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Van buiten naar binnen
Zes-en-vijftig nummers maal 2200 exemplaren is 123.200 keer een klepperende brievenbus.

We kunnen terugkijken op vijf jaar ‘De Binnenste Buiten’.

Van de rreererrer ddaadaddad ccttiitittit e

 In dit 
 nummer:

 Raadsfractie
CDA op bezoek

 Sportkoppen:
Auke v.d. Horn

  In: 
de muziekschool

 Verslag van de
jeugdvogelwacht

 Actief: het
Inlooppastoraat

Raadsfractie CDA liet zich informeren door PBB
In het werk van Plaatselijk Belang Buiten-
post zijn er vanzelfsprekendheden die toch 
niet gebeuren. Het bestuur heeft regelmatig 
contact met anderen. Allereerst met de eigen 
leden en dorpsgenoten natuurlijk. Daarnaast 
met andere belangenorganisaties, zoals de 
BUVO of Federatie van Plaatselijk Belangen 
in Achtkarspelen. Ook is er een vast contact 
tussen PBB en het college van B&W. Maar 
de mensen met de doorslaggevende stem 
in veel gemeentelijke- en dorpszaken, de 
raadsleden, ontbreken vreemd genoeg in dit 
rijtje. En dit zijn nou net de meest geëigende 
mensen om even aan de jas te trekken. Ge-
lukkig is het contact met de raadsfractie van 
het CDA een uitzondering daarop.

Al enkele jaren neemt deze fractie het initiatief 
om rond te kijken en zich te laten informeren in 
de verschillende dorpen van Achtkarspelen. Een 
overleg met het plaatselijk belang is een vast on-
derdeel daarvan. Maandag 15 november ontvin-
gen zeven fractieleden een even grote delegatie 
van PBB op de late namiddag in ‘de Schakel’. 
PBB-voorzitter Maaike Dotinga ontbrak vanwege 
een plotselinge ziekenhuisopname. Fractievoor-
zitter Joop Wolters gaf in een inleidend woord 
het belang aan dat het CDA hecht aan goed 
contact in de dorpen, en vermeldde dat men net 
een bezoek aan zorgcentrum ‘Haersmahiem’ 
en gevelbedrijf ‘Sédyk’ achter de rug had. De 
CDA’er wees ook op zaken die sinds het laatste 
gesprek in maart 2003 een goed vervolg hadden 
gekregen - bijvoorbeeld het Stationsplein -, maar 
ook op nog steeds hangende kwesties.

Winkelcentrum en dorpsontwikkeling
PBB had zich ditmaal op de ontmoeting degelijk 
voorbereidt met een lijst gesprekspunten die er 
niet om loog. De eerste twintig minuten hield 
Auke Attema opnieuw een pleidooi voor de 
verdere ontwikkeling van het winkelcentrum van 

Buitenpost. Uit een recente uitlating van wethou-
der Van der Veen is gebleken dat de gemeente 
het fi nancieel niet ziet zitten om snel met het cen-
trum van ons dorp aan de slag te gaan. Midden-
standsvereniging BUVO heeft inmiddels protest 
aangetekend, maar ook PBB heeft haar ontevre-
denheid laten merken. De fractieleden lieten blij-
ken oog te hebben voor de situatie maar gaven 
ook aan dat ‘de urgentie voor de verdere ontwik-
keling ook uit het dorp moet komen’. Hoewel er 
al verschillende ideeën zijn gepresenteerd, ligt 
er nog steeds niets echt concreets op tafel: dat 
bevordert een vervolg niet. De projectontwikke-
laar speelt ook een belangrijke rol hierin. Wolters 
gaf hierover aan: “misschien kan het geen kwaad 
deze wat meer te aan te zetten tot actie; dit zou 
bijvoorbeeld door de wethouder kunnen gebeu-
ren”. Per saldo stelden de CDA’ers dat het dorp 
ook zelf ‘een stuwende rol’ moet spelen bij haar 
ontwikkeling; een advies dat door PBB onder-
streept genoteerd werd.

Bewegwijzering en ouderenhuisvesting
PBB legde daarna nogmaals de wens op tafel 
om eindelijk goede bewegwijzering in het dorp 
gerealiseerd te krijgen. Als grootste woonplaats 
in de gemeente (sinds kort weer) is het raar dat 
het voor ‘mensen van buiten’ soms een hele klus 
is om hier de weg te vinden. De CDA-fractie 
vertelde te weten van dezelfde vraag uit andere 
dorpen, maar niet waar nu de prioriteiten liggen; 
men zal dit voor ons nagaan. De problematiek 
van de ouderenhuisvesting, iets wat in de ko-
mende 30 jaar snel nog nijpender zal worden, 
werd door beide partijen onderkent. Een deel 
van de oplossing kan men misschien in de bouw 
van meer ‘levensloopbestendige’ woningen vin-
den - dit zijn huizen die voor alle leeftijdsgroepen 
geschikt zijn.

Veiligheid, jongeren en skatebaan
Een nadrukkelijk punt vormde het item veiligheid, 

skatebaan en jongeren. Hier werd nadrukkelijk 
door het CDA het grote belang aangetekend van 
de eigen inzet die het dorp  daarbij moet plegen. 
Men weet, ook bij de politie, over de ontevreden-
heid die er soms is over het optreden van de 
politie. Maar het is goed te beseffen dat vaak 
melding en aangifte van niet toelaatbare zaken 
achterwege blijft. En dat is juist zo belangrijk. 
Zeker ook wat de nadrukkelijke aanwezigheid 
van bepaalde jongeren in het straatbeeld betreft. 
“Soms krijgen deze de indruk dat ze op straat al-
les kunnen maken, maar voor ons staat als een 
paal boven water dat de straat van iedereen is en 
blijft”, benadrukte CDA’er Tsjikke Krol. De actieve 
houding van de burger is hierin onmisbaar. Net 
zo goed als het maken van goede afspraken dat 
is - een punt dat bij het onderwerp ‘skatebaan’ 
onder de loep genomen werd. Het CDA heeft 
in deze kwestie mee het voortouw genomen 
vertelde Buitenposter Filippus Roorda, onder 
het beding van een proefperiode: “Daar gaan we 
alle betrokkenen aan houden, het verloop van de 
gang van zaken in dat half jaar is bepalend voor 
een defi nitief besluit hierover”.

Tot besluit
Daarmee was de tijd op. Het vooraf afgesproken 
uur voor overleg was natuurlijk te kort om alles 
diepgaand te bespreken, maar Wolters gaf aan 
een nuttig en vooral prettig gesprek gehad te 
hebben. Een mening die door PBB gedeeld 
werd. In de slotopmerkingen werd de hoop uitge-
sproken in de toekomst te blijven praten. Zeker 
wat Plaatselijk Belang betreft is dit een uitdruk-
kelijke uitnodiging, ook naar andere partijen in 
de gemeenteraad. Tijdens gesprekken als deze 
kan PBB optimaal haar eigen rol spelen: infor-
meren over en het bepleiten van het algemeen 
belang van Buitenpost.

Lustrum 

Onze eerste uitgave was in 
november 1999, nu dus vijf 
jaar geleden. Dit betekent dat 
wij ons eerste lustrum kunnen 
vieren. Ons eerste nummer 
begonnen we met twaalf pa-
gina’s, in de verhouding van 
acht advertentiepagina’s op 
vier pagina’s tekst. Nu hebben 
we meer redactionele pagina’s 
dan advertentiepagina’s. Toen 
we begonnen, zaten er twee 
mensen achter de dorpskrant 
en was er was slechts één cor-
respondent. Nu zijn er, naast de 
redactie, meer dan tien corres-
pondenten. We denken dat de 
dorpskrant toch iets bij heeft 
kunnen dragen: zo denken we 
aan de feestweekcommissie. 
Daarnaast hebben we van het 
begin af aan geschreven over 
speelplekken. Deze zijn op veel 
plekken van de grond geko-
men. Daar zijn we heel blij om. 
Organisaties zoals Maskelyn 
en Het Behouden Huis hebben 
steun gekregen van de dorps-
krant. Voor Buitenposters, door 
Buitenposters. Toen de eerste 
kranten in de bus lagen hoor-
den we van veel kanten: ‘dit 
wordt niks’ en ‘het lukt toch 
niet’ - maar we zijn er nog. 
We krijgen regelmatig compli-
menten en we merken dat ons 
blad steeds beter wordt gele-
zen. Onze dorpskrant is geen 
breekijzer, maar wat we doen, 
doen we niet voor niks, hopen 
we. Zaken liggen niet langer 
stil, maar komen in beweging. 
We hebben een stem, maar 
zijn ook geduldig. Al het goede 
komt langzaam.



Model bj. km.stand prijs Euro

Escort 1600 Bus. Ed. Cool 3drs ‘99 114860 5950,00
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk ‘02 29950 8450,00
Fiesta 1300 Collection 60pk ‘00 83000 7750,00
Fiesta 1300 Forza 3drs 60pk ‘99 89000 6450,00
Fiesta 1400 First Ed 16V 5 drs 80pk ‘02 60000 12950,00
Focus 1400 Ambiente 5drs 75pk ‘00 70654 10950,00
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk ‘02 41000 14950,00
Focus 1600 Trend 3drs 100pk ‘02 41000 13945,00
Focus 1800 Collection 5drs 115pk ‘01 75987 13450,00
Focus 1800 Collection Wag TDCi 100pk ‘03 85000 18950,00
Focus 1800 TDCi Collection 5drs 15pk ‘01 70000 15950,00
Focus 1800 TDCi Collection 5drs 90pk ‘01 118242 12850,00
Focus 1800 Trend 3drs 115pk ‘02 55000 15950,00
Focus 1800 Trend Wagon TD 90pk ‘00 96572 11950,00
Fusion 1400 Core 5drs 80pk ‘03 29534 11945,00
Fusion UAV 1.6 16V Trend 5drs ‘04 17222 17450,00
Galaxy 2000 8V Cool Edition 115pk ‘01 87007 21995,00
Mondeo 1800 Century 5drs ‘00 74811 9600,00
Mondeo 1800 Collection 5drs 125pk ‘03 53000 21950,00
Mondeo 1800 Cool Ed. Wag. 110pk ‘03 36871 18400,00
Mondeo 2000 Centennial Wagon TDdi 90pk ‘03 58325 21670,00
Mondeo 2000 Coll. Wag. Tdci 115pk ‘03 70000 21950,00
Mondeo 2000 Cool Ed. 4drs TDdi 90pk ‘01 111292 12750,00
Mondeo 2000 Ghia 4drs 145pk ‘01 63000 15950,00
Mondeo 2000 Ghia Platinum 4drs ‘00 65000 11950,00
Mondeo 2000 Trend 5drs TDCi 115pk ‘03 70000 22950,00
Puma 1700 Century 3drs ‘00 87808 12750,00

24 november
extra koopavond

Op deze avond 
extra aanbiedingen!

Alles onder ẻẻn dak !!!
▪ 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

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt, 
in uw,

èn het ‘Buitenposter’
belang



Van de bestuurstafel

 Ik moet deze keer beginnen met een correctie en een ver-
ontschuldiging. In de vorige bijdrage stond namelijk vermeld dat 
het tekort bij de gemeente in ongeveer 3 maanden tijd was ver-
minderd met 300.000 euro, de opmerkzame lezer zal ongetwijfeld 
geconstateerd hebben dat dit 800.000 moet zijn! In het kort komt 
het er op neer dat het bezuinigingstotaal nu ca. 1.600.000 euro 
structureel wordt, in plaats van de eerder genoemde 2.400.000. 
Onze verontschuldiging voor deze ‘kanjer van een misser’ en 
hoewel niemand mij hierover heeft aangesproken meende ik dit 
toch nog even te moeten melden. Kennelijk zijn de geldzaken (mis-
schien kunnen we beter spreken van geldzorgen) van de gemeente 
voor de mensen niet zo belangrijk dat men hierover valt.
 Op de bestuursvergadering van 10 november begonnen 
we, na de opening en een welkomstwoord van de voorzitter, met 
een gezondheids-praatje. Een drie-tal bestuursleden waren de af-
gelopen tijd in een ziekenhuis geweest, onze penningmeester voor 
opname en had een (geslaagde) operatie ondergaan en twee ande-
ren voor onderzoeken. Gelukkig konden ze vanavond alle drie weer 
aanwezig zijn en goede berichten vertellen.
 De afgelopen tijd kwamen er weer heel wat zaken op ons 
af. Zo was er op 25 oktober een gesprek op het gemeentehuis met 
een tweetal wethouders en aantal bestuursleden van de BUVO over 
de Kerkstraat. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de ge-
meente dat er voorlopig geen geld is voor verbetering en eventuele 
uitbreiding van het winkelareaal. BUVO zowel als Plaatselijk Belang 
vinden dit onacceptabel en ook de gemeente is van mening dat er 
wel wat gedaan moet worden om een goed leefbaar Buitenpost te 
houden... Op de ledenvergadering van de BUVO op 2 november 
waren we weer aanwezig. Daar liet een deskundige uit Leeuwarden 
met behulp van dia’s zien hoe de winkelstraat zou kunnen worden; 
zie ook onderstaan verslag. Momenteel is de realiteit wel heel 
anders, gelukkig dat de mensen van Raderwerk geregeld het zwerf-
vuil opruimen zodat de eerste aanblik niet al te erg afschrikt... Onze 
voorzitter en Frans Kok als vertegenwoordiger van de winkeliers 
hebben tijdens een bezoek aan Raderwerk nog eens laten merken 
dat dit op prijs wordt gesteld. Verder werd deze avond besloten om 
akkoord te gaan met het voorstel van de medewerkers van de Bin-
nenste Buiten om redactieleden en correspondenten een (kleine) 
fi nanciële vergoeding toe te kennen voor hun diensten. Overigens 
wel onder enkele voorwaarden: het dorpsblad zal een bepaalde fi -
nanciële reserve moeten houden en de fi nanciële afhandeling van 
zaken betreffende de krant blijft bij onze penningmeester.
 Uit de gemeentelijke stukken blijkt dat de verschillende 
tarieven en rechten per 2005 aangepast respectievelijk verhoogd 
zullen worden, onder andere reinigingsrechten en afvalstoffenhef-
fi ng blijven gelijk omdat deze momenteel zowat 
kostendekkend zijn. Sinds de invoering van een 
betalingsregeling op het milieuterrein wordt hier 
beduidend minder aangevoerd wat dit jaar al 
een besparing oplevert van meer dan 100.000 
euro. Tenslotte zijn we blij met het besluit over 
de aanleg van een skatebaan. We realiseren ons 
dat er met alle betrokkenen goede afspraken ge-
maakt zullen moeten worden.

Namens het bestuur, Sytze Harders
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Vereniging voor Plaatselijk 
Belang Buitenpost. PBB is verant-
woordelijk voor de inhoud van deze 
krant en is dienaangaande aan te 
spreken als bestuur en als rechts-
persoon.

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 aan-
leveren, en niet langer dan 150 woor-
den. De redactie kan geen garantie 
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij 
behoudt zich het recht voor ingezon-
den stukken redactioneel te wijzigen 
of  niet  te plaatsen. Anonieme stuk-
ken 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 6 december 2004. 

De volgende editie verschijnt 
in week 52.
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 Al Gelezen

 Op 28 oktober is de compleet gereno-
veerde en uitgebreide nieuwe recreatie-
zaal van Haersmahiem op feestelijke wijze 
geopend.

