderen Cornelia Frederika en Bortzen.
Vader en zoon waren beiden koopman en landgebruiker van beroep.
De familie was zeer vermogend. Senior was hoogstaangeslagene in de
hoofdelijke omslag van Buitenpost. Notaris Beekhuis, weduwe Durk Kuipers Jr., en V.A.H. Haersma de With volgden op grote afstand. W.A. van
Bruggen stierf in 1884 en zijn nalatenschap had een waarde van ruim een
miljoen gulden. Naar de huidige waarde omgerekend zou dit vele malen
hoger zijn. In 1874 kreeg van Bruggen een brief van burgemeester Hellema, waarvan de tekst hierna volgt:
“In het belang der openbare gezondheid meen ik U nogmaals te moeten
wijzen op het noodzakelijke ja, op de noodzakelijkheid om de sloot zich
bevindende tusschen uw eigendom en de huizen aan de Kerkelaan te
doen reinigen en zuiveren. De onmiddelijke nabijheid van de school en de
dagelijkse aanwezigheid van meer dan honderd kinderen, eischen gebiedend dat alles worde weggeruimd wat nadeelig voor de gezondheid kan
zijn. Ik verzoek U dientengevolge de noodige middelen in het werk te stellen, dat die sloot binnen een niet al te lang tijdstip worde schoongemaakt
en aangezuiverd. Mocht aan mijn verzoek niet worden voldaan, dan zal ik,
hoe noode ook, van deze aangelegenheid moeten kennis geven aan den
Geneeskundigen Inspecteur. Ik meen U tevens te moeten wijzen op de
aanwezigheid van eene mestvaalt en aschbult op het land tegenover Uwe
huizinge aan den grooten weg in de kom van het dorp. Zij bevinden zich
aldaar in strijd met de algemeene politieverordening in deze gemeente
geldende en zijn allesbehalve streelende voor gezicht en reuk. Ik geef U
in overweging die beide zaken te doen wegruimen en in elk geval zelve op
eenen behoorlijken afstand achteruit te doen brengen”.

“Tja en dat brengt mij op een bijzonder thema: ‘Nijenstein’. In september
vorig jaar heb ik (samen met anderen)
het initiatief genomen voor een lokale
invulling van het prachtige pand
‘Nijenstein’. Namelijk een dorpshuis
c.q. multifunctioneel centrum waar
letterlijk en figuurlijk ruimte is voor cul-

...mijn lijfspreuk: je bent wat je uitstraalt...
Faber: “Dat geldt ook voor een dorp.
Het winkelcentrum van Buitenpost
heeft geen uitstraling, het is een boodschappencentrum. De bewoners van
Buitenpost komen daar niet met plezier
boodschappen doen. Winkelen doen ze
er al helemaal niet, daarvoor gaan ze naar
de winkelcentra in de regio. Dit is niet
de schuld van de winkeliers. Nee, volgens mij ligt het eerder aan het feit dat
het winkelcentrum een ‘straatje’ is met
diverse onsamenhangende gebouwen
(waren het maar winkels). Wil Buitenpost een regionaal winkelcentrum ont-

‘ambtenarendorp’, blijkbaar stralen
wij dat uit. Ach ja en je bent wat je
uitstraalt. En de Buitenposters (wij allemaal dus) nemen daar genoegen mee. Ja
toch? Of hebben wij (alle inwoners) een
duidelijke dorpsvisie? Of weet iemand
wat de visie van de lokale politiek is
ten aanzien van het dorp Buitenpost? Ik
hoor en lees er weinig over. Wat doen
wij en de overheid aan de promotie van
ons dorp of te wel: wie ‘verkoopt’ ons
dorp en zet ons op de kaart? Waarom is
het gemeenschapsgevoel in Buitenpost
minder sterk ontwikkeld dan in andere
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tuur, ondernemerschap, politiek, maatschappij en andere bindende elementen.
Een versterking van de leefbaarheid in
Buitenpost, een belangrijk politiek en
economisch thema. Helaas krijg ik van
de Burgemeesters en Wethouders geen
reactie op mijn brief en telefoontjes,
teleurstellend vind ik dat. De gemeente
heeft al twee jaar een afspraak met een
projectontwikkelaar, maar wie, wat en
hoe weet niemand. De plannen zijn
een Grandcafé te exploiteren. Met alle
respect voor mijn collega-ondernemer,
maar zit het dorp hier echt op te wachten? Waarom wordt ‘Nijenstein’ geen
dorpshuis: een centrum ván en vóór het
dorp. Uitstraling heeft het pand zeker.
Wim Faber is zelfstandig ondernemer.
Zijn kantoor staat in Heerenveen,
omdat zijn werkgebied zich uitstrekt
over heel Noord Nederland. Tot 2000
werkte hij voor de Rabobank hier in
Buitenpost, waar hij lid was van het
managementteam. “Werken voor de
Rabobankorganisatie is mij zeer goed
bevallen, een prima werkgever met een
hoge mate van lokale betrokkenheid.
Echter, ik zocht een nieuwe uitdaging:
voor mezelf beginnen. Ik nam het
risico om vanuit een veilige werksituatie te kiezen voor een werksituatie
die je helemaal zelf creëert en ook zelf
moet verdienen”. Faber adviseert nu
vooral het middenbedrijf (meer dan
50 werknemers) bij het opstellen en
uitvoeren van ondernemingsplannen en
finacieringsplannen. Hij is soms ook interim-manager. “Ik zoek vrijheid, ga uit
van eigen kunnen en probeer mensen
te overtuigen van mijn toegevoegde
waarde. Anders heb ik als ondernemer
geen toekomst. Daarvoor is in de eerste
plaats nodig dat ik respect heb voor de
ander. Ik neem mijn petje af voor alle
ondernemers in Buitenpost. Ik heb het
voordeel van een groter werkgebied
en een laag investeringsniveau. Met
name de middenstanders in Buitenpost
worden nog wel eens vergeten, onterecht. Tja en wat de rest van Buitenpost
betreft? Denk eens na over de toekomst
van ons mooie dorp met in mijn ogen te
weinig uitstraling. Meedenken en meedoen is beter dan klagen achteraf.”

