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Duizend woorden
U kent vast de kreet wel: ‘één foto
kan meer zeggen dan duizend
woorden’. Als redactie treffen we
zelden kopij aan in de grootte
van 1000 woorden, en met 100
woorden zijn we ook al blij te maken. Maar toch nog iets vrolijker
worden we ook van een leuke
illustratie die het aangeleverde
pennenwerk verlevendigd. Een
kale woordenbrij is iets waar de
meeste mensen een hekel aan
hebben. Uit onderzoeken is gebleken, en niet minder uit eigen
ervaring, dat tekst eerder wordt
gelezen als er een herkenbaar
plaatje bij zit. In één oogopslag
kan men een indruk krijgen van
wat het artikel biedt, en daarmee
de (onbewuste) knop bij de lezer
omdraaien om toch te gaan lezen.
Neem daarom de moeite om na
de inspanning van het maken
van een artikeltje er een leuk
plaatje/foto bij te zoeken - iets wat
direct met de aangeleverde tekst
te maken heeft, het liefst met een
duidelijk bijschrift en ook met een
retour-adres. Digitale aanlevering
maakt het voor ons nog gemakkelijker; en bijna ideaal wordt het als
er in meerdere illustraties wordt
voorzien. Wij kunnen dan een
keus maken, niet alleen op basis
van ‘de mooiste’ maar ook wat het
‘best past’. Een klein beetje extra
werk dat er voor kan zorgen dat
uw kopij met meer plezier wordt
gelezen; en ons blad nog mooier
gaat ogen.

Voor fruit gingen ze d’r uit
Zaterdag 9 oktober was het opnieuw ‘Oogstdag’ op ‘de Kruidhof’, en meer publiek dan voorgaande
jaren kwam op deze slotactiviteit af. Vast onderdeel is de keuring door fruit-experts van door bezoekers
meegenomen fruit op ras en soort. Niet altijd een eenvoudige klus, zelfs voor kenners. Voor meer over
deze dag, zie ook het artikel op pagina 7.

Nijenstein, de muziekschool en de ondergrondse containers
Bovenstaande drie zaken trokken de afgelopen weken, en in het geval van Nijenstein
- maanden, onze aandacht. De één meer in
het oog springend dan het ander, maar toch
reden om er eens nader naar te informeren.
Nijenstein
Na het bekend worden van de moeizame verkoop van het al jaren leegstaande ‘Nijenstein’
was het vermoeden dat er spoedig activiteit te
zien zou zijn. Veel Buitenposters hebben al jaren
met ongeduld gewacht op een nieuwe bewoner
van het monumentale pand. De mededeling van
het college van B&W dat er een grand-café met
aanverwante voorzieningen een plek in gaat
vinden, vond veel instemming in de gemeenteraad en bij andere betrokkenen. Dat er toch in
de afgelopen 3 maanden geen teken van nieuw
leven in de voormalige muziekschool te bespeuren was, leek daarom merkwaardig. Maar er is
geen reden voor ongerustheid, informeerde
Jorien Bakker, communicatie-adviseur bij de gemeente, ons: “Het wachten is nu op de definitieve
bouwplannen en de goedkeuring daarvan door
de gemeente. Dat er wat meer tijd over heengaat
dan misschien verwacht, heeft ook te maken met
het feit dat deze niet alleen het interieur maar
voor een deel ook de buitenkant van het pand
betreffen. Zodra de plannen op tafel liggen, en
dat duurt volgens ons niet heel lang meer, dan
kunnen deze relatief snel verwerkt worden. Dat
het dan wel iets langer dan de gebruikelijke
zes weken gaat duren is wel zeker, omdat het
bestemmingsplan ook aangepast moet worden.
Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige
mensen ongeduldig worden”. Op de vraag of er

toch niet opnieuw een kink in de kabel nog zal
kunnen komen, stelt Bakker dat de kans daarop
maar klein is: “voorzover wij het kunnen bezien is
er geen reden om aan te nemen dat er nog iets in
de weg van de uitvoering van de plannen staat”.
We blijven de komende maanden regelmatig
even een blik in Nijenstein werpen.
Muziekschool
De nieuwe muziekschool aan de Ring is in haar
korte bestaan ook al geplaagd door tegenslag.
Met name de bouwkosten en onvoorziene geluidsoverlast haalden in het verleden het nieuws.
Nu is het voornemen om een nieuw drumlokaal
te bouwen op weerstand gestuit bij enkele buren.
In de laatste raadsvergadering van 14 oktober is
dit punt gemeld, en het gevolg is dat de gemeenteraad zich over de kwestie zal moeten buigen.
Directeur Geert van der Heide heeft zich verbaasd over het protest: “Het vreemde hieraan is
dat de nieuwbouw de geluidssituatie alleen maar
zal verbeteren. Door omstandigheden is het huidige drumlokaal niet op de plek terechtgekomen
zoals dat bij de bouw was gepland. Zeker is dit
voor ons niet een optimale situatie. Om dit te veranderen hebben wij deze aanbouw voorgesteld.
We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan,
en akoestisch onderzoek bevestigd dat met de
nieuwe situatie een hele verbetering bewerkstelligd kan worden.” Dat nu de inspraakprocedure
tot voorlopig uitstel leidt, is voor de directeur een
tegenvaller maar wordt ook enigzins gelaten
ondergaan: “We hebben ondertussen al het
nodige achter de rug op dit vlak; we moeten dit
dus ook maar weer uitzitten. Maar ik heb er alle
vertrouwen in dat het goed komt”. Op zijn vroegst

Deze maand in ‘Buitenposters’: Hotze de Jong

zal realisatie van de plannen halverwege 2005
plaats kunnen vinden.
Ondergrondse afvalcontainers
Aan de overlast van de glas en papiercontainers
in de Kerkstraat, Bernhardlaan en Schoolstraat
is met de plaatsing van nieuwe ondergrondse
verzamelbakken, nu hopelijk een eind gekomen.

Niet alleen hoort de geluidsoverlast van brekend
glas nu tot het verleden, ook zijn de nieuwe bakken beter bestand tegen vandalisme. Daarbij
is de opslagcapaciteit ook nog eens vergroot.
Fabrikant Sulo plaatste de futuristisch ogende
voorzieningen van het type ‘Zoetermeer’. Vermeld wordt overigens dat de papierbak niet
geschikt is voor grote kartonnen dozen. Deze
kunnen beter meegegeven worden aan inzamelende verenigingen of (gratis) op het stort
bij Lutkepost gebracht worden. Binnenkort zal
overigens ook nog een ondergrondse textielcontainer worden geplaatst op de plek van één van
de glasbakken bij Super de Boer.
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Alles onder ẻẻn dak !!!

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt,
in uw,
èn het ‘Buitenposter’
belang

▪ Alle verzekeringen
▪ Hypotheken
▪ Pensioenen
▪ CVB Bank
( betaal- en spaar-rekeningen, kredieten e.d.)
▪ Administraties MKB
( zeer scherpe tarieven )
▪ Belastingaangiften
▪ Advisering startende ondernemers
▪ Bemiddeling en taxaties onroerend goed
Voor een persoonlijk en vrijblijvend advies
bent u bij ons op het juiste adres !

Kootstra Assurantiën, Advies &
Administraties
Kerkstraat 6
9285 TB Buitenpost
Tel. 0511-544442
E-mail:
kootstraass@hetnet.nl

Najaarscatalogus
is verschenen
Vraag naar extra koopavonden
voor verenigingen, scholen en
particulieren

Model

bj. km.stand prijs Euro

Escort Studio 1600 inj. 16V Wagon
Escort 1600 Bus. Ed. Cool 3drs
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk
Fiesta 1300 Collection 60pk
Fiesta 1300 Collection 60pk
Fiesta 1300 Forza 3drs 60pk
Fiesta 1300 Forza 3drs 60pk
Fiesta 1400 First Ed 16V 5 drs 80pk
Focus 1400 Trend 5drs 75pk
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk
Focus Ambiente Wagon 16V
Focus TDCi Coll. Wagon
Focus TDCi Coll. Wagon
Focus 1800 Trend 5drs TDCi 115pk
Focus 1800 Trend Wagon TD 90pk
Fusion 1.7 Core 5drs 80pk
Puma 1.7 Century
Galaxy 2000 8V Cool Edition 115pk
Mondeo 1800 Cool Ed. Wag. 110pk
Mondeo 2000 Coll. Wag. Tdci 130pk
Mondeo 2000 Ghia 4drs 145pk
Mondeo 2000 Trend 5drs TDCi 115pk
Transit 250S Bestw LuxeDubCab
Fiat Bravo 1400 SX 5drs
Fiat Panda
Jaguar S-Type 3.0liter V8 Executiv
Mitsubishi Space Star 1.3
Opel Astra 1.6GL 5drs
Peugeot 206 1.6 XS
Seat Arosa 1.7 SDI

‘96
‘99
‘02
‘01
‘00
‘99
‘97
‘02
‘02
‘02
‘04
‘03
‘01
‘02
‘00
‘03
‘00
‘01
‘01
‘03
‘01
‘03
‘01
‘98
‘99
‘00
‘01
‘00
‘00
‘98

103000
114860
29950
3000
83000
89000
79000
60000
13500
41000
19839
85000
118242
30500
96572
29534
87808
87007
36871
70000
63000
70000
75000
75000
30000
110627
58000
75000
74000
130940

4950,00
5950,00
8450,00
8950,00
7750,00
6450,00
5950,00
12950,00
14950,00
14950,00
17950,00
18950,00
13400,00
15900,00
11950,00
13950,00
12750,00
21995,00
18400,00
22950,00
15950,00
22950,00
20170,00
5950,00
3950,00
23950,00
11950,00
4750,00
9450,00
5950,00
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Al Gelezen

 Een

herinrichting van het winkelcentrum
van Buitenpost zit er voorlopig niet in
omdat er geen geld voorhanden is, heeft
wethouder van der Veen tijdens een raadsvergadering meegedeeld.
 Twee F-16 straaljagers van de vliegbasis

Leeuwarden hebben boven Buitenpost
een Amerikaans transportvliegtuig onderschept. Hierbij werd door de geluidsbarriere gebroken, wat een enorme knal
veroorzaakte die in een groot deel van
Noord Nederland te horen was. Het onbekende toestel zou enkele luchtvaartregels
hebben overtreden.
Buitenpost heeft de gemeentelijke koppositie van Surhuisterveen overgenomen
wat betreft het inwonersaantal. In Buitenpost wonen momenteel 5748 inwoners.
Surhuisterveen heeft er 10 minder.



Bouwbedrijf Tamminga vierde haar 25jarig bestaan.Tevens werd werknemer
Hille Meetsma in het zonnetje gezet omdat
hij 25 jaar bij Tamminga werkt.



Maskelyn opent met Iers buffet
en ‘Wiltsje van Peazens’
Op zaterdagavond 30 oktober kunnen u en jij
genieten van heerlijk eten en prachtige muziek in zalencentrum ‘The Point’.
Maskelyn start dan haar winterprogrammering met diner-buffet van Ierse
specialiteiten, en dat zijn er heel veel. Dit sfeervol omlijst door de gezellige klanken van de Friese folkgroep ‘Wiltsje
fan Peazens’. Het trio van Peazens is al twintig
jaar actief op de podia, maar vooral tussen de
mensen in de zaal. Sinds hun debuut in Notaristuin van Jorwert, tijdens het openluchttheater,
kwam er steeds meer belangstelling voor de
muziek van dit mannendrietal. Hylke Tromp,
zang en viool, Jan-Willem Bleijswijk, zang en
gitaar, en Joop de Jong, zang en accordeon,
staan garant voor een avond genieten. Met
daarbij de Ierse geneugten van het leven wordt
zaterdagavond 30 oktober dus een avond puur
genieten. “Meast komme de minsken foar de
muzyk, mar Wiltsje komt foar de minsken en dy
minsken binne der fansels al fanwege dy Ierske
tafel dy’t ree stiet”.
Kaarten voor deze avond zijn alleen verkrijgbaar in de voorverkoop, en
deze loopt tot en met vrijdag 29 oktober bij Drogisterij Balsemien. De entree
is 16,-, de aanvang van de avond is om 20.00 uur.
Agenda: woensdagavond 10 november - Maskelyn presenteert Tryater met
het stuk ‘Ald Papier’. Plaats: The Point - aanvang 16.00 uur.

