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Kerstactiviteiten
in ons dorp
Sportkoppen:
Menno Botma
Inspiratie:
Harry Velvis
Kinderhoek:
KV Flamingo’s
Actief: de kerstnachtdienst
(foto: redactie)
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Licht-keten
Veel tuinen van Buitenpost zijn
de laatste weken druk versierd
met allerlei soorten verlichting.
Van lichtslang tot verlichtingsnet, van kerstster tot compleet
tuinstilleven. Een fenomeen dat
al een aantal jaren gaande is,
en nog steeds groeit. Toch kunnen we ons niet onttrekken aan
de gedachte dat de uitbundigheid van het lichtfestijn tegelijkertijd in contrast staat met
ook een groeiende maatschappelijke somberheid. Misschien
is het een reactie - symbool
voor hoop en het uitkijken naar
een nieuw begin, en de wensen
die men daaraan verbindt.
Tal van mensen genieten van
de overvloed aan licht in het
straatbeeld en nemen de moeite elders in het dorp eens te
kijken naar andermans huis- en
tuinvlijt. Nog steeds is de vraag
levend of het niet een mooie
aanleiding zou kunnen zijn voor
een tweede (Kerst) lichtroute
in Buitenpost. “Een keten van
licht die het hele dorp zou kunnen verbinden”, noemde een
schrijfster het een aantal jaren
terug. En dingen die ons dorp
verbinden, daar staan we als
redactie natuurlijk helemaal
achter. Niettemin: het initiatief
ligt in het dorp. Als redactie
bieden wij ons blad als steun
aan om het idee tot realiteit
te maken. PBB kan in ander
opzicht misschien helpen. Voelt
u zich aangesproken neem dan
contact met ons op, en we proberen er werk van te maken.

Oogverwarmend
Vanaf 1999 heeft de Julianalaan de traditie opgebouwd de meest verlichte straat in de laatste weken van
het jaar te zijn. Dit jaar piekten ze daarin, door de hele straat van verlichting te voorzien.
De Ruiterstraat sloot zich dit jaar daarbij aan.
Is een alternatieve lichtroute misschien daaraan een volgend jaar vast te knopen?

Van de bestuurstafel - het jaar 2004
In bijna elke editie treft u een verslag
aan, van de hand van Sytze Harders,
over de laatste bestuursvergadering.
Dit keer ontbreekt deze. Ziekte in het
bestuur was de aanleiding voor het afzien van de decembervergadering. Misschien is dit daarom wel een geschikt
moment om even terug te kijken op het
afgelopen jaar.
Binnen het bestuur was er wisseling van
de wacht - Henk Koning vertrok en gaf de
voorzittershamer door aan het nieuwe bestuurslid Maaike Dotinga. Rients Leijendekker en Auke Attema kwamen als algemeen
bestuurslid onze gelederen versterken.
Daarmee zijn we in deze moeizame vrijwilligerstijden gelukkig nog steeds een compleet
en actief bestuur. Komend jaar zal Ank van
der Veen haar secretaris-schap opgeven,
en dus zal er opnieuw aanvulling gevonden
moeten worden.

Dorpsontwikkelingen
Er liggen verschillende zaken op het bureau
van PBB waaraan we voortdurend aandacht
geven. Het geeft voldoening dat er toch regelmatig goede ontwikkelingen te zien zijn,
zelfs als dat niet het vrucht van eigen werk
is. De eerste doorn in het oog van het winkelcentrum, het ‘zwarte gat’ bij het Christinaplein, is verdwenen en een nuttige en
goed-ogende parkeerplaats is daarvoor in
de plaats gekomen. De tweede doorn, het
jarenlang leegstaande Nijenstein, is dit jaar
verkocht en zal in de loop van het komende
jaar invulling krijgen. Dit zal, hopen wij, mee

een positieve prikkel zijn voor de Kerkstraat
en het Christinaplein. Het industrieterrein
heeft een grote opknapbeurt gekregen en
binnenkort komt er een ontsluiting naar het
Oost. Ook dit kan een impuls betekenen voor
‘de Swadde’. De eerste stappen zijn gezet
voor de aanpak van de parkeerproblematiek bij het NS-station. De nieuwe parkeerruimtes zijn misschien niet het definitieve
antwoord, maar naar verdere oplossingen
wordt gezocht. Ook noemen we de aanleg
van het fraaie fietspad en bosgrond in ‘Egypte’ in recreatief opzicht. De gemeente heeft
daarbij de mening uitgesproken dat er in
toeristisch opzicht nog meer mogelijk moet
zijn Achtkarspelen. Wij wachten de resultaten van onderzoek daarnaar benieuwd af.
Dorpsblad
‘De Binnenste Buiten’ heeft in november
haar eerste vijf jaar vol gemaakt. Als bestuur
horen wij regelmatig positieve geluiden over
het blad, zowel over de inhoud als de vorm
waarin ze verschijnt. Een prestatie die niet
alleen het resultaat is van het werk van de
redactie en haar vaste groep van correspondenten, maar ook van de ondernemingen die
het verschijnen financieel mogelijk maken.
Het blijft een gegeven dat het ‘een blad voor
het dorp, door het dorp’ wil zijn. De redactie
meldt regelmatig dat de kopijbus eigenlijk
wel wat voller mag. Alleen door de redactie
of het bestuur van PBB in te lichten, kan het
blad proberen een spiegel te zijn van de zaken die in ons dorp spelen. Er wordt gewerkt
aan een nieuwe kopijbus - één die zeker niet
over het hoofd gezien kan worden - , en we

hopen dat u als inwoner van Buitenpost de
weg daarnaar nog meer zult weten te vinden.
Niet alleen maar positief nieuws
Maar ook veel dorpse kwesties die om een
oplossing vroegen hebben die nog (steeds)
niet gekregen. Het zelfbeeld van Buitenpost als dorp ‘waar niks kan, en niks lukt’
is nog steeds gangbaar. De realiteit van een
samenleving die voor veel mensen steeds
minder sociaal en veilig is, is ook in ons eigen dorp terug te vinden. Meestal zijn het
zaken die een vereniging als de onze alleen
maar kan opmerken; de middelen om er iets
mee te doen zijn er niet. De 5700 inwoners
van ons dorp delen vier vierkante kilometer,
wonen en leven daar en hebben dus een
onmiskenbaar gemeenschappelijk belang.
Veiligheid heeft ook te maken met opmerkzaamheid en interesse in de eigen omgeving
en de mensen die daarin wonen. Sociale
omgang heeft ook te maken met de waardering die men ervoor heeft. Op haar eigen
beperkte manier wil PBB zich blijven inzetten
voor een zo leefbaar mogelijk Buitenpost zonder zichzelf te verliezen in alles wat mis
is gegaan en mis zal gaan. U kunt daarin ook
een bijdrage leveren. Het lid zijn van onze
vereniging betekent dat wij met recht een
stem van Buitenpost kunnen zijn naar anderen. Door plaatselijke zaken ter sprake te
brengen, of rechtstreeks naar PBB of in ons
blad, wordt het iets wat opgemerkt wordt en
waar mogelijk wat mee gedaan wordt. Wij
hopen u in dat opzicht in 2005 nog regelmatig tegen te komen.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Daud Fanous
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Alles onder ẻẻn dak !!!

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

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

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

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

Magazijnopruiming
diverse aanbiedingen
en leuke kortingen
bovendien diverse kerstartikelen

Model

bj. km.stand prijs Euro

Escort 1600 Bus. Ed. Cool 3drs
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk
Fiesta 1300 Collection 60pk
Fiesta 1300 Forza 3drs 60pk
Fiesta 1400 16V FirstEd 5drs 80pk
Fiesta 5 dr 1.4 16V Trend 5drs
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk
Focus 1600 Trend 3drs 100pk
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
Focus 1800 Collection 5drs 115pk
Focus 1800 Collection Wag TDCi 100pk
Focus 1800 TDCi Collection 5drs 115pk
Focus 1800 TDdi Collection 5drs 90pk
Focus 1800 Trend 3drs 115pk
Focus 1800 Trend Wagon TD 90pk
Fusion 1400 Core 5drs 80pk
Fusion UAV 1.6 16V Trend 5drs
Galaxy 2000 8V Cool Edition 115pk
Mondeo 1800 Business Edition 5drs
Mondeo 2000 Centennial Wag TDdi 90pk
Mondeo 2000 Cool Ed. 4drs Tddi 90pk
Mondeo 2000 Ghia 4drs 145pk
Mondeo 2000 Trend 5drs TDCi 115pk
Puma 1700 Century 3drs

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

114860
29950
83000
89000
60000
19000
41000
41000
90000
75987
85000
70000
118242
55000
96572
29534
17222
87007
83000
58325
111292
63000
70000
87808

5950,00
8450,00
7750,00
6450,00
11900,00
12950,00
13950,00
13500,00
8950,00
13450,00
17400,00
15950,00
11900,00
15950,00
11950,00
11945,00
17450,00
19445,00
6250,00
19945,00
12750,00
15950,00
22950,00
11950,00
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Al Gelezen

Unieke kerststallen in het gemeentehuis
Tot en met 6 januari 2005 is in de hal van het gemeentehuis in
Buitenpost een verzameling kerststallen te bezichtigen van Jelkje
Kloosterman-Pilot uit Buitenpost. De getoonde collectie bestaat uit
zo’n 50 zeer diverse kerststallen.

De Lauwersbeurs van 2002 heeft nog
een venijnig staartje. De gemeente wil pas
een beloofde renteloze lening afrekenen
nadat de administratie van Stichting de
Lauwersbeurs nogmaals door een accountant is gecontroleerd. Met tegenzin
zal hieraan nu gehoor aan worden gegeven: “de gemeente heeft eerder alle ruimte
al gekregen om de boeken te bekijken”.
 Ondanks het verdwijnen van het WiWID-project waarin langdurig werklozen
ingezet werden in de maatschappij, zal dit
niet ten koste gaan van de werkzaamheden op de Kruidhof. Als reïntegratieproject
om mensen te begeleiden naar een terugkeer op de arbeidsmarkt zal het financieel
door de gemeente ondersteund worden.
Overigens zullen ook de ID’ers die op
sportpark ‘de Swadde’ actief waren, hun
baan behouden. Daarnaast blijft ook het
project toezichthouders bestaan. “Het is
van te groot belang om het te laten verdwijnen”, aldus de gemeente.
 Kinderen van groep 4 van basisschool
“de Fontein” hebben het project ‘Op voeten
en fietsen naar school gewonnen’. De prijs
was een uitstapje naar ‘Sanjesfertier’ in
Zwaagwesteinde.



