
Normen en waarden

Normen en waarden zijn belang-
rijk. Ook in ons dorp. Het zijn de 
onderlinge afspraken waaraan 
we ons, in meer of mindere 
mate, houden om prettig te 
kunnen samenleven. Iedereen 
heeft verschillende opvattingen 
over deze afspraken en daar 
botst het soms wel eens, maar 
toch zijn de meeste mensen het 
over de noodzaak van afspraken 
wél eens. Het is één van de  
voorwaarden voor een leefbare 
woonplek. 

Deze maand kunt u deel twee 
lezen van een reeks over 
normen en waarden. Wij willen 
graag in de discussie over dit 
onderwerp een kleine bijdrage 
leveren. Zo zijn wij benieuwd 
over waar u aan denkt als het 
gaat over normen en waarden 
in ons dorp. Wat is voor ons van 
belang? Zijn het de inbraken 
en diefstallen - respect voor 
elkaar’s eigendommen, of is 
het misschien het zwerfvuil en 
de alomtegenwoordige hon-
dendrollen - respect voor onze 
omgeving? 

Houdt buiten onze huizen onze 
de verantwoordelijkheid voor 
‘schoon, heel en veilig’ op? Is 
‘de straat’ van niemand? En 
wat misschien nog belangrijker 
is: dragen we als dorpsgenoten 
ook een stukje verantwoorde-
lijkheid voor elkaars welzijn en 
wel-beleven. Laat ons weten 
wat u denkt over de normen 
en waarden op dit moment in 
Buitenpost. 
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Peuter-power
Ook door de jongste generatie Buitenposters wordt er hard gewerkt aan lichamelijke fi theid. 

Meer hierover kunt u lezen in de rubriek ‘Actief’ op pagina 15.
Van de redactie

 In dit 
 nummer:

 Verslag
jaarvergadering

  In:
het politiebureau

  Inspiratie:
Alfred Visser

 Over Normen 
en Waarden

 Actief: voor de
speelplek

It Twaspan organiseert 
Koninginnefeestje
Hoewel de Oranje-commissie zichzelf vorig jaar heeft opgeheven bete-
kent dit gelukkig niet dat Koninginnedag zonder feestelijkheden in ons 
dorp gaat verlopen. “Ik moet er niet aan denken dat Koninginnedag 
hier dood zou vallen”, vertelt Rommy Woudstra, samen met haar man 
Mient uitbater van It Twaspan èn initiatiefnemers van hun eigen 30-april 
programma, “Vroeger was het vanzelfsprekend dat er op Koninginnedag 
‘iets in het dorp was te doen’, en ik wil me er voor inzetten om dat nou 
ook hier te laten gebeuren”. De organisatie van een bescheiden maar 
compleet activiteitenprogramma is al in gang gezet. 

“We gaan iets doen voor jong en oud.” stelt Rommy. Voor kinderen staat 
er de traditionele vrijmarkt op het Nijensteinplein op het programma. Ook 
zal waarschijnlijk in de buurt van de Kerkstraat een springkussen het 
straatbeeld opvrolijken. Voor verschillende leeftijden is er een straatvoet-
baltoernooi op het nieuwe parkeerterrein tegenover de Henk ter Hoor. 
“De voetbalvereniging heeft heel spontaan haar medewerking hieraan 
toegezegd”, benadrukt de organisator. “Ook gaan we oud-hollandse 
onderdelen in het programma brengen, zoals kuipje-steken en touwtrek-
ken; het zijn onderdelen waaraan iedereen in het dorp in principe kan 
meedoen, en we hopen dat dat ook gaat gebeuren”.

Het is niet alleen ‘oranje-liefde’ die de beweegreden is voor hun inspan-
ningen. “Natuurlijk heb ik veel respect voor de koninklijke familie, en vind 
ik met name prinses Maxima een lief mens, dus de dag betekent best 
wel iets voor mij. Maar daarnaast willen we in onze zaak ‘it Twaspan’ op 
regelmatige basis bijzondere activiteiten doen, en dit past daarin prima. 
Gewoontegetrouw hebben we al jaren de avond ervoor de koninginne-
nacht, en op de dag zelf ‘s ochtends oranjebitter voor onze klanten; het 
feestprogramma is een uitbreiding daarop”, verhalen de organisatoren 
“Het is een sprong in het duister, je kunt gewoon niet voorspellen hoe de 
respons van het dorp op het initiatief zal zijn. De eerste reacties waren 
voor ons in ieder geval wel bemoedigend. Maar voor ons staat vast: orga-
niseer je niets, dan gebeurt er ook echt niets in het dorp”.

Is het programma een succes, dan kan hopelijk volgend jaar er verder 
iets mee wordt gedaan. Mogelijk dat anderen het stokje (deels) over-
nemen en er dorpsbreed voor wordt gezorgd dat Koninginnedag nog 
steeds iets in Buitenpost betekent. Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden op telefoonnummer 06-25458286. In ons volgende 
nummer komt nog een overzicht van het programma.

PBB en BUVO slaan de handen ineen!
Om onze winkelstraat leefbaar te houden moet er echt iets gebeuren. 
Toen er vorige week zo’n harde wind waaide, dwarrelden de papiertjes 
en plasticartikelen overal heen. Het was en is een treurig gezicht. Wat 
missen we onze fl inke schoonmaker Kees Tillema. Nu kan je zien wat hij 
allemaal heeft moeten opruimen. We begrijpen ook echt niet dat het tot 
zo’n troep moet komen. Een mens met gezond verstand gooit toch niet 
zijn afval op straat. Blijkbaar leven 
er in Buitenpost en omstreken toch 
zulke mensen. Als je (soms achte-
loos) die rommel zomaar weggooit 
dan denk je toch even niet na? Of is 
het toch opzet? Wij kunnen dat niet 
geloven. Thuis doe je zoiets ook niet, 
toch? Het blijkt nu nodig te zijn dat 
we op deze plek een oproep moeten 
doen om iemand te vinden die deze 
rommel weer gaat opruimen. Wij 
(Plaatselijk Belang en BUVO) doen 
ons best om ons dorp leefbaar te 
houden, maar kunnen het niet alleen. 
Wij rekenen op uw en jouw hulp!

namens PBB, Jelly Nijboer

 Oproep

Schoonmakers gezocht

Wij zoeken contact met 1 of 2 personen die op 
dinsdag en vrijdag enkele uren bezig willen zijn 

om de Kerkstraat vuilvrij te maken.
Er staat een leuke beloning tegenover.

Voor meer informatie: BUVO - Frans Kok, tel. 542231
of Plaatselijk Belang - Jelly Nijboer, tel. 542528



Bij ons is het voorjaar in de winkel!

Kom nu langs en kom 
kijken, kiezen en passen

Wij helpen u/jou met veel plezier Wij helpen u/jou met veel plezier Wij helpen u/jou met veel plezier Wij helpen u/jou met veel plezier Wij helpen u/jou met veel plezier 
een keus te maken uit onze 
zeer ruime en schitterende

voorjaar/zomer collectie
van dit seizoen !

merken o.a.: MAC
Kenny S

BC Fashion
Frou Frou

Gelco
Setter

en nog veel meer !

LENTEKRIEBELS !?