Ledengearkomste ‘de Fryske Krite’
Tiisdei 9 novimber; begjintiid: 20.00 oere; Plak: The Point

Na 2 jaar komt er alweer een einde aan
de Regiotaxi in onze gemeente. Bezuinigingen zijn er de oorzaak van dat het
project wordt stopgezet.



 Aan de Einsteinstraat is een hennepkwe-

kerij opgerold. Twee verdachten afkomstig
uit Arnhem zijn aangehouden. Twaalfhonderd plantjes zijn vernietigd, en er was met
de elektriciteitsmeter geknoeid.
De gemeente Achtkarspelen gaat nog
eens 10 ambtenarenbanen schrappen.
Dit voorjaar besloot de gemeeenteraad
al om zes vacatures niet te vervullen. Het
verdwijnen van de banen is een bezuinigingsmaatregel.
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De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Vereniging voor Plaatselijk
Belang Buitenpost. PBB is verantwoordelijk voor de inhoud van deze
krant en is dienaangaande aan te
spreken als bestuur en als rechtspersoon.
Oplage: 2500 exemplaren
Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus in ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@ilse.nl
Kopij graag getypt of op diskette aanleveren, en niet langer dan 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
J. Kootstra, tel. 0511-541322 of
S. v.d. Zwan tel. 06-26252594
Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide, Voorzoom 58,
9285 MR Buitenpost,
tel. 0511 - 543197
Vragen en klachten over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511 - 542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 8 november 2004.
De volgende editie verschijnt
in week 48.

wurklist:
1. Iepening
2. Meidielings
3. Oentekeningen 2003
4. Jierferslach 2003
5. Finansjes
6. Ferslach rekkenopnimmer
7. Beneaming neie rekkenopnimmer
8. Bestjoerswiksel - útwreiding bestjoer; foarstel bestjoer: Henk Roskammer. Tsjinkandidaten kinne oan ‘t 19.00 oere skriftlike yntsjinne wurde by
de skriuwer
9. Besprek winterwurk
10. Rûnfraach
foar de aginda: saterdei 20 en 27 novimber - Fryske Krite spilet
yn The Point om 20.00 oere

Het Behouden
Huis
Op zaterdag
30 oktober
organiseert
Het Behouden Huis een cultureel evenement
in de Hervormde Kerk van Buitenpost. Het is erin geslaagd een
volledig orkest aan te trekken en
wel Het Fries Kamerorkest! Dat
zal een klassiek programma voor
ons spelen. U zult kunnen luistern
naar een Rhapsodie van Brahms
die bekend staat onder de naam:
Alt-rhapsodie, omdat er een alt in

meezingt. Deze partij zal worden
gezongen door de bekende alt
Femke de Boer. Tevens is er een
partij voor mannenkoor in deze
rhapsodie. De akoestiek van de
Hervormde Kerk is mooi en dat
betekent dat het werk geheel tot
zijn recht kan komen. Dat geldt
natuurlijk ook voor de andere werken: een symfonie van Haydn en
van Mendelssohn-Bartholdy (de
Hebriden-symfonie). Tenslotte zal
Femke de Boer enkele liederen
van Hector Berlioz ten gehore
brengen. Dit feestelijke programma
wordt ook uitgevoerd in Leeuwarden, maar het is prachtig om er
hier in de Hervormde Kerk in ons
eigen dorp van te genieten. Het
Behouden Huis hoopt op een enthousiast publiek.
De toegang is gratis; wel is er een
collecte aan de uitgang.

Van de bestuurstafel
Wat bestuurszaken betreft waarover je je lange tijd moet
buigen om tot een oplossing te komen, is het bij Plaatselijk Belang
Buitenpost tegenwoordig ‘komkommertijd’. Dat mag dan zo zijn, de
laatste keer dat we bijelkaar waren hadden we (naar onze mening)
toch wel een belangrijk punt te bespreken. Er waren een aantal
redactieleden van onze dorpskrant op bezoek, die, nadat we ons allemaal hadden meegedaan aan ons kennismakingsrondje, met een
voorstel tot PBB kwamen. In het kort: een met redenen omkleed
verzoek om in het vervolg de (momenteel 5) redactieleden en de
ongeveer 10 correspondenten een financiële vergoeding te geven
voor hun schrijf-activiteiten. Momenteel is het zo dat de eindredacteur pas op het laatste moment (en soms nog later!) weet wat de
uiteindelijke opmaak van het blad moet worden. Dat dit de nodige
onzekerheid en stress veroorzaakt, zal duidelijk zijn. Door nu een
vergoeding in het vooruitzicht te stellen, denkt men een betere
werkwijze te kunnen introduceren. De krant hoeft en mag eigenlijk
geen ‘winst’ te maken, maar in de ruim 5 jaar dat het blad bestaat is er een reserve opgebouwd, en die zou daarvoor gebruikt
kunnen worden. Het is niet alleen een middel om medewerkers te
waarderen en meer aan de krant te binden, maar misschien kun
je de kwaliteit ook nog verder oppeppen! PBB staat in elk geval
positief tegenover het voorstel zodat we nu gaan afwachten wat er
uit voortkomt. Natuurlijk blijven we onze adverteerders nodig, die
brengen uiteindelijk het benodigde geld voor het verschijnen van
het blad boven tafel!
Nadat de redactieleden ons hadden verlaten, kwamen nog
enkele andere zaken ter tafel. Zo ook over de Simke Kloosterman
Rintocht die op zaterdag 11 september werd gehouden. Ongeveer
2500 mensen liepen mee, bij de ambulancepost in het West van
Buitenpost werden door een aantal bestuursleden van PBB zo’n
1700 appels uitgedeeld aan de wandelaars. Terwijl ze konden luisteren naar de muziek van Trekzakclub ‘de Tietepletters’ (ook uit
Buitenpost), werden de appels gretig verorberd.
Verder kwam er een brief van de BUVO ter sprake waarin
van ons een adhesie-betuiging werd gevraagd voor het op korte
termijn opknappen van de Kerkstraat. Natuurlijk doen we dit. Via
diverse media hebben we de laatste tijd al kunnen horen dat hier
(voorlopig) geen geld voor is. Hoewel... we lazen ook dat het tekort
bij de Gemeente in ongeveer 3 maanden tijd met zo’n 300.000 euro
was teruggelopen. Wie weet, als we nog een tijdje wachten?
Uit de gemeentelijke stukken bleek verder hoe met de
gelden uit het Leefbaarheidsfonds waren omgegaan en het blijkt
dat de komende bezuiningingen dit Fonds voorlopig nog niet zullen
doen verdwijnen. Plaatselijk Belang is en blijft van mening dat er
over het algemeen goede dingen mee wordt gedaan. Van de ‘Concept-nota Gemeentelijke Gezondheidszorg’ schrokken we, eerlijk
gezegd, wel een beetje. Hieruit blijkt namelijk dat wij in Achtkarspelen een slecht figuur slaan ten opzichte van
de rest van Friesland, voor wat betreft het roken,
te veel alcoholgebruik, overgewicht en gebrek
aan beweging. Enkele cijfers: overgewicht 50%
tegenover 41% in heel Friesland, minder eten
van fruit 89% tegenover 84% en sport niet 66%
tegenover 55% in heel Friesland. En dit ondanks
een bovengemiddelde aanwezigheid van sportvoorzieningen!
Namens het bestuur, Sytze Harders

Verslag van een dag ‘ouderen en de toekomst’
Op vrijdag 24 september waren een
tweetal bestuursleden van PBB, waaronder de
voorzitter, samen met nog ruim 40 anderen te
gast bij onder andere Zorgkwadrant Fryslân Oost
en Thuiszorg de Friese Wouden. Om negen uur ‘s
morgens werden we ontvangen in ‘Berchhiem’ in
Burgum met koffie en oranjekoek, een goed begin
van de dag vonden wij! Hier presenteerden een
aantal vertegenwoordigers van bovengenoemde
instanties zich met nog een tweetal bestuurders
van de Feriening Lytse Doarpen en de Stichting
Dorpshuizen Friesland. Men legde uit wat de bedoeling was van deze dag: een aantal projecten
van de Thuiszorg en het Zorgkwadrant in de regio
te bezoeken teneinde een idee te krijgen van
wat men doet bijvoorbeeld de zorg voor ouderen
zodat deze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. Dit gebeurt onder andere door in ieder
dorp vanuit een centraal punt (steunpunt) alle
zorg en diensten te leveren die hiervoor nodig
zijn. Men is hierover al in gesprek met verenigingen van Plaatselijk Belang en Dorpshuizen en de
eerste resultaten worden langzaamaan zichtbaar.
De plannen die men heeft zijn wel ambitieus,
maar dat moet ook wel wil men de doelstellingen
halen; men verwacht een dermate groot aantal
ouderen (zowel 75-plussers als 55-plussers) dat
tot 2030 een uitbreiding van dienstverlening van
400% noodzakelijk zal zijn...
Om ongeveer 10 uur gingen we de bus in, het
eerste bezoek was aan het steunpunt Burgum
Centrum (Klaverkamp) van waaruit dus 24 uur
per dag allerlei soorten hulp en diensten verleend
kunnen worden. Het bevindt zich temidden van

een complex seniorenwoningen. Daarna ging het
verder richting Twijzelerheide waar we werden
ontvangen in het Dorpshuis ‘de Jister’. Hier werd
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
met de intentie om bij de komende verbouwing
een zogenaamd zorgkantoor in te richten. Dezelfde plannen bestaan er ook voor de dorpshuizen
van Kootstertille en Surhuizum.
Na in ‘t Suyderhuys’ in Surhuisterveen de lunch te
hebben genoten brachten we een bezoek aan het
wooncomplex ‘de Bôge’ in Harkema. Hier kunnen
de bewoners in hun eigen ‘straat’ alle hulp en
zorg krijgen die ze nodig hebben, maar ook hier
hoorden we dat de wachtlijsten lang zijn... Ons
laatste bezoek brachten we aan de ‘Jonkersstee’
in Oudega (Sm.). Hier is een woongemeenschap
voor senioren met alles erop en eraan, gebouwd
op de plaats van een voormalige boerderij waar
de gebr. Jonkers ‘buorkten’. Een prachtig geheel,
met onder andere een bibliotheek en een grote
tuin om te wandelen en in te zitten. En aan de
overkant van de straat zit het zorgkantoor in de
voormalige Rabobank, 24 uur per dag open voor
hen die hulp of zorg nodig hebben, wie had dat
ooit kunnen denken...
Terug op onze uitvalsbasis ‘Berchhiem’ was elk
van mening dat we een mooie en vooral leerzame
dag hadden gehad, we horen van veel kanten dat
‘de ouderen’ zoveel geld kosten, maar we hebben
nu gezien dat voor dat daarvoor ook veel wordt
gedaan.
Namens het bestuur, Sytze Harders

uw vakantie pondjes er weer af
of gewoon uw conditie op peil?
ook voor fitness apparatuur is
V&B uw adres

Diverse aanbiedingen oa. (met lichte beschadiging)
hometrainer melbourne normaal 399,= nu slechts

 299,=

hometrainer omega normaal 499,= nu slechts

 349,=

loopbank electrisch normaal 1299,= nu slechts

 999,=
Christinastraat 1
tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl
tel. tweewielers: 0511-543611
www.vb-tweewielers.nl
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto’s: eigen foto / Harrie Slagter