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

Franciscus van Assisi was de man die als eerste een kerststal maakte.
Hij maakte zijn kerststal in Greccio, een dorpje in de vlakte van Rieti in
Italië. Er werd een kribbe gemaakt, hooi bij elkaar gezocht en een os en
een ezel in de stal gezet. Met de kerststal werd de geboorte van Jezus in
beeld gebracht. In de daaropvolgende eeuwen kreeg de kerststal steeds
meer aandacht. Niet alleen in Italië, maar wereldwijd werden kerststallen
gemaakt. Het gevolg was een grote verscheidenheid aan kerststallen. Er
waren grote, maar ook heel kleine kerststallen, gemaakt van kostbare
houtsoorten, maar ook van zand en klei en zelfs afval. Hiernaast speelden
ook de leefomstandigheden een rol en kan zelfs uit sommige kerststallen
worden opgemaakt wanneer ze zijn gemaakt.

Oplage: 2500 exemplaren
Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus in ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@ilse.nl
Kopij graag getypt of op diskette aanleveren, en niet langer dan 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
J. Kootstra, tel. 0511-541322 of
S. v.d. Zwan tel. 06-26252594
Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide, Voorzoom 58,
9285 MR Buitenpost,
tel. 0511 - 543197
Vragen en klachten over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511 - 542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 10 januari 2005.
De volgende editie verschijnt
in week 4.

De kosteres voor trouwe dienst beloond
Het draaginsigne op revèr trots getoond
Het één-loket systeem voor publieke vragen
Het nut moest ùs ‘Groninger’ aandragen
Sint zocht op Nijenstein het toegezegde restaurant
Zwarte Piet en Sint wilden zich opgeven als vaste klant
Een doods gebouw, gezelligheid ver te zoeken
Waar kan de goed heilig man in 2005 zijn kamer boeken?

De shantykoren “Grensgeval“ en “De beurtskippers” zingen op vrijdag 24
december 2004 voor het winkelend publiek zeemansliedjes en volksliedjes. Tussen 9.30 uur en 12.30 uur zingt het koor “De beurtskippers” u toe
en tussen 15.00 uur en 17.00 uur zal het koor “Grensgeval” iets van hun
repertoire laten horen.

De expositie is te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis in Buitenpost (Stationsstraat 18). Belangstellenden zijn van harte welkom op
werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en van 13.15 -16.00 uur (donderdag tot
20.00 uur en vrijdagmiddag gesloten). Op 22 december en van 27 tot en
met 31 december is het gemeentehuis alleen ‘s ochtends tot 12.00 uur
open voor publiek. Eerste en tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het
gemeentehuis gesloten.

Fantastische Bogerman Band Show

De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Vereniging voor Plaatselijk
Belang Buitenpost. PBB is verantwoordelijk voor de inhoud van deze
krant en is dienaangaande aan te
spreken als bestuur en als rechtspersoon.

Blauw op straat, politiepost paraat
Alleen in Buitenpost kan worden gepraat
Tijdelijk alternatief: de meldkamer bellen
Burgers en buitenlui pas op uw tellen !

Shantykoren in het winkelcentrum

Jeugd grote afwezige

6e jaargang nr. 2
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De ijstijd voor de Kruidhof lijkt aangebroken
Het geplande museum van subsidie ontstoken
Helaas: registratie verplichtend opgelegd
Zonder museum is de aanvraag onterecht.

PEVADKO

Op het programma van

COLOFON

Donkere maand(en)?

De Friese troubadour Piter Wilkens, te gast in ‘The Point’ op 29 januari,
bezingt in zijn nummer “Blaasmuzyk” op een voortreffelijke wijze de inzet
en het enthousiasme van onze jongeren die actief zijn in het plaatselijke
korps. “Wa’t de jeugd hat hat de takomst, nee dy blaast noait yn mineur”.
Dat hij bij het schrijven van dit lied geïnspireerd werd door de Bogerman
Bigband is onbekend, maar deze ode wordt door hen wel voor 100%
waargemaakt.
Zondagmiddag 12 december gaven een dertigtal leerlingen en twee
docenten van het Bogerman College uit Sneek een schitterend concert
in ‘The Point’. Een zestigtal bezoekers was getuige en hebben tijdens
deze 80 minuten volop genoten en vooral niet stilgezeten. Bandleider
Anne Oosterhaven kondigde op een heldere wijze de nummers aan en
bracht band en publiek echt aan het swingen. Velen zullen zich hebben
afgevraagd: “Kan deze man wel stilstaan?” Naast de muzikanten, bijgestaan door docent wiskunde Bob Pruiksma, zat er ontzettend veel muziek in zangeres Maaike Kampen. Onvoorstelbaar wat deze frontvrouw
ten gehore bracht. In haar slotnummer “I’ve got the music in me” bewees
zij niet alleen haar eigen kunnen maar ook de kwaliteiten van de band:
fantastisch.
Het was dan ook jammer dat deze jongeren uit Sneek e.o. geen jongeren
uit Buitenpost e.o. in The Point konden verwelkomen. In een omgeving
waar velen wekelijks hun partij meeblazen in een korps, op de muziekschool of gewoon gezellig thuis, waren zij de grote afwezigen. Was het
het mooie weer of waren ze elders achter de muziek aan? Alle aanwezigen waren het erover roerend eens: “Een gemiste kans, helaas”.

Kindertheater Rozemarijn op 19 januari
Op woensdagmiddag 19 januari 2005 komt kindertheater Rozemarijn
naar ‘The Point’ om er een vrolijke
boel van te maken.
Deze clownsvoorstelling is voor alle
groepen van de basisschool én de
kinderen worden volop bij het verhaal betrokken Zoals altijd bij clown
het geval is, valt er deze woensdagmiddag weer heel veel te lachen ….
Dus kom allemaal schaterlachten en
schuddebuiken.
Aanvang:
14.30 uur.
Entree:
 2,50
Agenda Maskelyn:
Zaterdagavond 29 januari 2005:
Piter Wilkens en “Noaten op’e sang”

Bij de BUVO kraam kunt
u tijdens het luisteren genieten van een glas warme
glühwein met worst. U bent
van harte welkom in het winkelcentrum! Deze concerten
worden u aangeboden door
onder nemersvereniging
BUVO.

Het Behouden Huis
Op 14 januari opent het Behouden Huis een tentoonstelling van werk van Rini Dijkema, die lange tijd
in Buitenpost gewoond heeft. Zij schildert interieurs
zoals ze zich die van vroeger herinnert – interieurs
van haar ouderlijk huis en van het huis waar zich een
belangrijk deel van haar leven afspeelde. Verder zal ze enkele portretten
van kinderen exposeren. Het gaat in deze tentoonstelling vooral om sfeer,
misschien het meest nog om sfeer van vroeger. De opening krijgt een
feestelijk tintje doordat er piano gespeeld zal worden en doordat Liesbeth
Tak een kleine sketch zal doen met een van haar poppen uit haar theater
het Zilveren Belletje. Opening op 14 januari om 8 uur in het gemeentehuis.
Tentoonstelling van 17 januari tot en met 24 februari in het gemeentehuis
tijdens kantooruren.

Kerstfeest van Tjaskerhiem
Het is pas echt kerstfeest in Buitenpost als de mensen van Tjaskerhiem
met z’n allen naar de Hervormde Kerk gaan om daar het feest te vieren.
Dat doen ze ieder jaar. Om kwart voor zeven vertrekken ze van Tjaskerhiem, de meesten verkleed als herder en ieder van hen met een fakkel
in de hand. Ze lopen naar de kerk. Vorig jaar vierden ze het kerstfeest in
het park. Daar was een verlichte boom en daar zongen ze met elkaar en
vierden er het kerstfeest. Het was een hele organisatie en eerlijk gezegd
was het ook een beetje koud. Dit jaar is het weer kerstfeest in de kerk, bij
de grote versierde boom, met een levende kerststal. Want de bewoners
van Tjaskerhiem beelden zelf het kerstverhaal uit en vertellen hun verhaal erbij. Meestal is de hele kerk vol, want veel mensen in Buitenpost
vinden het Tjaskerhiem-kerstfeest het échte kerstfeest. Er worden heel
veel kerstliederen gezongen, de gewone, ouderwetse kerstliederen en
niemand die het niet fijn vindt om mee te zingen.
Samen met Tjaskerhiem in de Nederlands-Hervormde kerk op 20 december om 19.30 uur. Wie mee wil
lopen met de herders van Tjaskerhiem kan zich bij
hen aansluiten om kwart voor zeven. Belangstellenden kunnen na afloop op het Tjaskerhiem nog een
beker chocolademelk komen drinken.