Van de bestuurstafel

Zoals gebruikelijk kwamen we de eerste woensdag van de maand 
als bestuur van Plaatselijk Belang bij elkaar. Het eerste wat we 
hoorden, was niet om vrolijk van te worden, onze (interim) voor-
zitter was wegens ziekte verhinderd, en het laat zich aanzien dat 
dit niet een kwestie van enkele weken zal zijn. Gelukkig had hij 
te kennen gegeven het werk voor de dorpskrant voorlopig nog te 
kunnen en willen voortzetten. En dat is wel belangrijk want op zo’n 
moment realiseer je je pas goed dat het vaak één persoon is die de 
kar (in dit geval de dorpskrant) trekt. We hopen dan ook op spoe-
dige beterschap.
Mede hierdoor ging het gesprek in de richting van: nieuwe bestuurs-
leden. We hebben er nog een paar ‘in de pijplijn’ zitten maar vooral 
door drukke werkzaamheden van de betreffende personen zijn deze 
voorlopig nog niet beschikbaar voor Plaatselijk Belang. Wel zal er 
een nieuw ‘rooster van aftreden’ worden gemaakt zodat we weten 
waar we aan toe zijn. Nieuwe zaken stonden er vanavond niet op de 
agenda, onder andere de komende Ledenvergadering van 16 maart 
kwam ter sprake. Een uitnodiging hiervoor, met agenda, stond op 
de voorpagina van de Binnenste Buiten van februari, waar overi-
gens wel een paar (schrijf)foutjes in waren geslopen. Een punt wat 
elke maand weer op de agenda staat is de ingekomen post. Omdat 
we maar éénmaal in de maand bij elkaar komen zijn daar steevast 
zaken bij die als gepasseerd station afgedaan moeten worden. Dat 
is wel jammer maar dat brengt het systeem nu eenmaal met zich 
mee. Wat momenteel nog wel actueel is, is de expositie van de 
familie Carolus in het gemeentekantoor; in ‘de Kollumer’ hebt u 
hierover kunnen lezen. Hoewel we ondertussen al maart schrijven 
is er over Nijenstein nog geen nieuws te melden. 
Straks wordt het al vijf jaar dat het gebouw leeg 
staat en het zal ook nog wel een tijdje duren eer 
de eerste activiteiten kunnen plaatsvinden, we zijn 
wel benieuwd.
Van B&W hebben we bericht gehad dat het college 
van plan is om op 16 april een zogenaamd werkbe-
zoek aan Buitenpost te brengen, waarbij aan PBB 
gevraagd wordt als gastheer op te treden. We zijn 
bezig om hiervoor iets zinvols te organiseren.

Namens het bestuur, Sytze Harders
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Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide, Voorzoom 58,
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Zet- of drukfouten voorbehouden

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 5 april 2004. 

De volgende editie verschijnt 
in week 17.

    
 Al Gelezen

Pag. 3

 Inwoners van Buitenpost worden bij 
bouw- en sloopwerken niet verplicht tot 
het huren van containers. Een wettelijke 
verplichting daartoe is niet haalbaar.
 De aanleg van fietspad ‘de Swadde’ is 
aanmerkelijk goedkoper uitgevallen dan 
begroot. De eindafrekening valt 32.000 
euro goedkoper uit, wat gebruikt gaat 
worden voor de aanleg van andere fiets-
paden.
 De gemeente gaat deuren, ramen, een 
rookkanaal en een ventilator van centrum 
sociaal-cultureel werk ‘It Koartling’ isoleren 
om overlast tijdens concerten voor de 
buurt zoveel mogelijk te voorkomen.
 Het is nog onduidelijk wat er met de 
dorpswachten die in WIW en ID-verband 
werken gaat gebeuren, nu het Rijk de sub-
sidie voor deze banen heeft stopgezet.
 Drogisterij Balsemien heeft een 
nieuwe zonnestudio geopend aan het 
Nijensteinplein, achter de drogisterij.

Leven in Buitenposter ‘brouwerij’

Nood breekt industriële Swadde-sloten
Een zijdeur geforceerd losgeschoten
Alle computers in één klap weg
Dieven plegen nu eenmaal geen overleg

Pedaleurs in club verband bijeen
Hoorden Henk Kroes vertellen en menigeen
Geboeid luisterend naar Siberische verhalen
Zag Piet Kapenga’s pijlen voortaan de juiste routes bepalen

Agricultura scola Italia collega’s leerden veel op het AOC
Zij namen materiaal voor hun geestelijke gehandicapten mee
Het CDA discussieerde over de positie van Buitenpost
Wordt ons dorp eindelijk van het initieloze imago verlost

Nijenstein leeft : de Readshop van Lia en Martijn
Prachtig van vormgeving en het aanbod mag er zijn
Modique komt in de kerkstraat met haar dames-modezaak
De middenstand komt lekker los en toont haar goede smaak

Het politiebureau voor de komende tijd uniform aangepast
De “ziekmakende “ antenne na vele jaren eindelijk opgekrast
Tweevoudig Fries indoor kampioen: een jong B’poster talent
Nocole Botma de nieuwe ster aan het paardrij firmament

PEVADKO

Kunst op het spoor
Op 5 juni wordt er opnieuw een kunstroute in ons dorp en omgeving ge-
houden. Ditmaal in samenwerking met  It Koartling. Vanzelfsprekend wil-
len wij proberen een zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk programma 
te bieden. Hiervoor zoeken we amateur en (semi-) professionele kunste-
naars met werk van enige kwaliteit om hieraan mee te doen. 

De exposities kunnen bij u thuis plaatsvinden eventueel in combinatie 
met andere deelnemers. Bent u al een gevorderd of volleerd (in alle be-
scheidenheid natuurlijk) geef u dan op. De organisatie zal eventueel een 
selectie maken in het aanbod in verband met de nodige afwisseling.

Opgave vóór 7 april bij: Lidy Plantenga, 0511-543189, Jettie Kronenburg, 
tel. 542024 of Harry Velvis, tel. 541027

Verslag ledenvergadering
Op dinsdag 16 maart werd de jaarlijkse ledenvergadering van Plaat-
selijk Belang Buitenpost in zaal ‘the Point’ gehouden. Vergeleken 
met vorig jaar waren we niet ontevreden met de opkomst: naast een 
vijftal bestuursleden waren er bijna 30 leden komen opdagen. Even 
tussen haakjes, ‘niet ontevreden met’ betekent niet hetzelfde als 
‘zeer tevreden met’. Maar goed, we waren best blij dat er toch nog 
zoveel mensen waren die het werk van PBB dusdanig waarderen dat 
ze er een vrije avond voor over hadden. 

Na de opening en het woord van welkom (speciaal voor een tweetal men-
sen die deze avond het woord zouden voeren) van onze tweede voorzitter 
kwam het verslag van de vorig jaar gehouden ledenvergadering aan de 
orde. De aanwezigen gingen hiermee zonder op- of aanmerkingen ak-
koord. Ook het jaarverslag en het financieel overzicht over 2003 riepen 
geen vragen op. Toen ook de kascommissie, bestaande uit mevrouw 
Plantenga en de heer E. Bulthuis liet weten dat bij controle van alle be-
scheiden in de beste orde waren aangetroffen, klonk een welverdiend 
applaus voor onze penningmeester, Jelly Nijboer. In de plaats van Lydie 
Plantenga zal volgend jaar mevrouw L. Kramer de financiën controleren. 

Bestuurszaken en rondvraag
Bij het punt ‘bestuurszaken’ konden een tweetal nieuwe bestuursleden 
worden voorgesteld: Maaike Dotinga die, althans voorlopig, het voorzitter-
schap op zich zal nemen, en Rients Leyendekker. De leden gingen hier-
mee ook akkoord. De rondvraag leverde, naast oude en bekende items, 
ook nieuwe gespreksstof op. Bijvoorbeeld de vraag of de Rabobank uit het 
dorp zal verdwijnen. Dit werd officieel ontkend maar wel werd gezegd dat 
men in afgeslankte vorm verder zal gaan zodat er straks slechts de helft 
van de beschikbare ruimte nog nodig is. Andere onderwerpen die aan de 
orde kwamen, waren onder andere het zwerfvuil, en het verkeers-lawaai 
en onveiligheid (bijvoorbeeld in de buurt van de scholen en dan vooral 
Parklaan, Joh. Frisostraat en Bernhardlaan) ter sprake. Hoewel men hier-
over momenteel in gesprek is met onder andere de gemeente, lijkt een 
oplossing nog niet direct in zicht. Dit in tegenstelling met de parkeerchaos 
rond het station. Het lijkt erop dat men samen met de NS toch een par-
keerterrein aan de noordkant van het station kan aanleggen waarop dan 
zo’n 65 auto’s een plaats kunnen vinden. Eén van de aanwezigen kwam 
met het idee om in ons dorp een muziekkoepel te plaatsen (is er vroeger 
ook geweest). PBB wil dit initiatief graag steunen, maar er moet dan wel  
een comité opgericht moeten worden die zich hiervoor inzet. 