Deze brief van 28 augustus 1874 geeft informatie hoe de onmiddelijke
omgeving van ‘Nijenstein’ er destijds uitzag. Het terrein met de mestvaalt
tegenover het pand en dus aan de andere kant van de Voorstraat, waar nu
onder andere ‘Schlecker’ gevestigd is, was nog niet bebouwd. Tussen het
gebouw en de huizen van de Kerkstraat liep nog een sloot en de lagere
school, ongeveer op de huidige plek van bakkerij Gouma, was in de buurt.
Of van Bruggen zich iets heeft aangetrokken van de brandbrief van de
burgemeester, vermeldt de historie niet. (tekst en foto: Dirk Wildeboer)
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 filosofietje van Gustaaf Rutgers

Geloof of waarheid

Op mijn 22ste ging ik op zoek naar God. Ik wilde waarheid
leren kennen. Ik doorzag dat ik God nooit zou leren kennen als
ik in God geloven zou. Ik besloot om mijn geloof en ongeloof
overboord te gooien. Enkele weken nadien gebeurde het. Ik
stond in een weiland. Oog in oog met een koe. Ik verdween.
Ineens was er geen verschil tussen mij, de koe en alles om mij
heen. Alles bleek één. Sindsdien weet ik het. Ik weet alles en ik
weet niets. Niets is er te bereiken. Zwijgen over God is goed.
Zwijgen over God is fout. Ik voel mij doordrongen van een
niet-weten. Dit weten is helaas niet overdraagbaar. Goddelijk.

Ontsloten
Zuid-oost van ons fraaie Buitenpost
Nieuw gebied om te wonen en te werken
Te midden, even aan de weg, een wachtpost
Van weleer, net binnen of net buiten de perken.
Een huis, zo maar verrezen in de wintertijd
Muren, dak en schoorsteen werden geboren
Ineens stond het daar, ontgonnen grond toegewijd
Een warme woonplek de kou ontvroren.
Het oud vertrouwde en het nieuwsgierig jong
Beiden ruim omzoomd door bouwrijpe grond
En waterpartijen uitdagend: een slootjesprong ?!
Waar voorheen de koe, het schaap grazend stond.
Ontsloten voor eigen dorpelingen : pioniers
zoekend ruimte, lucht, nabijheid , elkaar
Een nieuwe wijk: kleurrijke avonturiers
Zet in op fraai Buitenpost: maak het waar.
PEVADKO
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Programma
overzicht

Wijziging ophalen
oud papier door obs
‘de Mienskip’

Maskelyn organiseert dit culturele seizoen nog 2 activiteiten namelijk
een toneelstuk van Tryater en muziek van het Zuidemakapel. Beide
activiteiten worden georganiseerd in Horeca-centrum The Point. Voorverkoop bij de bekende adressen namelijk: Stationsrestauratie
d’Orient en Drogisterij Balsemien.
Tryater speelt op woensdagavond 19 maart om 20:00
uur het stuk: ”Ach en Weestate 13”. Over Tryater hoef
ik u niets te vertellen want dit
toneelgezelschap speelt al
zolang uitstekend en origineel
toneel dat iedereen in Friesland en daarbuiten Tryater
wel kent. Het stuk gaat over
het cabaretduo Theo en Trees
die samen al vijfentwintig jaar
in Friesland voorstellingen
geven. Deze avond spelen ze
voor het eerst op een personeelsfeest. Tussen de gangen
van het buffet door. De eerste
sketch kan beginnen maar
nergens is Theo te vinden.
De spanning tussen Theo
en Trees loopt de laatste maanden hoog op met alle gevolgen van dien.
De Koerdische technicus Fuad zorgt voor nog wat meer olie op het vuur.
Truus is wel heel gevoelig voor Fuad’s verhalen en voor zijn mooie bruine
ogen. Het stuk is geschreven door Bouke Oldenhof (‘Abe’, Pake Yn’e kast,
Roorda) en wordt gespeeld door: Aly Bruinsma, Joop Wittermans en Sabri Saad El Hamus. Prijzen : € 10.50; € 9.45 voor houders van 65+, CJP
passen en Freonen fan Tryater; € 5.00 voor houders van CKV pas
Zondagmiddag 23 maart om 16:00 uur sluiten we het seizoen af met
geweldige muziek van de Zuidemakapel. De Zuidemakapel heeft zich gespecialiseerd in Tsjechische volksmuziek. De polka’s en walsen zijn vlot in
het gehoor liggende, technisch uiterst moeilijk uitvoerbare muziekstukken.
Bij concoursen komt de kapel uit in de hoogste afdeling, de zgn. supertop-klasse. De Zuidemakapel bestaat momenteel uit 11 mensen, inclusief
dirigent Herman Diederiks, die zelf tenorhorn speelt. Verder bestaat de
kapel uit 2 flugelhorns, nog een tenorhorn, 3 klarinetten, een trompet, een
trombone, een bas en slagwerk.