Kerstnachtdienst in
sporthal ‘de Houtmoune’
Ook dit jaar wordt de gezamenlijke kerstnachtdienst
van de Protestantse Kerk Nederland in wording in
Buitenpost gehouden op vrijdag 24 december, in sporthal ‘de Houtmoune’
aan de Vaart 12. De aanvang is om 20.30 uur.
Deze dienst is een voorbereiding op de komende Kerstdagen, waarin
naast een korte meditatie door ds. A. J. Leerink uit Buitenpost, veel ruimte
is voor muziek, koor- en samenzang van de bekende advents- en kerstliederen. Aan de dienst werken mee: Brassband ‘Concordia’ uit Buitenpost
onder leiding van dhr. H. Sibma, zij zorgen voor de begeleiding van de
samenzang en gospelgroep ‘Young Spirit’ onder leiding van M. Oldenhuis
uit Ulrum. Deze groep bestaat uit ongeveer 40 jonge leden, die op een
enthousiaste wijze hun liederen ten gehore brengen. Deze dienst is voorbereid door de commissie KerkInAktie/evangelisatie.
U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Pag. 5
rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto’s: Harrie Slagter

Daud Fanous is vanuit Afghanistan
naar hier gekomen
In februari is het zeven jaar
geleden dat Daud Fanous
vanuit
Afghanistan
naar
Buitenpost kwam. Hoe is
het voor hem om hier te
wonen?
Daud heeft in zijn land een
hogere opleiding gedaan: hij
is elektrotechnicus. Nu woont
hij in Twijzel. Hij kent er (nog)
niemand en dat is moeilijk voor
hem. Hij kan niet terug naar zijn
vaderland; hij doet zijn best om
zich hier thuis te voelen en zich
te richten op een toekomst in
onze cultuur.
Fanous: “In onze cultuur moet
je altijd mensen vragen om jou
te bezoeken – vrienden, familie.
Ik moet contact met mensen
hebben. Als ik mijn mensen niet
opzoek, zeggen ze: waarom is
hij er niet? Wat is er aan de
hand? Minimaal drie keer per
week ga ik naar Buitenpost

stan hebben veel mensen geen
verwarming. Het kan ’s winters
verschrikkelijk koud zijn. Zij
moeten hout zien te vinden voor
hun vuur. Soms ligt er 80 centimeter sneeuw in de ramadantijd. Dan is het niet gemakkelijk
om om vijf uur op te staan en
het vuur aan te maken. Iemand
die rijk is, moet in de ramadan
aan de armen geven. Iemand
die geld op de bank heeft moet
twee procent aan de armen
geven. Dat staat in de Koran.
’s Morgens om 5 uur kun je
eten en drinken. Maar daarna
niet meer. Als de ramadan in Afghanistan in de zomer valt (elk
jaar valt hij 10 dagen eerder), is
het moeilijk om niet te drinken,
want vaak is het 45 graden. Als
ik wel iets eet of drink, is mijn
verhouding met Allah niet goed
meer. Je mag ook geen alcohol
gebruiken en geen sex hebben
in de ramadan. Ik ben daar
streng in. Om vijf uur mag je

begintijd van de islam dronken
mensen alcohol als water. Allah
zei: “de mensen mogen geen
alcohol drinken”. Daar is het
een stuk beter van geworden.
Ik drink niet met iemand mee.
Ik zoek anderen om mee te praten. Als iemand mijn vriend is,
moet hij naar mij luisteren als ik
zeg dat hij niet moet drinken.
Kun je iets over Afghanistan
vertellen?
Afghanistan is een prachtig land.
Ik houd van dat land, het is mijn
moeder. Maar er is zoveel oorlog
geweest – 23 jaar lang. Alles is
kapot. Jonge mensen weten
niet beter of er is oorlog in hun
land. Eerst waren het de Russen
– 14 jaar lang vochten wij tegen
hen. Iedereen vocht tegen de
Russen en dat bracht eenheid in
ons land. Toen de Russen weg
waren, hadden de mensen met
elkaar moeten praten en een
goede regering vormen. Maar

die mij kan helpen. Alleen heel
speciale mensen kunnen terug,
zij krijgen hulp van vrienden.
Voor mij is het heel moeilijk om
niet terug te kunnen. Je eigen
land is je moeder. Ik heb daar
gestudeerd, alles geleerd – ik
moet mijn land en mijn mensen
helpen en niet hier jaren lang
op een status wachten en de
taal leren. Het is moeilijk om

“...ik houd van dat land, het is mijn moeder...”
om mensen op te zoeken. Zij
komen ook bij mij. Ik hoor te
vragen hoe het met ze gaat:
op het werk, op school, in de
familie. Toen ik hoorde dat er
mensen uit Afghanistan in het
AZC in Kollum woonden, ging ik
er heen om hen op te zoeken.
Als het etenstijd is, mag je niet
weggaan. Je moet mee eten,
anders worden ze boos. Ook als
er bijna geen eten is, laten we
zeggen: nog maar één dadel,
dan delen we die met elkaar. Zo
is onze cultuur. Hier in Nederland koken mensen alleen voor
zichzelf. Als er bezoek komt,
koken ze niet, ook al zit er nog
wel iets in de kast. Bij ons zijn
de lekkerste hapjes voor het
bezoek. Het maakt niet uit of hij
arm of rijk is. Onze cultuur zegt
dat het zo moet. Stel ik ben heel
arm en er komt een rijke bij mij
op bezoek. Ik kan hem niet veel
aanbieden, maar er is altijd wel
thee in huis. Dat moet dan genoeg zijn. Hij wordt er niet boos
om, want hij weet dat ik niet
meer heb.
Hoe leven moslims tijdens de
ramadan?
De ramadan is een bijzondere
tijd. In de ramadan komt alles
vanzelf. De mensen vragen zich
af hoe ze het zullen aanpakken, maar ze hoeven zich geen
zorgen te maken: alles komt
goed. Ik weet niet hoe dat kan.
Of Allah dat doet? In Afghani-

weer eten en daarna moet je
naar de moskee. In de ramadan
duurt de dienst in de moskee
wel anderhalf uur. De mullah
vertelt over de Koran en we bidden. Een moslim moet vijf maal
per dag bidden. Zieke mensen
mogen wel eten in de ramadan,
zij moeten in plaats daarvan
geld geven. Kinderen tot 12
jaar hoeven ook niet mee te
doen. Vaak zeuren zij erom: ik
wil ook vasten. Ná de ramadan
komt het suikerfeest. Dat is een
geweldig feest – je mag veel
eten en ook snoepen. Het duurt
een paar dagen.
Waar komen die strenge regels
vandaan?
Niemand heeft ooit God gezien.
Wij hebben alles gehoord van
onze ouders, wij hebben het
gelezen, maar niemand is bij
God geweest. In Afghanistan
proberen de mensen zo goed
mogelijk volgens de Koran te
leven. Volgens mij zijn alle
mensen goed als zij hun best
doen. Alle mensen komen van
God. De Bijbel en de Koran zijn
niet gelijk, maar er is één Baas
en alle mensen hebben dezelfde
opdracht: zij moeten elkaar
helpen. Als één mens slecht
is, zijn bijvoorbeeld nog niet
álle katholieken slecht, of álle
moslims. Als iemand goed is,
blijf ik zijn vriend. Als iemand
slecht is, dan is het beter dat ik
wegga. De islam is streng. In de

(advertentie)

in plaats daarvan kwamen de
muhajedin. Zes jaar lang vochten zeven stammen onder leiding van hun krijgsheer om de
macht. Iedere stam heeft zijn
eigen cultuur. Iedere krijgsheer
vond zichzelf de beste leider: ‘Ik
heb de Russen weggejaagd, ik
ben de beste’. Ze luisterden niet
naar elkaar. Ze maakten 6 jaar
ruzie en namen alles in bezit,
stuurden hun kinderen naar het
buitenland voor een goede opleiding en lieten de armen aan
hun lot over. De Taliban was nog
slechter. De vrouw mocht niets.
Ze mocht niet werken, ze mocht
nog niet een halve meter buiten
de deur komen. Er mocht nergens muziek zijn, geen radio,
geen tv mocht iemand hebben,
zelfs geen trouwfeest, want
daar hoort plezier bij en feest
mocht niet. Voetbal mocht ook
niet, sport niet, alleen wandelen, fietsen en volleyballen. Dit
staat allemaal niet in de Koran.
Het zijn ideeën van de Taliban.
Hoe is het nu in Afghanistan?
Toen Rusland uit elkaar viel,
bleef Amerika als baas over.
Nu is Amerika de grote baas.
Het komt ons helpen, maar dat
is niet gratis. Het pakt andere
dingen van ons terug. Amerika
denkt: wij moeten het doen.
Maar elke dag vallen er doden
in Afghanistan. Politiek is heel
moeilijk. Ik denk, dat wanneer
Amerika weggaat, de Taliban
terugkomt. Daarom moeten
ze maar blijven. Wanneer alles klaar zal zijn? Ik weet het
niet. Karzai is goed, maar niet
iedereen wil hem, omdat hij
niet van binnen komt. Hij heeft
in Amerika gestudeerd. Amerika
heeft Karzai gemaakt. De mensen zeggen: wìj hebben alles
gezien, wij weten alles, wij zijn
alles kwijt, hij niét, iemand van
óns moet regeren. Héél, héél
veel Afghanen wonen in het
buitenland en velen zijn zwaar
gewond.
Zou je terug willen?
Ja, natuurlijk. Maar dat kan
niet. Als je niemand in de regering kent die je helpt, ben
je niet veilig. Ik ken niemand

de taal te leren als je hoofd vol
zorgen zit. Ik spreek acht talen,
maar Nederlands is voor mij
de moeilijkste taal. Ik heb een
goede opleiding gehad, ik kan
goed werken, goed praten met
mensen, ik heb genoeg energie
en ik zou verschrikkelijk graag
willen werken, maar mijn diploma’s gelden hier niet en een
test mag ik niet doen. Dat is het
allermoeilijkste: klaar staan om
te werken, eerst in mijn eigen
land en nu hier, en daar geen
kans voor krijgen. In Afghanistan krijgen oudere mensen
eerder werk dan jongeren. Hier
is dat niet zo. Ik heb hier een
computer-opleiding gedaan – ik
krijg geen werk. In Nederland
is de werksituatie moeilijk. Nederlandse mensen zitten thuis
en eten van de sociale dienst.
Waarom? Ze zijn gezond en
energiek.
Wat vind je van de Nederlandse
cultuur?
Sommige dingen vind ik niet
goed, bijvoorbeeld: ik was op
een verjaardagsvisite hier in het
dorp. Er was veel visite. Eerst
ging opa weg, oma bleef alleen
achter, zij was oud. Toen zij
opstond om ook te gaan, bleef
iedereen zitten. Niemand bracht
haar weg. Dit was een moeilijk
moment voor mij. Iemand had
haar naar huis moeten brengen,
ik had het graag willen doen,
maar dat kon ik beter niet doen,
dacht ik, er waren immers allemaal kinderen en familieleden.
En nog iets: sommige mensen
zijn heel vriendelijk voor mij. Ze
blijven eten bij mij en toch zie
ik ze daarna niet weer terug.
Ze worden niet mijn vrienden.
Waarom niet? Veel oude mensen wonen hier alleen. Zij zijn
niet zonder familie, toch krijgen
ze geen bezoek, ze weten niet
eens waar hun kinderen zijn.
Dat vind ik niet leuk. Je ouders
hebben je eten gegeven en naar
school gebracht en dan vergeet
je je ouders? Dat kan niet, je
moet ze helpen.
Wat vind je van de islamitische
cultuur?
Die is 100% anders. Bijvoor-