 De jeugd van Buitenpost krijgt toch een 
skatebaan bij het zwembad. Eerst voor 
een proefperiode van een half jaar.

 Bij het NS-station zijn nieuwe parkeer-
plaatsen gerealiseerd. Niet alleen voor de  
treinreizigers maar ook voor medewerkers 
van de gemeente Achtkarspelen.

 Zeven bovenwoningen aan de Kerk-
straat in Buitenpost voldoen niet aan de 
veiligheidsvoorschriften. De eigenaren van 
de woningen hebben van de gemeente de 
opdracht gekregen om binnen 4 maanden 
een tweede vluchtmogelijkheid te creeren.

 De invoering van het betaalsysteem voor 
grof vuil op het milieuterrein Lutkepost 
heeft het gewenste effect opgeleverd.De 
afvalstroom is fl ink afgenomen en leverde 
de gemeente een fi scaal voordeel op van 
115.000 euro.

 Femke Cnossen en Esther de Bruin van 
CBS de Lichtbron mochten de opening 
van het Ronald McDonald Huis bijwonen. 
Deze voorziening voor familieleden van 
ernstig zieke kinderen is gebouwd bij het 
MCL ziekenhuis in Leeuwarden.

 De gemeente Achtkarspelen in bezig 
met een imago-onderzoek. Inwoners  krij-
gen een enquêteformulier in de bus  met 
vragen over hun dorp en de gemeente. Het 
resultaat wordt in het voorjaar van 2005 
bekend gemaakt.Van elke teruggestuurde 
enquete doneert de gemeente 2 euro aan 
het KWF Kankerbestrijding.

zullen worden, onder andere reinigingsrechten en afvalstoffenhef-

Het Behouden Huis
Het Behouden Huis komt met een bijzondere pro-
gramma! Op 17 december a.s. komt Haye Bijlstra 
met zijn Marionetten-theater naar ons dorp! Haye 
Bijlstra is niet een onbekende in onze contreien 
– hij is afkomstig uit Augustinusga. In de loop van een groot aantal jaren 
heeft hij tal van marionetten-voorstellingen gegeven over uiteenlopende 

thema’s. Hij geniet landelijke vermaardheid in de wereld van de poppen-
spelers, waar men bewondering heeft voor zijn fraaie poppen en profes-
sionele spel. De voorstelling van 17 december. is ...’een opeenvolging van 
korte verhaaltjes, kleine sketches, glimlachjes en momenten van vreugde. 
De afwisseling is het best te vergelijken met een ouderwetse varieté-voor-
stelling, maar misschien is het ook de willekeur van de poppenspeler. Een 
clowntje, een paar muzikanten, maar ook de oplossing van de prangende 
vraag waarom de maan steeds van gedaante verandert, een klassieke 
fabel en de tragische liefdesgeschiedenis in een Russisch moeras.’ (zie 
www.baukje.nl)  De voorstelling vindt plaats in ‘The Point’ te Buitenpost, 
aanvang 20.00 uur, entree  5,-
‘Volwassenen vanaf 14 jaar zullen er ieder het hunne in vinden’

Op zaterdagavond 30 oktober startte Stichting Maskelyn haar winterpro-
gramma met een uitstekend bezochte avond in The Point. Rond de klok 
van half negen kon voorzitter Foppe de Vries maar liefst 125 mensen in 
het plaatselijke zalencentrum welkom heetten. In zijn welkomstwoord me-
moreerde De Vries dat de positieve reacties op de winterprogrammering 
vooraf bewaarheid werden door een zaal vol mensen. Financieel gesteund 
door de middenstand, bedrijfsleven en Het Nut, en met de verwachting dat 
het publiek de activiteiten prima gaat bezoeken, lijkt nu het winterseizoen 
2004-2005 al geslaagd. De mensen van The Point hadden inmiddels een 
prima Iers buffet ‘uitgepakt’ en ondersteund door de zang en de muziek van 
Wiltsje van Paezens werd het inderdaad een avond genieten. Toen rond de 
klok van twaalf uur de avond met een speciaal Iers volkslied (“Frysk bloed 
tsjoch op...”) werd besloten kon gesteld worden dat een begin meer dan het 
halve werk was.

Maskelyn laat Buitenpost swingen met Bogerman Bigband
Een groep mensen van scholengemeenschap Bogerman uit Sneek vormt 
de altijd swingende Bogerman Bigband en zij treden op zondagmiddag 12 
december op in zalencentrum The Point. Onder leiding van het in Friesland, 
en daarbuiten natuurlijk ook, bekende duo Anne Oosterhaven, muzikaal 
leider, en Bob Pruiksma, bassist, is stilzitten onmogelijk bij het het luisteren 
en kijken naar deze Bigband. De rock, swing en funk die gespeeld wordt 
heeft al vele volksstammen in beweging gebracht en het publiek in ons 
dorp zal hier dan ook niet aan ontkomen. Bogerman is een band met naam 
en faam. Niet alleen nationaal maar ook internationaal hebben zij tijdens 
diverse tournees een prima indruk achtergelaten. Ook werkte de Bigband 
mee aan het Friese Theaterkaravaan, musicalproducties en een speciaal 
opgezet jazz-house-projekt. In 2002 wist dit swingende ensemble zelfs de 
eerste prijs in de wacht te slepen in de nationale fi nale van het Prinses 
Christina-concours te Den Haag. Met deze prijs ben je echt van wereldni-
veau. In het voorjaar van 2004 presenteerde de band de cd/dvd ‘Funkin de 
Blues - 20 jaar in concert’.

Wie op 12 december de bekende zondagmiddagsleur wil doorbreken en 
heerlijk wil genieten van een enorme dosis jeugdig enthousiasme moet dus 
naar The Point. De aanvang is 16.00 uur, kaarten in de voorverkoop (DA-
Balsemien) kosten  6,50, aan de zaal is dit  7,50.

Alle partijen eens over belang winkelcentrum

Met name het bestuur van de BuVo maakt zich zorgen na de uitspra-
ken onlangs van een wethouder van de gemeente Achtkarspelen in 
de Leeuwarder Courant. Er is nog niets concreets van de gemeente 
ontvangen maar de boodschap was duidelijk: er is voorlopig geen geld 
voor verdere uitbreiding en verbetering van het winkelcentrum in Buiten-
post. De BuVo laat het hier niet bij zitten. Immers in ons dorp wordt weer 
gebouwd en economisch zijn er de nodige ontwikkelingen. Er werd dan 
ook medewerking gevraagd van het PBB. Deze heeft in een brief naar 
het gemeentebestuur aangegeven het niet acceptabel te vinden dat juist 
in deze economisch moeilijke tijd, de gemeente de plannen niet verder 
voorbereidt èn op korte termijn uitvoert. PBB deed in deze brief ook een 
klemmend oproep om een aandeel te blijven leveren in het instandhou-
den en bevorderen van een leefbaar Buitenpost. 
PBB heeft aan de BuVo kenbaar gemaakt, voor zover mogelijk, bij dit 
vraagstuk alle medewerking te willen verlenen. Op 25 oktober is er in 
het gemeentehuis overleg geweest over deze kwestie tussen BuVo, 
PBB, de wethouders van der Wal en Van der Ploeg en dhr. Gebben als 
notulist. Hieruit bleek dat dat de wethouders het met ons eens zijn dat 
er op korte termijn wel degelijk iets moet gebeuren. De middenstands-
vereniging gaf aan dat ze op eigen initiatief een begin willen maken. Op 
de ledenvergadering van 2 november van BuVo waren ook wethouders, 
gemeenteraadsleden en bestuursleden van PBB op uitnodiging aanwe-
zig. Daar werd door H. Hulscher uit Leeuwarden in een diavoorstelling 
getoond hoe het zou kunnen worden in de winkelstraat met een autoloze 
winkelstraat, prachtig aangekleed met licht-, geluids- en waterbronnen. 
Dit riep natuurlijk de nodige kritiek op bij sommige ondernemers: Waar 
moeten we de auto’s kwijt? Antwoord van de voorzitter van de BuVo: Als 
men wil winkelen horen daar geen auto’s bij. Het is onze bedoeling dat 
we straks ook kunnen winkelen en niet alleen boodschappen doen zoals 
nu het geval is. De dia’s vertoonden ook het vernieuwde Nijenstein met 
een mooi terras en daar tegenover een soort podium, waar een orkestje 
staat te spelen. Dit zal misschien nog een jaar duren, maar als dat 
klaar is wordt het straatbeeld heel anders. De auto’s horen achter een 
winkelcentrum. Hiervoor zal meer ruimte gecreëerd moeten worden. Als 
de BuVo, gemeente en PBB samen er de schouders onder zetten, dan 
moeten er mogelijkheden zijn! Samen staan we sterk nietwaar?!

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Maaike Dotinga, voorzitter en Jelly Nijboer, penningmeester

De kopijbus hangt op uw bijdrage te 
wachten in ‘The Readshop’ 

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

Op het programma van
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema

foto’s: Harrie Slagter

Erik Gerbrands: 25 jaar apotheker in Buitenpost en Kollum
1 november 1979 opende 
Erik Gerbrands zijn apo-
theek in Buitenpost – nu, 
na 25 jaar – werken er 24 
mensen: 4 apothekers en 
20 assistenten, van wie 10 
in Buitenpost en 10 in het 
filiaal in Kollum.

Gerbrands: ‘Van oorsprong ben 
ik een westerling; ik kom uit de 
buurt van Oegstgeest, midden 
in het polderlandschap. Mijn 
studie farmacie deed ik in Gro-
ningen in de jaren ’60. Dat was 
de tijd waarin de maatschappij 
moest veranderen, evenals de 
structuren binnen de universi-
teit. De studenten botsten met 
hun hoogleraren. Ik geloofde 
erin dat de universiteit moest 
veranderen van een autoritair 
naar een democratisch insti-
tuut. Ik stelde me heel links op, 
op de linkerflank van de PPR. Ik 
werd lid van de Studentenraad, 
later van het bestuur van de 
Faculteit. Wat wij in 8 jaar tijd 

bereikten, is trouwens weer 
veranderd binnen de 10 jaar 
erna. Nog steeds ben ik links 
van het midden, sinds lang lid 
van de Partij van de Arbeid. Ik 
ben altijd uitgekomen voor mijn 
socialistische instelling, ook al 
kijk ik nu anders tegen de din-
gen aan dan vroeger, het is de 
manier waarop ik het leven er-
vaar. Ik heb er veel van geleerd, 
onder andere dat alles steeds 
weer verandert, ik zelf ook: ik 
schreeuw niet meer zo hoog van 
de daken’.

Voelt u zich verbonden met de 
gemeenschap in Buitenpost?
‘Ja, ik vind het geweldig om in 
dit dorp te wonen.  Net zoals 
vroeger bij Oegstgeest, zwerf ik  
door velden en bossen hier in de 
buurt. Ik ga graag naar Schier-
monnikoog. Dat is het eerste 
Waddeneiland waar ik naar toe 

leverancier ervan zijn. Overal 
kwamen er apotheken, indien 
tenminste voor de patiënten 
de afstand er naartoe niet te 
groot was. De huisarts in Bu-
rum bijvoorbeeld, hield tot op 
het laatst zijn eigen apotheek. 
Toen dokter Roosdorp in Kollum 
overleed in 1983, kreeg dokter 
Broekema geen toestemming 
de apotheek aan te houden. 
En dus vestigden wij ons filiaal 
toen in Kollum. In de begin-
periode kwam er zowel van 
doktoren als van patiënten veel 
protest. De mensen dachten dat 
ze iets kwijtraakten, ze zagen 
nog niet welke voordelen een 
zelfstandige apotheek kon bie-
den. Veel mensen zullen zich 
nog de apotheek ten huize van 
dokter Venema herinneren. Via 
een luikje in de muur kregen zij 
medicijnen toegeschoven door 
Siepie Kuipers, die jarenlang 
zijn assistente en voor iedereen 
een trouwe bekende was. Onze 
apotheek is vooral gegroeid 

doordat het medicijngebruik 
enorm toegenomen is: elk jaar 
10% meer. Nog niet zo lang ge-
leden hebben we een enquête 
gehouden onder de patiënten. 
Ze geven aan dat ze gelukkig 
zijn met ons. En wij doen ons 
best het steeds beter te doen.’

Wat zijn de dingen waar u 
vooral op let?
‘We zorgen ervoor dat mensen 
altijd aan medicijnen kunnen 
komen. Zo zijn we niet alleen 
de hele dag, maar ook nog ’s 
avonds van 9 tot half 10 en 
zaterdagmorgen van 11 tot 12 
uur open. Door de dokterswacht 
zijn we nu niet meer op andere 
tijden bereikbaar. Daarvoor in 
de plaats is de spoedapotheek 
in Dokkum gekomen. Het bui-
tengebied van Buitenpost en 
Kollum is groot. We hebben 
een bezorgdienst van medicij-
nen voor mensen die immobiel 
of ziek zijn. In de dorpen zelf 
zijn veel oude mensen die zo 
lang mogelijk zelfstandig wil-
len wonen. Wij brengen hun 
de medicijnen als zij daarom 
vragen. We maken ook medi-
cijndozen voor mensen die veel 
pillen moeten slikken. Dat zijn 
dozen voor 7 dagen. De ver-
zorgingshuizen bijvoorbeeld, 
krijgen deze dozen van ons. We 
hebben drie bestelauto’s, die 
dagelijks 40 kilometer rijden. 
Soms komen er rare dingen aan 
het licht. We hadden een me-
dicijndoos klaargemaakt voor 
iemand, die veel pillen kreeg. 
Plotseling kreeg deze patiënt 
een veel te lage bloeddruk. 
Wat bleek? Zij had eigenlijk 
nooit geregeld haar medicijnen 
ingenomen en nu ze dat opeens 
wel deed, kwamen er veel bij-
werkingen. Dat was schrikken. 
Medicijnen worden door de 
artsen voorgeschreven. Soms 
denk ik: zijn al die pillen nodig? 
Is de combinatie van pillen, die 
soms ook weer door specialis-
ten voorgeschreven worden, 
wel juist? Hierover overleggen 
we samen. We hebben een 
samenwerkingsverband. We 
bespreken met elkaar wat het 
beste is voor een bepaalde pa-

tiënt en proberen de juiste pil 
te geven op het juiste moment. 
We praten ook met de patiën-
ten over hun medicijngebruik. 
Dankzij onze begeleiding is het 
medicijngebruik verbeterd. Hoe 
sterker de medicijnen werken, 
hoe nauwkeuriger we het ge-
bruik ervan in de gaten moeten 
houden. We kijken hierbij eerst 
naar de persoon en zijn ziektes 
en de andere medicijnen. En 
in de toekomst ook naar de 
relatie tussen bijvoorbeeld zijn 
enzymen en ook wel zijn genen 
en de medicijnen, die hij krijgt 
voorgeschreven. Beheersen van 
risico’s is een belangrijk punt 
voor ons’

Wat vindt u van medicijnen en 
hoe wordt de werking bepaald?
‘Als het niet nodig is, moet je 
geen medicijnen gebruiken. 
Vaak komt het tegenoverge-
stelde voor: mensen die wèl 
medicijnen nodig hebben, ge-
bruiken ze niet. Je weet nooit 
of een medicijn optimaal werkt. 
Als er bijwerkingen zijn, weet je 
in ieder geval, dat er ook een 
hoofdwerking is. Met bijwer-
kingen moet je leren leven, die 
zijn er nu eenmaal. Mislukt een 
medicijn, werkt het niet goed, 
dan proberen we een vervan-
gend middel te vinden. Er zijn 
3000 soorten medicijnen. De 
gemiddelde huisarts schrijft 150 
soorten voor.  De meeste me-
dicijnen zijn geen geneesmid-
delen, maar bestrijden alleen 
maar de verschijnselen; zij ma-
ken het leven wel dragelijker en 
vaak ook  prettiger. Vijftig jaar 
geleden had een arts weinig 
middelen: voor de stoelgang, 
voor het slapen en aspirine.  Nu 
zijn er pillen voor het hart, voor 
de suiker, voor allerlei kwalen 
en vooral voor de gemoedsrust. 
Stel dat iemand die suikerziekte 
heeft, geen medicijnen zou ge-
bruiken, dan zou hij ernstig ziek 
worden. Heel veel mensen, die 
nu gewoon kunnen functione-
ren, zouden zonder medicijnen 
naar Franeker moeten. In grote 
steden zie je veel mensen die 
medicijnen nodig hebben, maar 
die niet naar de dokter gaan en 
ze dus niet krijgen. Dat komt 
in onze omgeving niet voor, 
daarvoor letten we gelukkig 
teveel op elkaar. Medicijnge-
bruik hangt ook samen met de 
beleving ervan door de mensen: 
hoe ga je met jezelf om? Er zijn 
mensen die al van te voren 
aspirine nemen om maar geen 
hoofdpijn te krijgen. Sommige 
mensen willen beslist heel dure 
medicijnen – maar die zijn niet 
altijd beter dan de goedkopere. 
Je kunt dat misschien vergelij-
ken met het slikken van peper-
munt tijdens de preek: in de ge-
reformeerde dienst  schijnen de 
mensen andere (Wilhelmina?) 
pepermunt te gebruiken dan in 
de hervormde (King?). Ik weet 
niet of dit een grapje is.’