IJstijdenmuseum en BUVO
Interessante mogelijkheden bleken uit het verhaal van Lammert Postma, 
die samen met Jan Huizinga en Jan Kloosterman (amateur-petrologen, 
dit zijn kenners van zwerfstenen) proberen een IJstijden-museum bij De 
Kruidhof onder te brengen. U hebt hierover ook elders kunnen lezen. Na 
de pauze vertelde Janny Veenstra, wat de BUVO kan betekenen voor 
ondernemend Buitenpost. Het is niet allemaal kommer en kwel wat de 
klok slaat in ons dorp want in mei wordt begonnen met het opknappen 
van het industrie-terrein ‘de Swadde’. Er wordt dan ook een oostelijke ont-
sluitingsweg aangelegd zodat niet alle verkeer meer door het dorp hoeft 
te rijden  om daar te komen. Nadat de sprekers met een bloemetje waren 
verblijdt kon de voorzitter deze, naar onze mening goed geslaagde avond, 
afsluiten met een woord van dank aan alle aanwezigen.

‘De Kunst van het Vertellen’ 
op 17 en 18 april
Het vertellen van verhalen is op zich zelf 
een kunst. Tijdens het Nationaal Muse-
umweekend op 17 en 18 april met het 
thema “De Kunst van het Vertellen” kunt 
u van prachtige verhalen genieten. Dit keer niet over onze planten, 
maar over onze regio waar de botanische soorten oorspronkelijk 
vandaan komen. De Kruidhof heeft Reinder Nouta uitgenodigd om 
op zaterdag 17 april vanaf 10.30 uur doorlopend te vertellen over 
zijn ervaringen in het Lauwersmeergebied. Door zijn werk kent hij 
dit gebied en de geschiedenis ervan als geen ander. Bij de ontwik-
keling van het Lauwersmeergebied is hij bijzondere en markante 
persoonlijkheden tegengekomen en heeft interessante situaties 
meegemaakt. De verhalen die hij hierover vertelt (in het fries en in 
het nederlands) weet hij zeer boeiend, doordacht en met humor te 
brengen. Zijn boeiende wijze van vertellen neemt u onder andere 
mee in het leven van bijzondere personen en hun leven rond de 
voormalige Lauwerszee. De Kruidhof is zaterdag 17 april open van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Op zondag 18 april,  van 12.00 tot 
17.00 uur, brengt De Kruidhof een 
programma voor volwassenen én 
kinderen. Schoolmeester, schrij-
ver van kinder- en jeugdboeken en 
verhalenverteller Mindert Wynstra 
neemt u ‘in gedachten’ mee op reis 
langs bekende en minder bekende 
plaatsen in Friesland.Spannende 
verhalen en oude volksverhalen over 
de zwakheden van de mens, over het 
leven, afgewisseld met volksmuziek 
en zang door accordeonist Joop de Jong zijn bijzonder boeiend voor 
zowel kinderen als volwassenen. Het is een doorlopend programma 
dat, afhankelijk van het publiek, zowel in het fries als in het neder-
lands kan zijn.

Opbrengst collecte 
Amnesty International

De collecte van Amnesty Interna-
tional, die van 15 t/m 21 februari in 
Buitenpost gehouden werd, heeft 
1249,66 euro opgebracht. Het was 
de tweede keer dat de mensen-
rechtenorganisatie een landelijke 
collecte hield. De collecte is voor 
Amnesty van groot belang, omdat 
ze een onafhankelijke organisatie 
is en voor haar werk grotendeels 
afhankelijk van giften van particu-
lieren.

Amnesty bedankt iedereen voor 
hun geldelijke bijdrage en ook alle 
32 vrijwilligers die in weer en wind 
gecollecteerd hebben.



Model bj. km.stand prijs Euro
BMW 316 Sedan I ‘03 174000 5450,00
Citroen Xsara Break 1.6 I ‘03 155000 7250,00
Cougar 24V ‘99 27000 15950,00
Daewoo Matiz 4drs ‘01 19000 7450,00
Escort 1800 Bus. Ed. 3drs TD 90pk ‘97 137206 4950,00
Fiat Marea 1.6 ELX 4drs ‘97 65000 6950,00
Fiat Seicento 1100 Team ‘01 20500 6950,00
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk ‘02 16690 8950,00
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk ‘02 21000 8750,00
Fiesta 1300 Collection 60pk ‘99 40200 7750,00
Fiesta 1300 d’Eco 3drs 60pk ‘00 42000 6950,00
Focus 1400 Ambiente Wag 75pk ‘00 60600 10950,00
Focus 1400 Trend 5drs 75pk ‘99 89878 9950,00
Focus 1600 Ambiente Wag 100pk ‘99 62200 9850,00
Focus 1600 Centennial 5drs 100pk ‘02 29120 15500,00
Focus 1600 Centennial Wag 100pk ‘03 36728 16950,00
Focus 1600 Collection 5drs 100pk ‘01 45000 14950,00
Focus 1600 Collection 5drs 100pk ‘01 51028 13950,00
Focus 1600 Ghia 4drs ‘00 84608 11450,00
Focus 1600 Ghia 4drs ‘00 108245 10950,00
Focus 1600 Trend 3drs 100pk ‘99 56167 9950,00
Focus 1600 Trend 5drs 100pk ‘01 60198 13250,00
Focus 1600 Trend 5drs 100pk ‘00 62000 12450,00
Focus 1600 Trend Wag 100pk ‘99 97612 10450,00
Focus 1600 Trend Wag 100pk ‘00 59578 11450,00
Focus 1800 Ambiente Wag 115pk ‘99 88633 11450,00
Focus 1800 Collection 5drs 115pk ‘00 78442 12950,00
Focus 1800 TDdi Collection Wag 90pk ‘01 103000 13950,00
Focus 1800 Trend Wag 90pk TDDi ‘00 59011 13450,00
Focus 1800 Trend Wag 90pk TDDi ‘00 85955 12950,00
Galaxy 2000 8V Cool Edition ‘02 63513 23750,00
Ka 1300 ‘99 69500 6450,00
Ka 1300 Couture II 70pk ‘03 3300 12950,00
Ka 1300 Trend 60pk ‘02 29625 9950,00
Lancia Ypsilon 1.1 Olifant ‘99 43000 7450,00
Mazda Premacy 1.8 HP Exclusive ‘01 56000 17450,00
Mitsubishi Colt ‘98 49649 5950,00
Mondeo 1800 Business Ed. 5drs ‘00 66027 11950,00
Mondeo 1800 Business Ed. Wagon ‘99 84000 9950,00
Mondeo 1800 Cool Ed. 4drs 110pk ‘02 38331 16900,00
Opel Agila 1.2 Comfort ‘01 47000 8950,00
Opel Astra 1.6 Fresh 5drs ‘97 148000 5950,00
Opel Astra 1.6 Pearl ‘00 44000 11950,00
Peugeot 306 5drs 1.0 XRD ‘99 72000 9950,00

* nu bij aankoop van Lowa wandelschoen
     1 paar Falke wandelsokken halve prijs
* Karhu wandelschoen 
     van 99,95 nu slechts 75,-

Loop eens vrijblijvend bij ons 
binnen en bekijk onze geheel nieuwe 
voorjaarscollectie kleding en fietsen

Warmlopen voor de 
Slachtemarathon?