beeld: een jongen mag een
meisje niet op straat kussen.
Ik zal nooit een meisje aanraken als andere mensen dat
kunnen zien. Daarvoor moet
je getrouwd zijn. Als je in Afghanistan een vrouw niet kent,
mag je niet met haar praten
of met haar meegaan. Andere
mensen zullen het zien en vragen: waarom doet hij dat? Hier
praat ik met iedereen. Ik kan
alles aan een vrouw vragen.
Soms ga ik met iemand naar de
disco. Dat vind ik gezellig. Ik wil
graag anderen ontmoeten. Ik
wil ook wel naar de film, maar
niemand vraagt mij. Ik wil niet
alleen. Als je alleen een glaasje
drinkt, is dat niet zo lekker als
met iemand samen. Ik heb veel
geleerd in Nederland. Ik denk:
ik ben nu in Europa. Ik moet nu
de Nederlandse cultuur volgen.
In mijn huis is mijn cultuur. Pas
na twee jaar durfde ik echt naar
buiten gaan.
Voel je je hier vrij?
In mijn eigen land voel ik me
vrij. Helemaal vrij zijn is niet
zo best. Misschien is dat te
moeilijk. Als ik helemaal vrij
ben, begin ik te denken. Ik vind
Nederland een mooi land, ik
vind de mensen lief, maar het is
hier niet Afghanistan. Al zou ik
hier honderd jaar blijven, ik kan
mijn moeder niet vergeten.

Krystferhaal

!

door Janne Oosterwoud
Hy is trije, en hielendal ûnder de
yndruk fan it krystferhaal. Wy ha
it printeboek al twa kear út. ‘Sille
wy boartsje?’ seit er, ‘dan bisto
Joazef en ik bin Maria. Dy hat in
kleed om ’e holle.’ De teedoek
wurdt holdoek en hy triuwt de
bear ûnder de trui. ‘It berntsje
komt al gau,’ seit er, ‘dat kinst
sa wol sjen.’ It stuoltsje wurdt
ezel, en dan begjint de reis nei
Bethlehem.
Ik rin neist Maria, de plestik
tas mei iten en klean yn ’e hân.
‘Jou my de tas mar,’ seit er, ‘dy
kin ek wol op ’e ezel.’ Fansels is
de herberch fol, en bedarje wy
yn in stâl. Yn ’e nacht komt de
bear ûnder de trui wei, en wy
wuolje it berntsje leafdefol yn in
tekkentsje.
‘No moatte de hoeders komme,’
seit er. Ik sjoch myn dûbelrol. ‘Ik
gean even om boadskip Maria,’
sis ik. Mei it taffelskleed om ’e
skouders en de paraplu yn ’e hân
kom ik as hoeder werom. Fol
ferwûndering oer it berntsje. Syn
eagen skitterje. ‘Noch in kear?’

* Voor heerlijke oliebollen, appelflappen
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
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Hoezo alles is zo duur?
Tegen inlevering van deze
advertentie ontvangt u
10% korting op al onze
kerst arrangementen!
Tevens wensen wij u
prettige feestdagen en een
bloemrijk 2005!

* Zandstra SCHAATSEN (hoog en laag model)
* FIETSACCESSOIRES:
- h e l m e n - c o m p u t e rs
- fietstasse n - m a n d e n
- fietspompen- reparatiesets
* O p o n z e vo o r r a a d F I E T S E N n u

1 5 % DECEMBERKORTING!
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Tuin(be)leven

Menno Botma:
“Als je paarden wilt houden, moet je ook van ze houden”

Iedere herfst genieten we van wat er aan kleur in de tuin overblijft.
De Zilverkaars (Cimicifuga) staat statig wit te bloeien. Vooral de
Cimicifuga Purpurea, met zijn donkerrood blad, laat die witte bloemen prachtig uitkomen. De Herfstasters zorgen voor flinke plekken
met blauw, paars en rozerood in de border. Hier en daar bloeit nog
een Lobelia, de steeds bekende wordende vaste plant met schitterende bloemen in de tinten rood en oudroze. Maar de echt felle
kleuren die zelfs een regenachtige herfstdag opfleuren komen van
de enkele eenjarigen die nog dapper hun best doen. De bakken
vol ‘Vlijtige Liesjes’ (Impatiens), Petunia’s en Surfinia’s en niet te
vergeten de Oostindische kers staan in alle kleuren rood, roze,
paars, geel en oranje te schitteren. We genieten ervan tijdens het
winterklaar maken van de tuin. We ruimen op wat verdord is, verzamelen blad voor het maken van bladcompost, snoeien de rozen
en kwarrig geworden struiken en vergeten natuurlijk niet takken te
verzamelen, die het volgend voorjaar kunnen dienen als rijshout
– de onverbeterlijke steun voor slappe bloemstengels.

Menno Botma woont eigenlijk zijn hele leven
al aan het Oost. De 38-jarige paardenliefhebber is met de hulp van zijn vader opgegroeid
tussen de paarden. Zijn vader Ruurd is vroeger in Marrum (Friesland) begonnen met een
foeragehandel, en daar kwamen al snel paarden bij. Toen ze in ons dorp kwamen wonen,
werden er ook koeien gemolken. Buitenpost
was voor de foeragehandel veel centraler.
Voornamelijk om het stro uit Groningen op
te halen. Net voordat het melkquotum werd
ingevoerd, zijn de koeien verdwenen en zijn
er langzamerhand meer paarden gekomen.
Zijn vader heeft nog steeds de foerage en
strohandel.
Gevoel
Menno heeft zich meer toegespitst op de springpaarden. Hij is nu de trotse eigenaar van zo’n 35
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland-paarden van klein tot groot. Terwijl vader
meer in de handel van paarden zat, besteedde
Menno zijn aandacht aan het trainen van paarden
zodat ze verkocht konden worden als springpaard.
Tegenwoordig is de paardensporter fulltime bezig
om de paarden te verzorgen en te trainen. Hij
houdt van de paarden en wil een band met ze
opbouwen, ook al zijn ze voor de verkoop. Hij zal
nooit een paard kopen puur voor de handel. Menno:
“Ik moet wat voor een paard voelen, anders wil ik
het dier niet kopen”.
Kampioen van Friesland
De laatste tijd wordt er door het gezin Botma
steeds meer tijd besteed aan de paardrijkunsten
van dochter Nicole (12). Zij is enthousiast in het
berijden van pony’s. Nicole rijdt nu 3 jaar mee en
is al 4 keer Fries kampioen geweest. Eén keer is ze
zelfs derde geworden op het Nederlands Kampioenschap. “Het enige nadeel is dat we vaak lang weg
zijn voor zo’n kampioenschap of concours”, zegt
Menno, “Soms rijden we zaterdagmorgen al om zes
uur weg en zijn we ’s avonds pas tegen zessen weer
thuis.” Een evenement waar Nicole sinds kort ook
aan mee doet, is het Rabobank Talentenplan. Dit
is een competitie waar je pas aan mee mag doen
als je gekwalificeerd bent. De winnaars krijgen 10
gratis lessen, verzorgd door Hester Klompmaker.
Zij is een van de toptrainsters voor paard en ruiter
in het noorden. In Friesland zijn op dit moment
de winnaars Nicole Botma en Marjet Hoekstra uit

De eerste nachtvorst

Franeker. In die lessen wordt speciaal gekeken naar
hoe de cursist verder moet gaan en of het in de toekomst wat kan worden met cursist en paard. Waar
Menno toch wel eens problemen mee heeft is dat op
de grote toernooien veel geld omgaat. Menno: “Wij
zijn maar gewone mensen, maar als je ziet waar
de concurrent paardrijders soms mee rijden! Dat is
materieel waar je ‘u’ tegen zegt. Misschien worden
wij ook nog eens zo groot. Voorlopig proberen wij
met de beperkte middelen die wij tot onze beschikking hebben, met de groten mee te doen”.
Verzorging
Menno heeft het voornamelijk druk met merries
klaar te maken voor stamboekkeuringen. “Dit
gebeurt meestal als een merrie 3 jaar wordt. De
hoop is dan dat het een ster- of keurmerrie wordt.
Dit trainen doen we voornamelijk voor de eigen
paarden, maar ook wel voor paarden van anderen.
Wij zijn met onze paarden wel eens Nederlands
kampioen geworden”, aldus Botma.
Menno houdt het liefst paarden op stro. Tegenwoordig zijn er ook diverse rubberen matten te koop
waar de paarden op kunnen liggen., maar dat vindt
hij allemaal maar niks. “Op zo’n mat blijven veel
te veel bacteriën zitten. Een paard hoort op stro te
liggen dat elke dag verschoond wordt. Er zijn ook
wel paardenliefhebbers die hun paarden op zaagsel
houden. Zaagsel verrot langzamer dan stro, maar
is in aanschaf veel duurder. Een paard moet droog
kunnen liggen en goed verzorgd worden. Als je
dieren hebt, moet je ook goed voor ze zorgen. Ik
kan er dan ook niet bij dat er mensen zijn die hun
dieren verwaarlozen”.