Wat vindt u van het gebruik 
van anti-depressiva?
‘Ik denk dat die ook wel ge-
bruikt worden terwijl het niet 
nodig is, prozac bijvoorbeeld. 
Sommige mensen noemen dat 
een fun-drug, je slikt het voor 
de lol, net zoals medicijnen 
die het seksleven beïnvloeden. 
XTC-pillen – ‘party-drugs’- re-
ken ik tot de rommel, waarvan 

“...we proberen het steeds beter te doen...”

(advertentie)

ging, vroeger vaak met biolo-
giestudenten. Het is een klein 
eiland, je kunt er alles belopen 
en dan kom je van de ene bio-
toop in de andere. Prachtig. Tel-
kens ontdek je andere planten 
en dieren. Ik ben al heel lang lid 
van de ‘Waddenzee’. Scandina-
vië is voor mij ook schitterend.’

Op welke manier zet u zich in 
voor de gemeenschap? 
‘Ik heb 8 jaar in het bestuur van 
de Partij van de Arbeid in Acht-
karspelen gezeten. Ik zit in de 
Vogelwacht, maar ik ben daar 
niet erg actief. Dat komt mis-
schien doordat ik nogal eens op 
reis ben voor mijn apothekers-
activiteiten. Ik zit in het bestuur 
van een Europese Vereniging 
van Apothekers. Een paar keer 
per jaar houdt deze vereniging 
een congres over de praktijk 
van het medicijngebruik. Ver-
der zit ik nog in de landelijke 
Stichting die, op initiatief van 
de overheid, de kwaliteit van 

de zorg onderzoekt. En ik zit 
in het medisch tuchtcollege dat 
optreedt wanneer er een klacht 
ingediend wordt tegen een apo-
theker – iets wat haast nooit 
voorkomt. Waar ik actief mee 
bezig ben, is het werk van het 
bestuur van de Stichting Idylle. 
Deze bereidt de musical ‘De ver-
borgen Legende’ voor die in juni 
2006 opgevoerd zal worden in 
het Veenkloosterbos. Dat wordt 
een groot evenement, waaraan 
70 vrijwilligers mee zullen doen 
en 6 à 7 semi-professionals. 

Hoe bent u erin geslaagd uw 
apotheek tot bloei te brengen?
‘Toen ik hier kwam in 1979 
hadden de artsen hun eigen 
apotheek. In die tijd  werd van 
overheidswege gestimuleerd 
dat er apothekers zouden ko-
men: degene die de medicijnen 
voorschreef moest niet ook de 

ik blij ben, dat ik die niet ver-
koop. Naar deze pillen is nog 
steeds geen basaal onderzoek 
gedaan. Zo’n onderzoek moet 
kijken naar de gevolgen op 
lange termijn en dat duurt heel 
lang. Van het vroegere middel 
LSD is nu bekend, dat het na 
jaren zonder gebruik, nòg een 
(plotselinge) roes kan opwek-
ken. Het is moeilijk te zeggen 
welke invloed een medicijn op 
iemand heeft, dat verschilt per 
persoon.’

Vindt u het gebruik in ons land 
te hoog?
Hoe verder je naar het zuiden 
reist, hoe groter het medicijn-
gebruik wordt. Dat begint al 
in Limburg, maar kom je in 
Frankrijk en Italië dan zie je een 
enorm hoog gebruik, veel hoger 
dan hier bij ons, wel vier keer 
zo hoog.’ 

Zou u meer medicijngebruik 
willen aanraden?
Als je griep hebt, kun je om me-
dicijnen vragen. De griep is dan 
een paar dagen eerder over. Als 
je nooit toegeeft aan een poosje 
ziek-zijn, dan vraag je op de 
duur te veel van je lichaam. 
Het lichaam heeft af en toe een 
herstelperiode nodig. Ik vind 
het niet goed wanneer het slik-
ken van medicijnen in dezelfde 
richting gaat als in Frankrijk  
(dat doet het wèl….). Je moet 
accepteren dat je soms ziek 
bent, anders word je overspan-
nen. Gezond leven en fruit eten 
staan voorop. In Buitenpost zijn 
denk ik wèl mensen die iets 
gemakkelijker om medicijnen 
zouden kunnen vragen, dan 
zou de kwaliteit van hun leven 
verbeteren.’

Gaat u uw apotheek nog verder 
verbeteren?
Dat kan natuurlijk altijd. Dank-
zij de computer hebben we al 
heel veel verbeterd: gegevens 
over ziektes en medicijnen zijn 
onmiddellijk paraat en het con-
tact tussen de artsen, ook die 
uit de regio, en de apothekers 
is hierdoor een stuk sneller en 
gemakkelijker geworden. Waar 
ik vooral naar wil streven is de 
verbetering van de communica-
tie met de patiënten. Wij willen 
hen begeleiden naar een opti-
maal medicijngebruik. Ik ben 
me bewust van mijn positie als 
apotheker: mensen zijn afhan-
kelijk van mij als zij medicijnen 
nodig hebben. Daarom ben ik 
een maatschap aangegaan – als 
ik op vakantie ga of ziek zou 
worden, is er toch een apothe-
ker! En wat ik verder belangrijk 
vind, is de samenwerking bin-
nen het team. Nog altijd vind ik 
dat zorg voor mijn medemens 
een grote taak is, binnen het 
team moet dat sterk gelden. Ik 
wil een baas zijn, bij wie ikzelf 
graag zou willen werken.’
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Tuin(be)leven

Silhouetten 
in de winter
Vroeger..... vroeger maakte ik de tuin altijd ‘winterklaar’. Zo leer-
den we dat, alles netjes opruimen. De zaden van de planten werden 
gewonnen voor zover we ze wilden bewaren, dorre stengels werden 
afgeknipt en planten, waarvan we bang waren dat ze de winter-
vorst niet zouden overleven, werden beschut tussen dennentakken. 
Daarna draaiden we maar snel onze rug naar de tuin toe want er 
viel niets spannends meer te beleven. Dan schaatsten we ‘s winters 
over sloten en bewonderden dáár de gerijpte pluimen van het riet 
en de met poedersneeuw belegde uitgebloeide bloemschermen.

Sinds we hebben geleerd zuiniger om te gaan met ons milieu, 
tuinieren we anders. Meer mét de natuur mee. Daar hoort bij dat 
ik mijn tuin minder goed opruim en de planten meer voor zichzelf 
laat zorgen. Natuurlijk, de tuin is aangelegde natuur en heeft soms 
wat hulp of extra bescherming nodig. Omgevallen bloemstengels, 
rottende hostabladeren (broedplaatsen voor slakken!) verwijder ik 
nog steeds. Onkruid bestrijd ik tot de eerste vorst valt. 

Planten die zichzelf naar mijn smaak teveel uitzaaien moeten er 
nog steeds aan geloven: ik beroof ze van hun zaaddozen, voor-
dat ze kwistig met dit zaad gaan rondstrooien. Waar nodig geef ik 
planten nog wat extra winterbescherming. Maar als het enigszins 
kan laat ik uitgebloeide bloemstengels staan. Ook de planten laat 
ik voor hun eigen winterdek zorgen, door stengels en bladeren te 
laten zitten. En ondertussen hebben siergrassen ook hun intrede in 
mijn tuin mogen doen, hun elegante pluimen blijven een groot deel 
van de winter aan de plant zitten. Aangevuld met enkele heesters 
die in de winter hun fraai gekleurde takken de hardblauwe win-
terlucht inprikken, kijk ik nu de hele winter met genoegen naar 
al die silhouetten in mijn tuin. Soms met rijp bedekt, soms half 
ondergesneeuwd, soms zwart afstekend tegen die sneeuw, maar 
altijd boeiend.Tegen de tijd dat ik uitgekeken raak en de silhou-
etten vermoeid de bloemhoofden laten hangen, piepen de eerste 
sneeuwklokjes alweer door de sneeuw. In de heg gluren de bloe-
men van de naaktbloeiende winterjasmijn tussen het groen door. 
En dán begint het te kriebelen om een voorjaarsschoonmaak in de 
tuin te houden.

Zoveel goeds en toch...

Cultuur in Buitenpost op het fluweel
Muziek en zang voor velen existentieel
Voor bands het podiumtalent
It Koartling met hardcore dat zijn geluidsgrenzen kent

Alt, sopraan  melodieus in Kniertjes Viswijvenkoor
Femke met Fries Kamerorkest een streling voor het oor
Mannelijk drietal fan Peazens bij Iers buffet
Twee evenementen vallen samen, iemand die er op let ?

Op leeftijd, geen wijs, geluk een ouderenadviseur
Effe Joke bellen, probleem? Ze staat al aan je deur!
Jong, onbezonnen, niets om handen, vernielterreur
Zwaard, dolk, pil, dreiging : vaders provocateur

Goud voor de rookworst van slager van der Bijl
Geslaagde Fruitshow, iedere vrucht een eigen stijl
De kerk als huis van bewaring met Stiksma als cipier
Onze wereldwinkel dit jaar  “extra” kerstpakket leverancier.

PEVADKO

Diapresentatie
In februari is de heer van der Meulen uit Twijzel ge-
weest met een dia presentatie. Prachtige mooie dia’s 
had hij over vogels planten en dieren. Ook had hij een 
CD mee waar verschillende vogelgeluiden op stond. 
Het is bijzonder moeilijk om het juiste geluid bij de 
juiste vogel te vinden. Wil je dat goed kunnen, dan is 
oefening belangrijk en erop uit gaan, in het veld en de 
bossen. Al met al een leerzame middag voor de 20 
aanwezige jeugdleden in It Koartling.

Weidevogel excursie
Woensdagmiddag 19 mei stonden we met z’n vijftie-
nen te wachten op boswachter Vriezema van Staats-
bosbeheer. De start was bij het ‘Laarzenpad’ aan de 
Rohelsterweg. Normaal mag je in deze periode niet in 
het gebied komen, het is gesloten van 15 maart tot 15 
juni. Vriezema vertelde ons veel over het hoe en wat 
van deze polder. Veel informatie kregen we over plan-
ten, struiken, vogels en over het water. Het water bij 
het laarzenpad lijkt bruin-vies, terwijl dat niet het geval 
is: het komt door het ijzer dat in het water zit (vandaar 
de roestkleur). Op de vraag waar de weidevogels wa-
ren was Vriezema duidelijk. Vorig jaar zaten hier nog 
een paar kievieten en een grutto en een tureluur nu 
helaas is er niks meer. Waarom is giswerk: het kan 
door een te laag water peil of door roof van de zwarte 
kraai, meeuwen of Reintje komen. Eén ding werd wel 
duidelijk, dat we er met zijn allen om moeten denken 
dat we zuinig met de natuur omgaan, en zorgen voor 
een leefgebied waarin de vogel zich prettig voelt. Na 
twee uur wandelen en praten kwam er een einde aan 
een nieuwsgierige tocht.

Kerkuilen ringen
Eind juni zijn we met de kerkuilenring groep uit Kollum 
op stap gegaan. We hebben op deze prachtige  rus-
tige zomeravond op drie verschillende boerderijen 
in totaal vijftien jonge kerkuilen geringd. Wij hebben 
met in totaal 25 personen een geweldig mooie avond 
gehad. Om Buitenpost hebben we zes jonge uilen 
geringd: de jongen zaten prachtig mooi in de veren. 
Johan de Jong ringde al de jongen en gaf ons een 
schat aan informatie over de kerkuil en zijn jongen. 
Zo kun je aan de strepen op de veren zien hoe oud 

het jong is. Wist je dat een jong zes muizen per nacht 
nodig heeft om te overleven: reken maar uit hoeveel 
muizen hij per nacht vangt en vergeet niet, dat er om 
Buitenpost heen wel vijf nesten zijn met een vergelijk-
baar aantal jongen. Hoeveel muizen lopen er wel niet 
om en in Buitenpost? Nadat alle jongen een ring om 
de poot hadden gekregen en de ringploeg ze weer 
veilig boven in de nok van de boerderij hadden gezet, 
gingen we op naar Kollumerzwaag. De oudere boer 
zat in zijn blauwe overal te wachten op de kar die bui-
ten stond. Hij rustig genietend van wat komen zou. Bij 
hem was het namelijk vaste prik dat de jeugd verstop-
pertje mocht spelen in het hooi en overal waar je je 
maar kon verstoppen. De verstoppertje specialist die 
deel uit maakt van de ringgroep uit Kollum deed zijn 
uiterste best om iedereen te vinden. Voor de jeugd 
was het een belevenis om in deze boerderij waar het 
leek of de tijd 40 jaar stilgestaan had, het feest van 
het spel te genieten. Vier donzige vieze stinkende 

jonge kerkuilen werden uit de nok van de boerderij 
gehaald. Ook werd het nest (in een bak) even schoon 
gemaakt, vele uilenballen en een stank die je niet wilt 
weten was het resultaat. Nadat we allen weer in de 
auto waren gaan zitten, zwaaiden we naar de boer 
die weer rustig op zijn kar was gaan zitten. Deze boer 
geniet ervan, wanneer de kerkuilen en de ringers met 
zijn gevolg, ieder jaar weer op bezoek komen. De reis 
ging nu naar Westergeest, hier zaten vijf jongen hoog 
in  de nok van de boerderij. Niet zonder risico werden 
de jongen door de Kollummers met grote ladders uit 

de bak gehaald. Johan de Jong herhaalde de pro-
cedure: de jongen één voor één wegen, meten van 
snavel en poten en een plukje dons pakken voor DNA 
onderzoek. En natuurlijk alles opschrijven. Een tang 
gebruikte hij om de ring heel voorzichtig om de poot 
te knijpen. Mede door het werk van De Jong en vele 
vrijwilligers, zoals de groep uit Kollum, is er weer een 
toekomst voor de bedreigde kerkuil. In 1979 waren er 
100 broedparen in Nederland, nu 2000. Zo kunnen 
we u vertellen, dat het dit jaar wel echt een heel goed 
muizenjaar is, er zijn namelijk kerkuilen die voor de 
tweede keer dit jaar een nest groot brengen en dat is 
echt bijzonder.