Hotze de Jong: kruidenier, fotograaf, kunstschilder, beeldhouwer
k I
Stralend doet Hotze de Jong de
denierszaak in de Kerkstraat, op
deur voor mij open. Zijn vrolijkde plaats waar nu het politiebuheid en enthousiasme zijn hartreau staat. Er waren in zijn tijd
verwarmend. Zijn kamer staat
tien kruideniers in het dorp. De
vol met beelden die hij gemaakt
Jong: ‘we konden heel goed met
heeft: ook in de tuin staan beelelkaar opschieten. We woonden
den. Er staat een vitrinekast
in het winkelpand. Eigenlijk
met fototoestellen, die hij in de
waren die oude huizen in de
loop der jaren verzameld heeft.
Kerkstraat onbewoonbaar voor
Het beeldhouwen is van de laateen huisgezin. Vooraan stond
ste tijd, fotograferen heeft hij
toen nog het weeshuis – daar
zijn leven lang al gedaan. Sinds
woonden drie gezinnen met
zijn vrouw elf jaar geleden
kinderen –het was er veel te
overleed, woont De Jong alleen.
klein en te oud. Pieter Bulthuis,
‘Ik heb een poosje van Tafeltjede vader van Nanning, woonde
dek-je gegeten’, zegt hij, ‘dat
ook in de Kerkstraat. Hij kon
is best eten, maar je moet een
goed grapjes maken. Als hij bij
week van te voren al kiezen wat
ons kwam, wilde hij een cigaarje wilt eten, en ik maakte altijd
tje en een citroentje. Maar je
de verkeerde combinaties. Nu
mag geen alcohol, zeiden wij.
kook ik zelf en dat doe ik heel
De dokter heeft niet gezegd dat
precies; ik weeg alles netjes af
ik geen jenever mag, was zijn
en zo weet ik dat ik gezond eet.
antwoord. Veel kruideniers in
Ik maak een programma voor
het dorp moesten er later mee
een hele week en dan heb ik
ophouden. Dan nam ik (tot hun
alle boodschappen in huis. Ik wil
volle tevredenheid) hun voorniet bij al die oude mensen in
raad over. Het was in de tijd
Haersmahiem eten.’ Als ik vraag
dat er zelfbedieningswinkels
hoe hij zo fleurig kan zijn, zegt
kwamen. Ik wilde mijn zaak
hij: ‘Als je niets mankeert, hoef
daar wel voor verbouwen, maar

heb nog in de kampwinkel op
Lauwersoog gewerkt – daar
kon het heel druk zijn. Toen ik
60 was, werd ik voor een jaar
magazijnmeester op de Sociale
Werkplaats in Surhuisterveen.
Ik kon goed opschieten met
de mensen daar. Eén van hen,
een grote, zware jongen zocht
altijd hulp bij mij. Als je boos op
mij wordt, ga ik naar De Jong,
zei hij tegen de werkmeester,
want die helpt mij. Op een keer
had hij zich in een grote kist
verstopt. Niemand kon hem
eruit krijgen om aan het werk
te gaan. Ik ging naar hem toe
en zei: wat is dit nou met jou?
Er is niemand die zo hard kan
werken als jij en nou kruip je in
een kist. Hij kwam eruit en ging
aan het werk.
Toen ik geen ander werk meer
had, begon ik te schilderen
– eerst met olieverf, daarna
met waterverf. Dat werkt
vrijer. Ik vond het prachtig.
Maar daarna ging ik naar een
beeldhouwcursus. Toen ik de
eerste avond thuiskwam met

“...ik weet niet wat pineholle is...”
je niet te zeuren. Ik ben nooit
zenuwachtig, ik weet niet wat
pineholle is. Maar ik ben bang
voor de dokter. Daar wil ik niet
heen, want als je dat doet, kom
je ziek thuis. Meestal ga ik na
twaalven naar bed en ik word
altijd op tijd wakker . Mijn kinderen zeggen: ‘Us heit kín net
krimernearje.’

toen mijn oudste zoon de zaak
niet wilde voortzetten, ben ik
ermee opgehouden. Dat was
in 1976. We verhuurden ons
pand, maar al gauw werd het
verkocht aan de gemeente. Het
pand was niet meer te redden.
De gemeente brak het af en
maakte er een politiebureau
van. Andere panden gingen er

De vader van Hotze de Jong was
steenhouwer bij steenhouwerij
De Vries, hij zelf kreeg een krui-

ook aan, sommige hadden nog
wel opgeknapt kunnen worden,
maar de meeste waren daar te
slecht voor.

(advertentie)

een stuk steen, kon ik er niet
van slapen. ’s Morgens ging ik
er meteen mee aan de gang. Ik
hakte en hakte, tot er eindelijk
een kleine vrouwenfiguur uit tevoorschijn kwam. Ik ging naar
Flokstra in Groningen en kocht
steen, zoveel dat het te zwaar
was om naar het station te krijgen. Onderweg moest ik verschillende kroegen aandoen om
uit te rusten. Ik sleepte er mee
over het perron, gelukkig hielp
iemand mij. Nu koop ik mijn
steen in Surhuisterveen. Als
ik geen steen heb, heb ik rust
noch duur. Als ik een beeld klaar
heb, begin ik meteen aan het
volgende. Soms kan ik niet eens
het polijsten afmaken, zo graag
wil ik een nieuw beeld maken.
Het maakt me niet zoveel uit
wat voor beeld het wordt, ik
vind het gewoon prachtig om er
aan te werken. Eerst leg ik de
brok steen op een vel papier en
teken erom heen. In de omtrek
maak ik een tekening van het
beeld dat ik ga maken. Ik zit altijd buiten te werken. Het stuift
te veel om dat binnen te doen.
Kou kan me niets schelen, maar
bij nat weer kan ik de steen
moeilijk bewerken. Ik verkoop
mijn beelden niet – ik heb vroeger wel genoeg verkocht – ik
geef ze weg.’
Had u niet meteen al beeldhouwer willen worden
Als ik nu 21 jaar was, zou ik wel

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !
Let op de kopijinleverdatum:
maandag 8 november.

Het blad verschijnt
in week 48.
Houdt u daar ook
rekening mee?

naar de kunstacademie willen.
Daar heb ik vroeger nooit bij
stil gestaan. Ik moest gewoon
de kost verdienen. Het Nut had
een Tekenschool, daar ging ik
heen. Ik heb altijd met plezier
gewerkt, wat kan ik er meer van
zeggen!?’
Welke bezigheden hebt u naast
het beeldhouwen?
‘Ik fotografeer veel. Ik ga dan
naar Franeker, Harlingen en andere plaatsen en daar maak ik
foto’s. Ik ga ook naar galerieën.
Dat doe ik allemaal ’s morgens.
Dan zijn er niet zoveel mensen op de been. Ik fiets met
mijn kleinzoon en dan maken
we foto’s. Ik kan best fietsen
– 60 kilometer haal ik gemakkelijk. Alleen wandelen, daar
heb ik een hekel aan. Je moet
niet vergeten, ik ben 84 jaar. Ik
bridge – in Tolbert, Buitenpost,
Surhuisterveen, soms in Kollum
als invaller. Ik ben dan wel vaak
met vrouwen op stap, mannen
van mijn leeftijd zijn allemaal
dood. Een keer in de week komt
de thuiszorg. Dan pak ik de
stofzuiger, want ik wil ook wat
doen. Ik heb veel reizen naar
het buitenland gemaakt, o. a.
een fietsvakantie (met Dalstra)
langs de Oostzeekust. Op een
reis in Marokko liep ik samen
met mijn vrouw op een markt.
Nu heb ik daar een hekel aan,
maar goed, ik vond een bakje
met rommeltjes. Toen ik goed
keek, zag ik dat er een steen
in lag. Die heb ik er uit gehaald
en als je naar die steen kijkt, nu
nog, dan fonkelt hij helemaal.
Het is een kostbare steen. Op
mijn laatste vakantie in Frankrijk, Noord Spanje (toen was ik
82) kreeg ik een ontstoken voet.

Dat liep uit op een bloedvergiftiging. Mijn zoon haalde mij op
uit het ziekenhuis in Andorra. Ik
kreeg zelf nog wel de steunkous
aan, maar de wond verergerde
en het werd wondroos. Dat was
pijnlijk. Ik weet niet of ik nog
wel op vakantie wil, misschien
val ik weer, maar een gemakkelijke reis, daar vind ik niets
aan.
Bent u weer helemaal gezond?
Laatst kreeg ik vreselijk pijn in
mijn arm. Mijn schoondochter
belde de dokter op en zei: u
moet hem heel goed onderzoeken. De dokter vroeg mij: hebt
u iets bijzonders gedaan? Ja, zei
ik, ik heb een groot stuk steen
doorgezaagd met een ijzerzaag…. Dan hebt u nu een zenuwontsteking, zei de dokter.’
Vindt u Buitenpost een mooi
dorp?
Ik heb er altijd gewoond. Ik
weet nog dat dokter IJnzonides
jullie huis bouwde (in 1926).
Hij was een klein kereltje met
een bril op. Als hij met zijn auto
door de Stationsstraat reed,
stoven wij er achteraan. Of er
meer winkels in de Kerkstraat
moeten komen? Winkels heb je
overal. Ik vind het niet erg dat
het er is zoals het is.

Tussen licht en donker
Buitenposter winkelend boodschappen doen
Nijenstein : Grand café realiteit ! Visioen?
CH, feestweek, klein ongelukje : Fries Ras
Straat-feestweek-artiest Alexander de Vries in zijn sas
“De Swadde” Tamminga feest en hennep venijn
Meetsma als bouwbroekje de man van het 1e uur
Drugs telen in Einsteinloods op industrieterrein
Elctriciteit zonder geknoei is Arnhemmers te duur
Politiek kent haar vreemde klanten
De stemmer kies en weet van wanten
De politieke voorkeur uitgebracht in ’t hokje
Schijnt beïnvloed door ’t kerkelijk stokje
Er is geen gebouw zonder kleur
Binnen hangt de gebruikers geur
Dorpshuis, café, zaal of in de “Lik”
Overal zijn drempels geachte heer Mik !
PEVADKO

Siësta Slapen voelde nattigheid
Kelder Woonexpo Kapenga nog lang niet droog
De avond van 12 augustus, het regent pijpenstelen. De brandweer is op de Voorstraat bezig het overtollige water van de weg naar een sloot te pompen. Rond een uur of negen ’s
avonds is er nog niets aan de hand in de winkel van Woonexpo Kapenga. Bang voor schade
in de winkel is Peter Jongschaap, bedrijfsleider van de beddenafdeling, op dat moment
dan ook niet, maar toch slaat het noodlot ’s nachts toe. Aan de achterzijde van het pand
staat het water meer dan een halve meter hoog en loopt via een raam naar binnen. Het
gevolg is een laag water van enkele centimeters in de kelder.