V&B het adres voor uw 
wandelschoenen! 

Kattentoilet
 22,50 voor

  16,50

Nestblokken:
- tropen
- parkiet

- bourksblok
- valkblok

Nestmateriaal
in verschillende
hoeveelheden

Lederklompen
halve prijs

op = op

bij Puik gratis kwartetspel

ZINSI
SILVER JEWELS

hanger  22,50 ring  35,00
oorsieraden  35,00 (bruine zirconia’s)
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: eigen foto

Dominee Sieds de Jong: 
predikant van de Fonteinkerk
Bijna zeven jaar is dominee 
Sieds de Jong predikant van 
de Fonteinkerk in ons dorp. 
Hiervoor stond hij vijf jaar in 
Franeker. Twee jaar geleden 
kwamen er al verschillende 
beroepingscommissies bij 
hem, maar samen met de 
kerkenraad besloot dominee 
de Jong nog twee jaar te 
blijven. Hij wilde de nieuwe 
wijkstructuur verder helpen 
uitwerken en meehelpen 
een en ander verder uit te 
bouwen. In zijn tijd is het 
aantal gemeenteleden van 
550 gestegen naar 670. Een 
verbouwing is noodzakelijk.

Ds. de Jong: In november gaan 
we naar Assen. We zullen daar 
gaan wonen in een splinter-
nieuwe wijk: Assen-Klooster-
veen. Ze zijn bezig daar 6000 
woningen neer te zetten en 
de gemeente daar moet dus 
opgebouwd worden. De mensen 
hier zeiden: ‘u moet nog niet 
weggaan; we zijn nog lang niet 
uitgepraat en we zijn bang dat 

wat er opgebouwd is terugzakt, 
als u weggaat’. In Assen zeiden 
ze: ‘we willen graag een nieuwe 
gemeente stichten en vragen 
uw hulp daarbij’. Al biddend en 
alles afwegend heeft dat laatste 
uiteindelijk de doorslag gege-
ven. Maar ik ga met bloedend 
hart hier vandaan. Het dorp 
Buitenpost zelf vind ik eigenlijk 
niets - hier is geen dorpskern. 
Als je boodschappen wilt doen, 
ga je ergens anders naar toe. 
Jammer. Hier zijn alleen woon-
huizen, drie supermarkten en 
nog een paar winkels. Maar de 
omgeving hier is prachtig. Onze 
mooiste plek is Paesens-Mod-
dergat. Daar gaan we zo’n twee 
of drie keer in de week heen. Ik 
kom daar tot rust. Daar is stilte. 
Samen met mijn vrouw Joke 
wandel ik de pier af, die recht 
het Wad in gaat. We luisteren 
naar de vogels, zoeken naar een 
horizon, ervaren Gods schep-
ping als een wonder. Het water 
betekent meer voor ons dan een 
bos. We kijken naar het stadium 
van het tij, de golfjes van het 
water, de ribbels in het zand, 
de glanzende zeeklei. Telkens is 
alles weer anders. Als we daar 
zijn, kunnen we even alles ver-
geten.

Is God daar dichterbij dan op 
andere plaatsen?
God is overal. Ik zie God in 
de wonderen van zijn schep-
ping. Neem nou het parnassia-
bloemetje. Dat gaat dicht als 
het zoute water erover heen 
stroomt. Is dat tij voorbij, dan 
bloeit het weer open. Kijk ook 
naar de vogels die weten wan-
neer ze weg moeten gaan en 
terug kunnen komen. In de 
wonderen van de natuur ervaar 
ik het bovenmenselijke, God. De 
schepping is een masterplan. 
Er moet dus een master zijn - 
God. Maar er is ook een wéten 
dat God er is. God kennen we 
uit de Bijbel. Deze kennis geeft 
zekerheid en houvast. God leidt 
mijn leven, Hij geeft zin aan 
mijn leven.

Waar is God?
Mag ik die vraag met een tegen-
vraag beantwoorden? Waar is 
God níet? Ik denk in beelden. Ik 
zie het paradijs voor me, waar 
mensen leven die in relatie tot 
God staan. De zin van het leven 

ligt uiteindelijk in de relatie met 
God, zoals Hij die voor ogen 
had. Er zijn veel dingen die ik 
niet begrijp, ook dingen van 
God. Maar ik geloof God op Zijn 
woord. Hoe alles precies zit en 
Hij het bedoeld heeft, zie ik 
straks wel, als ik voor Hem sta. 
Dan vallen alle vragen weg. 

Moeten wij ons best doen om 
onze relatie met God te verbe-
teren?
Nee. De mensen hebben het 
verknald. We kunnen ons alleen 
maar wenden tot Christus. In 
Hem leeft de belofte van ver-
geving van schuld en van een 
nieuwe aarde en mensheid. 
Daar kunnen we kracht uit 
putten. Dat lijkt simpel. Maar 
het is alles. Geloven in Christus, 
kracht krijgen, op weg zijn naar 
een nieuwe aarde geeft energie 
om aan het werk te gaan. Dat is 
niet hoogdravend. Ieder op zijn 
eigen plekje leeft zoals God dat 
van hem vraagt. In eerbied voor 
God, met liefde voor je naaste, 
leef je vol dankbaarheid.

Op welke manier vindt u God in 
de Bijbel?
De Bijbel geeft beelden van God 
op een troon. Dat is voor mij 
niet alleen zinnebeeldig. Het 
is wel onbegrijpelijk voor mij. 
Ik bid hier. Ik spreek persoon-

lijk met God en ik heb intiem 
contact met Hem, tegelijkertijd 
weet ik dat God er voor alle 
mensen is en dat er op datzelfde 
moment ook velen zijn die een-
zelfde persoonlijk contact met 
God hebben. Hoe ik me dat 
moet voorstellen, weet ik niet. 
Maar God kan dat.

U kent God uit de Bijbel. Wat 
betekent dit voor u in uw leven?
Ik probeer iedere dag te begin-
nen met voor mezelf over een 
bijbelgedeelte na te denken. 
Om dat vol te houden doe ik 
het samen met een collega. We 
lezen hetzelfde gedeelte, schrij-
ven op wat ons daarin treft en 
formuleren gebedspunten die 
we elkaar voor 9 uur  ’s morgens 
toe mailen. Ik heb daar veel 
aan. Ik leer veel van wat andere 
theologen uit de Bijbel weten op 
te diepen. Henri Nouwen, Philip 
Yancey en James Packer bijvoor-
beeld. We lezen na het eten aan 
tafel uit de Bijbel en voor mijn 
preek ben ik er ook veel mee 
bezig.   

Zoekt u naar God?
Nee. Ik heb God gevonden. De 
concrete omgang met God is 
voor mij wel een zoektocht. God 
is toch weer iedere keer anders 
dan ik dacht, maar ik hoef Hem-
zelf niet te zoeken. In Christus 
heb ik Hem voor eens en altijd 
gevonden. 

Wat betekent geloven voor u?
Eigenlijk alles. Het geloof is 
het antwoord op het leven. Het 
geeft houvast en zorgt voor zin-
geving. Daarin staat voor mij 
Christus centraal. De kerk is de 
plaats waar Christus de mensen 
bij elkaar brengt en van waar-
uit het evangelie verkondigd 
moet worden. Geloven in God 
heeft voor mij ook met gezag 
te maken. Voor een gelovige is 
Gods Woord het anker van zijn 
leven. Dat staat in het middel-
punt en is beslissend. Om een 
voorbeeld te noemen, als God 
zegt dat Hij goed is, dan is Hij 
goed. Daar kun je tegen protes-
teren, en da’s heel menselijk, 
maar het zal blijken. Er komt 
een moment, al is het na je 
leven, dat ieder ervaart, dat wat 
in de Bijbel staat waar is. 