Vaarexcursie Broeksterwoude
Eind juni zijn we met boswachter Bijlsma van staats-
bosbeheer door het natuurgebied gevaren bij Broek-
sterwoude. Bijlsma vertelde ons over wat we zagen 
en hoe het één en ander ontstaan is. Tijdens deze 
vaarexcursie bleek wel de waarde van het goed kun-
nen luisteren, Bijlsma was daar het bewijs van, je zag 
niks maar door de taal die er gezongen werd wist 
Bijlsma wie er was. De twaalf aanwezigen hebben 
een mooie morgen gehad, en de foto is het bewijs 
van onze aanwezigheid in dat rustige gebied.

Wadlopen
We hadden het zo mooi in gedachten, in september 
zouden we met Stelpstra uit Buitenpost wadlopen. Hij 
was er klaar voor en wij waren er klaar voor maar, 
het weer was de spelbreker. Volgend jaar hopen we 
het opnieuw te proberen en wie weet krijgt u dan het 
verslag.(foto’s: eigen foto’s)

bestuur jeugdvogelwacht 

Het jaar door met de Jeugdvogelwacht Buitenpost

Kort geleden signaleerde een redactielid deze situatie achter de ijsbaan 
(onze excuses voor de onduidelijke foto – de fotograaf had net vol in de 
remmen gehangen). Het bovenbord waarschuwt voor opspattend split, 
dat eronder voor slipgevaar. Houten bruggetjes zijn bij regenachtig weer 
wel eens glad. En een nieuw laagje bitumen en split kan, als het pas aan-
gebracht is, het fietsplezier tijdelijk verslechteren. Vandaar de twee waar-
schuwingsborden. Maar waarom het onderbord - adviessnelheid 30 km per 
uur - hier geplaatst is, is ons niet echt duidelijk. Misschien weet gemeente-
werken meer:  is de Rabobank-ploeg in ons dorp op wintertraining?

Slippertje

In Buitenpost is de jeugdvogelwacht een on-
derdeel van de ‘grote’ vogelwacht. Er zijn 30 
jeugdleden in de leeftijd van 9 tot 16 jaar. Het 
doel van de jeugdvogelwacht is ,om de jeugd 
bekend te maken met wat nu natuur is. Het is 
het leren kijken naar de gewone dingen die je 
zo vaak tegenkomt maar waar je geen oog voor 
hebt. Het is daarom goed kinderen te proberen 
de ogen te openen voor al het mooie in de na-
tuur dat vlakbij aanwezig is, maar nog niet 
gezien wordt. Wij gaan regelmatig op stap en 
willen graag ons verhaal aan u vertellen.

Hallo, ik ben Saakje.

ik zit bij de jeugdvogelwacht.
Het is best leuk ik ben er nog maar net lid van.
We gingen op een avond uilen ringen (kerk). We 
gingen eerst naar een boerderij in Buitenpost daar 
waren zes uilen. In Kollummerzwaag vier. In wester-
geest vijf.
Het was erg leuk. In Kollummerzwaag was het echt 
leuk. We mochten in het hooi spelen en we deden 
verstoppertje met een meneer. Het was een leuke 
avond alleen we zijn niet naar een andere boerderij 
geweest want toen was het al laat.

Groetjes, Saakje Wijnja.



Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564  fax: 0511-540111

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Christinastraat 1

tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl

tel. tweewielers: 0511-543611
www.vb-tweewielers.nl

Schitterende
voetbalshirts

o.a. Ajax, 
Feyenoord,Oranje,

 Manchester United, 
Barcelona, Chelsea

Slechts  19,95

Tip van Sint! 

Verder bij V&B nog 
vele leuke

Sinterklaas-tips
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Periode 22 november tot en met 20 december

Activiteiten
3 december: 20.30 uur; ‘t Koartling - disco, funk en soul muziek (Soulution en Cool 
Intention). Entree  3,-. 
12 december: 16.00 uur; The Point - Maskelyn presenteert de Bogerman Big Band 
met rock, swing en funk. Entree: voorverkoop  6,50. - kassa  7,50.
17 december: 20.00 uur; The Point - Het Behouden Huis met marionettentheater 
van Haye Bijlsma. Entree:  5,-. 
18 december: 20.00 uur; NH-Kerk; Vocaal Ensemble met Kerstconcert. 
Entree: gratis.
22 december: vanaf 17.00 uur - maaltijd 17.45 uur; inloopmaaltijd “Schuif aan en eet 
gezellig mee”. Inloopmaaltijd in de Fonteinkerk. Opgave (niet verplicht, wel wenselijk) 
bij: Corien Spoelstra tel: 543208

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 22 december tot 31 januari 
graag vóór 10 december aan ons doorgeven

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, activi-
teit en eventuele nadere omschrijving.

 Uit in Buitenpost
Auke van der Horn:
viert comeback als arbiter op hoogste niveau

Jens Meilink, verzamelaar
“...dat is echt iets om te hebben voor een museum...”

We spreken af op woensdagmid-
dag, als Jens vrij is van school. 
Over mijn vraag, hoe oud hij is, 
moet hij even nadenken, want hij 
is net jarig geweest. Het is nog 
wennen, dat hij nu ‘acht’ moet 
zeggen in plaats van ‘zeven’.
Jens heeft een museum op zijn 
slaapkamer. We gaan meteen 
samen kijken. Er hangt veel 
eigen kunst aan de muur, want 
Jens tekent nogal veel. “Mijn 
vader is schilder en die zegt vaak 
dat ik door moet gaan met teke-
nen.” Lezen doet hij ook graag. 
Vaak ’s ochtends vroeg, als hij 
de vogels hoort zingen, want dan 
weet hij dat het ochtend is en hij 
niet meer hoeft te slapen.
Jens heeft een brede belangstel-
ling: hij vindt heel veel dingen 
leuk en interessant. Dat kun je 
aan zijn museum wel zien. Hij 
heeft veel verschillende spullen 
verzameld: echte natuurdingen, 
zoals opgezette bosdieren, haai-
entanden en een rugschild van 
een grote krab, maar ook fossie-
len, potscherven, pijpenkoppen 
en foto’s van bunkers op Ter-
schelling. Alles ligt netjes gesor-
teerd. Het lijkt een beetje op een 
juttersmuseum. Jens is daar op 
Terschelling wel eens geweest. Er 

was in dat museum ook van alles 
te lezen en hij vindt dat je daar 
veel van kunt opsteken.
Hoe komt hij aan al die mooie 
dingen? Sommige heeft hij zelf 
gevonden, andere heeft hij 
gekocht of gekregen. Na een 
oproep in het kerkblaadje kreeg 
hij het een en ander aangeboden, 
maar hij wilde niet alles hebben: 
er zaten namelijk heel grote 
dierenschedels bij. Jens wil niet 
groter dan een hazenschedel, 
want anders krijgt hij misschien 
wel nachtmerries, zegt hij.
Het leuke is, dat hij bij alle 
voorwerpen in zijn verzameling 
wel wat te vertellen heeft. Hij 
heeft bijvoorbeeld een aantal 
vogelschedels en van elke sche-
del weet hij aan te geven van 
welke vogelsoort die is. Aan de 
snavel kun je zien of het een 
roofvogel is. “Als je een dode 
vogel vindt, moet je hem in de 
grond stoppen om te rotten”, 
vertelt Jens kalm. “En met een 
potje van de Schlecker gaat het 
vel eraf. Dan heb je een mooie 
schedel.” Het wespennest dat bij 
hen in de buurt in de grond zat, 
staat nu ook in Jens’ museum. 
Eerst moest het een tijdje in de 
vriezer, omdat hij geen levende 

wespen in zijn kamer wilde, 
maar niet te lang, anders zou 
het kapot gaan. Ook heel mooi 
is het stuk slangenhuid. “Als de 
slang groter wordt, gaat zijn vel 
eraf”, weet Jens. Daarnaast staat 
een verdroogde sprinkhaan, met 
vleugels. “Die vleugels heeft hij 
nodig om zich te kunnen redden, 
als hij verkeerd springt.” En zo is 
er nog veel meer: ramshorens, 
koeienkiezen, paardentanden, 
versteende schelpen, vlinders, 
kevers, enzovoort.
Maar het allermooiste vindt Jens 
zijn scherven, want dat zijn 
archeologische vondsten. Net 
als bij Toetanchamon, die had 
ook van alles bij zich liggen in de 
piramide. De meeste van Jens’ 
schatten zijn potscherven die 
hij zelf in een weiland gevonden 
heeft. Daar is hij heel blij mee: 
je kunt het etiket en de inkt nog 
zien, zegt hij. Het pronkstuk is 
een (gekregen) stukje van de 
Berlijnse muur. “Dat is echt iets 
om te hebben voor een museum. 
Dan kun je weten dat er vroeger 
een grote muur door de wereld 
was.”
Zo is het. De rondleiding is afge-
lopen.
(tekst: Ineke Mooijweer)

Wie voetbalt, moet Auke van der Horn kennen. 
Hij is sinds jaar en dag scheidsrechter in het 
amateurvoetbal. De meeste voetbalvelden in 
het land zijn door Van der Horn belopen. Vijf-
entwintig jaar geleden was hij al arbiter op 
het hoogste niveau bij het amateurvoetbal, 
maar door strenge regels van de KNVB mocht 
hij de laatste tien jaar niet meer in de hoofd-
klasse fl uiten. Door vernieuwd inzicht is Van 
der Horn nu terug van weggeweest.

Auke, geboren in 1944 in Huizum, was vanaf zijn 
jonge jaren direct bij voetbal betrokken. Zijn vader 
was ook een echte sportliefhebber. Vroeger was de 
leeftijdsgrens tien jaar om te mogen voetballen bij 
de welpen, maar kleine Auke was met negen jaar 
al een fanatieke Blauw Wit’34-er:“Ik weet het nog 
als de dag van gisteren: voor de eerste wedstrijd, 
moest ik van Huizum naar Lekkum lopen, met de 
voetbalschoenen om de nek. Ja, balsport heeft mij 
altijd getrokken. Blauw Wit is de basis geweest 
voor mijn carrière in de voetbalsport. Vanaf mijn 
negende tot mijn 24e heb ik er gespeeld en uitein-
delijk ben ik in het eerste elftal gekomen”.

Werk
Na school kwam Van der Horn bij de provincie te 
werken op de afdeling fi nanciën. Ook heeft hij nog 
gewerkt bij de gemeente ’s-Gravenzande: “Ik heb 
daar ook een hele mooie voetbaltijd gehad. In 1970 
ben ik bij de gemeente Achtkarspelen begonnen 
op de afdeling fi nanciën en kwam ik in Buitenpost 
wonen. Na een negental jaren ben ik weer bij de 
provincie gaan werken en daar werk ik nog met 
veel plezier. Bij mijn terugkomst in Friesland werd 
het voetballen op het hoogste niveau steeds moei-
lijker. Ik zocht een nieuwe uitdaging en vond dat als 
arbiter. Het is een voordeel dat je als scheidsrechter 
ook zelf gevoetbald hebt. Mijn eerste wedstrijd die 
ik moest fl uiten was in 1972, tot 1976 heb ik bij de 
Friese Voetbalbond gefl oten, toen promoveerde ik 
naar de KNVB. In 1979 was ik al arbiter in de eerste 
groep van het zaterdagvoetbal. Ik was eigenlijk 
elke zaterdag ergens in Nederland op een voetbal-
veld te vinden. Dat was toen wel een opgave, dat 
gereis heen en weer, toen ging je ook nog alleen, 
tegenwoordig ga je vaak met z’n drieën naar een 
wedstrijd. Tot mijn 50e ben ik arbiter in groep 1 
geweest. Nu ben ik 50+ zoals ik dat zelf altijd zeg. 
Maar eigenlijk ben ik 60. Stoppen met werken wil 
ik nog niet. Ik heb nog veel te veel plezier in mijn 
werk bij de provincie, qua dienstjaren had ik al wel 
thuis mogen blijven, maar ik vind de sociale contac-
ten op het werk nog te mooi en ik voel me nog te 
jong en te energiek om te stoppen”.

KNVB fl uit Van der Horn terug
“Vanaf je 50e mocht je van de KNVB niet meer 
in groep 1 fl uiten. Ik heb altijd al tegen de KNVB 
gezegd dat dit een papieren regel was, je moet 
iemand in het veld beoordelen en niet naar zijn 
leeftijd. In het betaalde voetbal is men enkele jaren 
geleden ook al op deze regel terug gekomen. De 
leeftijd is sinds enkele jaren niet meer het criterium. 
Vandaar dat ik de laatste jaren veelvuldig gerap-
porteerd ben. Vanaf het nieuwe seizoen 2004/2005 
mag ik weer op het hoogste niveau in het ama-
teurvoetbal fl uiten. Deze uitdaging heb ik dan ook 
met beide handen aangenomen. Op de vraag of 60 
jaar niet te oud is om over het veld heen en weer 
te vliegen, antwoordt Van der Horn zelfverzekerd: 
“Ik voel me conditioneel prima, maar mocht ik het 
spel niet goed meer kunnen volgen dan zal ik direct 
stoppen. Inmiddels heb ik al weer 5 wedstrijden in 
de hoofdklasse met veel plezier gefl oten. Of ik de 
jeugdscheidsrechters hiermee in de weg sta? Ik 
denk het niet. Als de jeugd goed presteert gaan ze 
mij vanzelf voorbij”.

Horende doof
“Scheidsrechter zijn is een mooie hobby, je bent 
lekker in beweging. Veel mensen vragen mij vaak, 
‘vind je het niet moeilijk om met het gedrag van 
de jeugd van tegenwoordig om te gaan?’ Ik vind 
dat het er helemaal vanaf hangt hoe je er zelf mee 
omgaat. Op het veld moet je ook wel eens horende 
doof zijn. Wat vaak helpt bij intimidaties, is die per-
soon op zijn eigen fouten te wijzen. Maar je hebt 
er inderdaad harde wedstrijden bij. Laatst had ik 
een wedstrijd met 6 gele kaarten, ja, zo’n wedstrijd 
gaat nog wel een tijdje in je hoofd door. Men is nu 
meer verbaal op het veld aanwezig, vroeger werd 
het gezag meer geaccepteerd. Het helpt als je zelf 
resoluut, sterk en zelfverzekerd over komt, maar 
als je een fout maakt moet je die wel erkennen”. 