Vanaf zaterdag 2 februari 2003
hebben de vrijwilligers voor het ophalen van oud papier van OBS De
Mienskip in Buitenpost een andere
inzamel methode. Vanaf die datum
wordt er een container op de vaart
neergezet, waar iedereen die dat
wil z’n oud papier naar toe kan
brengen. Dit betekent dat het oud
papier voortaan niet meer huis aan
huis wordt opgehaald!
Er zullen nog wel vrijwilligers bij
de container staan om te helpen
en ervoor te zorgen dat een en
ander ordentelijk verloopt. Het
op de juiste wijze afvoeren van
het oud papier is goed voor het
milieu, op deze wijze wordt de gescheiden papierstroom compleet
gerecycled.
Data waarop u in 2003 uw oud
papier naar de container op de
Vaart kunt brengen:
1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5
juli, 2 augustus, 6 september, 4
oktober, 1 november en
6 december
De ouderraad OBS De Mienskip

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !
Let op de kopijinleverdatum:
maandag 10 maart

De krant verschijnt in
week 13.
Houdt u daar ook
rekening mee?

De zeespiegelstijging en Buitenpost (III)
Sinds oude tijden ging in Buitenpost een legende of
sage rond: “In de Buitenposter Mieden ligt een krijtschip”. Je kunt je daarbij moeilijk wat voorstellen maar
er moet toch een oorsprong van zo’n verhaal zijn. De
plaats van het krijtschip was ook bekend. In een slootswal bij de Dijkhuisterweg staken dikke eiken planken
uit de grond. Een stukje van dat hout werd opgestuurd
naar de Rijksuniversiteit in Groningen en werd met
de C14-methode gedateerd op omstreeks 1220 na
Christus. Deze datering bleek wereldnieuws te zijn.
Als eerste kwam het Friesch Dagblad en daarna veel
andere kranten waaronder ‘de Telegraaf’ en zelfs een
krant voor emigranten in Canada met het nieuws dat
bij Buitenpost een heel oud schip was gevonden. Er
werd contact opgenomen met het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Universiteit in Groningen die
ons weer in contact bracht met de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders vanwege hun kennis van het afgraven van scheepswrakken.
In april 1984 wordt het
wrak afgegraven. Het blijkt geen
scheepswrak te zijn maar een
klepzijl (duiker met klep) met een
doorsnee van ongeveer 1 bij 1
meter en een lengte van 8 meter
en was duidelijk gemaakt van
hergebruikt hout. Geen schip,
maar wel één van de zeer weinige vondsten van deze ouderdom op dit gebied. Een klepzijl is
bedoeld om het zoute zeewater
te keren en bij eb het overtollige
zoetwater te lozen. In principe
werken de uitwateringssluizen bij
Lauwersoog ook zo, alleen gaan
de schuiven (kleppen) mechanisch op en neer.

(tekst en afbeelding:
Jurjen Adema)

De gevonden klepzijl lag niet op zijn oorspronkelijke plaats maar is volgens de R.IJ.P. tijdens
een stormvloed daar terecht gekomen. Waar en in
welke polderdijk hij oorspronkelijk zijn functie heeft
vervuld zal wel altijd een vraag blijven. Het was een
roerige tijd met al die watervloeden en dijkdoorbraken
maar het leverde ook veel nieuw land op. Het kaartje
laat de begrenzing zien van de Lauwerszee omstreeks
1200. De jaartallen van de inpolderingen tijdens de
kloostertijd zijn hierin aangegeven. Het klooster Jeruzalem (1240-1580) in Gerkesklooster heeft daartoe
veel bijgedragen aan werk en organisatie. Misschien
is de gevonden klepzijl wel door deze monnikken gemaakt. Nu kun je droogvoets via Pieterzijl, Kommerzijl,
Munnikezijl, Kommerzijl en Lauwerszijl door een mooi
landschap naar Lauwersoog rijden.