nieuw!
gildegoud
 1,85
Johan Gouma
De Echte Bakker

Nog lang niet droog
“De inboedel, kasten, bedden
en vloerbedekking, alles kan in
principe weg”, zegt Peter, “Er is
veel vies water van buiten naar
binnen gekomen. Een bedrijf is
druk bezig geweest al het water
met enorme stofzuigers weer
te verwijderen. Ook zijn er grote
‘heaters’ geplaatst om het water
te laten verdampen. Dit gaf veel
extra warmte in het gehele pand,
maar ook stank van het vieze water”. Na 9 weken is het leed nog
niet geleden. Er is parfumapparatuur geplaatst om de vieze geuren
te camoufleren en de oude vloerbedekking ligt nog op de vloer. Op het eerste gezicht lijkt
de vloerbedekking droog, met hier en daar wat lelijke vlekken, maar het beton onder de
vloerbedekking is nog lang niet droog. Regelmatig komt er een gespecialiseerd bedrijf om
de vochtigheid in de vloer te meten. Zodra dit droog genoeg is kan de vloerbedekking verwijderd worden. Dit wordt nog een flinke klus, want de vloerbedekking zit namelijk volledig
verlijmd aan de ondergrond. Als de vloerbedekking losgemaakt is moet de ondervloer
waarschijnlijk opnieuw geëgaliseerd worden.
Onzichtbare schade
“Eerst dachten wij dat het vervangen van de vloerbedekking voldoende zou zijn. Nu het ’s
avonds eerder donker wordt en de verlichting gebruikt wordt, blijkt bovendien dat hier en
daar elektriciteitsbuizen onder water zijn gelopen. Met kortsluitingen tot gevolg. De bedrading zal in ieder geval verwijderd worden, maar waarschijnlijk ook de buizen, omdat die
vol water staan. De lift moet nog nagekeken worden, want in de liftschacht heeft namelijk
ook een laag water gestaan”, aldus Peter. Een exact bedrag van de schade is nog niet bekend. Tot nog toe is dit begroot op ongeveer 80 duizend euro. Volgens Peter is dit slechts
een summiere inschatting. Hij denkt dat er nog minstens 40 duizend euro vervolgschade
bij komt. Hierin zijn de extra uren die het personeel zelf aan het schoonmaken is geweest,
niet eens meegerekend. De verzekeringsmaatschappij beschouwt deze uren als eigen
risico van het ondernemersschap. Maar het oog is al weer gericht op de toekomst. Peter:
“Ik kijk al uit naar de nieuwe inrichting van de kelder. Deze bestaat straks uit een linnenkastcollectie. Een hele verandering!”.
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Anny de Jong kriget boeken-underskieding
Anny de Jong, ûnderwizeres oan de basisskoalle
‘De Lichtbron’, waard troch har eigen lêzers oanwiisd as de skriuwster fan it moaiste boek fan de
sân selektearde boeken... ‘as de bern dyn boek
útsykje, witst datst it net om ’e nocht skreaun hast,’
seit de skriuwster. It bekroane boek waard ek troch
oare kritisi geunstich beoardiele: ...‘Eigentiids,
lakonyk’ en ‘Opfallend is de realistyske tekening
fan de ferhâlding mei de mem’ (Friesch Dagblad)...
..‘Om koart te kriemen: In tige modern, spannend
jongereinboek.’ (Berneboekesjuery fan de NHL). It
prachtich útjûne boek waard ek nominearre foar it
bêst fersoarge Fryske berneboek.
De Jong hat sûnt 1984 tolve Fryske berneboeken
skreaun, oan ferskate sammelbondels meiwurke, trije
oarspronklik Nederlânske berneboeken skreaun en se
hat trije boeken fan harsels oersetten sadat dy no yn
beide talen ferskynd binne. Mei ‘De hûn mei de dûbele
namme’ en ‘Apesturt’ hat se ek de berneboeksjuerypriis wûn.
Wat is jo eigen oardiel oer it boek?
‘No’t ik it wer lês tink ik: ‘Hoe ha ik it betinke kinnen. (it
ferhaal giet oer in kompjuterfirus en der komt in echte
slang út de kompjuter...’ Ik ha besocht der humor yn te
bringen en dat is wol slagge. Myn ferteltrant is lakonyk.
Sa praat ik ek wolris tsjin de bern op skoalle. Ik moat
der sels ek wol om laitsje as ik it wer lês. It is in bytsje
ûnderkuolle, wat spottend. Yn de klasse sis ik de dingen soms in bytsje oars as ik se bedoel. Net alle bern
begripe dat. Bygelyks: twa bern sitte oan elkoar te lûken en ik sis: ‘Ophâlde. Strak hastó de foet derôf en dó
hast trije.’Yn ien fan myn boeken moat in grou jonkje
yn it wandrek klimme fan de master. Hy seit: ‘As ik der
út fal, sit der in dûk yn de flier... Yn de klasse helpt in
grapke folle mear as in lilke stim - de bern begjinne te
laitsjen en de spanning is derôf.’
Kinne jo wat sizze oer jo wize fan skriuwen?
‘Yn it foarste plak soe ik sizze wolle, dat ik folle mear
skriuwe wolle soe. Ik hoopje oer trije jier út it wurk te
kinnen, dat sil my grif mear tiid jaan om te skriuwen.
It is ferfelend om oare dingen dwaan te moatten as ik
oan it skriuwen bin. Dêr is konsentraasje foar nedich.
Dêrom soe ik folle mear tiid hawwe wolle. Ik begjin mei
in boek en dan tink ik: ‘Hoe soe it komme? Ik betink
in aardige begjin- sitewaasje sûnder dat ik wit hoe’t it
fierder giet. Mar as ik wer oan it skriuwen bin, folget it
iene haadstik nei it oare en ûnder it skriuwen foarmet
it ferhaal him. Ik ha it earst net yn in strak ramt setten.
Meast ha ik twa of trije haadfiguren. Ik kies it leafst foar
in tûk famke dat har yn alle sitewaasjes goed rêde kin,
mar ik ha gjin ideaalbyld hoe’t bern wêze moatte. Se
moatte selsstannich wêze. Earst skreau ik foar bern út
groep trije en fjouwer, mar se wurde al mar âlder no

skriuw ik ek wol foar
de brêgeklasseleeftiid. By it skriuwen brûk
ik myn eigen tink-en
praattaal en as it letter nedich is ferienfâldigje ik de taal. Der
komme altiten bisten
yn myn boeken foar.
De trije boeken dy’t
ik foar de ‘Mentha
Minnema-searje’ skreaun ha, geane oer
in hynste-, hûne- en
in
kattemystearje.
Ferdwinings
fan
bisten wurde yn de
boeken troch bern oplost. Ik skriuw earst alles mei
in potleadpintsje. Dêr kin ik krekt myn gedachten mei
byhâlde.’ Anny de Jong hat fjouwer Siameeske katten en in Appenzellerhûn. Dizze liket in protte op de
Berner Sennehûnen dy’t se earder hie. It karakter is
lykwols hiel oars, mar Berners hawwe tsjintwurdich in
libbensferwachting fan amper fiif jier en dat is foar har
net op te bringen.
Oan de achterkant fan har bungalo is in útbou makke.
Fan de dyk ôf is der neat fan te sjen, it is de wurkkeamer. Se sjocht út oer de greide en as se dêr oan
it skriuwen is, is se yn in oare wrâld.Ut dizze keamer
wei giet in draaitreppen nei de solderferdjipping. Dêr
hat Anny har bibleteek: rigen boeken; hast allegearre
Frysk. No noch wat oer myn eigen oardiel oer it boek
Spikergek: Ik bin fan betinken dat it mei in enoarme
humor en in grutte feart skreaun is. It is sa spannend
dat it achterinoar útlêzen wurde moat. Eefkes tochte
ik: de fantasije giet wol hiel fier – der gebeure nammentlik de gekste dingen. In tûk famke wit de koade
fan in geheim firusberjocht te brekken. Der komt in
gefaarlike slang út it skerm... De problemen dy’t oan
de ein fan it ferhaal oplost wurde, binne enoarm... De
haadpersoan, Mette, is in tûk famke dy’t fan oanpakken wit en har eigen beslissings nimt. Se mei dan
noch sa selsstannich wêze, se hat freonen om har
hinne dy’t har goed helpe: Yn it foarste plak har mem,
har freon Gurbe en har kompjuterfreon Douwe en har
omke en muoike út Amearika. De styl fan it boek soe
men ‘robuust’ neame kinne. De skriuwster sprekt sa
no en by dan fikse taal: ‘Beweecht er no of net? Ferrek
hy beweecht. Hiel stadich, mar hy beweecht. Ik wit net
hoe gau ik him derút goaie moat. Fuort mei dat ding.
Aanst giselet er oer it skerm.’ De styl is byldzjend. De
skriuwster redenearet net, se lit it sjen, se skriuwt fuort
op wat har fantasije har ynjout. En bern kinne wol mei
fantasije omgean. (tekst: Jannie Jensma)

Bewoners Molenstraat-Oost een middagje er op uit
Zaterdagmiddag 4 september j.l.
vertrokken 19 personen in een
vijftal auto’s richting het Groninger
Westerkwartier met als einddoel
Jonkersvaart nr. 90. Op dit adres
is het “Uitvinderparadijs” van
Eedse Jagersma gevestigd. Een
beroemdheid in eigen dorp en ver
daarbuiten. Sinds 1979 ging Jagersma zich wijden aan het knutselen met oude spulletjes, zoals hij
dat noemt. Eén van zijn creaties is
een waterpomp, gemaakt van een
gehaktmolen, een slijpmachine,
een lege gasfles, een trechter,
enkele gootjes en een waterrad
van eetlepels. Jagersma denkt dat
hij de enige is die water oppompt
met een gehaktmolen. Ernaast,
onder een afdakje, staat een oude
trapnaaimachine met aan weerskanten twee knuffelberen. Wanneer de uitvinder de naaimachine
in werking stelt, beginnen ook een
fietspomp en een slijpmachine te
draaien waarmee de beren aan
het werk gezet worden.
Tijdens de rondleiding wordt een
half uur gepauzeerd om in de
kantine een kopje koffie of thee
te drinken waarbij een plak ‘kûke’
wordt geserveerd. In deze pauze
wordt op een videoband de opname van het televisieprogramma
“De Stoel” van Rik Felderhof getoond, waarin Eedse Jagersma
en zijn vrouw Hiltje de hoofdrol
speelden. Jagersma houdt wel van
een geintje. Op het terrein staat

een toilet met een brievenbus in de
deur. Eén van onze buurtgenoten
doet stiekem de klep open en…
ziet slechts daarachter een bordje
met daarop: “geen prijs”. “Wil je
wat muziek?” vraagt Jagersma.
Dan zet hij een apparaat in werking waarmee een paar kippen in
beweging komen en “het kippenlied” wordt gespeeld. “Zoiets doe
je niet weg” zegt de uitvinder, bij
hem kan alles hergebruikt worden.
Hij heeft een oude gemotoriseerde
invalidenwagen uit 1952 weer
aan de praat gekregen met behulp van een bromfietsmotor en
een oud biervat als benzinetank.
Even verderop staat een vierwielig voertuig rijdend op een melkmachinemotor en de uitlaat van
een oude stofzuiger. Niets moet
nieuw zijn, anders is het niet leuk

meer vindt de uitvinder. Achter de
kantine onder de bomen loopt een
pad langs schuurtjes, afdakjes en
theekoepeltjes met allerlei technische snufjes, waaronder een echte
sauna, een zwembad, een bubbelbad en massagebed, gemaakt van
oude troep. Ook werd er, met succes, een oversteek gemaakt door
enkele buren d.m.v. een kabelbaan
over een uitgegraven gracht waar
een heus, zelfgemaakt plezierjacht
in ligt. De rondleiding duurt, inclusief de thee/koffiepauze twee uur
en was voor iedereen een verrassing dat iemand met weggegooid
materiaal zoiets creatiefs kan maken. Ook de plezierige manier van
uitleg door Eedse Jagersma maakt
dat dit uitstapje zeer geslaagd kan
worden genoemd!

Beukennootjes en
andere herfstverzamelingen
Op weg van huis naar school stond een enorme beuk. En wat vond
ik het als kind heerlijk om in de herfst beukennootjes te zoeken.
Geduldig peuterde ik de schillen van die driehoekige lekkernij,
in gelukkige onwetendheid van het gif dat in beukennootjes ligt
opgeslagen. Bovendien: het gepeuter dat nodig is om bij de nootjes te kunnen komen zorgt er wel voor dat je uiteindelijk maar
weinig nootjes binnenkrijgt. Ach...hoeveel planten zijn er eigenlijk
giftig terwijl je niet ziek wordt van het eten ervan. Als kind heb ik
vaker buikpijn gehad van het eten van de onrijpe appeltjes die ik
onderweg naar school vond, dan ik ooit iets heb gemerkt van die
beukennootjes.
Nog steeds kan ik het niet laten in de herfst op zoektocht te gaan.
Beukennootjes vind ik soms nog en kastanjes volop. Die belanden
dan groot en warmbruin glanzend op de fruitschaal tussen glimmend gepoetste appelen en geurende kweeperen.
Eikels belanden ook steevast in mijn broekzakken als ik tijdens een
wandeling met de hond in het bos fraaie exemplaren zie liggen.
Vooral de ‘pijpekoppen’, eikels die nog in hun napje zitten, met het
takje eraan kan ik niet laten liggen. En zo groeit mijn herfstverzameling. Eerst op de fruitschaal, dan in een mand bij de achterdeur,
samen met dieprood gekleurd blad van de lindebomen in de straat.
Pas als de verzameling verdroogd de Gft-container in verdwijnt
begint voor mij de winter. Maar dan is het tijd om lekkere hapjes
voor de vogels neer te leggen en op te hangen, waardoor er weer
wat nieuws in de tuin te ontdekken is.