“Ben jij gelovig?”, vraagt Binne 
aan Boaite. Ingedoken achter 
zijn opstaande kraag en wollen 
kraag, bromt deze, en kijkt even 
verbaasd op: “Hoezo?”. “Ach, je 
kent me”, gaat Binne verder, “ik 
heb het zelf nooit echt gehad op 
kerken en zo, maar als je al wat 
langer meeloopt, dan denk je 
toch dat er meer is. Jij toch ook?”. 
Boaite knikt bedachtzaam. Binne 
kijkt z’n vriend indringend aan en 
zegt fl uisterend: “Ik heb gisteren 
een gesprek gehad met onze iep, 
en hij had slecht nieuws”. Boaite 
denkt even na maar vraagt dan: 
“Iep wie?”. Binne haalt even diep 
adem en buigt zich over naar Boai-
te: “Die kale, naast ons fi etsenhok. 
Ik was gister aan het snoeien, en 
plots hoorde ik ‘m zachtjes kreu-
nen: “ik voel me beroerd, zaag me 
maar om.” Ik dacht eerst dat het 
een grapje van Sjoerd was, je weet 
wel, m’n buurman, maar d’r was 
niemand. En net zet ik de zaag 

in de volgende tak en ik hoor: 
“help me, ik ben ziek”. De askegel 
aan Boaite sigaar bereikt een ge-
vaarlijke lengte, maar Boaite heeft 
alleen aandacht voor de pratende 
Binne. “Dus ik heb de mensen van 
de iepenwacht gebeld, en ja hoor, 
het klopte: iepziekte. Morgen gaat 
‘ie plat, iep-euthanasie. Maar da’s 
niet alles, gisteravond laat stond ik 
voorhuis eentje te roken, en toen 
hoorde ik onze kastanje kuchen 
en piepen. Ik leg m’n oor tegen 
die stam en ik hoor duidelijk: “ik 
ben misselijk”. Dus ik gelijk weer 
Gerrit gebeld, die van die iepen-
club, en ja hoor, kastanjeschim-
mel”. Boaite stamelt: “Wat?”. “Nog 
een paar jaar en dan gaan die ook 
allemaal. Stuk voor stuk. Ik heb ‘t 
de kastanje maar niet verteld, wie 
weet vinden ze d’r nog wat op. 
Bah, het weer in de war, ozongat, 
gekke-koeien, en nou bomen-
epidemies”. Binne zwijgt dan, en 
sombert. Na vijf minuten durft 
Boaite te glimlachen: “Geintje 
zeker!”. Binne staat kordaat op: “Ik 
dacht al dat je zo zou reageren. Er 
is meer dan je kunt zien, en meer 
wat je kunt horen - ik kan het nou 
weten”. Boaite blijft verbijsterd zit-
ten. Een paar verlate gele blaadjes 
dwarrelen knisperend naar be-
neden. Boaite kijkt omhoog, en 
schuift dan een beetje op, af van 
hun boom. Met een snelle bewe-
ging glipt hij z’n gehoorapparaat 
in z’n binnenzak. Hm, wat niet 
hoort, wat niet deert.

Binne Lutje en Boaite Post

...Jens in zijn domein... (foto: redactie)



Bloemenboetiek ‘de Utspanning’
geeft workshops

Woensdag 17 november tafel of hangstuk ‘herfst’ prijs:  30,00 
(Woensdag 24 november tuindecoratie prijs:  30,00 - vol!)

Woensdag 8 december guirlande. prijs:  30,00 
Woensdag 17 december kerststuk. prijs:  35,00 

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.

* Voor heerlijke oliebollen, appelfl appen 
 en verschillende soorten bollen

       Standplaats:  langs de Voorstraat
   tegenover het Nijensteinplein

Openingstijden: van 14.00 tot 18.00 uur
Oudejaarsdag: van 8.00 tot 18.00 uur
 

tegen inlevering van deze advertentie  0,50 korting
op 1 zak olie- of krentenbollen op donderdag en vrijdag
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Kerstconcert Vocaal Ensemble
Op zaterdag 18 december aanstaande vindt het tiende (!) kerstconcert 
plaats van het Vocaal Ensemble Buitenpost. Marleen Miedema, sinds en-
kele jaren onze dirigent, heeft ons ter gelegenheid hiervan zelfs Italiaanse 
les laten geven. Het wordt een gevarieerd programma, waarin kerstliede-
ren en Carols ten gehore worden gebracht in diverse talen. Instrumentale 
medewerking zal worden verleend door de organist Christiaan de Vries 
uit Goutum, Ineke van Slageren (dwarsfluit) en Gerda Postma (trompet). 
Het concert begint om acht uur ́ s avonds en vindt plaats in de Hervormde 
Kerk te Buitenpost. Als U deze avond verhinderd bent, kunt U het zelfde 
programma bijwonen in Kootstertille, op donderdagavond 16 december 
om acht uur, of in Oudwoude, op zondag 19 december ́ s middags om vier 
uur. Ook déze concerten vinden plaats in de Hervormde Kerk. 
De toegang is gratis. Wel vindt na afloop een collecte plaats ter bestrijding 
van de onkosten. Wij verheugen ons erop u op één der concerten te mo-
gen verwelkomen! 

Veldtoertocht in en rond Marum
Zaterdag 27 november 2004 organiseert de FTC Buitenpost haar traditio-
nele veldtoertocht met start en finish in Marum. Starten is mogelijk tussen 
9.00 uur en 10.00 uur vanuit de kantine van de voetbalvereniging Marum, 
aan de Hoornweg 42. Er worden twee prachtige routes uitgezet, één van 
25 km en één van 40 km. Dankzij de medewerking en toestemming van: 
B&W van Gemeente Marum, Stichting Het Groninger Landschap, Staats 
Bos Beheer is het mogelijk om een aantrekkelijk route uit te zetten in de 
omgeving van Marum.  De prachtig uitgestippelde routes gaan ook dit jaar 
weer door onder andere het Haarsterbos, Jiltdijksheide, Coendersbos en 
natuurlijk het motorcrosscircuit Trimunt! Natuurlijk zijn de routes met dui-
delijke zichtbare pijlen en linten aangegeven. Er is EHBO aanwezig.

Ook dit jaar is er voor de veldrijder technische ondersteuning! Rijwielspe-
cialist Thies Hiemstra is bij de start aanwezig van deze veldtoertocht. De 
FTC is bijzonder ingenomen met deze sponsering. Gezien de positieve 
reacties van de voorgaande jaren rekent de FTC Buitenpost ook dit jaar 
op een groot deelnemersveld. Het spreekt vanzelf dat er na afloop gele-
genheid is om te douchen en uw fiets af te spuiten. Met gepaste trots kun-
nen we melden dat met ingang van dit jaar deze veldtoertocht is voorzien 
van: NFTU –  STER 

De inleg voor deze prachtige veldtoertocht is € 3,00. Voor NTFU/KNWU 
– leden is er een korting van € 1,00. Kinderen t/m 12 jaar onder begelei-
ding van een volwassene betalen € 0,50.
Om ons te kunnen vinden, staan vanaf de A7, afrit 32, pijlen die u naar de 
start van de veldtoertocht leiden. Wie meer informatie over deze tochten 
wil, kan contact op nemen met telefoonnummer 0511-541938, bgg 0511-
541982. De FTC Buitenpost is aangesloten bij de NFTU. Bezoek ook 
onze website www.ftcbuitenpost.nl. Voor meer inlichtingen: F. A. de Haan, 
tel. 0511-541938, bgg 0511-541982.

Vet swingen in It Koartling
Het eerste concert in de verbouwde zaal van It Koartling te Buitenpost 
knalde er meteen goed in. Op 29 oktober stonden er drie bands op het 
podium. ‘Can’t even breathe’, beet de spits af en trok met hun melodieuze 
hardcore muziek het publiek de zaal in. De band die oorspronkelijk als 
tweede stond geprogrammeerd, moest op het laatste moment afzeggen. 
Ze regelden echter nog snel een vervangende band: Red Animal War. 
Een Amerikaanse band, op tournee in Europa. Wegens geldgebrek ging 
hun optreden in Zweden niet door. Maar uit het verslag op hun website 
blijkt, dat het optreden in It Koartling als een goed alternatief werd erva-
ren: “We drove to a small city outside of Groningen and played a show 
to very enthusiastic people”. Als derde volgde een keiharde, maar re-
testrakke set hardcore van ‘Instill’. Een goedeafsluiter van een boeiende 
muziekavond.

Op 3 december a.s. organiseert het Popcollectief opnieuw een concert 
in It Koartling. Deze keer wordt de avond gevuld met twee bands: ‘Cool 
Intention’ en ‘Soulution’.

Cool Intention
Een stel enthousi-
aste muzikanten uit 
Friesland en Gronin-
gen, die een warm-
bloedig dansfeest 
op gang hopen te 
brengen. De dance-
classics coverband 
speelt oude en 
nieuwe swingende 
disco-, funk- en 
soulnummers.

Soulution
Deze soul/funkband bestaat uit maar liefst elf personen, waaronder een 
viertal blazers. Het repertoire bestaat uit covers van o.a. Aretha Franklin, 
James Brown en Stevie Wonder, maar ze spelen ook eigen funknum-
mers.

Kortom: het belooft een spetterend muziekspektakel te worden in It 
Koartling, Schoolstraat 31. De zaal gaat open om 20.00 uur. De entree is 
 3,-. Mis het niet! 
Meer informatie: It Koartling, 0511 541214.

Communicatie met doven
Veel horende mensen schrikken ervoor terug, met 
dove mensen te communiceren. Een praatje met de 
buurvrouw bijvoorbeeld, of een gesprekje op het werk. 
De reden voor deze terughoudendheid heeft te maken 
met gebrek aan kennis over doofheid. Ook is men bang 
niet begrepen te worden of de ander niet te kunnen 
volgen. Dit is heel goed te begrijpen. Maar het is ook 
frustrerend om niet ontspannen te kunnen kletsen met 
iemand anders. Een oplossing is, een gebarencursus 
te volgen. U krijgt informatie over de omgang met doven 
en een basispakket gebaren aangeboden. In de praktijk 
is gebleken, dat de drempel om met dove mensen te 
communiceren dan veel lager is. Wilt u ook de basis van 
de Gebarentaal leren? 

Neem dan contact op met:
T. Tabak- van der Veer, telefoon 0511- 541109

Gezellige kerstmarkt
Op zaterdag 11 december wordt er weer een kerst-
markt gehouden in de Fonteinkerk aan de Achtkant 
in Buitenpost! Er wordt van 
alles georganiseerd. Zo kunt 
u uw creatieve kant laten 
zien in de knutselhoek of 
bij het maken van kers-
tkransen. Daarnaast mogen 
de Orang-oetangs onder u 
laten zien hoe lang ze aan 
een spijkerbroek kunnen 
hangen. Ook de inwendige 
mens wordt niet vergeten. 
U kunt bijvoorbeeld kiezen 
uit worst, broodjes, snert en 
oliebollen. De kerstmarkt wordt opgefleurd met gezel-
lige (live) kerstmuziek. 
Tot ziens op 11 december op de Achtkant 48! De 
kerstmarkt is geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

Veilig in het verkeer is niet vanzelf-
sprekend in Nederland: dagelijks 
vallen er gemiddeld drie doden 
en 50 ernstig gewonden. Achtkar-
spelen wil de komende jaren flink 
investeren in verkeersveiligheid. De 
gemeente heeft samen met het Re-
gionaal Orgaan verkeersveiligheid 
Fryslân een actieplan Verkeersvei-
ligheid opgesteld voor de komende 
vijf jaar. Omdat cijfers uitwijzen dat 
bijna 90 procent van alle verkeers-
ongelukken worden veroorzaakt 
door menselijk falen, wordt vooral 
gewerkt aan verandering van het 
gedrag.

Klaas De Jonge, directeur van de Lichtbron, vertelt 
over de verkeerscommissie van de Lichtbron. “Ze 
bestaat uit 4 ouders en een directielid. Afgelopen mei 
heeft de commissie een enquête gehouden onder ou-
ders. 98 ouders hebben de enquête ingeleverd. Deze 
enquête liet zien dat 83% van de ouders vond dat er 
gevaarlijke situaties zijn voor hun kinderen onderweg 
naar school en 74% dat ouders met auto’s bij de in- en 
uitgang voor overlast zorgen. We weten dat het gedrag 
van ouders in dit geval belangrijk is en proberen hen 
dan ook te laten kijken naar hun eigen gedrag. We 
zien nu gelukkig steeds meer dat men veel verstandi-
ger er mee omgaat dan 5 jaar geleden.” Ook voor ‘de 
Mienskip’ is het een punt van aandacht: “Regelmatig 
staan in onze nieuwsbrief stukjes over de verkeers-
veiligheid, zoals informatie van 3VO. In de ouderraad 
is het verkeer ook regelmatig onderwerp van gesprek. 
Wij hebben te maken een eigen problematiek, we zit-
ten namelijk niet aan een doorgaande weg. Vooral met 
regenachtig weer zijn er soms gevaarlijke situaties 
vanwege de vele auto’s die niet dicht bij de school 
kunnen parkeren. Af en toe besteden we er weer aan-
dacht aan, want soms verwatert de aandacht van de 
ouders.” Net zo goed is ‘de Fontein’ actief. Alle kinde-
ren krijgen wekelijks verkeersles. Daarnaast adviseert 
de school de ouders als het gaat om het parkeren bij 
de school. Duidelijk is dat alle scholen zich inzetten 
om een verkeersveilige omgeving bij de school te 
creëren. Dit lukt tot op zekere hoogte, want vooral met 
regenachtig weer zijn de problemen het grootst. 

3VO
Margot Blaauw van 3VO disctrict Friesland vertelt over 
de ondersteuning die ze aan de scholen geeft: “Wij 
hebben een enquête ontwikkeld voor ouders zodat ze 
zelf kunnen nagaan waar hun gedrag een rol speelt 
in het verkeer. Daarnaast geven wij onafhankelijk ad-
vies als het gaat om problemen rond de school. Ook 
worden wij regelmatig gevraagd voor ouderavonden 
of voor hulp bij fietscontroles en het theoretisch en 
praktisch verkeersexamen. Wij vinden het ook be-
langrijk aandacht te besteden het halen en brengen 
van kinderen met de auto, want dat moment kunnen 
ouders benutten om ze de route en de verkeersregels 
te leren.” Een tip van Margot voor Buitenpost: Op 
www.nof-verkeer.nl staan alle activiteiten van 3VO in 
Noordoost Friesland.

Acties
Van 16 september tot 15 oktober organiseerden ver-
keersveiligheidsproject Noord-Oost Friesland, 3VO 
en ANWB de stickeractie ‘Op Voeten en Fietsen’. Het 
doel van de actie was om zoveel mogelijk ouders en 
kinderen uit de auto te krijgen en ouders te attende-
ren op de noodzakelijke verkeersopvoeding van hun 
kinderen. Een maand lang konden de schoolgaande 
kinderen stickertjes plakken als zij lopend of fietsend 
naar school kwamen. De prijs was een uitstapje 
naar speelpark ‘Sanjesfertier’ in Zwaagwesteinde. 
De Jonge: “Deze actie paste natuurlijk mooi in onze 
aanpak. We merkten meteen dat er minder auto’s 
waren tijdens de actie. TV Fryslân kwam filmen op de 
eerste dag van de actie. Ze wilden de auto’s filmen, 
maar die waren er nauwelijks door de actie! Wat ons 
betreft is die stickeractie geslaagd.” Uit de kaarten met 

de meeste stickers werd groep 4 van ‘de Fontein’ als 
winnaar getrokken. 