Hoe moet dat met al die volken 
die geen Bijbel hebben?
Het is moeilijk daar een ant-
woord op te geven. Paulus 
schrijft in zijn brief aan de 
Romeinen dat er overal iets van 
godsbesef is. Op grond daarvan 
zal God zich daarover uitspre-
ken en oordelen. Daarmee 
weet je niet zoveel, maar zulke 
moeilijke dingen laat ik met een 
gerust hart aan God over.

Waarom kiezen mensen hun 
eigen kerk?
Het belangrijkste criterium is, 
wat voor plek heeft de Bijbel 
er. Ik kan God ervaren in Pae-
sens-Moddergat. Daar is Hij 
overweldigend, majestueus. De 
oceaan is ook zo’n vingerwijzing 
van God. Maar de andere weg is 
nog belangrijker: de weg van de 
Bijbel. Het Woord is een bood-
schap van God. Het is het enige 
wat je van God hebt. Stel je 

vader of moeder is overleden en 
je hebt alleen nog een paar brie-
ven van ze. Dan koester je die. 
Ze laten je kennismaken met 
wie je ouders waren. Je leest 
ze en herleest ze. Zo is het met 
de Bijbel ook. Wat de profeten 
opgeschreven hebben, kwam 
van God. De apostelen zijn door 
Gods Geest geïnspireerd. Ik 
geloof niet dat de Bijbel verder 
geschreven wordt. Alles wat de 
profeten van nu spreken, moet 
daarom getoetst worden aan de 
Bijbel. De Bijbel is afgerond. Je 
ziet dat ook vind ik.  De Bijbel is 
prachtig zoals zij is: het begint 
met het paradijs en het eindigt 
met de nieuwe aarde En die 
twee worden duidelijk aan elkaar 
gelinkt. De cirkel is rond. God 
zal weer bij de mensen wonen. 
Hoewel ze vele diep-gelovige 
mensen telt, vind ik in de 
katholieke Kerk dingen die niet 
stroken met wat ik in de Bijbel 
vind. In de katholieke Kerk moet 
je het (voor een deel) zelf doen, 
terwijl Christus van Zichzelf 
duidelijk zegt dat Hij de énige 
weg is. In de katholieke Kerk 
dringen zich bepaalde mensen 
tussen Christus en de mensen 
in, geestelijken bijvoorbeeld, 
die absolutie kunnen geven en 
ook Maria. In de Vrijgemaakte 
Kerk is het gezag van de Bijbel 
heel belangrijk en daarin herken 
ik mij. Er zijn meer orthodoxe, 
Christelijke Nederlandse kerken, 
die mogen wat mij betreft één 
worden. 

Is de Fonteinkerk de enig ware 
kerk?
Ik denk dat wat het antwoord 
op die vraag aangaat wij ons 
bescheiden dienen op te stellen. 
De Vrijgemaakte Kerk heeft zich 
van oorsprong wel opgesteld als 
de enig ware kerk. Dat was in de 
begintijd, de vijftiger en zestiger 
jaren. Wat er buiten onze muren 
gebeurde, was slecht of minder 
goed. Wij waren de kerk die het 
beter wist. Dit oordeel hebben 
we over onszelf afgeroepen. 
Tot beschaming van mijn eigen 
kerk moet ik dit zeggen. Het is 
de kunst om het geloof op een 
goede manier vorm te geven. 
Wij willen een kerk waarin de 
Bijbel centraal staat. Daarin 
vinden we elkaar. Voor ons 
gelden Calvijns “sola fide, sola 
gratia, sola scriptura”: alleen 
het geloof, alleen uit genade, 
alleen de Schrift. Dit zijn de 
kernpunten waarop we aan-
spreekbaar willen zijn. Vandaag 
de dag is het niet meer waar dat 
we ons afzonderen. Anno 2004 
komen onze mensen op veel 
plaatsen, zij functioneren ook in 
andere verbanden dan die van 
de kerk alleen. Ik vind dat een 
goede ontwikkeling.

Waarom doet de Vrijgemaakte 
Kerk niet mee met het SOW?
Nee, dat doen we niet. We 
hebben – zoals dat heet- een 
koude samenwerking. Er is goed 
overleg, maar er zijn – juist waar 
het gaat over het lezen en han-
teren van de Bijbel – toch rede-
lijk grote verschillen. Daarom 
hoef je elkaar niet te verket-
teren, maar het is een realiteit 
die je ook niet hoeft te verdoe-
zelen. Professor C.G. Graafland 
van de Hervormde Bond heeft 
onlangs gezegd dat de PKN, de 
Protestantse Kerk in Nederland, 
in haar prediking horizontaal 
en moralistisch is. Ik zou nooit 
zo’n algemeen oordeel uitspre-
ken. Er zijn genoeg synodale of 
hervormde kerken waar Bijbels 
gepreekt wordt. Maar het is toch 
wel zo dat het binnen de PKN 
toegestaan wordt dat dingen 
worden verkondigd die zó niet 
in de Bijbel staan. Zoals gezegd, 
dat is voor onze kerk een heel 
belangrijk ijkpunt.

Waardoor is de kerk zo groot 
geworden?
Buitenpost is een aantrekkelijk 
dorp voor vrijgemaakten. Hier is 
een school, een grote kerk, en 
kinderen kunnen in Groningen 
naar het voortgezet onderwijs. 
Een grote gemeente is prettig 
voor nieuwkomers en voor de 
jeugd. Er heerst een goede sfeer 
in de gemeente. Daarnaast 
komen er met enige regelmaat 
mensen over uit een synodale, 
hervormde, of christelijk gere-
formeerde kerk uit de omgeving 
en soms (jammer genoeg) ook 
buitenkerkelijken. 

Hoe ziet u uw werk?
Alle mensen moeten bekend 
gemaakt worden met de bevrij-
dende boodschap van Christus. 
Dat zie ik als de kern van mijn 
werk. Dat geldt voor jongeren 
met al hun vragen, het geldt voor 
mid-lifers met al hun drukte, het 
geldt voor ouderen met hun ver-
leden en het geldt voor mensen 
buiten de kerk. Dat mag ik doen 
vanaf de preekstoel, in het cate-
chisatielokaal, bij de mensen 
thuis en in het ziekenhuis. Dat 
is lang niet altijd gemakkelijk en 
ik heb ook best wel eens een dip 
gehad, maar als ik terugdenk 
aan de afgelopen zeven jaren, 
hoeveel mensen mij in ver-
trouwen hebben willen nemen, 
hoeveel gesprekken aan ziek- 
en sterfbedden ik heb mogen 
voeren, de reacties op preken, 
de discussies op catechisatie 
en contacten met jongeren, 
vrienden die Joke en ik hebben 
mogen leren kennen, dan kan ik 
niet anders dan met een diep 
gevoel van dankbaarheid terug- 
en met het volste vertrouwen in 
God vooruit kijken.

“...ik ga met bloedend hart weg...”

(advertentie)
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Staatsloten, Lotto, Toto, krasloten, etc.

voor uw
nieuwe auto
of occasion
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Tuin(be)leven
Musip geeft inzicht 
in verzamelwoede
Mensen verzamelen graag dingen. Munten, postzegels, boeken over 
een specifiek onderwerp, CD’s van een bepaalde zanger, klompen, 
strijkijzers, beeldjes en afbeeldingen van kikkers, ansichtkaarten, 
stenen, alles wat we kunnen bedenken wordt wel door iemand ver-
zameld. Meestal is het verzamelen een hobby. Als het verzamelen 
systematisch gebeurt met de bedoeling de verzameling regelmatig 
aan andere mensen te laten zien en de  verzamelde voorwerpen 
goed te bewaren voor onze kinderen en kleinkinderen, dan wordt 
verzamelen een beroep. Een beroep dat wordt uitgeoefend door 
musea. 