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 25 februari tot en met 29 maart
Activiteiten
27 februari: 20.00 uur, Openbare bibliotheek, Sietse de Vries
en Gurbe Douwstra (literaire avond in het kader van de Fryske
Boekewike)
28 februari: 21.00 uur, The Point, Stichting Feestweek Commissie
- Hollandse avond met Rommy en Tjeerd Henstra
7 maart: 19.30 uur, The Point, Schutjassen (kaartspel)
11 maart: 9.00 uur, De Schakel, Creatieve morgen door vrijwilligers
van het Rode Kruis
13 maart: 19.30 uur, Herbranda, Lezing van dr. Pakan uit Sexbierum
over botontkalking en gebruik van eierschaalkalk
15 maart: 20.00 uur, Gereformeerde kerk, Frysk Jeugdorkest
15 maart: hele dag, Houtmoune, Turnen, Friese kampioenschappen
jongens/heren alle niveaus
18 maart t/m 21 april: tijdens openingsuren, De Kruidhof,
Helleborusshow
19 maart: 20.00 uur, The Point, Tryater, Ach & Wee-State 13
23 maart: 16.00 uur, The Point, Zuidemakapel met Tsjechische
volksmuziek

In:

de ‘ambulance-post’

Sinds drie jaar is bij de rotonde ‘Lauwersmeerweg’ een prachtig Zweeds
chalet te bewonderen. Volgens Nanne van der Meulen, werkzaam als verpleger op de ambulancepost, moet dit wel “één van de mooiste gebouwen
in de omgeving zijn”. Hij en zijn collega’s zijn trots op hun standplaats en
de voordelen die het hun biedt. Het ligt bijvoorbeeld veel centraler dan de
vorige. Voordat de post werd verhuisd naar de huidige plek, stond hij in
Kollum. Daar stonden de auto’s in een loods op een terrein en zat het personeel in de daarnaast gelegen caravan. Maar deze standplaats was niet
centraal genoeg en er moest worden uitgekeken naar een betere lokatie.
Op initiatief van de gemeente Achtkarspelen werd deze gebouwd bij de
rotonde. Een voorwaarde voor de komst was echter wel dat het gebouw
‘in de omgeving moest passen’. Het architectenbureau Eisman&Glas
kwamen met het ontwerp van dit Zweeds type onderkomen.
Op dit moment is men druk bezig om de post uit te breiden met
twee extra slaapkamers. Deze verbouwing is nodig omdat het personeel
straks 24 uur per dag de post gaat bemannen. Van der Meulen: “Dit heeft
te maken met een wijziging in de arbeidswet, waardoor de piketdiensten
komen te vervallen. Nu slapen we nog thuis, en heeft de chauffeur die
dienst heeft de auto mee en de verpleger de piketauto. Als de pieper
gaat, rijdt degene met de piketauto naar een afgesproken punt waar de
chauffeur hem vervolgens oppikt, waarna ze samen met de ambulance
naar de melding rijden. “Het is de bedoeling dat over twee maanden de
verbouwing klaar is en dat de 24-uurs diensten kunnen beginnen.
Deze 24-uurs diensten worden verdeeld over het negen man
sterke personeel dat op de post werkt. Per jaar hebben ze ongeveer 2000
ritten. “Het gaat dan om vervoer van patiënten die naar het ziekenhuis
moeten voor onderzoek of voor hun behandelingen, of patiënten die juist
weer naar huis moeten worden gebracht. Bij de rest van de ritten gaat
het om de meldingen die we binnen krijgen. Een ongeluk, of bijvoorbeeld
kraamvrouwen die met spoed naar het ziekenhuis moeten worden gebracht”. Als ze geen ritten hebben houdt het ambulancepersoneel zich
bezig met de administratie, het schoonmaken van de auto’s en oefenen
voor situaties waar ze in hun werk mee te maken kunnen krijgen.

Literêre jûne ien Bibleteek
Tusken 26 febrewaris en 8 maart 2003 is de Fryske Boekewike. Yn it ramt
fan dy perioade hat de Stichting It Fryske Boek mei bibleteken, kriten en
guon oare ynstânsjes rûnom yn de provinsje literêre jûnen organisearre.
Ferskate skriuwers en muzikanten ha yn gearwurking in spesjaal program
gearstald. Op tongersdei 27 febrewaris komme Sietse de Vries en Gurbe
Douwstra yn Bûtenpost. It literêr program is yn de bibleteek, Tsjerkestrjitte
51 te Bûtenpost en begjint om 20.00 oere. De tagongspriis is € 2,00.
De nijste boeken dy’t foar de boekewike útkamen en it wurk fan de skriuwer binne dan te keap by de boeketafel fan boekhannel De Boekelier fan
Bûtenpost. It Frysk Boekewikegeskink, De Sniewinter, skreaun troch Durk
van der Ploeg, is ek te krijen fergees by oankeap fan op syn minst € 9,00
oan Fryske boeken of los foar € 4,50.
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Stichting Sociaal Cultureel Werk
‘It Koartling’
Schoolstraat 31
9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214

Kinderwerk de komende maand
woensdagmiddag 5 maart:

Jongensmiddag: Darts en sjoelen
leeftijd 10 t/m 14 jaar
tijd: 13.30-15.00 uur, kosten: € 1,-

vrijdag 7 maart:

Disco groep 5 en 6
tijd: 19.00-20.30 uur, kosten: € 1,-

woensdagmiddag 19 maart:

Kleutermiddag groep 1 en 2
tijd: 13.30-15.00 uur, kosten: € 1,-

vrijdag 21 maart:

Disco, groep 7 en 8
tijd: 19.15-20.45 uur, kosten: € 1,-

Nieuws van de Jeugdsozen!