Geslaagde Oogstdag in ‘De Kruidhof’
‘Prachtig weer’ en ‘veel bezoekers’. Dat zijn de trefwoorden voor de
Oogstdag van De Kruidhof die dit jaar werd gehouden op zaterdag 9
oktober. De Kruidhof presenteerde een fruitshow met oude fruitrassen
die in De Fruithof van De Kruidhof groeien. De show werd goed bezocht
en het publiek stond versteld van het aanbod! Er werden ongeveer tachtig
appels en peren gepresenteerd. Natuurlijk konden de bezoekers het fruit
ook proeven en kopen. Vooral het feit dat het fruit onbespoten was, was
voor veel mensen een pluspunt. In het restaurant zaten 4 pomologen
waar men terecht kon met vragen over bomen en het fruit. Verreweg de
meeste bezoekers kwamen met appels en peren waarvan ze de naam
niet wisten. De deskundige bestudeert de appel of peer eerst goed aan
de buitenkant. Daarbij let hij op de kleur, het kruintje en de structuur van
de schil. Daarna snijdt hij het fruit open, bekijkt het klokhuis en proeft het
fruit. Ondertussen stelt de pomoloog de bezoeker enkele vragen. Meestal
kan daarna worden vastgesteld om welk fruitras het ging. Een enkele keer
moest er een boek aan te pas komen. Een aantal soorten kon niet bij
naam genoemd worden en werden mee naar huis genomen voor verder
onderzoek. Soms werd er afgesproken om bij mensen thuis de bomen te
bekijken. “We hebben gelukkig veel mensen blij kunnen maken”, aldus
Lukas Duyijts. Volgend jaar zijn de pomologen zeker weer van de partij.
Ook de kinderen hebben zich uitstekend vermaakt deze laatste openingsdag van 2004. Maar liefst 62 kinderen kwamen naar De Kruidhof. Zij konden daar een schitterende lampion maken met ‘pompoensnijden’ voor de
sier of Sint Maarten. De kinderen waren heel actief en genoten zichtbaar.
Ondertussen konden de ouders naar de fruitshow gaan of een wandeling
door de tuinen maken. Op het terras van het restaurant stonden diverse
stands opgesteld, waar eigen producten te koop aangeboden werden.
Producten van een geitenkaasmakerij, vruchtensappen, fruit, jam, bloemstukjes, schilderijen en noem maar op. Alle soorten fruit en kaas waren
biologisch en deze producten werden dan ook goed verkocht. In het
restaurant kon men een Hongaarse paprikasoep eten. Vorig jaar trok de
Oogstdag 400 bezoekers. Dit jaar bezochten ruim 600 mensen de dag.
Het weer had hier natuurlijk een groot aandeel in. Nu het openingsseizoen
van 2004 weer achter de rug is, maken vrijwilligers en medewerkers van
De Kruidhof de tuinen winterklaar. De eerste openingsdag van het nieuwe
seizoen zal geheel in het teken staan van de lente.

K.W. Veenstra

Vrijdag 15 oktober traden Willem Roorda en Hilly Postma in het huwelijk.
Dit was aanleiding voor de vriendenploeg van Willem er ‘een beestenboel’
van te maken op het ‘erf’ van hun huis aan de Troelstralaan. Een vermakelijk
gezicht en geurrijk gebeuren voor de passanten. (foto: redactie)
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Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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De Heidema juniors:

zwemkampioenen van Buitenpost
De kinderen van de familie Heidema zijn onbetwist de zwemkampioenen van Buitenpost.
Maarten (16) is zes jaar terug begonnen met
zwemmen; gemotiveerd door de prestaties
van zus Janneke(14). Deze is al op haar zesde
begonnen met zwemmen. Niet alleen de
twee oudste twee, maar ook de twee jongere
broers Haije (12) en Hielke (10) zijn al jaren
fanatieke zwemmers.
Het zwemmen zit de Heidema’s in de genen. De
speciale technieken leren de kinderen van hun
moeder Hieke, die de kinderen training geeft.
Vader Roel is ook een goede zwemmer. Hij heeft
het zwemmen van zijn moeder geleerd. Vandaar
dat er sprake is van al drie zwem-generaties. Er
zijn ondertussen diverse medailles en eretitels
binnengehaald. Een kleine greep hieruit: Janneke
heeft in 2003 vier Friese limieten gehaald: de
100 en de 200 meter schoolslag, de 100 meter
vrije slag en de 100 meter rugcrawl. In 2004 behaalde zij drie Friese limieten. Haije heeft in 2003
limieten gehaald op de borstcrawl, rugcrawl en
schoolslag, alle ook op 100 meter. Het is een hele
prestatie: voor deze resultaten trainen andere
zwemmers vaak 5 tot 6 keer in de week, terwijl
deze vier maar twee keer in de week trainen.
Woensdagavond trainen ze drie kwartier en zaterdags 2 uur. Een goede training gaat niet zonder
een goede warming-up. Eén onderdeel daarvan
is het zwemmen van 20 baantjes, dat is zo’n 500
meter. Op woensdag blijft er dan nog een
kwartiertje over om sprintjes te maken en
extra technieken te leren. Op zaterdag is er
meer een conditietraining. Ze zouden het
aantal uren training graag uitbreiden, maar
daarvoor zijn er geen mogelijkheden in het
zwembad.

zijn er weer de clubkampioenschappen”. De club
is in de loop der jaren gegroeid van 20 naar 120
fanatieke zwemmers. Dit komt mede door Karel
Bruins Slot, de hoofdtrainer van P.W.C. “Hij is
serieus met het trainen bezig en is een goede
coach en leider, vooral de selectie is door hem
zo goed geworden. Natuurlijk is er talent, maar
het succes is voornamelijk aan Karel te danken”,
aldus Maarten. Succes wordt je niet in de schoot
geworpen. Zo moest er dit jaar 1000 meter worden gezwommen in het kanaal van Stadskanaal.
Haije: “Het water was steenkoud en smerig door
de regen van de dagen daarvoor. Aan het einde
van de 1000 meter kwam ik helemaal zwart en
onder het eendenkroos uit het water.” Janneke:
“Daarom zwem ik liever binnen.”
Sportieve aanleg
Maarten is niet altijd in het water te vinden. Regelmatig staat hij langs de waterlijn om zwemtraining te geven: aan leeftijdsgenoten en broertje Hielke. Ook heeft hij 9 jaar gekorfbald, maar
de laatste tijd wordt er veel tijd in wielrennen en
mountainbiken gestoken. Janneke heeft voorheen
gevolleybald, maar besteedt nu de tijd die nog
over is aan voetballen. Haije heeft gejudoed.
Doordat dit ook meestal op zaterdag plaatsvond,
is hij ermee gestopt. Daarvoor is wel een andere
sport in de plaats gekomen: tennis. Ook is hij ’s
zomers zeilend op het water te vinden. Hielke is,
net als Haije, onlangs begonnen met tennis.

Uit in Buitenpost

In deze rubriek proberen we een zo compleet mogelijk
overzicht te geven van activiteiten in Buitenpost. Heeft
u ook een activiteit te melden, geeft dit dan zo vroeg
mogelijk aan ons door. De kopij moet in ieder geval de
volgende informatie bevatten: datum, tijd, locatie, activiteit en eventuele nadere omschrijving.

Periode 18 oktober tot en met 22 november
Activiteiten
19 en 20 oktober: 9.30-12.15 uur; Basisschool ‘de Fontein’ - Vakantiekinderclub voor
groep 2-8. Thema: Samen in de naam van Jezus
22 oktober: 14.00 uur; It Koartling - Poppentheater Jojo met de voorstelling ‘Flip de
wonderkip’ voor de leeftijd van 4-8 jaar
23 oktober: 19.30 uur; Gereformeerde Kerk - Zangavond t.b.v. Roemenië - Urker
Mannenkoor ‘Onger Oens’. Toegang vrij, wel collecte.
30 oktober: 20.00 uur; The Point - Ierse avond met ‘Wiltsje van Paezens’ -  16,5 (19.30 uur) en 6 november (10.00-16.00 uur); It Koartling - tentoonstelling
volièrevereniging ‘de Edelzangers’
Exposities
Tot en met 30 november: openingstijden; gemeentehuis; expositie van Kiki
Brenninkmeijer en Martin Rijpstra - schilderijen met verschillende technieken
Activiteiten die vallen in de periode van 23 november tot 31 december
graag vóór 8 november aan ons doorgeven

Paradyske Wetterrotten Combinatie
(P.W.C.)
Janneke is al zes jaar clubkampioen van
P.W.C. hier in Buitenpost, “het wordt tijd
dat er nieuwe meiden komen die mij een
keer verslaan. Er komt wel concurrentie,
maar die meiden zijn nog niet sterk genoeg. Het is nu afwachten tot januari, dan

Mevrouw Hoekzema-Hamstra
“ik brei voor het vertier, want ik kan niet
met lege handen zitten”
Afgelopen vrijdagmiddag was
het weer een hele drukte in de
grote zaal van Haersmahiem.
Activiteitenbegeleidster Ykje
van der Meer gaf aanwijzingen door de microfoon, er
was geroezemoes en beweging in de zaal: bingo! In de
gangen en op de trappen was
het rustiger en op de tweede
verdieping zelfs heel stil: zou
mevrouw Hoekzema wel thuis
zijn? Ja, toch wel: “Mijn man
wilde dat ik mee ging naar de
bingo, maar ik zei ‘nee’, want
er komt iemand van de krant
en ik vind het leuk om dit
eens te laten zien.” Ze wijst
naar een plastic kist vol met
kleurig breiwerk.
Breien
Mevrouw Hoekzema is al 84 jaar,
maar breit nog heel wat af. Ze
is slecht ter been en al kan ze
zich met een rollator in huis wel
redden, ze komt zelden meer
buiten. Enkele jaren geleden zijn
ze, na een beroerte van haar
man, uit Gerkesklooster samen
naar Haersmahiem gekomen.
Het had om haar anders nog
niet gehoeven, zegt ze, maar nu
is ze toch wel blij dat ze hier zijn.
Haar man, die negentig is, is erg
doof en een gesprek voeren is
moeilijk geworden. ’s Avonds,
als ze na het eten bij elkaar
zitten, is het dan zo stil. Hij leest
graag een boek, maar dat is
niets voor mevrouw Hoekzema:
daar valt ze bij in slaap. Maar
breien doet ze heel graag. Vroe-

ger breide ze al heel wat af voor
de kinderen en dat ze veel ervaring heeft is wel te zien aan het
mooie, regelmatige werk dat ze
nu onder handen heeft. “Ik heb
hier niks te doen, maar ik moet
wat te doen hebben. Ik brei voor
vertier, want ik kan niet met lege
handen zitten. Ik heb zo’n druk
leven achter me. Oorspronkelijk
kom ik uit Drogeham. Mijn man
en ik hadden een groentewinkel
in Gerkesklooster-Stroobos. En
een gezin met vier kinderen. ’s
Avonds moest ik de kamer nog
doen, want daar had ik overdag
geen tijd voor. En ik had ook nog
konijnen! Hoe ik dat allemaal
ooit gedaan heb!”.
Toefke
Nu kan ze het rustig aan doen.
Dus als ze eens een slechte dag
heeft, breit ze niet, maar normaal gesproken pakt ze ’s morgens, ’s middags en ’s avonds
de breipennen een poosje op.
Ze maakt kindermutsen, voor
arme kinderen in Roemenië.
Een model voor jongens en een
ander model voor meisjes, met
een ‘toefke’ er bovenop. Het in
elkaar zetten van de mutsen
en het toefke laat ze aan haar
dochter Klaske over, “want dat
is zo’n Pietje Precies.” Klaske
breit zelf ook, met nog een
paar vrouwen en die brengt
haar ook de wol, want zelf komt
mevrouw Hoekzema niet meer
in de winkel. Ze krijgen allerlei
restanten en restjes toegestopt,
vaak van oudere vrouwen. “Die

oude stumpers kunnen niks
meer en dan brengen ze Klaske
de oude kluutsjes. Die mag jij
wel hebben, zeggen ze. Eens
kwam er iemand met een tas
vol wol en ik dacht: dat is geen
mooie kleur, maar met een paar
andere kleuren erbij werd het
toch weer een mooie muts.”
Nog niet klaar
De kist is nu helemaal vol en
mevrouw Hoekzema zou wel
graag willen dat ze weggingen.
Ze weet alleen niet goed hoe: de
chauffeur van Broersma die ze
voor haar meenam is inmiddels
met de VUT. Toch hoopt ze dat
het gauw een keer gebeurt: die
mutsen hebben een bestemming
en het is leuk om te weten waar
ze terechtkomen. Zolang ze wol
heeft, breit mevrouw Hoekzema
gewoon door: “Klaske houdt me
altijd bezig en dat is een voornaam ding.”
(tekst: Ineke Mooijweer)