“het Schieten met Schietgeweer en
afsteken van vuurwerk”
Bij de aanstaande jaarwisseling zal er weer voor vele duizenden
euro’s aan vuurpijlen e.d. de lucht ingaan met het nodige geknal.
Het oude jaar zal dan als het ware worden weggeschoten. Dit
schijnt een heel oud gebruik te zijn, want het bestuur van de
grietenij Achtkarspelen besloot op 28 december 1816, bijna twee
eeuwen geleden, een verbod in te stellen om de overlast tegen te
gaan. Bij bericht moest op de eerstvolgende zondag in de kerken
worden afgekondigd. Andere media waren er in die tijd nog maar
weinig om iets aan de bevolking bekend te maken. Bij overtreding
van het verbod kon een boete worden opgelegd van zes gulden. Dit
lijkt in onze ogen van nu maar een klein bedrag, maar het was in
1816 toch maar ongeveer drie weken loon voor een arbeider.
“Zaturdag, 28 december 1816.
De Grietman en Leden van de Grietenyraad van Achtkarspelen.
Dat eenige Ingezetenen zich niet ontzien Jaarlyks het Oude en het
Nieuwe Jaar te Vieren door het Schieten met Schietgeweer en het
afsteken van Vuurwerk. Dat zulks zeer schadelijk kan zyn voor
het bevrugte Véé en zelfs ligtelijk brand aan de Rieten en Strooyen
Daken op de Schuren ten platte Lande kan veroorzaken.
Hebben besloten en besluiten:Het zal aan niemand
geoorloofd zijn om in het
vervolg binnen deze Grieteny op de laatste december en den 1e January, het
oude en het nieuwe Jaar
te vieren door het Schieten
met eenig Schietgeweer of
het afsteken van Vuurwerken, by Poene van zes Guldens. De Bedienden der
Policie worden gelast om
voor de rigtige nakoming
dezes te waken en de Tekening van Haersma-State in Buitenpost, met faovertreders ter kennisse te miliewapen en situatieschets. Sybrand van Hearsma
brengen van het Bestuur”. was van 1816 tot 1834 grietman van Achtkarspelen
(tekst: Dirk R. Wildeboer; en heeft op Haersma-State gewoond. Het pand werd
bron:
gemeente-archief in 1914 afgebroken.
Achtkarspelen)

En dan komt de eerste nachtvorst. Wég zijn die mooie eenjarige
bloemen, de bloemstengels hangen als slappe spaghetti over de
bakken, alleen de Surfinia’s doen een poging door te bloeien aan
bevroren, broze takjes. Hoogste tijd om al die bakken leeg te halen
en na te denken waarmee we ze voor de winter zullen vullen.
Worden het winterbloeiende heidestruikjes, Bergthee (Gaultheria)
of misschien winterbloeiende violen? De handmanden die naast de
achterdeur hangen zijn inmiddels al gevuld, dit jaar met allerlei
kleine sierpompoentjes, die ons iedere dag met hun vrolijke gele
en geelgroene kleuren thuis verwelkomen. Tegen de tijd dat óók zij
aan de vorst ten prooi zijn gevallen, ach... dan wordt het al weer
tijd om plannen te maken voor het voorjaar.

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
maandag 10 januari.
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.

Binne Lutje en Boaite Post
Een zwijgende mist omhult het
bankje, de kale eik druppelt met
regelmaat een kleine koude
boodschap op hun hoofden. “Is
dit nou winter?”, bromt Binne,
“het is herfst in de verlenging
en over een maand zitten we alweer in de voorrondes van het
voorjaar”. “Broeikaseffect”, zegt
Boaite alleen maar. Uit een tuin
aan de overkant van de straat
stroomt plots een stortvloed
van gekleurd en flikkerend licht
over hun kleumende gezichten. “Eneco-effect”, zegt Boaite,
“ik ben geen Paulusma maar
volgens mij heeft het ene ook
nog met het andere te maken”.
Een kettingreactie van verlichte
objecten volgt in de straat. Dan
maakt een daverende blauwwitte knal onder hun zitvlakken
gevolgd door jeugdig geschater een abrupt einde aan hun
overpeinzingen. “De nieuwe
witte kerst”, zegt Boaite terwijl
ze teruglopen, “die grijze stille
kerst had toch ook wel wat”.
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BACH
BALLEN
BOOM
ETEN
FAMILIE
GEBOORTE

KAARS
KERST
KERSTFEEST
KIND
LICHT

MOS
OBER
PAKJES
PIEK
SAMEN

Oplossing prijspuzzels november:

SIER
STAL
STER
VUURWERK
WIT

De puzzel in het novembernummer heeft 61 correcte inzendingen
opgeleverd. De oplossing luidde: WOONEXPO KAPENGA.
De winnaar is A. Meijeringh, De Zeilen 10. De winnaar van de kinderpuzzel (Vind de verschillen) is Kelte Jacobi. Hierbij danken wij de
sponsors hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzels.

eerste en tweede kerstdag open
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Christinastraat 1

tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl
tel. tweewielers: 0511-543611
www.vb-tweewielers.nl

Plaatselijk Belang Buitenpost en de
redactie van “de Binnenste Buiten”
wensen alle Buitenposters
fijne feestdagen en
een buitengewoon 2005

* zonnestudio
* Greath Lengths
* kadobonnen

The Readshop wenst u
fijne feestdagen en een gelukkig 2005

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en
een gezond en goed geknipt 2005!
Annet, Jellie. Margriet, Rineke, Rikst, Carin

Uitsmijter
van het jaar
Van maandag 27 december
t/m vrijdag 31 december

elk 2e artikel gratis !

Openingstijden:
maandag
dinsdag

voor uw
nieuwe auto
of occasion

woensdag
donderdag
vrijdag

27 december
13.00-18.00 uur
28 december
9.30-12.00 uur 13.00-18.00 uur
29 december
9.30-12.00 uur 13.00-18.00 uur
30 december
9.30-12.00 uur 13.00-18.00 uur
31 december
9.30-12.00 uur 13.00-17.00 uur

Kerkstraat 19 - 9285TA Buitenpost - telefoon: 0511 543128
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Harry Velvis, schilder

“...als het te lang duurt, wordt het prutsen...”
“Ik ben geen kunstschilder, ik ben een amateur”,
verzekert Harry Velvis mij, kort nadat we zijn zolderatelier zijn binnengekomen. Een zeer productieve
amateur, dat wel: langs de drie vrije wanden staan
doeken en schetsen opgesteld. Op een ezel staat
een nieuwer werk: een linoleumsnede in drie kleuren. “Ik maak veel te veel. Ik heb ook al een aantal
dingen weggegooid! Je kunt niet het hele huis volhangen. Trouwens, mijn vrouw vindt niet alles mooi
wat ik maak. Sommige dingen vind ik zelf ook niet
meer mooi, hoor. Ik ga nu iets voor haar schilderen
‘op bestelling’.”
Zoals zovelen, is Harry begonnen in It Koartling,
maar na twee seizoenen vond hij het genoeg: hij
wilde geen plaatjes namaken, maar echt schilderen, vanuit zichzelf. In de praktijk betekende dat
dat zijn schilderijen minder realistisch werden,
meer impressionistisch en tegelijk expressionistisch, want je drukt iets uit. Er komt meer van
jezelf, van het eigen gevoel in tot uitdrukking.
Om dat te leren, nam Harry les bij kunstschilder
Wieger Huizinga in Engwierum. Die vertelde hem:
pak maar een heleboel verf en begin maar gewoon.
Wees maar vrij, laat maar los. “Ik ben een perfectionist met een exacte inslag, met aan de andere
kant een creatieve, chaotische, ruige tegenpool.
Het gaat erom, die kant van mezelf te bereiken, om
daar bij te komen en daar uiting aan te geven”. Het
is niet zozeer een boodschap die hij uit wil dragen,
zoals bij bepaalde religieuze of bij de zogenaamde
destructieve kunst het geval is. Een voorbeeld: bij
de demonstratie, georganiseerd door de vakbonden tegen de plannen van de regering, werd ‘het
hoofd van Balkenende’ op een stok meegedragen.
De maker hiervan noemde zich later in een tv-programma een kunstenaar en zijn maaksel ‘kunst’:
“dit breekt alleen maar af”. Aan de andere kant
houdt hij ook niet van kunst waar “het geloof van
afdruipt: “Dat wordt vaak flauw en zoetsappig. Van
die mooie plaatjes met nog een tekst erdoorheen.
Ik heb wel eens de zondeval geschilderd, maar dan
met name mijn eigen beleving daarbij. Er mag best
een stuk ruigheid en gebrokenheid inzitten, vind
ik.”

dagelijkse leven is Harry leraar natuurkunde op het
Lauwers College en dan een perfectionist. Maar ook
daar komt de impulsieve kant soms bovendrijven
en ontstaat er opeens een heel andere les dan de
geplande. In ieder geval zou hij het lesgeven wel
eens helemaal anders willen doen. Het huidige
klassikale lessysteem brengt te veel problemen
met zich mee. Maar zijn ideëen kosten veel geld
- liever werkt hij dan maar wat minder lesuren, om
de leerling toch aandacht en kwaliteit te geven.
Geweldig zou het zijn als werk en hobby gecombineerd zouden kunnen worden door een aantal uren
beeldende vorming te geven op school. Voorlopig
zal het schilderen wel een hobby blijven. Ook in de
vakantie, op de camping gaat het gewoon door. “Ik
ga nooit meer weg zonder schetsboek. Het schilderen is een hobby maar ook een behoefte geworden.
Ik kan daar helemaal in opgaan. Ik geef wel eens
wat weg, bijvoorbeeld aan iemand die verhuist of
een dierbare heeft verloren. Juist omdat er zoveel
persoonlijks inzit werkt het heel intiem. Soms is zo
iemand echt geraakt.”

Even voorstellen: Douwe Marco Ekema, inspecteur bij Isoschelp, american truck, kaatser, jongen van het dorp en volk.
O ja, die kennen we wel. Gezellige jongen, kwam toch ook wel bij Rudy en
The Point. Organiseerde mede het Truckersfestival en kaatste toch ook?
Rijdt toch altijd in een auto die zoveel lawaai heeft? Is toch getrouwd met
Tjitske en woont in de N. Haismastraat? Nu willen wij ons graag bij onze
dorpsgenoten opnieuw voorstellen, en vertellen wat voor wending ons
leven heeft genomen.