Leen ook ‘ns een handje
aan het kinderwerk
Elke maand weer kunt u hier de aankondigingen lezen voor nieuwe kinderactiviteiten. Al dit werk wordt door
een kleine groep vrijwilligers bedacht
en uitgevoerd. Wij hopen dat ook uw
(klein)kinderen, neven of nichtjes,
of anderszins, op een plezierige en
creatieve manier tijd doorbrengen in
‘It Koartling’. Wij doen hierbij een
beroep op een ieder die zich, op welke
wijze dan ook, betrokken voelt om ook
eens te helpen bij de realisatie van dit
mooie werk. U kunt op ‘It Koartling’,
vrijblijvend, informeren naar wat wij te
bieden hebben.

Groepenmiddagen
Vorig jaar was de meidenmiddag
ook al een succes. Met de medewerking van een echte schoonheidsspecialiste, Connie van ‘Reflection’, werd waren een twintigtal
meiden in de weer met hun uiterlijk. Om iedereen aan bod te laten
komen, wordt er dit jaar voor het
eerst een echte ‘jongens-middag’
en een ‘kleuter-middag’ georganiseerd. Zie de aankondigingen!

Een dag uit het leven van een VMBO klas 3
“Goedemorgen allemaal”, zegt de leraar economie,
maar niemand lijkt naar hem te luisteren. Iedereen
gaat gewoon door met praten en lachen. “Probeert
die aap ons wat te vertellen?”. schreeuwt één van
de leerlingen. Iedereen schiet in de lach. De leraar
kijkt hopeloos toe. Wat moet hij nou met zo’n klas
aan? “Moet je haar nou zien!”, zegt de één. “Moet je
hem eens zien”, zegt de ander. Het geroddel is begonnen. De hippies worden bekritiseerd vanwege
hun fel gekleurde kleding. De kakkers daarentegen
worden afgekat omdat ze van die tuttige sjaaltjes
dragen. Over de gewone mensen wordt geroddeld
omdat zij vinden dat ze normaal zijn. “Zouden ze
mij wel mogen?”, wordt er dagelijks gedacht, “Hoor
ík er wel bij?”. Mode speelt daarbij een belangrijke
rol. “Voor die repetitie heb ik spiekbriefjes gemaakt,
heeft iemand nog één nodig?”, vraagt een meisje.
Snel gapt iedereen een briefje uit haar hand. De

repetitie kan beginnen. Als de lerares naar links
kijkt kijken de leerlingen die rechts zitten snel op
het briefje, als de lerares naar rechts kijkt doen de
leerlingen van links dat. Zo wordt de repetitie een
stuk makkelijker. De ene les volgt de andere. “Goedemiddag allemaal”, zegt de lerares Beeldende
Vorming. Iedereen is muisstil, want ze willen zo snel
mogelijk beginnen. Dit is een les waarin iedereen
geïnteresseerd is en graag mee aan de slag wil.
Gezellig geklets, maar geen geroddel. Er ontstaat
een sfeer van saamhorigheid. Iedereen concentreert zich op zijn eigen creativiteit en probeert iets
moois te maken. Zodra de bel gaat vliegt iedereen
op. “Yes, de dag zit er weer op!”. Buiten praten de
kakkers, de hippies en de ‘gewone’ mensen nog
even de dag door. Daarna gaat iedereen zijn eigen
weg, richting huis.
(tekst: Iris Kloosterman)

Voorlichtingsproject gezond tuinieren
De Gemeente Achtkarspelen, Provincie Friesland, V.E.A., samen
met het V.O.N. hebben het mogelijk
gemaakt dat de Amateur Tuinders
Vereniging Buitenpost een voorlichtingsproject Gezond Tuinieren
kan opstarten. Dit project is niet
alleen bestemd voor volkstuinders,
maar voor iedereen die belangstelling heeft voor Gezond Tuinieren in
de ruimste zin van het woord. Het
gaat niet alleen over het kweken
van groenten maar ook over de
siertuin of border met bloemen.
De heer J. Kiers van de
Dienst Landbouwvoorlichting behandelt op de eerste bijeenkomst
een aantal interessante onderwer-

pen rondom het milieuvriendelijk
tuinieren in de moes- en siertuin,
zoals: bodem, bemesting, grondbewerking, gewassen, onderhoud
gazon en siertuin. Uiteraard kunnen er ook vragen worden gesteld.
Deze activiteit wordt gehouden op
donderdag 16 maart om 19.30
uur in Chinees restaurant ‘China
Garden’ (Voorstraat 39) en is kosteloos.
Na 16 maart volgen tot
en met september nog een vijftal
bijeenkomsten op het volkstuincomplex ‘de Swadde Ikker’ bij
het industrieterrein. Hier is onder
andere een demonstratietuin die
u laat zien hoe bijvoorbeeld scha-

delijke insecten zoals wortel- en
koolvlieg, luis en dergelijke op
een milieuvriendelijke manier bestreden kunnen worden. De data
van de rondleidingen zijn: 16 april,
14 april, 5 juni, 13 augustus en 23
september. Aanvang alle avonden
19.00 uur. Meer informatie wordt
nog in de media verstrekt.
Meer informatie is te
verkrijgen bij: Amateur Tuinders
Vereniging Buitenpost, de heer F.
Langhout, telefoon 0511-541510.
Informatie over het V.E.A. bij: de
heer R.J. Bouma te Burgum, telefoon 0511-465778.