Zwaar verkeer
Naast de stickeractie werd er van 25 tot en met 27 
oktober voor de groepen 7 en 8 het project ‘Zwaar 
verkeer’ in onze gemeente gehouden. De Chauf-
feursvereniging Friesland gaf in een als leslokaal 
ingerichte truck voorlichting over o.a. de dode hoek, 
de gevaren van een spoorbaan en het passeren van 
trucks en bussen. Op 25 oktober bracht de truck een 
bezoek aan Buitenpost. “Op een diascherm werden 
filmpjes gedraaid met gevaarlijke verkeerssituaties. Zo 
kregen de kinderen te zien dat er een punt is waarop 
de chauffeur naast de auto niets kan zien en dat 
rechtsafslaand vrachtverkeer levensgevaarlijk is voor 
kinderen. Het was maar 20 minuten, maar de kinderen 
hebben het heel goed begrepen”, aldus De Jonge. 

Beweging
De auto laten staan heeft niet alleen effect op ver-
keersveiligheid. De Jonge: lopend of op de fiets 
naar school gaan geeft kinderen al gauw voldoende 
lichaamsbeweging en daardoor een betere conditie. 
Op de vraag of er al eens een ernstig ongeluk is ge-
beurd bij de Lichtbron, antwoordt De Jonge: Gelukkig 
hebben we hier nog nooit een ernstig ongeluk gehad, 
maar daar willen we ook niet op wachten. We willen 
dat voor zijn en goede maatregelen nemen. We zien 
dat tijden veranderen. Nu werken veel ouders allebei 
en moet alles snel en vlug. Dat was 25 jaar geleden 
anders. We wijzen via onze informatiekrant ouders re-
gelmatig op hun gedrag. We willen ouders laten weten 
dat we serieus met de verkeersveiligheid bezig zijn 
en dat we er met elkaar bewust van moeten zijn dat 
ons gedrag invloed heeft op de verkeersveiligheid van 
onze kinderen.” =

De basisscholen werken aan de verkeersveiligheid

...een dagelijkse situatie bij ‘De Lichtbron’...

De verkeerstruck van.het project ‘Zwaar verkeer’



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 10 december.

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.

Oplossing prijspuzzel oktober:
De puzzel in het juninummer heeft 69 correcte inzendingen opgeleverd. De oplossing 
luidde: DE SWARTE BES. De winnaar is Th. Terpstra, Dr. Postmastraat 49. 
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

Open dag in Op ‘e Stal op 27 november

Nagelstudio Monique
Open dag
Zaterdag 18 december a.s.
van 10.00 tot 12.00 uur / 13.00 tot 16.00 uur
Acryl nagels, Manicure en verkoop van Sieraden

Nagelstudio Monique
06-51745729
Scheltingastraat 26
9285 PG Buitenpost

Voor al uw Sint en Kerst-kado’s
tevens zeer ruime collectie kerstkaarten

S M S P E C U L A A S

S T A W O E O R O U IJ

T R A S N E E E P A X

O E L F T T P T O E G

O K K O IJ K H N S D N

M N R M T C A I T A I 

B O E K O E R W R C N

O D T T S P O I A P E

O E N T R E N Z A K K

T I I U G D N O V A E

A L S E J K A P I E T

AVOND MAST SPECULAAS TEKENING 
BOEK MIJTER STAF VAART 
CADEAU PAKJES STIL WINTER 
DONKER PIET STOOMBOOT ZAK 
IJS POST SURPRISE ZOET 
INTOCHT ROE  TAAI LIED 
SINTERKLAAS

Elf keer per jaar krijgt u van ons een cadeautje...
Wel ongevraagd, dat weten we, vindt u de Binnenste Buiten bijna maande-
lijks in de brievenbus. Een presentje, met de beste bedoelingen.

Onbeleefd misschien, maar toch... vragen wij u nu eens om een Sinter-
klaascadeautje. Vul de onderstaande bon voor ons in, en u brengt een 
heel bestuur en complete redactie in een feestdag-stemming!
p.s. als kerstcadeautje mag het ook!

Vind de verschillen !
Op het eerste gezicht zijn het linker en rechterplaatje aan elkaar gelijk. 
Maar als je met een scherper oog kijkt vind je toch een aantal verschil-
len! Zoek ze op, schrijf het aantal op een kaartje, gooi deze in de bus 
van ‘The Readshop’ vóór 5 december en maak kans op een bijzonder 
Sinterklaascadeautje! 
Deelnemers moeten tussen de 5 en 12 jaar zijn!

Plaats ook eens 
een advertentie in

ons blad.
Informeer bij de acquisiteur

voor de prijzen (colofon)

Kadowinkel Op’e Stâl is een winkel gevestigd in een oude, historische boerderij aan de Voorstraat 1 te 
Buitenpost, tegenover Woonexpo Kapenga.  Vanaf de start in 1992 worden er allerlei kado-artikelen, 
woonaccesoires en kleinmeubels verkocht. De laatste jaren zijn daar kadopakketten van streekproducten, 
natuurcosmetica en Derde wereld producten bijgekomen. 

Demonstratie Vilten
Het vilten van wol is een oeroude tech-
niek. Nomadenvolken in Azië maken nog 
steeds hun tenten op deze wijze. Ook 
voor het maken van hoeden, kleding, 
gebruiks- en siervoorwerpen kan de 
vilttechniek worden toegepast. Het is een 
betrekkelijk eenvoudige techniek, die snel 
tot resultaat leidt. Voor vilten is alleen 
wol, zeep en warm water nodig. Op deze 
dag kunt u er kennis mee maken.

Proeverij Waddengoud-producten
Naast de Cranberry die bijna iedereen 
wel kent, wordt de Duindoorn steeds 
meer toegepast in allerhande Wadden-
producten. De Duindoorn zit boordevol vitaminen. Nadat het sap uit de Duindoorn is geperst worden 
de restproducten, de zaden en de schillen, nog eens geperst om de olie eruit te halen.  Het hoge gehalte 
Carotenoïde geeft de fel oranje kleur aan de bes en beschermt tegen een te felle werking van zonlicht. 
Naast natuurcosmetica van het merk Waddenschoon, heeft ook het bekende merk Weleda de kracht van 
de Duindoorn ontdekt. Op’e Stâl  verkoopt een ruim assortiment natuurcosmetica.

Woondecoratie
Van oudsher heeft Op’e Stâl een ruim assortiment handgemaakte woonaccessoires. Zo zijn er bijvoor-
beeld aparte lampen van op plexiglas geplakte tabaksbladeren, bananenbladen en zeegras. Deze lampen 
geven een hele warme, natuurlijke belichting in de huiskamer.  Ook zijn er hele bijzondere salon- en 
bedtafeltjes gemaakt van ijzer en teak. Op de Open Dag kunt U deze en vele andere woondecoraties 
bekijken.De Open Dag wordt muzikaal omlijst door muzikanten van de Muziekschool De Wâldsang.
Op’e Stâl is 27 november geopend van 10.00  tot  12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie: Hennie Pilat-Duhoux, tel. 0511 542502 of 06 50911443
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 Stichting Sociaal Cultureel Werk  ‘It Koartling’
 Schoolstraat 31
 9285  NE   Buitenpost
 tel. 0511 541214

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

10 december - Film ‘Shrek’
Het vervolg op de bekende fi lm, 
nu alweer bij ons!
Voor groep 4 tot en met 6
Tijd: zeven uur tot half negen; 
kosten:  0,50

15 december - Kerstinstuif
Twee uur allerlei leuke 
kerstactiviteiten - een kerstfi lm, het maken van een 
kerstversiering en spelletjes
Voor groep 1 tot en met 5
tijd: half twee tot half vier; 
kosten:  0,50

17 december - Kerstdisco 
en spelletjes
Een ouderwets gezellig kerstfeest met 
disco, verschillende spelletjes als sjoelen, limbo-dansen
Voor groep 6 tot en met 8; 
tijd: half acht tot negen uur; kosten:  0,50

Kerststuk voor
aan de wand

Datum: 2 december;
Kosten:  20,-

Kersttafelstuk op
ijzeren frame

Datum: 16 december;
Kosten:  23,-

Opgave bij Elly Kramer
telefoon: 0511-543242

Workshops van 
het cursuswerk

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !
Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 6 december.

Het blad verschijnt 
in week 52.

Houdt u daar ook 
rekening mee?

De vier huisartsen van de Groenkamp doen 
al meer dan een jaar mee in de dokters-
wacht. Dokter Kruyt en dokter Kok vertellen 
hierover. De groep ouderen in onze samen-
leving wordt steeds groter. Over het alge-
meen hebben deze mensen meer medische 
zorg nodig dan toen ze jonger waren. Het is 
tegenwoordig zo, dat opvang in een verzor-
gingshuis moeilijker gemaakt is - daar kom 
je niet zo gemakkelijk binnen - en de zieken-
huizen streven ernaar opname uit te stellen 
en opnameduur zo kort mogelijk te houden. 
Tel daar nog bij het feit dat het voor veel ou-
dere mensen mogelijk geworden is heel lang 
in hun eigen omgeving te blijven wonen. Dat 
is wat de meeste mensen graag willen. Deze 
en misschien nog meer factoren leiden er-
toe dat er veel meer zorg op de schouders 
van de huisartsen gelegd wordt.

Er zijn mensen in Buitenpost die er moeite 
mee hebben dat zij ’s avonds na vijf uur 
en in het weekend de dokterswacht in 
Dokkum moeten bellen als zij medische 
hulp nodig hebben.
Kruyt: ‘Dat kan ik me heel goed voorstellen, 
want voorheen was er altijd een arts beschik-
baar in het dorp zelf of in Kollum. Wij hebben dit 
nu anders georganiseerd. Sinds twee jaar heb-
ben we een samenwerkingsverband met bijna 
alle huisartsen uit de regio, zo’n 30. Het komt 
erop neer dat ieder van hen per week één keer 
een avond- of nachtdienst of een weekend-
dienst draait in het ziekenhuis van Dokkum. De 
patiënten moeten als het kan, daarheen gaan, 
of de arts komt bij hen. Deze dienst wordt voor 
de arts niet gecompenseerd met een aantal 
vrije uren, hij moet hem draaien bovenop de 50 
–urige werkweek. Hoogstens verschuift hij de 
patiënten van het ochtendspreekuur naar het 
eind van de middag.’
Kok: ‘Om vijf uur schakelen we de telefoon door 
naar de dokterswacht. We nemen dan geen 
nieuwe patiënten meer aan voor die dag. Dat 
wil niet zeggen dat we hier klaar zijn met ons 
werk. Ik werk dagelijks tot een uur of half zeven, 
zeven. Ik ken geen collega’s die hun werk om 
vijf uur af hebben.’

Wie wilde deze reorganisatie eigenlijk?
Kruyt: ‘Als je wilt dat er huisartsenpraktijken 
blijven, dan moet je die anders organiseren, 
je moet de structuur waarin ze draaien, groot-
schaliger maken. Dat is op landelijk niveau bijna 
overal ingevoerd, hier in Friesland lopen we 
daarin achter.’
Kok: ‘Wie hier niet aan meedoet, zal in de toe-
komst moeilijk opvolgers meer vinden. Als we 
geen dokterswacht zouden hebben, zouden we 
één op de drie avonden en nachten dienst moe-
ten doen en één keer in de drie weken een com-
plete weekenddienst,  bovenop de dagelijkse 

praktijk. In de rest van de zorginstellingen wordt 
dat gecompenseerd. Dat kan bij ons niet. Onze 
generatie zou dit misschien nog wel aan  gaan, 
maar het is zeker dat dat in de toekomst niet zo 
blijft. Studenten van nu vinden een ouderwetse 
huisartsenpraktijk, met altijd beschikbaar moe-
ten zijn, niet meer gewenst. Daar komt bij, dat  
meer dan de helft van het aantal studenten me-
dicijnen van nu vrouwen zijn. Vooral wanneer zij 
kinderen hebben,  willen ze meestal liever part-
time werken en dan zijn frequente avond- en 
nachtdiensten niet mogelijk.’ 

Hoe werkt de dokterswacht eigenlijk?
Kok: ‘Toen we ermee begonnen, hadden we een 
call-centrum in Leeuwarden en Heerenveen. 
Hier gingen alle telefoontjes uit Friesland naar 
toe. Dankzij een goede techniek werkte dat pri-
ma. De vragen werden door dames aan de te-
lefoon beantwoord, die geleerd hadden vragen 
te stellen waarop ze de juiste instructies konden 
geven, soms werden beslissingen genomen 
door de aanwezige dienstdoende huisarts. Nu  
worden de telefoontjes verdeeld over de regio. 
Mensen kunnen eerst met Dokkum bellen en 
daar wordt beslist wat er gedaan kan worden. 
Als alles bezet is, wordt doorgeschakeld naar 
een andere huisartsenpost. Daar zorgt men dat 
er een afspraak gemaakt wordt met Dokkum of 
volstaat men met het geven van een advies, 
soms door een assistent, soms door een arts. 
Het komt voor dat mensen die naar Dokkum 
gegaan waren nog weer doorgestuurd worden 
naar Leeuwarden, omdat alleen daar de ge-
wenste specialist is. Maar dat kan ook gebeuren 
op de normale tijden. ‘

Accepteren patiënten deze regeling?
Kruyt: ‘Nog altijd verlangen mensen terug naar 
de oude setting. Het is voor iedereen wennen 
geweest om het nieuwe systeem te begrijpen en 
te accepteren. Maar als we het niet zouden in-
voeren, zou de zorg van minder goede kwaliteit 
worden. Uit enquêtes blijkt, dat men tevreden is 
over de zorgkwaliteit van huisartsenposten.’

Waarom gaat men vaker naar de dokter? 
Kok: ‘Er kàn steeds meer. Er zijn steeds meer 
mogelijkheden om mensen goed te behande-
len. Artsen scholen zich daar regelmatig in bij, 
ook in het organiseren van de zorg. Bovendien 
gaan mensen eerder naar de dokter dan voor-
heen. Er is veel medische informatie op tv en 
internet. Misschien zijn mensen hierdoor eerder 
ongerust dan vroeger en hebben ze de neiging 
eerder om advies te vragen. Maar de verwach-
tingen die via deze media gewekt worden, 
kunnen in de medische praktijk meestal niet 
waargemaakt worden. Het lijkt mij trouwens dat 
de mensen in Friesland hier nuchterder in zijn 
dan de westerlingen.’

Zijn assistenten wel deskundig genoeg?
Kok: ‘Hier in Buitenpost werken assistentes die 
geleerd hebben de vragen te stellen waaruit wij 
kunnen opmaken wat het beste is om te doen. 
Zij vragen waarvoor men komt en ze vragen 
door om vast te stellen hoe snel er gehandeld 
moet worden. Mensen moeten bij de goede 
persoon terechtkomen – zij fi lteren de spoed-
eisende gevallen eruit. Ze kunnen ook een-
voudige medische handelingen verrichten. De 
verpleegkundige maakt uitstrijkjes, meet bloed-
druk, helpt cara-patiënten – dat kan zij net zo 
goed als de artsen en zij kan ze altijd erbij halen 
als dat nodig is. Hier zijn ook professionals voor 
mensen met psychische klachten en natuurlijk 
de fysiotherapeuten. Met zijn allen hebben we 
het werk zo verdeeld, dat we de dringende en 
spoedeisende gevallen veilig kunnen stellen 
– we zijn onmiddellijk ter plekke als er echt iets 
is. Soms kunnen mensen zelf niet inschatten 
hoe ernstig hun situatie is - wij willen graag op 
tijd komen en dat kan alleen als de assistente 
doorvraagt.’
Kruyt: ‘Wat een enorme steun in de rug is, is de 
ambulance hier vlak bij de ingang van het dorp. 
Sneller kan het niet.’