Tot slot wil de schilder graag nog wat kwijt: zou het
geen leuk idee zijn als er een kunstroute uitgezet
zou worden in samenwerking met de vereniging
van oude wandelpaden? Kunstobjecten en ateliers
zouden dan over die oude paden bereikt kunnen
worden. Het zou sowieso goed zijn als er hier
meer gezamenlijk werd aangepakt, ook met de
gemeente. Dat kan de recreatie hier alleen maar
ten goede komen. Waarom bijvoorbeeld ook geen
expositieruimte ingericht in Nijenstein, beheerd
door de gemeente en het Koartling? Bij de organisatie moet men proberen te vermijden dat er een
scheidslijn getrokken wordt tussen ‘echte’ en ‘niet
echte’ kunstenaars. Want waar ligt eigenlijk precies
de grens? “Ik denk dat je iets kunst kunt noemen
als de maker er iets van zichzelf heeft ingestopt.”
(tekst: Ineke Mooijweer)

Even opnieuw voorstellen, maar vanuit een nieuwe en door God bepaalde invalshoek. Douwe Ekema (31 jaar) gelukkig getrouwd met Tjitske
van Santen (35 jaar) en twee lieve dochters, Annefrouk en Janine. Ik heb
heel wat jaren er wat doelloos en vanzelfsprekend op los geleefd, zonder
God daarin te betrekken. Totdat mijn vrouw thuiskwam en mij vertelde dat
ze zich wilde laten dopen en verder wilde gaan met de Heer als nummer
1 in haar leven. Mijn reactie daarop was: “mij best, maar ik ben als baby
al gedoopt en de rest doet er minder toe”. Kortom, ik deed niets aan het
geloof, ook al was ik wel door mijn ouders christelijk opgevoed. Het boekje
over de doop, waar mijn vrouw mee thuiskwam, lag al enige tijd op tafel
voor ik besloot om er eens in te gaan neuzen. Ik zag enkele teksten staan
die ook op mij sloegen en besloot toen om de bijbel er maar eens op na
te slaan. Er kwamen een paar teksten naar voren die mij zo raakten, dat
ik één ding tegen mijn vrouw kon zeggen en dat was dat ik een keuze
gemaakt had. Mij samen met haar te bekeren en mij daarna opnieuw en
tegelijk met haar te laten dopen. U kunt zich misschien wel een voorstelling maken hoe ze daarop reageerde! De Here is dus zo machtig dat zelfs
ik, die niet zo met het geloof bezig was en me daar dus ook helemaal niet
naar gedroeg, binnen de kortste keren was te bekeren. Daarna hebben
we een afspraak gemaakt met iemand van de kerk en een gesprek gehad
waarom wij deze beslissing wilden nemen. Ik vroeg daarna ook meteen
aan de voorganger of het mogelijk was om onze kinderen op te dragen
aan de Heer in dezelfde dienst. Op 6 april 2002 was het zover. Tjitske en
ik zijn gedoopt en de kinderen zijn gezegend, wat we als geweldig hebben
ervaren. Anderhalf jaar later zijn wij intussen steeds meer gegroeid in het
geloof en voeren ook enkele taken uit in onze gemeente waar wij liefde
en steun van krijgen. We zien dit alles als een verrijking in ons leven en
zijn de Heer erg dankbaar voor wat Hij met ons gezin heeft gedaan. Ook
vinden wij het prachtig dat dit stukje getuigenis in deze uitgave vlak voor
kerst mag staan, want kerst is voor ons een heel belangrijke tijd geworden, waarin we vieren dat ons een Verlosser en Redder is gegeven. Tot
slot willen we tegen iedereen zeggen die dit leest: wij willen hiermee niet
zeggen dat wij nu perfect zijn. Ieder mens heeft zonden ook wij, maar we
mogen weten dat Jezus voor deze zonden aan het kruis gestorven is en
wij daardoor redding en het eeuwige leven mogen ontvangen als we deze
zonden belijden en dicht bij Hem blijven. Mensen die dit lezen en meer
willen weten of vragen hebben kunnen gerust bij ons langs komen of in de
gastendiensten komen die we mee organiseren.
Voor meer informatie: Douwe en Tjitske Ekema; telefoon: 0511-543681.

Het geloof is echter geen hoofdthema in zijn werk.
Wat boeit en inspireert zijn structuren. Die kunnen
gevonden worden in wat hij toevallig tegenkomt,
zoals takjes en stenen of in de kustlijn. Daar begint
de compositie mee. Soms ontstaat het toevallig
en impulsief. Het gevoel van het moment wordt
op de een of andere manier op papier of doek
overgebracht en blijkt dan een mooi werk te zijn
geworden. Harry is op zulke ogenblikken ‘als een
gek’ bezig: gooit een hoop verf op het doek, want
het moet snel af. Het gevoel moet kwijt en als het
te lang duurt, wordt het prutsen en gaat de kwaliteit achteruit. Het ideaal is om ooit volledig abstract
te werken, maar dat lukt nu nog niet echt. In het

kinderhoek
Het was geen gewoon bezoek in ‘de
Houtmoune’, want Sinterklaas en
zijn zwarte pieten kwamen langs bij
de jongste Flamingo’s, de E-tjes en
de F-jes. Alle kinderen kwamen dolenthousiast binnen en namen plaats
op de tribunes. Hier werd verteld wat
hen allemaal te wachten stond. Eerst
knutselen, daarna spelletjes doen en
toen...
Knutselen: voor alle kinderen was er
een zwarte-pietengezicht, dat erom

De bal moet eerst nog even door de korf voordat ze
weer mee kunnen doen aan het spel en weer getikt kunnen worden. Elina Wijma (met bal, links), gooit hier wel
of niet de bal door de korf?

op bezoek bij de pupillen van K.V. Flamingo’s

schreeuwde een mooie zwarte piet te
worden. Dus gingen de kinderen ijverig
aan de slag om een mooie zwarte piet te
kleuren. Als je klaar was met kleuren, dan
kwam er ook nog een mooie veer op! Toen
het knutselen afgelopen was, kwamen er
opeens twee zwarte pieten aan!
Toen waren er de spelletjes. Er was van
alles klaargezet voor de kinderen waarvan
een parcours gemaakt was. De deelnemers moesten ervoor zorgen dat ze niet
op de grond kwamen en dus op de toestellen bleven zodat ze niet getikt konden
worden. Want als dat gebeurde, moesten
ze de bal door de korf schieten (ja, het
was immers korfbal), die aan de rand van
het veld stond. De kinderen konden in de
touwen klimmen op de kasten klimmen,
over de banken lopen en over de matjes
hippen.
Iedereen was totaal uitgeput en nam weer
plaats op de tribune. De pieten waren even
verdwenen… en toen kwamen ze terug
met Sinterklaas! Iedereen zong: “Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht,
want we zitten allemaal even recht!”
De Goedheiligman ging op zijn stoel zitten
en sloeg zijn boek open. Hij las dat er een

aantal kinderen ondeugend was geweest
of iets bijzonders had meegemaakt. Deze
kinderen kwamen om beurten bij Sinterklaas een liedje zingen, een kunstje doen
of een verhaaltje vertellen. Toen het boek
uit was, was er voor iedereen nog een
cadeautje en wat lekkers.

De kinderen hebben het heerlijk naar
hun zin gehad… en wij ook! Dit allemaal
dankzij de activiteitencommissie van KV
Flamingo’s.

ter herinnering aan deze mooie middag, na alle spelletjes en het geknutsel, met z’n allen op de foto

�Relaxfauteuil HOPEFIELD
In leder H109xB82xD90 cm.*

V.a.

1349,-

�Relaxfauteuil KARGONDO In stof
H102xB89xD110 cm.*

V.a.

�Relaxfauteuil NIVELLES
In leder H105xB92xD97 cm.*

875,-

V.a.

1155,-

�Relaxfauteuil BOTOSANI
Fauteuil met footrest in leder.
H102xB70xD84 cm.
Voor

775,-

Wanneer voelde u zich voor het laatst

ECHT ONTSPANNEN?

Droom niet langer van optimale ontspanning, maar geniet van het
ongeëvenaarde zitcomfort van het origineel uit Noorwegen. Diverse
gepatenteerde functies zorgen ervoor dat de Stressless® comfortfauteuil, net als de Stressless® bank, zich bijna vloeiend aanpast
aan uw individuele zitbe-hoefte. Trouwens: Stressless® is leverbaar
in maar liefst 3 maten, vele hoogwaardige bekledingsvarianten en
diverse houtkleuren. Uw droomcombinatie is er dan ook zeker bij!

�Relaxfauteuil NALO
Draai- relaxfauteuil in
zorro leder.
H102xB81xD88 cm.
Voor

599,-

�Relaxfauteuil MALAMBO
In leder. H107xB80xD80 cm.
Voor

995,-

�Relaxfauteuil en hocker ATUKA
In zorro leder. H104xB76xD78 cm.

�Relaxfauteuil MERAS
In stof fresh. H115xB72xD90 cm.*

Voor

999,-

Nu voor

499,-

KAPENGA AKTIE PRIJS
VAN 1289,- NU 799,���������������������������������
����������������������������������������
����������������������

�relaxauteuil HIAR
Bekleed in leder en verkrijgbaar in diverse andere stoffen en kleuren.

* verkrijgbaar in diverse uitvoeringen in stof en leder
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Stichting Sociaal Cultureel Werk ‘It Koartling’
Schoolstraat 31
9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214

Jeugdsoos maakte nieuwe start

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

14 januari
Disco en
spijkerbroekhangen

- Cursussen en workshops Keramiek
Start: 10 januari; 10 lessen
maandag 20.00 - 22.00 uur
Kosten:  75,- (excl. mat.)