In onze musea liggen vele schatten op het gebied van kunst, cul-
tuur en natuur. Lang niet alles daarvan kunnen we als bezoeker 
regelmatig zien. Een deel van de verzamelingen zijn altijd te zien, 
denk maar aan het schilderij de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Of 
dichterbij huis: de tuin met geneeskrachtige kruiden in De Kruidhof. 
Maar er zijn ook verzamelingen in de musea die slechts af en toe 
worden tentoongesteld. In musea liggen ook veel verzamelingen 
opgeborgen, voor het geval dat iemand ze een keer nodig heeft 
voor onderzoek of toekomstig gebruik voor een tentoonstelling. Om 
te weten welke verzamelingen er in de Nederlandse musea zijn is 
MUSIP ontworpen. MUSIP staat voor Museum Inventarisatie Project. 
Per provincie wordt nagegaan welke verzamelingen er zijn. Als alle 
provincies klaar zijn met de inventarisatie worden de gegevens over 
al die verzamelingen verwerkt in één groot landelijk overzicht. 

Wat betekent MUSIP voor De Kruidhof
Ook botanische tuin Fryslân De Kruidhof werkt mee aan MUSIP. In 
De Kruidhof – een officieel erkend museum – verzamelen we plan-
ten. We delen onze verzamelingen in naar de manier waarop we de 
planten gebruiken: geneeskrachtige planten, planten om te eten, 
om mee te verven, fruitrassen, rozen, vlinderplanten enzovoorts. 
Voor MUSIP hebben we nageteld of alle 2000 soorten die we in 
onze plantenverzamelingen hebben er nog steeds zijn. We hebben 
uitgezocht welke planten héél bijzonder zijn voor een verzameling. 
Zoals de zonnehoed (Echinacea) bij de geneeskrachtige planten. 
En wist u trouwens dat sinaasappel wordt verwerkt in berenburg?? 
Zo heeft elke verzameling zijn opvallende, grappige of spannende 
bijzonderheden. Die ‘weetjes’ maken een bezoek aan een museum 
altijd weer verrassend.

Om van onze verzamelingen te kunnen genieten bent u van 20 
maart t/m 9 oktober op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur 
en op zondag van 12.00-17.00 uur welkom.

...het kringgesprek op maandagochtend...(foto: eigen foto)

In een reeks artikelen besteden 
wij in dit blad aandacht aan het 
maatschappelijk actuele onder-
werp van ‘Normen en Waarden’. 
Nu deel 2 van directeur K.H. de 
Jonge van basisschool ‘de 
Lichtbron’ over dit onderwerp.

CBS ‘de Lichtbron’ is uiteindelijk 
ontstaan uit een fusie in 1996 van 
3 christelijke scholen in Buitenpost: 
CBS ‘de Toorts’,  CBS ‘de Fakkel’ 
en CBS ‘de Flambouw’. Deze 
laatste was sinds 1976 gehuisvest 
aan de Johan-Willem Frisostraat. 
Hier kwamen de teams te werken 
van 3 verschillende scholen en dat 
gaf natuurlijk de nodige aanloop-
problemen. Drie jaar na de fusie, 
in 1999, kwamen de schoolleiding 
en het team tot de conclusie dat 
er moest worden gewerkt aan 
het smeden van een eenheid. 
Voor een eenheid en een soepel 
draaiende organisatie zijn duide-
lijke afspraken en regels nodig. 
We hebben toen 3 beslissingen 
genomen:
1. De invoering van het vak 
‘Normen en Waarden’ met als uit-
eindelijke doel een instrument te 
hebben om elkaar (zowel kinderen 
als volwassenen) aan te spreken 
op aanvaardbaar goed gedrag.
2. De invoering van de Schoolre-
gels, die voor iedereen gelden.
3. De invoering van het ‘Protocol 
Strenge Schoolregels’: alle leerlin-
gen en leerkrachten worden aan-
gesproken via dit Protocol. Hier-

onder valt ook het zeer belangrijke 
hoofdstuk Pesten. Er is bij overtre-
ding van school- en pestregels een 
gespreks- en handelingscyclus 
opgesteld, waarbij ouders van te 
corrigeren leerlingen nadrukkelijk 
worden betrokken.

De gebruikte methodes
In de eerste jaren maakten we bij 
het vak Normen en Waarden ge-
bruik van een methode die wordt 
uitgegeven, de NZV (de Neder-
landse Zondagsschool Vereniging) 
‘Kinderen en Normen en Waar-
den’. In deze methode wordt voor 
elke week een thema aangegeven 
met de daarbij behorende werkbla-
den en activiteiten. Deze methode 
gebruiken we nog steeds als bron-
nenboeken voor de huidige manier 
van werken. Met ingang van het 
schooljaar 2003/2004 zijn we 
overgestapt op de zogenaamde 
‘Bakjes-methode’. van Luc Koning 
(uitgeverij Pravoo: een begrip in 
onderwijsland). Deze methode 
hebben we zelf aangepast voor 
het gebruik bij ons op school.

De werkwijze
Eenvoudig gezegd komt de 
methode neer op het volgende 
principe: in elke groep staat een 

houten bak met ongeveer 400 
kaartjes met daarop een begrip 
uit het sociaal-emotionele scala. 
Enkele voorbeelden: angst, bru-
taal, haantje de voorste zijn, bang, 
verlegen, pesten, enzovoort. Elke 
maandagmorgen wordt er een 
kaartje met een begrip uit de 
kaartenbak getrokken. Dat begrip 
wordt op het bord geschreven; in 
een kringgesprek wordt daarna 
geprobeerd om de inhoud van 
het begrip boven tafel te krijgen, 
zodat het gaat leven voor de leer-
lingen. In de loop van de week is 
de leerkracht attent op de actuele 
gebeurtenissen en voorvallen die 
met het begrip te maken hebben. 
Stel: op maandagmorgen is het 
kaartje ‘een grote mond hebben’ 
getrokken. Is er in de loop van de 
week een praktisch geval van een 
leerling met een grote mond dan 
zegt de leerkracht: “kijk kinderen, 
dat bedoelen we dus met wat we 
maandagmorgen hebben bespro-
ken. Dit is een grote mond en dat 
is niet zoals wij het willen en zoals 
we hebben afgesproken’. Vaak 
wordt er een link gelegd naar onze 
Schoolregels (op rijm). Om ook 
ouders actief te betrekken in dit 
hele gebeuren, vermelden we in 
de Maandinfo altijd welke begrip-
pen er in de verschillende groepen 
aan de orde zijn geweest. De actie 
die van ouders wordt verwacht is, 
dat zij thuis na kunnen gaan of 
het begrip ook een beetje is gaan 
leven voor hun kinderen (ook thuis 

komen gevallen van ‘een grote 
mond’ voor). Als het regelmatig 
gebeurt, is samenwerking school-
thuis geslaagd.