Tuin(be)leven

Prikkelende Helleborus
In de donkere maanden na Kerstmis, wanneer het koud en onaangenaam is lijkt het voorjaar nog ver weg. Slechts weinig bloemen trotseren
de sneeuw en vorst in deze tijd van het jaar. De Helleborus, een prachtig
cadeau van de natuur, is een voorproefje van een voorjaar vol kleuren
en geuren. Niet alleen de vroege bloeiperiode, maar juist ook de schoonheid van de bloemen in talloze tinten en variaties, maakt deze inmiddels
populaire plant zo bijzonder. Echter vergis u niet. Deze plant heeft enkele
duistere geheimen en weet behalve het oog ook uw andere zintuigen te
prikkelen,.. letterlijk en figuurlijk!
Een andere benaming voor de Helleborus, Nieskruid of Nieswortel zegt
al genoeg. Over de medicinale toepassing van de giftige wortel schreef
men in de middeleeuwen:”...het poeyer van de Swarte Nieswortel in de
Neus op-gehaelt doet sterck sniesen,suyvert de Herzenen van quade
vochtigheden”. De giftige wortel werd toegepast in heksenzalf en zou
over bovennatuurlijke krachten beschikken of, zoals de Grieken dachten,
helpen bij krankzinnigheid. U kunt zich voorstellen dat een behandeling
met deze giftige wortel niet altijd goed afliep. In de Friese wouden gebruikte men de wortel van de Helleborus Viridus, in de friese taal ‘Wrangwoartel’ of ‘Wrangkrûd’, voor het ‘wrangjen’ of ‘wrangkrûdzjen’ van ziek
vee. De arme dieren kregen een stukje van de wortel onder de huid en
door de verzwering die het veroorzaakte, zou de kwaal uit het zieke dier
verdwijnen.
Wie zo slim is om niet de wortels aan te raken, maar iets te ruw de bladeren van bijvoorbeeld de Helleborus Foetidus behandelt, zal nog raar
op kijken. Een gekneusd blad van deze soort verspreidt een zeer onaangename geur. Wat dat betreft is de Helleborus Odorus, vanwege de prettige, zoete appelgeur, een aanrader. De plant, heeft met al zijn soorten
en varianten, met al zijn toepassingen en benamingen, vele gezichten.
Eeuwen geleden zijn deze bijnamen ontstaan uit de toepassingen van
de plant en zijn daarom vaak ook streekgebonden. De Friese benaming
Fjoerkrûd is niet erg bekend en de achtergrond ervan hebben we nog
niet kunnen achterhalen. Natuurlijk zijn we erg nieuwsgierig hoe de Helleborus aan deze benaming is gekomen. Weet u, als lezer hier meer van,
dan zouden we het leuk vinden dit van u te horen.
Wilt u in het bezit komen van een Helleborus, of gewoon genieten van de
mooie kleuren en tinten? Helleborusshow in De Kruidhof van 18 maart
tot 21 april, entree € 2,00 (kortingskaarten niet geldig).
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Nieuws van M.A.A.S.
door Hans Hamers

Duivelsklauw, een plant die in ons dorp haast niet te vinden
is. Een plant bovendien, met een bizarre naam. Ofschoon je
kunt zeggen dat de duivel overal rondwaart, kun je dat van
‘zijn klauw’ niet zeggen. De duivelsklauw (Harpagofytum)
is een leverancier van fyteolen of fytolen die bij uitstek
geschikt zijn voor de bestrijding van gewrichtsklachten
en pijn aan het spierstelsel. Wanneer je druppels van de
Duivelsklauw gebruikt, dan ‘klauwen’ de klachten zomaar
weg. Ik spreek ook nog eens uit eigen ondervinding, maar
diverse cliënten hebben het voordeel al gesmaakt. Toch zul
je aan Duivelsklauw moeten kunnen komen wil je er sap uit
persen en er een drankje van maken. Daarvoor kun je dus
niet terecht in Buitenpost, maar wel in onze gemeente.
Tussen Surhuisterveen en Opende (Gr.) ligt een bepaalde
grondsoort voor het oprapen. Met die grond is iets bijzonders aan de hand. Historici zullen het met mij eens zijn,
want die grond heeft ooit gediend voor rijstteelt. Jawel,
u leest het goed, rijstteelt. Rijstteelt in de mieden is zeer
bijzonder te noemen, lijkt me. Toch is het 100% waarheid,
hetgeen ik u verkondig. Rijst is (nog steeds) het graan wat
op de wereld het meest gegeten wordt. Om voedseltekorten te kunnen voorkomen heeft een vroeger Ministerie van
Landbouw eens besloten een bepaald gebied te verklaren
tot proeftuin voor rijstteelt. De ouderen onder ons kunnen
zich dat uit de verhalen van hun heiten en pakes wellicht
herinneren, want zolang is het nog niet geleden dat de
Friesche koeien graasden naast een rijstsawa. En dat in
onze gemeente. Het experiment is hopeloos mislukt, maar
de grondsoort is geschikt geworden voor een andere min
of meer uitheemse plant: de Duivelsklauw.