Hoge roemer
donderdag 13 januari; 1 les
19.30 - 21.30 uur
kosten:  33,50 (incl. mat.)
Vogelhuisje
donderdag 27 januari; 1 les
19.30 - 21.30 uur
Kosten:  21,50
Vlinder
donderdag 29 februari; 1 les
19.30 - 21.30 uur
Kosten:  23,50

Luisteren naar muziek
Groep 1- start: 11 januari;
dinsdag 19.30 - 21.30 uur
Groep 2 - start: 12 januari;
dinsdag 9.30 - 11.30 uur

Paasguirlande
donderdag 10 maart; 1 les
19.30 - 21.30 uur
Kosten:  19,00

Tekenen en schilderen
Start: 12 januari; 10 lessen
woensdag 19.30 - 21.30 uur
Kosten:  70,Tekenen en schilderen

Paasei
donderdag 17 maart; 1 les
19.30 - 21.30 uur
Kosten:  26,00
Bovenstaande workshops
inlichtingen en opgave bij:
E. Kramer, tel. 543242
behalve Hoge Roemer, deze
bij B. Altena, tel. 543290

vanaf 9 jaar

Start: 12 januari; 10 lessen
woensdag 15.30 - 17.30 uur
Kosten:  50,- (incl. mat.)
Bovenstaande cursussen
inlichtingen en opgave bij:
J. Kronenburg, tel. 542024

19 januari
Knutselmiddag
voor groep 1 t/m 4

Joke heeft voor deze creatieve
middag opnieuw een leuk project
op het programma staan!
Tijd: half twee tot drie uur
Kosten:  0,50

10 lessen -1x per 2 weken
Kosten:  50,Edelsmeden
Start: 12 januari;
8 lessen (1x per week)
woensdag 19.30 - 21.30 uur
Kosten:  93,- (incl. mat.)

voor groep 5 en 6

De disco wordt gehouden in de
hal van It Koartling, samen met
discoverlichting en goede muziek
maken we er een echte disco van.
Wie er zin in heeft kan in de
zaal darten, tafelvoetballen of
tafeltennissen!
Tijd: zeven uur tot half negen
Kosten:  0,50

In het voorjaar is het de bedoeling dat onder leiding van
Klaske van der Bij nog leuke
viltfiguren worden gemaakt.
De datum is nog niet bekend.
Let dus op de komende
Binnenste Buiten’s

21 januari
Karaoke
in de
jeugdsoos

voor groep 7 en 8

Onder leiding van de dj’s Haije
en Sjonnie kun je je zangtalent
laten schitteren!
Tijd: half acht tot negen uur
Kosten: gratis

Quilten
Start: 25 januari;
3 lessen (1x per maand)
dinsdag 9.00 - 11.00 uur
Kosten:  15,Bovenstaande cursussen
inlichtingen en opgave bij:
Sj. van Lune, tel. 541430

Bovenstaande cursussen
inlichtingen en opgave bij:
L. Plantenga, tel. 543189

Nieuwjaarsontvangst op 14 januari
‘Oud en nieuw’ is ook voor het bestuur en medewerkers van
It Koartling een goede aanleiding om weer eens een gezellige
avond te organiseren. Tegelijkertijd is het een mooi moment
om een ieder die zich bij ons werk betrokken voelt uit te
nodigen aanwezig te zijn bij dit gezelligheidje.
Hierbij bent u dus ook uitgenodigd!
Graag ontmoeten wij u op vrijdag 14 januari in de hal van It
Koartling vanaf 21.00 uur. Een goede gelegenheid om even bij
te praten en vooruit te kijken.
Voor de hapjes en drankjes wordt door ons gezorgd!

pes
p
o
NEurobios

Tekenen en schilderen
(schildersclub)
Start: 11 januari; 8 lessen
dinsdag 13.30 - 15.30 uur
Kosten:  67,50
Aquarelleren
Start: 11 januari; 8 lessen
dinsdag 19.30 - 21.30 uur
Kosten:  67,50

De opening van de jeugdsoos na de zomervakantie was tegelijk het startschot
voor een nieuwe werkwijze. Waren tot dan alle jongeren in de leeftijd van 12 tot
18 jaar de gebruikers van de soos, nu is de doelgroep verkleind naar de leeftijd
van 12 tot 15 jaar. Zowel bestuur van It Koartling als het Achtkant waren van
mening dat deze groep meer ruimte binnen het jongerenwerk moest krijgen;
zeker ook omdat voor hen weinig andere voorzieningen tot hun beschikking
staan. Deze verandering betekende ook een nieuwe programmering (woensdagmiddag en -avond en vrijdagmiddag en -avond) en aankleding van de soos.
In de afgelopen maanden heeft een steeds groter wordende groep tieners de
weg naar de nieuwe soos gevonden. Met de komst van een poolbiljart, tafeltennistafel, tafelvoetbalspel wordt er intensief gespeeld. De vaste filmavond mag
ook altijd op een behoorlijke aanloop rekenen - elke maand heeft een eigen
filmthema, waarbij de bezoekers inspraak hebben op wat er gebeuren gaat.
De karaoke-avond in november bleek ook een schot in de roos, onderstaande
foto’s spreken voor zich.
Nog nooit de soos van binnen bekeken en toch 12,13, 14 of 15 jaar? Kom dan eens
langs tijdens de openingstijden. Altijd van harte welkom!

Veel van de workshops van de afgelopen maand
stonden in het teken van de kerst - in bijna alle
gevallen met maximale deelname. Op donderdag
16 december werd een weelderig tafelstuk onder
de leidende hand van Karin IJsseldijk gemaakt. Op
de foto legt Tineke Schootstra de laatste hand aan
haar creatie van takken, bladeren en siersels.
(foto: Roos Hamstra)
(advertentie)

Film
‘Harry Potter 3’

Op deze vrijdagavond is er gratis van 20.00-24.00 uur een goede
film en een stuk gezelligheid in It Koartling. Bedoeld voor volwassenen die een filmpje willen pikken en ‘er even tussenuit willen’ in
eigen dorp. Een consumptie kost (koffie/thee, fris,
licht-alcoholisch) maar 1 euro. Graag tot dan!
Harry Potter en de gevangene van Azkanan
Film: thriller; 2004
met: Daniel Radcliffe, Tom Felton,
In zijn derde schooljaar op Zweinstein komt Harry
flink in de problemen. Om te beginnen blaast hij
zijn tante Margot op. Hij vlucht weg en na een
angstaanjagende rit met de Collectebus belandt
hij in de Wegisweg. Daar hoort hij dat Sirius
Zwarts, een beruchte volgeling van Jeweetwel uit
de gevangenis van Azkaban is ontsnapt en het
op hem gemunt heeft. Op Zweinstein leren Harry
en zijn vrienden de manier waarop je een Hippogrief moet benaderen, hoe ze angstaanjagende
Boemannen in iets grappigs kunnen veranderen
en zelfs hoe ze de tijd kunnen terugzetten. Ondertussen zweven de Dementors, de gevreesde
bewakers van Azkaban, dreigend rond de school.
Harry heeft zijn lessen Verweer tegen de Zwarte
Kunsten hard nodig!

Vrijdag
24 december
20.00 uur

Virussen, PC-DOCTOR helpt snel!!
VOORSTRAAT 38 (tegenover de Marskramer)
BUITENPOST Tel. 0511-840094 / 06-16578760
e-mail: pc-doctor@freeler.nl

www.pc-doctor.nl

- Computers, nieuw en gebruikt
(ook voor de kleine beurs)

- Computer toebehoren
(muizen, printers, inktpatronen enz.)

- Software

(Windows 98SE, XP-Home & Pro, MS-Office enz.)

EN NATUURLIJK………………

Computerproblemen wij lossen het
voor u op bij u thuis of op kantoor, maar
ook staan onze deskundige technische
mensen voor u klaar in onze werkplaats.

Wij zijn ook dealer van UPC
het snelle en betaalbare
breedband Internet van CHELLO

SPECIALE
AANBIEDING
PROVIEW 17 “ TFT Monitor

€ 349,-

Aanbieding geldig tot 1 januari 2005
Zolang de voorraad strekt + Garantie : 3 jaar
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 10 -

door Dirk R. Wildeboer

Tragisch einde
4 Mei 1923 - Buitenpost - “Het volgende
geval speelde zich verleden week te Buitenpost af. Een zeker iemand zou naar de Surhuisterveenstermarkt om aldaar zijn geit
met ‘n zoet winstje van de hand te doen.
Bij den overweg moest hij evenwel een poosje wachten, wegens het
rangeren der treinen. Er restte hem dus een mooie gelegenheid
even een kleine praat te maken met enkele naburige timmerlieden.
De geit werd daarom flink gebonden aan het naastbijzijnde spoorhek. Zoo gingen enkele minuten heel gezellig voorbij. Eindelijk
zou onze baas verder en haastte zich naar zijn reisgenoot. Maar
deze was inmiddels spoorloos verdwenen. Nergens viel het beest te
bekennen, waar hij zijn speurende blikken ook wendde, ‘t was al
vergeefsch zoeken... Plotseling verstarden zijn onrustige blikken.
Daar heel in de hoogte, aan den top van het spoorhek, bungelde
namelijk het veilig gewaande dier. Wat was er inmiddels gebeurd?
Terwijl dinges heel gezellige beuzelde, waren de spoorbomen
door een automatische beweging weder opgetrokken. En zonder
dat iemand het bemerkte, was de geit natuurlijk meegevoerd, de
hoogte in en daar den verstikkingsdood gestorven. De teleurgestelde eigenaar kon natuurlijk onverrichterzake terugkeren”.
Maagdenroof
2 October 1912 - Veenwoudsterwal - In het anders zoo vreedzame Veenwoudsterwal is het tegenwoordig verre van rustig. Het
is in één woord een onhoudbare toestand aldaar. De jongelingen
hebben eenparig besloten geen vreemde indringers op hunne
erven toe te laten, met andere woorden: geen jongeling van buiten
mag daar in de buurt op Zondagavond zijn meisje een bezoek
brengen. Dit beschouwden ze onverbiddelijk als maagdenroof, en
hij, die het wagen durft op Zondagavond daar over de grenzen te
komen, wordt brutaal weggejaagd. De meisjes, dit spreekt vanzelf,
zijn hierover slecht te spreken. Op de Wal is hunne keus er niet
bij, zeggen ze, en zij menen op hunne beurt recht te hebben eene
keuze te doen, ook al woont hij niet op den Wal. Menig meisje
zit Zondagavond te schreien, omdat haar vrijer weg blijft, en
hoogstwaarschijnlijk teruggejaagd is. Er zullen van hoogerhand
maatregelen moeten worden genomen, want men spreekt al van
verhuizing, aangezien de huwbare dochters hunne ouders hiertoe aanzetten. Dit zou eene ontvolking in die plaats ten gevolge
hebben. Het is te hopen dat strenge politiemaatregelen worden
genomen, teneinde daar Zondagsavonds orde en rust terugkeeren
en de meisjes weer in hunne rechten hersteld worden”.
Een flink pak slaag
1 December 1920 - Akkerwoude - “Eene dezer nachten reed een
dronken nummer te Akkerwoude, gezeten op een varken langs de
straat. Het genoegen duurde echter niet lang. Toen het door eenige
personen werd opgemerkt, kreeg hij er van langs: een flink pak
slaag.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1948, die woonden in Buitenpost
22 januari: de Jager, Ybeltje Annes, 74 jaar, wed. v. Kuipers, Jan
30 maart: Bolling, Johannes Hermann August, 66 jaar, e.v. Tuinman, Jeltje
14 april: Eigersma, Haije, 75 jaar, e.v. van der Meer, Woltje.
5 mei: Venema, Sake, 75 jaar, e.v. Veenstra, Riemkje.
8 mei: Hoeksma, Rienk, 80 jaar, e.v. Kloosterman, Aafke
13 mei: Oosterhoff, Hiltje, 73 jaar, e.v. Rispens, Teunis
27 juni: van der Meulen, Folkert, 79 jaar, e.v. Bruinsma, Joukje.
16 juli: Postma, Geertruida Louise, 6 jaar, dochter van Postma,
Pieter, arbeider, e.v. van der Molen, Janna.
28 juli: Visser, Jan, 82 jaar, e.v. Schuurman, Elisabeth
19 oktober: Dam, Jeltje, 68 jaar, e.v. Meijer, Andries.