Het resultaat: werkt het?
We hebben gekozen voor een 
methode Normen en Waarden in 
een cyclisch proces aan de orde 
te stellen, omdat we daarin een 
duidelijke verbetering ontdekken in 
het geheel van wat Het Schoolkli-
maat wordt genoemd. We hebben, 
wat dat betreft, in de laatste 5 jaren 
een duidelijke verbetering ge-
constateerd in het hele scala van 
gedragscomponenten: omgang 
met elkaar; terugdringen van pest-
gedrag; terugdringen van zowel 
verbaal als lichamelijk geweld; 
beter aanspreekbaar zijn op afge-
sproken regels en afspraken. Dat 
wil absoluut niet zeggen dat er bij 
ons op school een sfeer heerst van 
ijzeren regels en disciplines. Het is 
juist andersom: omdat ieder rede-
lijk op de hoogte is van afspraken 
en regels, verloopt het proces vrij 
natuurlijk: bepaalde dingen laat je 
nou eenmaal na, of doe je juist 
wel om het schoolklimaat goed te 
houden of te verbeteren. Mensen 
en kinderen willen graag weten 
waar ze aan toe zijn en dat is het 

voordeel van ons systeem: veel 
dingen beginnen vanzelfsprekend 
te worden. We vinden op school 
dat het werkt. Enige bescheiden-
heid is aan de andere kant gepast: 
ook bij ons op school is het niet in 
alle opzichten ideaal en zeker niet 
volmaakt. Het voordeel van onze 
werkwijze is wel, dat je afspraken 
en regels hebt om bij ontsporing 
adequaat te kunnen reageren en 
bij te sturen.

En verder
Al meer dan 5 jaar geleden zijn 
we begonnen om aan dit belang-
rijke sociaal-emotionele facet van 
de menselijke interactie gerichte 
aandacht te geven. Het is fijn om 
te constateren, dat binnen die pe-
riode ook vanuit de maatschappij 
en politiek de duidelijke noodzaak 
voor het naleven van Normen en 
Waarden wordt aangegeven. Wat 
dat betreft zijn we als school de 
maatschappelijke discussie over 
Normen en Waarden vooruit ge-
weest. Duidelijkheid, regels en 
afspraken die nagekomen moeten 
worden, zijn onontbeerlijk om het 
leven van alledag goed aan te 
kunnen, zonder dat het gaat druk-
ken als een benauwend keurslijf.

Tot slot nog dit
Regels en afspraken moeten 
duidelijk, pakkend en kort worden 
geformuleerd. Daarom hebben wij 
een poging gedaan om elementai-
re omgangsregels kort en bondig 

en op rijm te zetten. We gaan daar-
bij uit van 3 kapstok-regels, waar 
de schoolregels aan worden “op-
gehangen”. Enkele voorbeelden:

1. voor groot en klein, zullen we 
aardig zijn;
- we gebruiken nette taal, en dat 
doen we allemaal;
- schelden doet soms echt wel 
zeer, daarom doen we dat nooit 
meer;
- ga het pestverhaal vertellen, dan 
kunnen we regels stellen;
- respect is een heel moeilijk 
woord, het vertelt iets over hoe 
het hoort;
2. de school is van binnen een 
wandelgebied en buiten hoeft dat 
lekker niet;
- even wennen, hier niet rennen;
- wil je soms naar binnen gaan, 
hou je eigen ingang aan;
3. we zullen goed voor spullen 
zorgen, dan zijn ze weer te gebrui-
ken morgen;
- boeken, schriften en zo meer, 
worden behandeld als mijnheer;
- rommel altijd in een bak, afval 
ruimen is een vak!

Als CBS de Lichtbron gaan we 
door op de 5 jaar geleden ingesla-
gen weg!

Normen en waarden op CBS de Lichtbron (II)
Consequent grenzen stellen en daardoor veiligheid en geborgenheid bieden.

Planten vertellen
Een bezoek aan De Kruidhof stelt men zich vaak voor als een 
‘kijk- en ruik’ bezoek.Prachtige en bijzondere planten, zorgvuldig 
samengevoegd tot een mooi aangelegde tuin, zijn een lust voor het 
oog. Heerlijk geurende bloemen en kruiden, zoemende insecten en 
fluitende vogels maken de zintuiglijke belevenis compleet. En dan 
staan er ook nog bordjes...Bij bijna iedere plant wel één. 

Niet iedere bezoeker vind dat interessant, soms zelfs irritant. Het 
lijkt iets kunstmatigs in zo’n mooie natuurlijk omgeving. De toe-
gevoegde waarde wordt echter duidelijk wanneer men beseft dat 
De Kruidhof niet alleen een botanische tuin, maar ook nog eens 
een museumtuin is. Al die zorgvuldig samengevoegde planten zijn 
collecties die met zorg beheerd, bewaard en uitgebreid worden. En 
natuurlijk willen we, zoals dat in een museum gebruikelijk is, onze 
bezoekers informeren. Iedere plant heeft een naam, vaak schuilt 
achter deze naam een mooi verhaal. Soms zijn het legendes, maar 
vaak ook ware verhalen over de herkomst van een plant, het gebruik 
ervan in de geneeskunde, het bijgeloof of het ritueel waarvoor de 
plant gebruikt werd. Er gaan veel verhalen verscholen achter onze 
mooie tuinen. 

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons gemakkelijk !

Let op de kopij-inleverdatum:
maandag 5 april 

Het blad verschijnt in week 17.
Houdt u daar ook rekening mee?

foto: Peter Ferro



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
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Periode 29 maart tot en met 24 april

Activiteiten
27 maart: 21,00 uur; kantine ‘de Houtmoune’; organisatie door feestweekcommissie;
gezellige avond m.m.v. ‘Black Velvet’
27 maart: om 10.30 en 13.30 uur; ‘de Kruidhof’; workshop rozen snoeien; kosten: 
10,- p.p. incl. entree en koffi e/thee
3 april: 9.00 - 15.00 uur; in en om de Gereformeerde kerk; rommel- en boekenmarkt 
en fancy-fair

Voor de andere activiteiten in Buitenpost in deze periode, 
zie de diverse artikelen in dit blad.

Activiteiten die vallen in de periode van 19 april tot en met 25 mei 
graag vóór 4 april 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

Mededelingen van de gemeente:

Lozing van afvalwater en 
ondergrondse containers
Regelmatig wordt de gemeente gebeld of gemaild met vragen over 
ongezuiverde afvalwaterlozingen in het buitengebied. Het onder-
werp is zeer actueel en volgens de wetgeving moeten er maatrege-
len genomen worden voor 1 januari 2005. Gelet op die termijn willen 
wij u graag informeren. 

Aansluiting op rioolstelsel of alternatieve voorziening
De kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater is voor iedereen van 
groot belang. De Rijksoverheid heeft daarom nieuwe regels vastgesteld 
om te voorkomen dat ongezuiverd afvalwater in de bodem of op het 
oppervlaktewater wordt geloosd. Veel huishoudens en bedrijven lozen 
hun afvalwater nu nog op deze wijze, bijvoorbeeld via een (kleine) septic-
tank. Zo’n voorziening reinigt het afvalwater niet voldoende en is daarom 
vanaf 2005 niet meer toegestaan. Alle lozers van huishoudelijk afvalwater 
moeten daarom worden aangesloten op het rioolstelsel of voorzien van 
een alternatieve voorziening in de vorm van een IBA (Individuele Behan-
deling van Afvalwater).

De situatie in Achtkarspelen
In het buitengebied van Achtkarspelen zijn ruim 900 huishoudens en 
bedrijven nog niet aangesloten op de riolering of voorzien van een vol-
doende alternatieve voorziening. Van deze zijn er 70 gelegen in ‘zeer 
kwetsbaar gebied’, de overige bevinden zich in ‘niet kwetsbaar gebied’. 
Volgens de nieuwe wetgeving moeten percelen die niet op de riolering 
worden aangesloten en in zeer kwetsbaar gebied liggen, worden voorzien 
van een IBA van minimaal klasse II, met een zuiverend rendement van 
circa 90%. De in niet kwetsbaar gebied gelegen percelen die niet worden 
aangesloten op de riolering kunnen volgens de wet volstaan met een IBA 
klasse I: de verbeterde septic-tank of een gelijkwaardig alternatief. De 
gemeente stelt zich ten doel om te komen tot een beleid waarin de lozing 
van afvalwater op een zo effi ciënt mogelijke manier tot stand kan komen. 
Mede daarom overleggen we momenteel met de provincie en het Wet-
terskip. Als dit overleg is afgerond, zullen het college en de raad zich uit-
spreken over het te voeren beleid met betrekking tot de afvalwaterlozing 
in het buitengebied van de gemeente. De verwachting is dat er in de loop 
van dit voorjaar meer duidelijkheid zal komen.