Concert van russisch koor van de
Geestelijke Academie Sergiev Posad
Op zaterdag 15 maart vindt opnieuw een bijzonder concert met Russische muziek plaats. De Nederlands-Hervormde Kerk is dan decor voor
het Academiekoor van de Geestelijke Academie van Sergiev Posad. Dit
befaamde gezelschap is ondermeer prijswinnaar van de prestigieuze
Tsjaikovski-koorwedstrijd en maakt regelmatig succesvolle toernees in West-Europa. Het
repertoire bestaat deze avond uit hymnen
uit het kerkelijk jaar van de Russisch-Orthodoxe kerk onder het motto “Uit het hart van
Rusland”. Het spirituele element is overigens
een belangrijk onderdeel van hun wijze van
muziek uitvoeren. Om het concert toegankelijker te maken zal de nederlands sprekende
diakon Sergi Standhardt het concert van
commentaar voorzien. Na afloop van het
concert vindt er tevens verkoop plaats van
Russische en aanverwante artikelen. Deze
muzikale avond begint om 20.15 uur en de
toegangsprijs bedraagt €7,-

Door naar de Friese Kampioenschappen
Bij de plaatsingswedstrijden, zowel voor jongens
al meisjes, hebben de leden van M.A.A.S. goed
gescoord en mogen er een aantal turners en turnsters door naar de Friese Kampioenschappen. De
jongens turnden voor hun plaatsing in Heerenveen.
Hier plaatste Bas Rusticus (pupil II, niveau 8) zich,
omdat hij een prima score haalde van 46.35 punten.
Thom Kruyt (pup. I, niveau 8) leverde ook een prima
prestatie en haalde in Dokkum de 5de plaats. De meisjes turnden hun plaatsingswedstrijd voor de Friese
Kampioenschappen in Dokkum. Hier waren maar
liefst 15 deelneemsters van M.A.A.S. aanwezig. De
meesten turnden een goede westrijd. Celine van Essen (instappers niveau 9) werd 1ste, en plaatste zich
voor de Friese Kampioenschappen. Femke Steigstra
en Jaqueline Dam worden uiteindelijk 4de en 5de in
Dokkum. Een prachtig resultaat. Ook Inge Krijgsheld
(pup. I, niveau 9) en Tinke Lourens (pup. II niveau 9)
plaatsten zich voor de Friese kampioenschappen.
Allemaal van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst.

Wedstrijd verslagen
De turnsters van M.A.A.S. konden in de sporthal ‘de
Houtmoune’ aan het eigen publiek laten zien wat ze

in huis hebben. Bij de jeugd (niveau 7) deden Anneke
Bruining, Gerda van Dijk, Jannemiek Douma, Sanne
Boven en Renee van Essen mee. Ze zetten allemaal
hun beste beentje voor, en dat was te zien aan de
prestaties op de vloer. Allemaal hadden ze een score
van 8.9, 8,95 of zelfs een 9.00. Ook het onderdeel
brug leverde bij elke deelneemster een score van
boven de 8 op. Een prima prestatie dus! Allen zijn
geëindigd in de middengroep. Lisa Mulder (categorie
junior niveau 7) werd met bijna een punt voorsprong
de nummer 2 van de wedstrijd met een totaal van
35.10 punten. Dit betekent dat ze door mag naar de
Friese Kampioenschappen op 22 maart in Harlingen.
Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!
Zaterdag 18 januari waren de plaatsingswedstrijden
voor de meisjes/dames niveau 1 t/m 6 in Bergum.
Froukje Bergsma deed in de catergorie junior niveau
5 mee. Bij de brug, balk en vloer haalt ze een score
van 8. Helaas mislukte de sprong en plaatste ze
zich daardoor niet bij de eerste 10. Marijke Terpstra
(categorie senior niveau 5) turnde een zeer constante
wedstrijd en behaalde op de onderdelen brug, balk
en vloer scores boven de 8. Hiermee belande ze op
een 8ste plaats.

Concordia zamelt record hoeveelheid oud-papier in
In 2002 is door muziekvereniging Concordia weer
een record hoeveelheid oud-papier ingezameld.
Met een hoeveelheid van 289.700 kilogram werd
2001 ruimschoots overtroffen met 13.270 kilogram. Een topjaar dus!

Milieubewust

Met het geld dat hiermee wordt ontvangen kunnen
nieuwe instrumenten worden gekocht, maar tevens
wordt door het ophalen van het oud-papier een belangrijke bijdrage geleverd aan het milieu. Oud-papier,
een wegwerpartikel dat de gemeente anders handenvol geld kost, wordt door vrijwilligers van de muziekvereniging als het ware opgeruimd, een goede zaak.