Hallo, hier ben ik weer...
Ik ben de schoolkat van ‘de Lichtbron’. Ik heet Grover. Ik heb al eerder in de
krant gestaan. Weten jullie dat nog wel?! Hier sta ik op de foto met Grietje
de Roos. Zij zit in groep 5b van ‘de Lichtbron’. Mooie foto, vinden jullie niet?
Mijn bazinnetje heet juf Margriet. Ik kom ook wel eens op ‘de Mienskip’,
want ik hou veel van kinderen. Maar ik heb niet veel verstand van verkeersregels. Ik kijk niet goed uit als ik de Bernhardlaan oversteek. Dus auto’s:
goed opletten als jullie me zien!!
Groetjes van Grover

Reuny

!

door Janne Oosterwoud

Wat tichter ik by de feesttinte kom, wat lûder wurdt it gûnzjen fan de
hûnderten stimmen.
De greiden binne grien, de tsjerketoer stekt fertroud ôf tsjin de blauwe loft
dy’t him mei wite wolken spegelet yn ’e mar. Dan oerkomt my it feest fan
it weromkennen. “Klaske! Pytsje! Geartsje! Hylkje!” De famkes út it poëzyalbum! Hjoed sjogge wy elkoar as ripe froulju werom. Mar de jierren
hawwe de bân tusken klasgenoaten net útwiske.
Ik genietsje fan de petearen, it waarme gefoel. Tuskentroch sjoch ik
sykjend om my hinne. Soe hy ek komme? Hy hat in spesjaal plakje yn myn
ûnthâld. Dêr is er, en as ús eagen elkoar moetsje krij ik in kleur. De blidens
oer it wersjen is fan beide kanten. Wy rinne in slach om en oerbrêgje de
tiid fan doe nei no. “It is raar útrekke tusken ús, witst noch wol?” “Ik haw
der lang lêst fan hân”. Wat wy eartiids net beneame koenen, bringe wy no
ûnder wurden en falt einlings te plak.

Bloemenboetiek ‘de Utspanning’
geeft workshops

Grote partij gebruikte fietsen

Woensdag 17 november tafel of hangstuk ‘herfst’ prijs  30,00
Woensdag 24 november tuindecoratie.prijs  30,00
Woensdag 8 december guirlande. prijs  30,00
Woensdag 17 december kerststuk. prijs  35,00

waaronder ook jong gebruikt

Aanvang Workshops van 19.30 tot maximaal 22.30 uur.
De Workshops zijn incl. consumptie en materialen. Maximaal 8 personen.
Voor alle bovenstaande workshops kunt u reserveren,bij inschrijving
is  10,00 inschrijfgeld verplicht, dit wordt in mindering gebracht op de
workshop kosten.

dames/heren en kinderfietsen

in de verkoophal achter de werkplaats
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Jaarprogramma Doopsgezinde Gemeente
Het programma staat dit jaar in het teken van de
‘vrede’. Tijdens de startzondag, op 19 september
werd het programma geïntroduceerd. Kinderen van de
zondagsschool lieten ballonnen op. Kerkgangers werden geïnterviewd. Jongeren hadden op straat voorbijgangers geïnterviewd en toonden het resultaat in de
kerk op een beeldscherm. Een zangeres zong toepasselijke liederen. Wie wel eens in de Bijbel leest of uit
de Bijbel hoort lezen, komt al snel tot de schokkende
ontdekking dat in die verhalen veelvuldig sprake is
van geweld. Hoe verklaar je dit en hoe ga je daar mee
om. Bij ook het hedendaagse geweld moeten we niet
alleen denken aan oorlogen maar ook aan geweld op
straat of achter de huisdeur. Ook dat geweld is niet
minder schokkend of bedreigend. Aan dit thema wordt
dit jaar extra aandacht besteed op de zondagsschool
waarbij gesproken wordt over jaloezie (Kain en Abel),
buitensluiten (Zacheus), accepteren, ruimte geven
(Jezus en de kinderen), regels en bevrijding (Intocht in
het beloofde land/Jozua). De diverse avond- en och-

tendgespreksgroepen
zullen
onderwerpen uit
de bijbel behandelen, die met dit
thema te maken
hebben. Ook de
vrouwencontactgroep houdt zich
naast
andere
activiteiten ook
met dit thema
bezig met o.a.
een lezing over
Vredesopvoeding in het gezin. Wilt u meer weten?
Contactpersoon: Ds. W. de Jong tel. 0511-450361. U
bent van harte welkom!
Buitenpost, Julianalaan 14.
(Diensten elke zondag 10.00 - 11.00 uur)

Jonge Agrarische Vrouwen
- Wat is zo leuk aan het (samen)leven met een agrarisch ondernemer?
- Wat kan eventueel jouw rol zijn binnen het agrarische bedrijf?
- Een veearts legt een bepaald onderdeel van zijn dagelijkse praktijk uit
- Wat houdt het ‘mestbeleid’ in?
- Wil je wel eens een kijkje nemen bij fouragehandelaar. Of bij een collegaboer, die ook een ‘mini-camping’ runt en bovendien kinderfeestjes
organiseert?
- Hoe combineren andere vrouwen ‘studie’ - ‘arbeid’ - ‘zorg’?
Ook is het mogelijk (tegen gereduceerd tarief) cursussen te volgen, bijvoorbeeld boekhouden of bestuursvaardigheden.
Klinkt dit interessant?
Wil je niet álles van het boeren-vak weten, maar wel mee kunnen praten
als je omgeving er over praat? Dan is Jonge Agrarische Vrouwen Achtkarspelen e.o. echt iets voor jou!
Wij zijn een groep van ± 18 meiden uit Achtkarspelen, in de leeftijd van
20 tot 35 jaar. Meestal zijn het partners van melkveehouders, een aantal
komt omdat ze de onderwerpen gewoon interessant vindt.
We komen jaarlijks ± 8 keer bijelkaar (incl. excursies). De lokatie is altijd in
onze eigen regio. Je zult zien dat je heel veel herkent in elkaars verhalen
en dat je steeds weer wat opsteekt.
Bel ons, stuur een mailtje of kom gewoon ‘s langs! Onze eerstvolgende
bijeenkomst is op ma. 20 september a.s. bij Piersma (Café Landzicht) in
Surhuizum. Gevolgd door 18 oktober en 15 november.
Contactpersonen: Tine v/d Veen-Vlasma, Surhuizum (0512-351395
/ tvdveen001@hetnet.nl), Carin Roorda, Buitenpost (0511-544500),
Rikstje Wiersma, Augustinusga (0512-352736) of Gerda Bijlsma-Smits,
Gerkesklooster (352692).

Binne Lutje en Boaite Post
Een paar verkleurde blaadjes
dartelen met een zacht herfstwindje door de grijze rookwolken die Boaite omhoog stuurt.
“Hoe lang woon je hier?”, vraagt
deze plots aan Binne. die zit te
knikkebollen. “M’n hele leven”,
antwoordt deze. “En wou je nou
nooit weg?”, vraagt Boaite er
overheen. “Tsja”, zegt Binne, “toen
ik in de twintig was, toen had ik
wel de kriebels. Maar ik was net
getrouwd, en in de krant stond
‘Buitenpost wordt stad’. Vrouwlief
zei toen, ach laten we hier ook
maar blijven”. Boaite knikt, “ik zei
toen ook wel, nog een paar jaar,
en we winkelen hier net als in de
grote stad: Hema in de Kerkstraat,
C&A op de Bakkershoek”. Binne
glimlacht: “ja, het heeft wat meer
tijd nodig, het stond vorige week
nog in de krant. Zouden we het
winkelcentrum nog meemaken?”.
Boaite antwoordt nadenkend:

“Het is allemaal kansberekening. Tien jaar terug zeiden ze
van “het duurt nog twintig jaar”,
als we nou daar vanuit gaan; we
zijn nou zeventig, dan tachtig, en
kunnen we met de rollator over
de Voorstraat flaneren. Volgens
mij is de kans voor ons om tachtig
te worden fifty-fifty, dus... Maar
als ze de rondweg nog een paar
jaar uitstellen - het geld, bezwaarschriften - dan ziet het er minder
uit”. “Zit wat in”, zegt Binne, “dus
drie op tien?”. Boaite zucht: “ik
weet niet, dan heb je nog de
economie. Als ze korten op de
AOW en ziekenfonds, moeten
we misschien ook weer wat jaren
inleveren. Aan de andere kant als
de wetenschap nou snel met wat
verjongingsmedicijnen komt, dan
staat het er weer wat beter voor”.
Binne schudt zijn hoofd: “maar jij
rookt, dan wordt het voor jou 2 op
10”. Boaite kuchelt: “en jij dan met
je suiker, en vorige week was je
nog zo benauwd, de kansen staan
voor jou niks beter, maat”. Binne
lacht spottend: “Maar mijn pake
werd 92 en heit werd 94, die van
jou haalden de 80 niet eens; dus ik
maak sowieso meer kans. En ik zit
op bejaardengymnastiek:10 keer
rekken - 10 keer strekken en zo
- drie keer in de week! Je moet er
ook wat voor over hebben”. Boaite
geeft het op: “het wordt mij te ingewikkeld”, en trekt weer aan z’n
sigaar. De herfstzon kleurt oranje.

Cursus Djembe nu ook
op donderdagavond
Vanaf 30 september is er, op veler
verzoek, ook op donderdagavond
de mogelijkheid gecreëerd om in
Buitenpost kennis te maken met
West-Afrikaanse percussie. Percussionist Khadim Mbaye geeft
naast de al lopende cursussen op
woensdagavond vanaf volgende
week ook djembe-les op de donderdagavond. Khadim Mbaye is
geboren Griot, ofwel muzikant. Hij
komt uit een familie van muzikanten, theatermakers en zangers. Zo
ging Khadim dus ook al op jonge
leeftijd aan de gang met een blik
en een stok en zijn eerste instrument was geboren. Later richtte
hij met zijn broer en een aantal
andere muzikanten de groep
‘Yankadi’ op, wat iets betekent als:
”Kom hier, hier klinkt het goed.”
De Djembe is een traditioneel
instrument dat vroeger, en nog
steeds trouwens, bespeeld wordt,
bijvoorbeeld tijdens bruiloften,

doopfeesten en bij begrafenissen.
Elke gelegenheid heeft zijn eigen
specifieke traditionele ritme.
Sinds vorig jaar geeft Khadim
cursussen Afrikaanse percussie
in ‘de Schakel’ in Buitenpost. De
lessen bestaan dan ook uit het
aanleren van traditionele ritmes
afgewisseld met de moderne interpretaties van de meester zelf.
Er wordt aandacht besteed aan
de techniek, aan luisteren naar
elkaar, ofwel samenspel, en indien
mogelijk aan zang. Om djembe te
spelen hoef je geen noten te kunnen lezen, alleen zoals Khadim
altijd zegt: “te kunnen of leren
voelen”. Mocht U nu nieuwsgierig
zijn geworden en het eens willen
proberen en beleven dan hebt u
donderdag 30 september de kans.
Dan staan er om 19.00 uur djembees voor u klaar in ‘de Schakel’.
U bent van harte welkom op de
gratis proefles. Pas als u het zelf
een keer hebt gedaan kunt u voelen wat ritme met u doet!
Voor meer informatie kunt u bellen
met Khadim of Frederique Mbaye:
050-3119899 of 06-28726008