Hoe is de balans nu?
Kruyt: ‘Er is vastgesteld dat het aantal huisart-
sen daalt evenals het aantal medische studen-
ten dat huisarts wil worden. Als we deze reorga-
nisatie niet doorvoeren, wordt het heel moeilijk 
om huisartsen aan te trekken in Friesland. In 
de rest van het land  werkt men al geruime tijd 
op deze manier. Het is goed geweest dat we 
hieraan zijn begonnen. Als we niet een strakke 
organisatie proberen te regelen, kunnen we niet 
draaien. Het loopt hier geolied en dat is in het 
belang van de patiënten.’
Kok: ‘Je kunt zeggen dat het moeilijk is om aan 
de nieuwe situatie te wennen. Aan de andere 
kant wordt de zorg beter op poten gehouden, 
zijn de dokters fi tter en - en dat is heel belang-
rijk - blijft Friesland aantrekkelijk voor huisartsen 
om er zich te vestigen. De vraag om hulp buiten 
de normale uren is niet altijd spoedeisend. Met 
ons nieuwe systeem willen we juist onmiddel-
lijk klaar staan voor spoedgevallen. We zullen 
eraan moeten wennen om hulp te vragen bij de 
buren als iemand naar Dokkum moet en daar 
niet zelf kan komen. We moeten leren om zorg 
voor elkaar te hebben en daar oplettend in te 
zijn. Vaak is de drempel om om hulp te vragen 
bij bijvoorbeeld de buren, groter dan de bereid-
willigheid om iemand te helpen.’
Kruyt: ‘Misschien zou er een vrijwilligersorga-
nisatie moeten komen die signaleert  waar de 
hulp nodig is, die geboden kan worden door bu-
ren en vrienden. Dat zou, in samenwerking met 
een goed draaiende artsenpraktijk, een optima-
le situatie opleveren.’ (tekst: Janny Jensma)

De huisartsen zien de voordelen van de Dokterswacht

Beppe 

door Janne  Oosterwoud

Wa’t tinkt dat dit in âldwivestikje 
is hat gelyk. Mar wól trochlêze 
want it giet ús allegear oan. Ik 
bedoel de noarmen en wearden 
dêr’t elk de mûle sa fol fan hat. 
It is yn dizze maatskippij fan ‘up 
to date’ net de gewoante him te 
steuren oan de ûnderfi ning fan 
foarige generaasjes. Dy meie
harren pensjoen útjaan oan 
djoere antirimpelkrêm en 
kultuerreizen om de ekonomy 
wat op te krikjen, mar fi erder gjin 
kommentaar.

Dy âlderein hat yntusken wol 
hiel wat bern grut brocht dy’t 
op ’e tiid út ’e ruften wienen, 
ieten wat de pot skafte, gjin âlde 
minsken útskolden en sûnder 
hingplakken har tiid nuttich 
makken. Bern dy’t respekt foar in 
oar en oarmans besit tagelyk mei 
de memme-molke ynnommen 
ha. Hoe’t dat yn syn wurk gie? 
Net ien dy’t dêr nei freget. Mar 
opfi eden skynt tsjint-wurdich 
noch al in toer te wêzen. Ik soe 
sizze, stek jim ljocht ris op by 
beppe.

!

Gezocht: bestuurslid!
Nog steeds is er dringend behoefte 
aan aanvulling in ons bestuur. Wij 
vragen met nadruk om mensen die 
iets van hun vrije tijd in de organisatie 
van onze instelling willen steken. It 
Koartling probeert voor alle mensen 
in ons dorp een plek te bieden met  
activiteiten voor jong en oud. Dit 
werk wordt door vrijwiligers gedaan. 
Voor een bestuurslid  houdt het werk 
1 maal een vergadering per maand, en 
bij gelegenheid andere activiteiten 
die met het bestuurswerk te maken 
hebben. Bent u geïnteresseerd, neem 
dan vrijblijvend contact op met Johan 
Kootstra, telefoon 541322, of met 
het telefoonnummer van It Koartling.

Sinterklaas had het volop naar zijn zin bij de intocht op 20 november in 
Buitenpost. Bij aankomst in It Koartling bleken er ook al twee clowns klaar te 
zitten, wat de feestvreugde alleen maar verhoogde (foto: redactie). 



Ongeveer 25 jaar terug was Muziekschool De Wâldsang 
een echte ‘orgelschool’. Docenten waren ‘de baas’ en de 
kinderen waren passief. Nu is dat anders. Het keyboard heeft 
zijn intrede gedaan, de kinderen weten wat ze willen en zijn 
actief in hun rol. Het leerlingaantal van de muziekschool blijft 
redelijk stabiel. Dat is de conclusie van directeur Van der 
Heide van de muziekschool. “In een aantal instrumenten zit 
een lichte daling. Een jaar of 25 jaar terug waren we eigenlijk 
een echte orgelschool. Nu hebben we 51 leerlingen voor het 
orgel en 157 voor het keyboard.” Dit zijn trouwens cijfers van 
de hele muziekschool over de 4 gemeenten Achtkarspelen, 
Dantumadeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. “Maar 
dat verschilt onderling niet zoveel per dorp”, aldus Van der 
Heide. 

Shoppen
Minder belangstelling voor sommige instrumenten dus. Wat 
kunnen daar oorzaken van zijn? Van der Heide denkt onder 
andere aan de vergrijzing: minder kinderen, dus minder be-
langstelling. Daarnaast wordt er volgens hem flink geshopt 
wat hobby’s betreft. Sport en muziek wisselen elkaar af. Van 
der Heide: “Voorheen bleven de kinderen vaak 6 tot 7 jaar 
op les. Nu houdt het vaak na bijvoorbeeld een paar jaar gi-
taarles op. De klassieke, traditionele instrumenten behouden 
hun aantal leerlingen wel door de jaren heen. Zo blijft het 
aantal leerlingen voor de piano vrij constant. Op dit moment 
hebben wij 148 dwarsfluitleerlingen. Dat is ook wel eens 200 
geweest, in de tijd van Berdien Stenberg. De gitaar is nog 
steeds enorm populair. Dat is niet alleen bij ons zo, dat is 
bij vrijwel elke muziekschool zo. Wij hebben hier zelfs een 
wachtlijst voor gitaarles. Wat populair is, trekt aan, dus wat 
de gitaar betreft, zitten we in een vicieuze cirkel.” 

Creativiteit, spel en knippen
Van der Heide: “De grote omwenteling was al begin jaren ’90. 
Toen liep de populariteit voor het orgel heel sterk terug en 
kwam het keyboard op. Ook de gitaar, saxofoon en slagwerk 
werden toen populair. Voorheen was het zo dat iemand die 
slagwerkles had, in een brassband of fanfare terecht kwam. 
Nu zijn er jongeren die gewoon lekker willen drummen en 
misschien wel in een bandje willen spelen.” Er zijn nu heel 
andere mogelijkheden. Zo heet de oorspronkelijke blokfluit-
les nu AMV: Algemene Muzikale Vorming. Natuurlijk zijn er 
nog steeds lessen specifiek voor de blokfluit, maar nu maken 
de kinderen tijdens de basiscursus AMV kennis met muziek. 
De blokfluit is daar een hulpmiddel bij. “Bij die AMV lessen 

gaat het om het luisteren naar, maken van, bewegen op en 
praten over muziek. Het lesmateriaal is veranderd. Het boek 
bevat een cd en de kinderen hebben een plakboek waar ze 
tekeningen in kunnen maken. Het gaat nu meer om het be-
leven en kennismaken met muziek. Meer het spelelement en 
de creativiteit ontwikkelen. Voorheen was het een lesje leren 
en klaar. Toch moet je oefenen om een muziekinstrument te 
leren. Het gaat niet om alleen het halen van een diploma. Het 
gaat ook om het bijbrengen van de liefde voor de muziek”, 
aldus Van der Heide.  Voor volwassen heeft de muziekschool 
een knipkaart. Zo kunnen de lessen zelf ingepland worden, 
wanneer het speler uitkomt. De knipkaart is voor volwasse-
nen die vroeger wel eens een instrument gespeeld hebben 
en op deze manier hun kennis kunnen ophalen met hulp van 
een docent. Van der Heide: “Er wordt vrij veel gebruik van de 
knipkaart gemaakt. Een knipkaart is niks voor kinderen, want 
die zijn gebaat bij regelmaat.” 

Nieuws
In Surhuisterveen start de muziekschool een nieuw popkoor 
voor volwassenen van 18 jaar en ouder. In Buitenpost is er 
nog geen popkoor. Van der Heide sluit deze mogelijkheid niet 

uit. “We hebben nu nog geen popkoor, omdat er geen ruimte 
is. Maar als er aanmeldingen komen, kunnen we dat nog al-
tijd overwegen.” Maar er is nog meer te melden. Van der Hei-
de: In januari beginnen we met een cursus trekharmonika. In 
ons land is de trekharmonica vooral de laatste jaren populair 
geworden als begeleidingsinstrument bij koren die zich bezig 
houden met volksmuziek en dan vooral zeemansliederen. 
Maar ook als solo-instrument geeft de trekharmonica aan 
veel mensen een hoop speelplezier. De cursus omvat tien 
lessen, wordt gegeven op de woensdagavond van 19.00-
20.00 uur in de muziekschool te Buitenpost en het maximum 
aantal deelnemers is tien. We denken ook aan een cursus 
‘Leer noten lezen in drie dagen’. De opzet van deze cursus is 
al bijna rond en de eerste aanmeldingen zijn al binnen.”

Volgend jaar in maart heeft de muziekschool weer een 
‘waldweek’. De plannen zijn al in ontwikkeling. Het staat vast 
dat de scholen hierbij betrokken worden en hier een kijkje 
mogen nemen bij de muziekschool. In plaats van reguliere 
lessen zijn er dan allemaal andere activiteiten. Op de site 
www.muziekschooldewaldsang.nl vindt u meer informatie.

Tjitske Veenstra, 11 jaar, Grytsje de Vries, 
12 jaar en Evenynke de Boer, 11 jaar, al-
ledrie van ‘de Mienskip’ werden door Jelmer 
Tamminga en Iris Kloosterman geïnterviewd 
over het onderwerp ‘Normen en Waarden’.

Drie vrolijke, enthousiaste en lacherige 
meiden. Deze drie meiden hebben veel ge-
meen. Ze zitten op dezelfde school, houden 
allemaal van sport, zijn ontzettende giebel 
tantes en vullen elkaar bij elke vraag aan. 
Toch waren ze tijdens het interview aardig 
geconcentreerd (totdat de sms’jes begon-
nen) en gaven ze serieuze antwoorden...

Kunnen jullie uitleggen wat normen en waar-
den zijn?
Evenynke: Iets met geld volgens mij. Tjitske: 
nee, geen idee. Grytsje: haalt haar schou-
ders op.

(Na de uitleg vallen ze stil. Normen en waar-
den zijn vooral omgangsregels: rekening met 
elkaar houden en je aan de regels houden)

Van wie leer je normen en waarden?
Alle drie meteen: Van onze ouders. Grytsje: 
en van pake en beppe. Evenynke: en bij tur-
nen hoe je de achterover en voor over salto 
moet doen.

Gooi je wel eens afval op straat? Waarom? 
Denk je erbij na?
Evenynke: ik doe het meestal in mijn zak. 
Grytsje: ik doe het ook altijd in mijn jaszak 
en dan gooi ik het thuis in de prullenbak. 
Tjitske: Ja want anders is het slecht voor 
het milieu. Grytsje: ik denk er niet over na 
dat doe ik automatisch. Evenynke: ja daar 
denk ik wel bij na. Tjitske: dat heb ik van mijn 
ouders geleerd.

Als je een bekende in de kerkstraat tegen 

komt, wat zeg je dan?
Tjitske: gewoon hallo! Grytsje: hoi! Eve-
nynke: hoi en dan roep ik de naam erbij! En 
soms vraag ik wanneer ze kunnen spelen. 
Grytsje: ja soms loop ik door en soms blijf ik 
praten. (en Tjitske knikt mee, de meiden zijn 
het wel veel met elkaar eens)

Denk je dat je geloof invloed heeft bij nor-
men en waarden?
Tjitske: nee. Evenynke: nee Grytsje: nee
(We hadden bij de uitleg van normen en 
waarden toevallig net een voorbeeld gege-
ven over normen en waarden in andere cul-
turen en bij andere geloven. Goed opgelet?)
Evenynke: ja want sommigen moeten twee 
keer per dag naar de kerk. En mogen niet 
vloeken. Tjitske: en die moeten dan zon-
dagse kleren aan. Grytsje: of gewoon alleen 
dat ze naar de kerk gaan.
(Dus toch wel goed opgelet!!)

Als je juf of meester iets van je vraagt ga je 
daar dan wel eens tegenin?
(na een hevige discussie)
Grytsje: ja soms wel, nog even doorpraten 
je verhaal afmaken terwijl je stil moet zijn. 
Tjitske heeft dit probleempje ook wel eens 
en Evenynke doet er ook aan mee.

Wat vind je van het gedrag van je ouders? 
Zou je er wat aan willen veranderen?
(alledrie kijken ze elkaar even aan en la-
chen)
Tjitske: Soms niet goed en soms wel. Dan 
vraag ik of ze wat drinken willen pakken en 
dan zeggen ze; je hebt zelf voeten. Grytsje: 
goed, meestal. Soms doen ze iets niet of 
vergeten ze iets als ik het vraag.
Evenynke: verschillend. Soms doen ze iets 
niet.
Grytsje: nee bij mij niets (dus je hebt perfecte 
ouders?) Ja!

Evenynke: mijn moeder is aardig zoals ze is.

Voel je je veilig in Buitenpost?
Tjitske: jawel, Grytsje: jawel. Evenynke: als 
er geen bekenden zijn soms wel. Maar ik 
kom altijd wel bekenden tegen dan voel ik 
me wel veilig.
Grytsje en Tjitske: In sommige straten wel 
minder zoals het kerkpad.