Opbrengst

De prijs van het oud-papier is momenteel maar �
0,0136 per kilo. Hierbij wordt door de gemeente nog
� 0,0227 per kg ontvangen. Totaal dus � 0,0363.
Dit geld wordt gebruikt voor het kopen van nieuwe

instrumenten en dus belangrijk voor het voortbestaan van Concordia. Het is jammer dat verschillende
dorpsgenoten het oud-papier nog steeds in de kliko
deponeren. Zij kunnen het zolang niet bergen of willen
het direct netjes opruimen. Bedenk dan toch dat het
oud-papier, ongeacht de prijs, altijd geld oplevert.

Inzet vrijwilligers

Concordia haalt het oud-papier iedere derde zaterdag van de maand op. Vrijwilligers zetten zich dan
spontaan in voor een belangrijke zaak. Ook u kunt
uw steentje bijdragen door uw oud-papier aan de kant
van de weg te zetten. Voeg echter geen plastic, hout
of piepschuim bij. Mocht u ons een keertje mislopen,
er staat altijd een container op het industrieterrein bij
palletbouwer Tillwood. Vanaf 2002 zijn wij ook op het
internet te vinden op de site brassbandconcordia.nl.
Tenslotte een woord van dank aan de vele dorpsgenoten die de muziekvereniging altijd steunen.

1949 - 3
� Buitenpost. Met de restauratie van de hervormde kerk alhier is men druk bezig. Onder
leiding van deskundigen heeft men een grafkelder geopend. Er stonden drie kisten met
geraamten. De andere twee waren vergaan.
Het betreft hier de stoffelijke resten van Daniel
de Blocq van Haersma, geboren 1732 en overleden in 1814, Grietman van Achtkarspelen en zijn echtgenoten, geboren
1734 en overleden in 1821. De kelder is voorlopig weer gesloten.
� Bezoekt de Vrijz. Godsdienstige Openluchtsamenkomst te Buitenpost,
op a.s. zondag te 2.00 uur op een terrein achter de boerderij van de heer
Kuipers.
� Donderdagmiddag 2 uur werd alhier in de Gerbozalen de eindles van
de Chr. Landbouwhuishoudcursus gehouden. Het bestuur, leerkrachten,
leerlingen en de vele moeders waren vertegenwoordigd. De voorzitter,
de heer Stiksma, opende de bijeenkomst, waarna de getuigschriften
werden uitgereikt aan de dames H. Bouma, G. van der Bij, F. Hoogsteen,
S. Kamminga, F. Kamstra, G. Postma, T. Tjepkema, A. Veenstra, A. Visser
en W. Westra. Eén der leerlingen werd afgewezen. Nadat enkele van de
vertegenwoordigers een woordje sprak, zorgden de meisjes voor aardige
stukjes en voordrachten, waardoor het geheel een feestelijk karakter
droeg. Aan thee en eigen gebak ontbrak het niet.
� Te koop: 4 voer hooi in oppers (koehooi). Te bevragen bij M. van der
Veen, Lutjepost.
� Met 20 luxe wagens en autobussen werd woensdag door de Ouden
van Dagen van Buitenpost een tocht gemaakt door de Provincies Groningen en Drenthe. Na een kleine toespraak door de voorzitter der
Oranjevereniging, dokter Keijzer, werd om half 9 de reis aangevangen.
De oudjes genoten veel van de verschillende attracties in het dierenpark
en de speeltuin te Emmen. Zelfs de waterschoter viel bij de meesten in
de smaak. Bij aankomst te Buitenpost werden de oudjes opgewacht door
talrijke ingezetenen. Het Chr. Muziekkorps “Concordia” bracht een serenade. Namens de oudjes dankte de heer Penninga voor het genotene
en dokter Keijzer bracht hartelijk dank aan allen die hadden meegewerkt
voor het slagen van de tocht.
� Gevraagd: een net dagmeisje (geen melkbussen). Te bevragen bij A.R.
Kloosterman, West, Buitenpost.

Wâldsang-’Idols’ in Buitenpost
Vrijdag 14 februari was op een leerlingenavond van
de muziekschool ook de finale van ‘Idols’. Maandag
was men in Veenwouden begonnen met eenendertig
kandidaten om auditie te doen. Hiervan werden
acht deelnemers uitverkoren om woensdag mee
te doen aan een intensieve coaching. De ‘sterren’
kregen zanglessen, microfoontechniek en er was
een professionele visagiste aangetrokken voor de

make-up en kleding. Na nogmaals een presentatie
met begeleiding op piano, bleven er woensdagavond
vier idols over voor de finale. Dit waren Debora
Messchendorp uit Kollumerzwaag (linksboven), Janna
van der Veen uit Veenwoudsterwal (linksonder), Aafke
Zuidersma uit Twijzel (rechtsboven) en Lizan Nijkrake
uit Giekerk (rechtsonder). Winnaar werd Aafke met
haar vertolking van ‘I got the music in me’.