Voedselinzameling voor Oost-Europa
Voor de negende keer alweer wordt in
Buitenpost in de periode van 31 oktober
tot en met 7 november de Nationale
Voedselactie gehouden, georganiseerd
door de hulporganisatie van ‘Dorcas Hulp Nederland’ (www.dorcas.nl).
Ook binnen de Protestantse kerk van Buitenpost (PKN) willen we ons
inzetten voor de allerarmsten in Oost-Europa door samen voedsel in te
zamelen. De economische situatie in veel Oost-Europese landen blijft
slecht. Vooral bejaarden, alleenstaanden en invalide mensen hebben
het niet gemakkelijk. Het is voor velen een strijd om te overleven. Door
het aanbieden van een voedselpakket tijdens de winterperiode kunnen
wij de grote problemen bij veel mensen iets verlichten. De bedoeling is
deze: we vragen u één of meer van onderstaande producten te kopen en
die in te leveren. Al uw producten worden samengevoegd tot een pakket,
die persoonlijk door ‘Dorcas Nederland’ in Oost-Europa wordt afgeleverd!
Verleden jaar werden er meer dan 46.000 pakketten landelijk verzameld.
We hopen, dat u met ons meedoet en de actie opnieuw tot een succes
maakt!
De producten zijn:
3 pakjes droge soep
1 pakje cacao
1 pakje droge kruidenmix
2 pakken suiker (1kg)
1 pak/doos brinta e.d.(ontbijt)
2 doosjes (vruchten)thee
1 pak theebiscuit
3 pakken macaroni (of andere pasta)
1 fles (plastic/blik) limonadesiroop
1kg (jodiumhoudend) zout
2 plastic 1 ltr. flessen zonnebloemolie 1 pot jam
1 blik groenten 800 gram
1 pak kaarsen (2 à 3 stuks)
1 blik witte/bruine bonen 800 gram 2 tandenborstels
1 blik vruchten 800 gram
1 tube tandpasta
2 kg gebroken rijst
(in verband met douanevoorschriften a.u.b.
geen andere producten inleveren!)
U kunt uw producten afleveren bij: M. Rispens, Marconistraat 4 (industrieterrein). Mocht u wel mee willen doen maar niet in de gelegenheid zijn de
producten af te leveren, belt u dan gerust 541331 (M. Rispens), 544449
(G. Voolstra), 543001 (T. Coehoorn) of 541226 (J. Slofstra). Wij zorgen
dan ervoor dat het op de juiste plek komt!
de diaconieën van de Protestantse kerk Buitenpost (PKN)

Viswijvenkoor op alleengaanden-middag
Het bekende viswijvenkoor Grietje Sprot uit Hindeloopen gaat optreden
op de alleengaanden-middag op zaterdag 6 november om half vier ’s
middags in de Schakel. De leden van het koor, zo kondigen ze aan, zijn
opgegroeid aan de waterkant. ‘We houden van vis en van zingen en zo is
het gekomen,’ zo vertellen ze. Eind 1993 is het koor opgericht. In het repertoire staan liedjes over vis, over de zee, over vissers en zeelui en niet
te vergeten over de liefde, vreugde en verdriet. De koorleden begeleiden
zichzelf onder andere op de accordeon, fluit en trekzak. Ze dragen werkkleding, zoals die ook door de vissersvrouwen rond 1920 in de verschillende Nederlandse kustplaatsen werd gedragen. Het is originele kleding
waarover de benodigde informatie werd verzameld in musea. Elk koorlid
verbeeldt een plaats, niet alleen in kleding, ook wat de naam betreft.
Plaatsen en namen als Jochine uit Paesens-Moddergat, Ariaantje uit Wieringen en Jikkemien uit Arnemuiden komen bij het koor weer tot leven.
Tineke Kuipers van het koor: ‘We dragen de historische werkkleding
echt zoals het hoort, dus geen synthetische stoffen en geen moderne
sieraden. Droegen de vrouwen vroeger 3 rokken, dan dragen wij die ook.’
Veel kledingstukken zijn oorspronkelijk en ook echt door vissersvrouwen
gedragen, andere dingen zijn authentiek nagemaakt. Bij elk kostuum worden de attributen gedragen behorend bij de taak die de vissersvrouwen
vroeger hadden. Elk lied is eigenlijk een klein toneelstukje, omdat elke
vissersvrouw een bijverdienste had. De een is pierensteekster, de ander
vent met vis, lamsoor, zeep of negotie en weer een ander lust graag een
borreltje en dat leidt tot hilarische taferelen tijdens hun optreden.
Grietje Sprot heeft overigens echt bestaan, al heette ze niet echt Sprot.
Dat was haar bijnaam. De oprichters van het viswijvenkoor vonden het
een prachtige naam voor hun koor. Ze beginnen steevast hun optreden
met een lied op de melodie van het bekende ‘Mossels’ over visventster
Molly Malone. Liedjes als ‘Sang fan in seemansfrou’, ‘Famke út tûzen’,
‘Wie wil er mee naar Wieringen varen’ of ‘Een meisje dat van Scheveningen kwam’ nodigen uit tot meezingen. De 24 leden van Grietje Sprot zijn
graag geziene gasten tijdens haven- en straatfestivals en visserijdagen.
Op 6 november komen ze dus naar Buitenpost om de alleengaandenmiddag voor 55-plussers en ouderen op te luisteren. Het belooft een
spectaculair optreden te worden, dat u niet mag missen. Er wordt gezorgd
voor een broodmaaltijd. Ook niet-gemeenteleden zijn van harte welkom
(wel even tevoren aanmelden via tel. 0511-542352).
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Stichting Sociaal Cultureel Werk ‘It Koartling’
Schoolstraat 31
9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214

(Onder voorbehoud)

Tekenen
en/of schilderen
voor de jeugd

Beheer: Arjen Heidbuurt
Jongerenwerker: Daphne Mason, telefoonnummer Achtkant, Surhuisterveen
Cursuswerk: Lidy Plantenga 0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen 0511 543445
Kinderwerk: Ylse Veenstra 0511 540109

Tekenen en schilderen
voor volwassenen is al
jarenlang een vast onderdeel van het cursusaanbod. Maar ook voor jongeren willen wij het mogelijk
met onder professionele
begeleiding creatief bezig
te zijn met potlood of penseel. Bij voldoende belangstelling willen wij graag
een teken- of schildercursus voor jongeren vanaf 9
jaar aanbieden.

Kinderwerk-activiteiten
22 oktober - Theaterkaravaan

in samenwerking met welzijnsorganisatie ‘het Achtkant’
komt dit jaar poppentheater Jojo met de voorstelling
‘Flip de Wonderkip’ langs.
Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar.
Tijd: 2 uur; entree is  1,-

11 november - Lampionnenkeuring

Jeugsoos It Koartling is weer open
Vanaf 22 september is jeugsoos it Koartling alweer open. De
jeugdsoos is voor de leeftijdsgroep van 12 t/m 15 jaar. Hieronder
vind je de openingstijden en wat er allemaal te doen is.

Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Scholierencafe
Deze middag staat in het teken van gezelligheid, schoolervaringen uitwisselen, relaxen, eventueel huiswerk maken (als daar
behoefte aan is), of bijv. muziek luisteren, tv kijken, darten, tafeltennissen, spijkerslaan, potje kaarten enz...

Woensdagavond 19.00 - 22.00 uur
Filmavond
Elke woensdagavond draait er een film en na afloop wordt er
muziek gedraaid.
September - Actiefilms
Oktober - Comedy films
November - Horrorfilms
December - Romantische films

Vrijdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Scholierencafe

in samenwerking met
middenstandsorganisatie BUVO.
Tijd: van vijf uur tot zeven uur;
kosten: gratis

De inhoud van de cursus
wordt afgestemd op de
behoefte van de deelnemers. Verschillende technieken en uitingsvormen
zijn dus mogelijk.

12 november - Kinderdisco en
spijkerbroekhangen voor groep 5 en 6

start:
bij voldoende aanmelding;
10 lessen; woensdag
15.30-17.30 uur;
Kosten:  50,00
(inclusief materiaal)

Tijd: half acht tot half negen; entree:  0,50

19 november - Kinderdisco en
spijkerbroekhangen voor groep 7 en 8

Tijd: half acht tot negen uur; entree:  0,50

opgave en inlichtingen:
J. Kronenburg, tel. 542024

Met z’n alle het weekend inluiden, relaxen na een zware schoolweek, of bijv. dartcompetitie, tafeltenniscompetitie, spijkerslaan
competitie, tv kijken en muziek luisteren enz.

Vrijdagavond 19.00 - 22.00 uur
Disco
Deze avond staat muziek en gezelligheid centraal. Voorbeelden
van thema’s: trance, top 40 muziek, hardcore, R&B, karaoke, zelf
muziek maken, streetdance, breakdance enz.
Kom eens een kijkje nemen !!
Groetjes, Daphne, jongerenwerker,

‘Maskelyn’: voor elk wat wils.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs wordt
ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus in The Readshop
(Nijenstein 7) voor vrijdag 12 november.
Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar
beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. De letters
mogen meer dan eenmaal gebruikt worden.
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HAGELSLAG
JAGER
JAS
KLEDING

KNIE
PUDDING
VAANDEL
VERMAAK

Volgens
voorzitter Foppe de
Vries is dat ook
de
gedachte
achter stichting ‘Maskelyn’, die Buitenpost elk jaar een gevarieerd cultuurprogramma voorschotelt. “We
hebben de stichting genoemd naar
het
radioprogramma
‘Maskelyn’,
waarin muziek voor iedereen wordt
gedraaid. Dat is ook precies wat we
willen uitdragen”, vertelt de Vries.
“Op cultureel gebied voor iedereen
iets organiseren. Zorgen voor een
mooie mix van cabaret, dans, muziek en toneel. We hebben een heel
gevarieerd publiek. Ieder heeft zijn
eigen interesse: de een houdt van
Reboelje, de ander van Tsjechische
volksmuziek.”
Voor de vierde keer heeft ‘Maskelyn’
een programma samengesteld voor cultuurminnend Buitenpost. Hoogtepunten
moeten dit jaar de cultuurtocht en het
optreden van de Friese troubadour Piter
Wilkens worden. De cultuurtocht is voor
het eerst in het programma opgenomen
en is een eigen initiatief van de stichting.

WATER
WATERVAL
WINDVLAAG
ZEEVOGEL

Er wordt een route van vijf kilometer
gelopen die de deelnemers langs alle
trekpleisters van Buitenpost voert. Bij
deze locaties, onder andere de doopsgezinde kerk en de oude trouwzaal in het
gemeentehuis, wordt halt gehouden en
kan er worden genoten van een tentoonstelling of een lezing. De Vries verwacht
een grote opkomst. “De wandeltocht in
de feestweek was ook een succes en dit
is weer iets nieuws; een mooie wandeling in combinatie met cultuur. Maar ja,
het staat of valt met het weer. Dat blijft
afwachten.”
‘Maskelyn’ is ontstaan uit een gevoel van
onvrede over het cultuuraanbod in Buitenpost. De Vries: “Om een mooie voorstelling te zien moesten we in het verleden altijd naar Drachten, Leeuwarden en
Kollum. En altijd kwam ik daar dezelfde
Buitenposters tegen. Met twee andere
dorpsgenoten ben ik gaan brainstormen
over de mogelijkheid zoiets op kleine
schaal in ons dorp te kunnen opzetten.
We wilden gaan voorzien in de behoefte
aan cultuur die was ontstaan.Vooral door
goede medewerking van de middenstand
en de Point, is het mogelijk geweest de
stichting op te zetten. Zonder geld ben
je nergens. Dan kun je geen goed programma samenstellen.”
In het eerste jaar werden er acht programma’s aangeboden en deze werden
goed bezocht. Sindsdien kan ‘Maskelyn’
een succes genoemd worden. “We krijgen steeds meer naamsbekendheid en
de voorstellingen worden altijd goed
bezocht. Door de goede kaartverkoop
krijgen we meer financiële armslag en
zijn we in staat programma’s met meer
kwaliteit aan te bieden.”