Is er ook een bepaalde plaats waar je je echt 
niet veilig voelt?
Tjitske: Ja daar bij Marije. (En waar is dat, 
niet iedereen kent Marije. Toch?) dat is bij 
Lutjepost. Grytsje: it Swaddepaad, daar zijn 
vaak mannen of dronken jongens die over 
het pad slingeren. Evenynke: alleen niet 
waar dronken mensen zijn.
(hmm zijn dronken mensen dan altijd eng?)
grytsje: nee, maar in Portugal op vakantie 
was een zwerver die kwam achter ons aan 
en zei: give me your money! (Ja dat is inder-
daad een beetje eng. In tegenstelling tot de 
andere twee, lijkt Tjitske een echte bikkel te 
zijn en niet zo snel bang)

Durf je ‘s avonds alleen over straat te fiet-
sen? En mag dat van je ouders?
Grytsje: ik denk het niet, mag ook niet altijd. 
Komt door hoe oud ik nu ben. Evenynke: nee 
en mag ook niet alleen. Met broers of zussen 
mag het wel.
(Tjitske schreeuwt naar haar vader: heit, 
mag ik alleen over straat fietsen ‘s avonds 
in het donker? Waarop haar vader luid en 
duidelijk antwoord: Nee!)
Tjitske: nee ik mag het ook niet

Bedankt voor jullie aandacht en tijd. Het was 
leuk jullie te mogen interviewen.
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 In/bĳ:  de muziekschool: 
“het gaat ook om het bijbrengen van liefde voor de muziek”

Vraag: hoe heet de stoomboot van 
Sinterklaas?
Antwoord: de taai-taai-tanic

Een man gaat naar België. Als hij op de snel-
weg rijdt ziet hij een jongetje midden op de 
snelweg vissen. De man denkt: Wat is België 
toch een raar land! Een tijdje later komt hij 
een man tegen in een rubber bootje, ook mid-
den op de snelweg. Dit is echt een raar land, 
denkt de man. Weer even later ziet hij Sinter-
klaas in zijn stoomboot, ook weer midden op 
de snelweg. Nou wordt het toch te gek, denkt 
de man. Als hij even later een politieagent 
ziet zegt hij: “ U moet toch eens even een 
stukje terug gaan kijken, daar doen ze heel 
raar!” “ Het is goed hoor”, zegt de agent “Hou 
mijn fiets maar even vast dan zwem ik er wel 
even heen”

Vraag: wat is de overeenkomst tussen Sinter-
klaas en het Nederlands Elftal?
Antwoord: op een gegeven moment hou je op 
er in te geloven.

De Kerstman en Sinterklaas zitten samen in 
de snackbar. Zegt Sinterklaas tegen de Kerst-
man: “Doe mij maar een colaatje”. “Ha, ha”, 
zegt de Kerstman, “ik ben Sinterklaas niet!”

Sinterklaas moppennormen en waarden
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 9 -

Dure klompen
5 augustus 1922, Buitenpost - ”Op de 
paardemarkt te Buitenpost j.l. woensdag 
waren aangevoerd 1019 paarden en 62 
veulens. Het aantal wagonladingen per 
spoor met bestemming Holland en Duit-
schland, verleden jaar 52, was thans 22. De melkrijder S. Storm 
te Harkema-Opeinde verkocht op de paardemarkt aan een zeker 
iemand uit Hardegarijp een paard. Des anderen morgens stond 
het trouwe dier weer voor de staldeur van zijn ouden meester”.

Het geladen geweer
23 december 1903, Kooten - ”Iemand te Kooten paste op zijn aard-
appelhoop. Met geladen geweer lag hij in de nabijheid in een wal. 
Drie nachten hield hij de wacht, maar er kwam niets. Den vierden 
nacht kwamen er zes mannen met twee honden. Twee der mannen 
hadden geweren en hielden de wacht, terwijl vier de zakken vulden. 
De man, die op de aardappelen paste, durfde zich niet te verroeren 
en zat in duizend angsten, dat de honden hem zouden ontdekken. 
‘t Is bekend dat de aardappeldieven er bij troepjes, gewapend met 
honden, er op uit gaan”.

Dikke snoeken
7 april 1917, Veenklooster - ”Dinsdag schoot de jachtopziener 
A. Meijer te Veenklooster met het geweer in één schot in de vijver 
van Fogelsangh State twee snoeken, wegende onderscheidelijk 12 
en 13 halve kilo’s.”

Een probaat middel
7 november 1917, Dokkum - ”Een slager werd de dupe van een 
sluwen iemand. Er stond in een blad de volgende advertentie. 
Heeren slagers, zendt postwissel groot 50 cent en u ontvangt een 
beslist probaat middel om uw vleesch langdurig te bewaren. De 
slager zond 50 cent en ontving de volgende briefkaart: M.H. Uw 
postwissel is in dank ontvangen. Het allerbeste middel om uw 
vleesch langdurig te bewaren is: ...Het beest niet te slachten”.

In Adams’s costuum
7 augustus 1918, Burum - ”Vrijdag liep iemand in Adam’s cos-
tuum over den openbaren weg. Gelukkig ontmoette hij de veld-
wachter. Deze constateerde al spoedig dat de man dronken was en 
bracht hem, het was de aldaar wonende P.P., naar zijn woning”.

Een bijzonderheid
8 juli 1922, Boelenslaan - ”Den 93-jarigen Albert Schuite te Boe-
lenslaan kon men begin dezer week nog op de maaimachine zien. 
Een bijzonderheid voorzeker. Met nog vaste hand bestuurde hij de 
paarden en was meester van de machine.”

BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1947, die woonden in Buitenpost
8 april: Bakker, Albert Sjoerd, 60 jaar, kruidenier, e.v. van der Kooi, 
Hedzerika.
1 mei: Djurrema, Bregtje Gerrits, 69 jaar, e.v. van der Woude, Dirk 
Pieters.
8 mei: Oothout, Renske, 81 jaar, e.v. Bottema, Bijke.
2 juni: Evenhuis, Hilbrand Pieter, 10 maanden, z.v. Evenhuis, Jan, 
rijwielhersteller en van: van Dijk, Stientje.
5 juli: Kloosterman, Bartele, 82 jaar, e.v. de Moor, Gepke.
15 juli: de Leeuw, Trijntje, 72 jaar, e.v. de Vries, Harmen.
14 juli: Lantinga, Sietze, 69 jaar, arbeider, e.v. Kuipers, Trijntje.
1 november: Scholten, Engbert, 62 jaar, opperwachtmeester der 
rijkspolitie, e.v. Meijer, Frederika.
3 november: van der Meulen, Fetje, 85 jaar, wed. van: van der 
Zwaag, Wijtse.
5 november: Vaatstra, Willem, 2 jaren, z.v. Vaatstra, Klaas, arbei-
der en van Hoogsteen, Henderika.

Woningen aan de Kerkstraat te Buitenpost in oktober 1958, die later wer-
den afgebroken. De woning links werd bewoond door weduwe Witvoet, het 
pand rechts door A. van der Meulen. 
De foto’s komen uit het gemeente-archief.

Het maandelijks Inlooppastoraat 
in ‘de Schakel’

door Hans Hamers

Vanmorgen zat ik nog even met onze kleindoch-
ter in mijn subtropische wintertuin te spelen. De 
aangekondigde regen en winterse buien bleven 
nog beperkt tot een klein sputterje. Buiten pik-
ten mijn kippen  de verloren graantjes uit hun 
ruif. Waarlijk een idyllisch plaatje in November. 
De meeste planten hebben hun voorbereidingen 
voor de koude periode al afgerond. Een aantal 
laatste bladeren hangt nog aan de kastanje-
boom, maar de herfst heeft dit jaar – zij het 
zonder noemenswaardige storm – haar zaakjes 
keurig voor elkaar.
Later op de dag ontdek je zomaar in een Buiten-
poster grasveldje dat onderhouden wordt door 
de gemeente, een geweldig mooi voorbeeld 
van de natuurlijke diversiteit.  Juist in deze tijd 
waarin groei en bloei bewaard worden tot het 
voorjaar is één plantje tegendraads. In de herfst 
wordt ze groener, steviger en vooral uitbundiger 
en superkleine bloempjes staan in de knop op 
uitbotten. Merkwaardig is zo’n fenomeen, want 
welk insect zal haar bestuiven, immers we pra-
ten over de herfst en over nachtvorst en gure 

tijden. Maar nee deze ene plant heeft het voor 
elkaar om uitgerekend dan in actie te komen 
wanneer alle, maar dan ook alle voorwaarden 
om eens mooi tot ontwikkeling te komen uitge-
storven lijken. Er komt zelfs geen mens meer 
naar kijken; het is daar veel te koud voor. 
Toch is deze heldhaftige plant niet van plan zich 
gewonnen te geven. Koude deert hem niet. En 
dat er niemand naar zijn werk komt kijken kan 
hem helemaal niets schelen. Zijn grootsheid zit 
hem in de stilte van zijn optreden, door niets 
en niemand verstoort. De plant produceert zijn 
eigen warmte en heeft een bijzonder isolatie-
protocol; gekregen van de Schepper. Voortplan-
ten kan hij als de beste maar zonder hulp van 
een of ander vies insect dat met een borstelig 
achterwerk zit te kroelen tussen de meeldraden. 
Trots vormt hij zijn naam in vorm en verschij-
nen: “Levermos, aangenaam kennismaken” zou 
hij kunnen zeggen. Maar hij is zo klein dat zijn 
geluid verloren raakt in het gekrakeel van vech-
tende kraaien.  
Tot de volgende keer.

Een aantal enthousiaste mensen 
van binnen en buiten de kerke-
raden van de Protestantse Kerk 
Nederland in Buitenpost orga-
niseren het Inlooppastoraat. Zij 
richten tentoonstellingen in van 
creatieve mensen in ons dorp. 
Dit is het tweede jaar waarin zij 
een aantal malen, verspreid over 
het jaar, creatief werk laten zien 
zoals natuurfoto’s, bijzondere 
kledingstukken, schilderijen, 
verzamelingen, beeldhouwwerk, 
quiltwerk en nog vele dingen 
meer. Het blijkt een groot suc-
ces te zijn. Niet alleen het aantal 
exposanten neemt per keer toe, 
ook het aantal bezoekers. Dat 
heeft te maken met de gezellige 
sfeer in de hal van ‘de Scha-
kel’. Wat betreft beantwoordt 
het Inlooppastoraat aan haar 
doel namelijk het bevorderen 
van onderling contact tussen 
mensen. Onder het genot van 
een kopje koffi e of thee praten 
mensen met elkaar en laten 
zien wat belangrijk voor hen is. 
“Aandacht schenken aan elkaar 
en aan de invulling van iemands 
leven. Voor Buitenpost is dit een 
nieuwe vorm van pastoraat, on-

dersteund door de predikanten 
en de ambtsgroep Pastoraat”, 
aldus mevrouw Herma Weer-
stra. “We moeten naar buiten 
komen. Contact doet mensen 
goed. De expositie is een mid-
del om met elkaar in contact te 
komen”, zegt Jaap Meindertsma. 
“Als je ergens aardigheid aan 
hebt, dan kan je dat hier kwijt”, 
vervolgt Baukje Veenstra. Iepie 
Lei voeg daaraan toe: “Via hob-
bies ontstaan andere contacten”. 
Eén van de exposanten, Martha 

van der Lei, zit trots bij haar ver-
zameling poezen, blij als iemand 
ze ook mooi vindt. Ze heeft 
ervoor gespaard om ze te kun-
nen kopen. Eén van de poezen 
kan zelfs hardop spinnen. Het 
Inlooppastoraat heeft al weer 
tal van aanmeldingen. Er blijken 
veel creatieve mensen in ons 
dorp te wonen die weer willen 
meedoen aan dit aantrekkelijke 
pastoraat, de hele winter door, 
bijna elke maand. (tekst: Jannie 
Jensma / foto: Harrie Slagter)

Woensdag 3 november hebben Frans Kok als verte-
genwoordiger van de winkeliers van de Kerkstraat, 
Christinastraat en Nijenstein en Maaike Dotinga, 
voorzitter van Plaatselijk Belang hun dank betuigd 
aan de projectbegeleiders en personeelsleden van 
Raderwerk in Buitenpost. Zij kregen als blijk van 
waardering een taart en een enveloppe met inhoud 
aangeboden van genoemde winkeliers. Het wordt zeer 
gewaardeerd dat het zwerfvuil nu regelmatig wordt op-
geruimd. De ondernemers en het Plaatselijk Belang 
hopen dat ze nog vele jaren van Raderwerk mogen 
profi teren.
Raderwerk biedt mensen met een 
lange afstand tot de arbeidsmarkt de 
mogelijkheid deel te nemen aan diverse 
activiteiten. Voorbeelden: houtproduc-
tie, kringloop-, bedrijf, administratie, 
fi ets- en kledingreparatie. De klant/
deelnemer leert dat werken leuk en 
interessant kan zijn en veel voldoening 
kan geven. Hij/zij maakt kennis met 
verschillende werksoorten in een vei-
lige omgeving. Men wordt individueel 
begeleid door Hanny Massolt en Jan 
Doornbos, resp. projectbegeleidster 
en algemeen begeleider, met de eigen 
kwaliteiten als uitgangspunt. Deelne-
mers kunnen werkervaring opdoen bij 
de verschillende afdelingen. Geduren-
de het traject kan gekozen worden voor 

beroepsgerichte of persoonsvormende cursussen of 
externe stages. 
Raderwerk heeft zich alweer 5 jaar gevestigd in Bui-
tenpost. Ook voor ons dorp is Raderwerk een aan-
winst. Uw spulletjes, zoals het oude bankstel, wand-
meubel, gasfornuis e.d. , worden gratis opgehaald. Er 
werken gemiddeld 50 mensen. Ook worden er, via ’t 
Stip, allerlei klusjes bij oudere en niet meer zo mobiele 
mensen thuis gedaan. 
U vindt Raderwerk aan de Edisonstraat 3.
Telefoon 0511-544808, winkel 0511-540561. Internet:
www.raderwerk.nl. Email: raderwerk@zonnet.nl.

Dank aan werknemers van Raderwerk !



Kwaliteit uit principe

ViewSonic VE510 Zilver
Beeldscherm : 15” TFT

Pixel Pitch : 0.297
Helderheid :  280 cd/m²

Contrastratio : 400:1
Kijkhoek 150° (h) / 115° (v)

Responsetijd : 25 ms
Resolutie : 1024 x 768

Garantie : 3 jaar onsite

€ 249,-

ViewSonic VA710 Zilver
Beeldscherm : 17” TFT

Pixel Pitch : 0.264
Helderheid :  300 cd/m²

Contrastratio : 450:1
Kijkhoek 170° (h) / 170° (v)

Responsetijd : 25 ms
Resolutie : 1280 x 1024
Garantie : 3 jaar onsite

€ 329,-

ViewSonic VX715 Zwart
Beeldscherm : 17” TFT

Pixel Pitch : 0.264
Helderheid :  300 cd/m²

Contrastratio : 450:1
Kijkhoek 170° (h) / 170° (v)

Responsetijd : 25 ms
Resolutie : 1280 x 1024
Garantie : 3 jaar onsite

€ 419,-

ViewSonic VX750 Zilver
Beeldscherm : 17” TFT

Pixel Pitch : 0.264
Helderheid :  270 cd/m²

Contrastratio : 450:1
Kijkhoek 160° (h) / 145° (v)

Responsetijd : 16 ms
Resolutie : 1280 x 1024

Speakers : 2x 5 Watt
Garantie : 3 jaar onsite

€ 489,-

ViewSonic VX912 Zwart
Beeldscherm : 19” TFT

Pixel Pitch : 0.294
Helderheid :  250 cd/m²

Contrastratio : 500:1
Kijkhoek 160° (h) / 160° (v)

Responsetijd : 12 ms
Resolutie : 1280 x 1024
Garantie : 3 jaar onsite

€ 589,-

WybrAnd Computers
Groningerstraat 5

9231 CH SURHUISTERVEEN
Tel. 0512-360742
Fax. 0512-360743

E-Mail : info@wybrand.nl
URL : www.wybrand.nl