Het (verbouwde) pand aan de Voorstraat, tegenover ‘Nijenstein’, waar nu de ‘Schlecker’ is
gevestigd. Voorheen was het bakkerij Jorritsma. Daarna nog een periode kunstnijverheid
Wessel Dijkstra.
Deze foto uit het gemeente-archief stamt uit 1967.

door Hans Hamers

Nieuwjaarsboodschap
Even wat anders.
Soms lijkt het alsof je nog maar een week geleden een zogenaamde nieuwjaarsboodschap
hebt zitten schrijven. Zo snel gaat de tijd. Beter
gezegd: “Zo snel lijkt de tijd te gaan.”
Er zit namelijk geen waarheid in het begrip
tijd. Tijd is ontraceerbaar. De Bijbel heeft het
over tijd, maar ook over tijden, zelfs over halve
tijden. Zo geredeneerd is het waarschijnlijk dat
tijd niet is te meten. Onze klokken geven alleen inzicht in de voortschrijding. Ze houden de
omwenteling van de aarde bij; dat is alles. Des
te meer reden om te stellen dat de tijd zo snel
lijkt te gaan in plaats van zeggen dat de tijd snel
gaat. Ach, u begrijpt het wel. Tijd blijkt relatief.
“Duizend jaar is als één dag en één dag is als
duizend jaar”, zegt de Schepper in de Thora.
Kernachtig omschreven, lijkt me.
Het was maar even en toen waren Kerst en Oud
& Nieuw - de feestdagen - weer voorbij. We vervolgen onze weg. “Waar naar toe? Waar leidt alles heen?” Vragen die wij meermaals verondersteld worden te kunnen beantwoorden; iets dat
wij niet kunnen. Wij beheersen de tijd niet. Wij
beheersen geen levens. Wij beheersen niet het
leven. Wij geven zulks uit handen, aan een kind,
een man, een zoon. Daar zijn we trots op en

blij met de mogelijkheid zo te handelen. Denk u
eens in: “Een man, genoemd zoon van een timmerman die werkt met Hamers (…)”. Een man
die uit principe werkt met alles en iedereen, niet
alleen met Hamers. Die werken wil met iedereen. Die man is ooit geboren, is ooit een baby
geweest, een kind en een puber. Die man is ooit
besneden en gedoopt in een rivier. Die man
heeft eens zijn tijd gebruikt om te vertellen van
de grootste tijdsfactor: de eeuwigheid. Die man
heeft ooit geleden en aan een kruis gehangen;
wie had dat die kleine baby gegund, toegewenst
of toegedacht.
In deze dagen staan we een beetje stil bij de
komst op aarde van de man die de tijden wel in
zijn hand heeft, alle tijden, de tijden van iedereen. Namens het bestuur en alle medewerkers
van Stichting “Job-Kehillot” wensen wij u toe de
best denkbare gedachten over uw eigen tijden
en de tijden van uw geliefden. Voor zo’n wens is
maar een reden, het herinneren waard: u bent
niet van tijdelijke waarde, maar van eeuwige.
Terug kijkend: Kerst en Nieuwjaar herinneren
ons daaraan.
Tenslotte danken wij u opnieuw voor het gestelde vertrouwen. De volgende keer weer meer
over planten, gezondheid en wonderbaarlijke
Buitenposter begroeiingen.

Bouw IJstijdenmuseum vertraagd

Oproep eerste baby

Bij het toewijzen van de subsidies voor recreatie en toerisme in het kader
van de plattelandsprojecten in Noord-Oost Fryslan, is het IJstijdenmuseum buiten de boot gevallen. Reden daarvan is dat de Provincie Fryslan
als voorwaarde aan het subsidiëren van het museum had verbonden
dat het stichtingsbestuur moest kunnen beschikken over een voorlopige
museumregistratie. Hoewel het bestuur de registratie heeft aangevraagd,
kon diezelfde provincie deze niet verlenen omdat er nog geen sprake is
van een museum. De bepalingen die de provincie Fryslan stelt botsen met
de voorwaarden die de provincie daaraan verbindt. Dit heeft bij het stichtingsbestuur maar ook bij de gemeente Achtkarspelen tot veel onbegrip
geleid. Er werd vanuit gegaan dat de subsidie zou worden verleend en dat
eind 2005 begonnen kon worden met de bouw.
Inmiddels is er overleg gevoerd met de provincie Fryslân en dat heeft
geresulteerd in het zoeken naar oplossingen om alsnog een subsidiebedrag binnen te halen voor het museum. Zoals eerder gemeld is het
museum een startsubsidie nodig van 40.000,- voor de bouw van het
Museum. Van dat startbedrag is ook het toekennen van andere subsidies
afhankelijk.
Het stichtingsbestuur dat onderhand is uitgebreid met een nieuw lid, Jaring Roosma uit Buitenpost, gaat intussen onverminderd verder met het
opsporen van collecties zwerfstenen. Het is onderhand gebleken dat vele
collecties die in de vorige eeuw zijn verzameld en tot het Friese erfgoed
behoren, weg zijn geraakt of uiteen zijn gevallen. Voor het stichtingsbestuur is daarom haast geboden om collecties binnen te halen.
Jan F. Kloosterman

De nieuwste inwoner van Buitenpost van het jaar 2005 op de voorkant van ons blad? Laat ons weten
welke telg op welke datum en
tijdstip geboren werd en wij sturen
onze fotograaf langs om een mooie

introductiefoto te maken onder het
motto: een nieuw jaar - een nieuw
geluid.
Doe dit zo snel mogelijk na 1 januari, dan kunnen wij ruim op tijd voor
het verschijnen van het volgende
nummer contact met u opnemen.

De Kerstnachtdienst-commissie
In Buitenpost is het een begrip: de kerstnachtdienst in
sporthal de Houtmoune. Al
meer dan 25 organiseert de
Evangelisatie Commissie –
sinds kort omgedoopt tot de
Missionair Werkgroep - een
kerstviering in de sporthal.
“Centraal in de dienst staan
de sfeer en de viering”, vertelt
organisator Jelkje KloostermanPilot. “In de viering proberen
we niet het geromantiseerde
beeld van kerst uit te dragen,
maar een duidelijke boodschap
over te brengen”. Dit jaar is het
thema van de dienst ‘Kind van
de nacht’. Kloosterman: “Kerst
draait om de komst van het
kerstkind. Jezus kwam ter wereld in een koude, donkere wereld. Maar ook in onze tijd is er
veel leed in de wereld. Vandaag
de dag leven er nog veel kinderen in de nacht. Daar wordt in
de dienst bij stilgestaan.”
De sporthal leent zich niet als
sfeervolle locatie bij uitstek. De
grootste sfeermaker, de kerstboom, ontbreekt vanwege de
brandveiligheid. Toch proberen

de organisatoren het beste ervan te maken. “Het is jammer
dat we er geen kerstbomen
meer mogen neerzetten, maar
met gedempte lichten, slingers
en grote kerstklokken komen
we een heel eind. Na afloop zijn
we als organisatie toch altijd
weer tevreden over de sfeer.”
De laagdrempeligheid van de
dienst staat bij de organisatoren voorop. Volgens Kloosterman leent de sporthal,
ondanks het gebrek aan sfeer,
zich daar beter voor dan een
kerkgebouw. “Ik krijg wel eens
klachten van mensen die de
kerstnachtdienst het liefst het
in een sfeervol kerkgebouw
zouden zien. Dat snap ik wel.
Maar toen we een paar jaar geleden de diensten weer gewoon
in de Gereformeerde en Hervormde Kerk hielden, liepen de
bezoekersaantallen weer terug.
Met name de jeugd bleef weg.”
Vorig jaar werd de dienst als
vanouds weer gehouden in de
sporthal. Meer dan 800 mensen
bezochten toen de dienst. Ook
nu hopen de organisatoren dit
aantal weer te halen.

In de dienst gaat ds. Leerink
voor. Brassband Concordia uit
Buitenpost
en
Gospelgroep
Young Spirit uit Ulrum verlenen
hun medewerking. De dienst
begint om 20:30 uur.

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

Het blad verschijnt
in week 4.
Houdt u daar ook
rekening mee?
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