Oplossing prijspuzzel september:

De puzzel in het juninummer heeft 25 correcte inzendingen opgeleverd. De oplossing
luidde: CHINA GARDEN. De winnaar is J. Laanstra, Parcours 23. Hierbij danken wij de
sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.
...Piter Wilkens op 29 januari moet één
van de hoogtepunten van het nieuwe
seizoen worden...
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15 oktober
is geopend:
de PC-DOCTOR
Voor:
- al uw computerproblemen
- nieuwe en gebruikte
computers, printers,
enzovoorts
- Web-design en
Internetcafé
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 8 -

door Dirk R. Wildeboer

Dure klompen
8 november 1916, Buitenpost - Het dorp
Buitenpost is thans verrijkt met een tweede
klompenmakerij, welk bedrijf door den
heer Johs. Kramer wordt geëxploiteerd.
Men wil de oprichting dezer onderneming
toeschrijven aan een ernstige concurrentie. “t Is ook verschrikkelijk hoe in dezen tijd voor het artikel klompen hooge prijzen
worden bedongen”.
“Vooral des Zondags...”
17 oktober 1914, Surhuisterveen - “Bij eenen weduwe met twee
dochters in de Omloopsterheide onder Surhuisterveen, waar dan
ook nog een meisje van de Kaleweg onder Doezum kwam, was
vooral des Zondags een groote toeloop van ‘t jongere sterke geslacht. Zondags j.l. was ‘t zoo erg, dat de politie-agenten Schepel
en Brouwer huis en hof moesten ontruimen, en de orde handhaven”.
“Twee vette varkens...”
15 februari 1901, Dantumadeel - “De dag waarop het huwelijk
van onze geëerbiedigde koningin is voltrokken zal voor de armen
van Rinsumageest en Sijbrandahuis lang in gezegend aandenken
blijven. De armvoogden hadden een som van 78 gulden van het gemeentebestuur ontvangen, van de doopsgezinde gemeente te Dantumawoude ook een aanzienlijke gift en giften van anderen. Voor
dit geld werden twee vette varkens en vier mud groene erwten aan
de armen der beide dorpen uitgedeeld. Ongeveer 100 huisgezinnen
hebben hiervan genoten. Ook werd op den volgenden dag door de
diakenen der Gereformeerde kerk alhier, een ruime voorraad turf
uitgedeeld aan ruim 85 huisgezinnen, geheel zonder onderscheid
van godsdienstige richting”.
“Opwindende lectuur...”
1 september 1920, Akkerwoude - “Het blijkt thans dat door de
jeugd te Broek onder Akkerwoude veel opwindende lectuur, zooals
‘Lord Listers’ en consorten wordt gelezen. Men zoekt verband tusschen de daar den laatsten tijd voorkomende ernstige vergrijpen
aan de maatschappelijke orde door jeugdige personen gepleegd”.
“Snelheidsmonster”
13 november 1912, Veenwouden - Dezer dagen heeft dr. Dons
te Veenwouden een nieuwe auto aangeschaft. Maakte hij anders
gebruik van paard en rijtuig, om zijn patiënten te bezoeken, deze
wenscht hij thans van de hand te doen. Het paard is reeds van
eigenaar verwisseld. Zo heeft dan het eerste ‘snelheidsmonster’ ten
behoeven van de dokterspraktijk zijn intrede gedaan. Wie weet of
niet spoedig meerderen volgen.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1947, die woonden in Buitenpost
5 januari: Klomp, Idsge, oud 67 jaar, landarbeider, wedv. van de
Vries, Grietje
14 januari: Bijker, Aafke, oud 6 maanden, d.v. Bijker, Andries, timmerman en Zijlstra, Sjoukje
16 januari: van der Woude, Antje, oud 80 jaar, wed. van Zwart,
Fokke
28 januari: Boersma, Aaltje, oud 59 jaar, e.v. de Vries, Pieter
3 februari: Mulder, Sjoerd, 66 jaar, e.v. de Vries, Trientje
10 februari: Stuiveling, Pieter, 75 jaar, e.v. Tiel, Johanna Rebekka
20 februari: Douma, Sijtske, oud 73 jaar, e.v. Adema, Klaas
22 februari: Reitsma, Sjoerdje, oud 1 jaar, d.v. Reitsma, Pieter,
landarbeider, en van: van der Meulen, Pietrikje
23 februari: Rinsma, Trijntje, oud 72 jaar, e.v. de Haan, Sijtze
18 maart: de Vries, Wijtske, oud 80 jaar, e.v. van der Heide, Wijger

Normen en waarden - ouderen gehoord
In het februarinummer van
De Binnenste Buiten, schreven wij dat wij aandacht wilden besteden aan het maatschappelijk actuele onderwerp ‘Normen en waarden’.
Na een drieluik over het vak
Normen en Waarden op basisschool ‘De Lichtbron’ is het
nu de beurt aan normen en
waarden onder ouderen. Wij
spraken met de heer Van der
Boon en mevrouw Faber. Zij
wonen in het Haersmahiem.
Faber is 86 jaar en is geboren in Buitenpost. Van der
Boon komt oorspronkelijk uit
Twijzelerheide. Hij is 69 jaar.
Beide wonen met plezier in
het Haersmahiem. Faber heeft
een uitgesproken mening. Ze is
goed op de hoogte van wat er
gebeurt in Nederland. Ze kijkt
veel televisie en volgt op die
manier de veranderingen in de
maatschappij. “Het valt mij op
dat jongeren op jonge leeftijd
al goed hun gevoelens kunnen
verwoorden en dat ze erg vrij
zijn. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden in de maatschappij
fantastisch. Toch heb ik heel
veel respect voor de jongeren.
Hoe ze proberen zich te redden
in deze maatschappij, ondanks
dat het ze nu bijvoorbeeld tegenzit met de werkloosheid.”
Leiding
Van der Boon vindt de maatschappij best wreed. “Vroeger
hadden de jongeren meer
respect. Je wist wie je voor je
had. De politie was de politie,
de dominee de dominee, en de
schoolmeester was de schoolmeester. Nu heet die persoon
Piet of Jan. Wij daagden ze ook
wel eens uit, maar er volgde
dan wel straf en dan wist je
heel goed wie je voor je had.
Nu werkt dat niet meer zo.”
Volgens Van der Boon moet
een kind leiding hebben. “Tegenwoordig doen veel kinderen
vaak hun eigen zin. Van huis uit
hebben de ouders veel invloed,
maar dan worden de kinderen ouder en dan zijn ze vrij.
Vroeger was er meer discipline.
Dat is volgens mij goed voor de
maatschappij, dat mis ik nu. Nu
zegt de ene ouder: de meester
is de baas en de andere ouder
zegt: de meester moet van mijn
kind afblijven. Zo weet het kind
niet waar het aan toe is.”
Losbandig
“Vroeger was er geen televisie en geen radio. Er was veel
meer armoede. Bij winterdag
kwam er om een uur of 5 een
klein pitje op tafel en dan deden we een spelletje, want de
grote lamp mocht nog niet aan.
Nu heeft iedereen zijn eigen
bezigheden. Ouders brengen
kinderen naar sport, muziekles
en andere hobby’s. Vroeger was
dat niet zo. Toen zorgde de armoede voor saamhorigheid en

was er een groter een huiselijk
gevoel”. Van der Boon heeft die
tijd niet gekend. Hij is volgens
Faber duidelijk van een ‘jongere
generatie’. Hij herinnert zich
nog best dat zij vroeger ook
wel wat losbandig waren. Van
der Boon: “Vroeger dronken wij
ook wel, en ook wel teveel hoor!
Maar nu gaan ze al met 13 of 14
jaar naar de disco en dat was
vroeger absoluut niet aan de
orde. En ja, dan komen de gevaren met drugs en dergelijke
wel erg dichtbij en sommige
kinderen ervaren dat als stoer.
Ook vroeger waren er ook wel
‘groepen’ die tegenover elkaar
stonden. Toen was het allemaal
op kleine schaal. Wij wisten
niet beter met onze welvaart.
Wij konden toen helemaal geen
drugs of drank kopen. We waren erg blij als we een rijksdaalder kregen en dan gingen we
sparen voor de volgende week
voor een feestje. Nu is alles op
grotere schaal. Nu is de wereld
veel groter. Vroeger wisten de
ouders wel ongeveer waar de
kinderen waren. Nu gaan ze
met de auto weg”.
Verwachtingen
Faber: “Als ik de televisie aan
heb, denk ik wel eens: waarom
worden kinderen soms zo moeilijk? Soms komt dat vanuit huis,
maar ik denk dat het ook komt
omdat er teveel van een kind
verwacht wordt. Vroeger was
het zo dat als een kind niet
leren kon, dat hij dan bakker,
slager of iets anders werd. Handenarbeid was toen heel nuttig.
Nu is heel veel handenarbeid
vervangen door machines. Nu
verwachten mensen vaak teveel van de kinderen, ongeacht
of ze het kunnen of niet. Als je
in deze maatschappij wat wilt
bereiken, moet je zeker tot je
twintigste doorleren. En wat
krijg je dan: dat jongeren teveel
moeten leren en daar niet goed
mee om kunnen gaan, omdat ze
niet geaccepteerd worden zoals
ze zijn. En dan gaan ze de verkeerde kant op.

Wereld apart
Als het over normen en waarden gaat, gaat het vaak over
de jongeren. Wat dat betreft
leven de ouderen in een apart
wereldje. Zij komen vaak niet
meer buiten. “Wij horen niets
over drank en drugsproblemen
in Buitenpost. De ‘echte’ problemen zien wij op tv, bijvoorbeeld
het zinloos geweld in Leeuwarden,” aldus Van der Boon. Voor
ouderen gaan de normen vaak
over etiquette en dan voornamelijk het omgaan met elkaar.
Faber en Van der Boon geven
aan daar vooral nu mee te maken te hebben. Faber: Ik heb
wel eens meegemaakt dat ik ’s
avonds laat nog tv zat te kijken.
Het was al tegen 12 uur en er
kwam een zuster binnen en
die zei: we moeten maar naar
bed. Ik zei: Nou dan gaat u alvast maar! Ik kom wel later. Ik
voelde me toen wel wat betutteld. Zo gaan ze soms wel met
ons ouderen om. Ik probeer de
jonge mensen met respect te
behandelen en dat verlang ik
andersom ook.” Van der Boon
is het daar mee eens: “Het is
discriminerend om ouderen
niet in hun waarde te laten. Wij
horen er ook bij. Soms wordt
voor ons beslissing genomen,
ook al kunnen wij dat best zelf.
Dan zijn de fatsoensnormen ver
beneden peil. Faber: “Dan moet
ik er voor strijden, want ik laat
me niet in een hoekje drukken. Als het tegenzit, moet je
vasthouden aan je normen en
waarden. Dat geldt vooral voor
de jongeren van nu, nu het Nederland wat tegenzit. Ik vind
het daarom een moeilijke tijd
voor de jeugd om in het gareel
te blijven en dan heb ik respect
voor de jongeren die dat volhouden. Die de strijd aan gaan.
En dan is het wat ons betreft
heel anders.”
Volgende maand schrijven we
over normen en waarden onder
kinderen.

...Mevrouw Faber en de heer van der Boon... (foto: redactie)

De kopijbus hangt op uw bijdrage te
wachten in ‘The Readshop’
Deze foto uit het gemeente-archief dateert van juli 1964. Eigenaar/bewoner
was destijds K. Vaatstra. Nadien volgde afbraak en op deze locatie werd
door H. Drahm een nieuwe woning gebouwd. Het adres is nog gelijk, te
weten Oude Dijk 5, Buitenpost.

Stel ons op tijd op de hoogte van
‘alles wat er in Buitenpost speelt’