Vragen?
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de hiervoor genoemde ontwik-
kelingen en de eisen die in de toekomst voor uw situatie van toepassing 
zijn. Als u dringende vragen heeft, kunt u contact opnemen met A. de 
Boer van de afdeling Planrealisatie, tel. 0511 - 548285 of e-mail: aw.deb
oer@achtkarspelen.nl

Ondergrondse inzameling papier en glas
Het gemeentebestuur van Achtkarspelen wil een test uitvoeren met het 
ondergronds inzamelen van glas en papier. Binnenkort gaat een pilot van 
start in de dorpen Buitenpost, Surhuisterveen, Twijzel, Twijzelerheide en 
Kootstertille. Ondergronds glas- en papierinzameling levert een aantal 
belangrijke voordelen op ten opzichte van bovengrondse inzameling. Zo 
is ondergrondse inzameling een stuk minder vandalismegevoelig, levert 
het minder geluidsoverlast op en een verbeterde uitstraling van het straat-
beeld.

Vijftien ondergrondse containers
Voor de pilot worden 10 ondergrond-
se glascontainers en 5 ondergrondse 
papiercontainers aangeschaft. In de 
bijlage staan de beoogde lokaties in 
ons dorp en het aantal containers 
aangegeven. Wanneer de onder-
grondse papier- en glasinzameling 
goed bevalt, wordt het aantal contai-
ners mogelijk uitgebreid.  

Zaterdag 10 april is het weer zover. De eerste fi ets-
tocht van FTC Buitenpost e.o. wordt georganiseerd. 
Voor de echte fanatiekelingen is het seizoen mis-
schien wel nooit gestopt: van de MTB op de racefi ets. 
Maar voor de toerliefhebber die niet door het veld en 
de bossen wil crossen is 1 maart het nieuwe seizoen 
gestart. De eerste tocht heeft een nieuwe naam in 
vergelijking met vorig jaar. Als vereniging hebben we 
eigenlijk te weinig tochten voor de hoeveelheid en ver-
scheidenheid aan routes. Maar door een gebrek aan 
vrijwilligers kunnen er gewoon niet meer tochten wor-
den georganiseerd en dit is jammer. Gelukkig hebben 
we dit jaar opnieuw 3 toertochten, 2 veldtochten en 
een klassieker, de IJsselmeerronde op ons program-
ma. Voor de Achtkarspelentocht gaat de route richting 
zuiden. Een prachtige tocht die wordt verreden door 
het groene landschap van Friesland richting de bos-
sen en de heide. De 100 km start tussen 8.00 en 9.00 
uur. Deze route leidt u via Drachtstercompagnie naar 

Donkerbroek. Door naar Appelscha en via Een komt u 
terug in de startplaats Buitenpost. De 60 km mag om 
9.00 tot 12.00 uur van start en maakt een gedeelte 
van de hierboven beschreven route. Beide routes zijn 
in zijn geheel bepijld. Echter de 30 km is niet bepijld 
en start op dezelfde tijd als de 60 km. Deze korte 
afstand is geschikt voor de minder ervaren fi etsers 
en ook voor een dagje uit met het hele gezin. De 
route voert door bossen, maar niet de bossen van 
Bakkeveen en Appelscha, want die zijn qua afstand 
niet haalbaar. Maar ook in Veenklooster staan veel 
bomen. Via de Walddyk naar Kollumerzwaag en terug 
door Veenklooster. Een compleet andere route dan de 
andere afstanden maar met zijn eigen charme. Mocht 
u vragen hebben over deze route of onze vereniging, 
belt u gerust met één van de bestuursleden (474475) 
of raadpleeg onze website (www.ftcbuitenpost.nl). Wij 
zijn aangesloten bij de NTFU. Startplaats van onze 
tochten is bij The Point, Voorstraat 54.

Fiets Toer Club Buitenpost e.o.

Expositie familie Carolus 
in gemeentehuis

Van 9 maart tot en met 29 april 
2004 laten drie generaties uit 
één familie hun talenten zien in 
de hal van het gemeentehuis in 
Buitenpost. Olieverfschilderijen 
van Adrianus Carolus, acryl op 
doek van zijn zoon Alco Carolus, 
vilt van zijn dochter Ineke Carolus 
en illustraties en glasobjecten van 
zijn kleindochter Maaike van der 
Meulen.

Adrianus Carolus (1922-2003), 
oud-gemeentesecretaris van de 
gemeente Achtkarspelen, begon 
na zijn pensionering voor het 
eerst schilderlessen te volgen 
en schilderde een aantal jaren 
veel met olieverf. Zijn techniek en 
onderwerpen waren traditioneel: 
landschappen (onder andere 
Noorwegen), dorpsgezichten en 
stillevens.
Alco Carolus (1949), huisarts in 
Rotterdam, heeft onlangs gedeel-
telijk de avondopleiding van de 
kunstacademie gevolgd. Speu-
rend in kranten destilleert hij een 
mens, vogel en bloem en vangt 
deze in acryl in combinatie met de 
collagetechniek.
Ineke Carolus (1953), viltmaker in 
Sumar, heeft diverse opleidingen 
op textielgebied in binnen- en bui-
tenland gevolgd. Vilten is de oud-
ste textielbewerking, waarbij onbe-
werkte schapenwol onder invloed 
van vocht, warmte en wrijving aan 
elkaar klit. Ineke is erg bezig met 
begrippen als beschermen, koes-
teren, loslaten, liefde en verdriet. 
Zo ontstonden er bijvoorbeeld 
twee mantels vanuit hun oervorm, 
de halve cirkel.
Maaike van der Meulen (1977), il-
lustratief vormgever in Groningen, 
studeerde in 2000 af aan de Aca-
demie voor Beeldende Kunst Mi-
nerva. Ze voert voornamelijk op-
drachten uit voor particulieren en 
bedrijven. Tijd, licht en ruimte zijn 
belangrijke thema’s in haar vaak 
sfeervolle illustraties en glasobjec-
ten. De onverwachte elementen in 
haar foto’s worden gebruikt en be-
werkt door middel van zeefdruk of 
de computer. Steeds vaker houdt 
ze zich bezig met interieurontwerp 
en ander toegepast werk.

De expositie is te bezichtigen in de 
hal en leeszaal van het gemeente-
huis 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 18.00 
uur en vrijdagmiddag gesloten).

Het is voor de passant waarschijnlijk niet direct duidelijk, maar het poli-
tiebureau staat van binnen op de kop. De politiebezetting is, min of meer 
verstopt op het binnenterrein, al een paar maanden in houten noodvoor-
zieningen ondergebracht; het pand zelf is helemaal het domein van bouw-
vakkers en installateurs.

Regionaal politie-huisvestingscoördinator Gerko Bosma legt uit: “het ge-
bouw is onderhand al 15 jaar oud, en er was daardoor onderhoud nodig 
voor bijna 3,5 ton. Daarnaast wordt ruim een miljoen euro geïnvesteerd 
in een zogenaamde ‘upgrade’. Het politiebureau moet aan hedendaagse 
eisen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden gaan vol-
doen. Bovendien speelt het feit dat er geen gemeentepolitie meer is maar 
regiopolitie, een rol. Alle politiebureaus in de regio Friesland worden qua 
uitstraling en interieur zoveel mogelijk gelijk gemaakt. Al met al een hele 
klus”. Het idee dat het politiebureau allang niet meer volwaardig gebruikt 
wordt klopt beslist niet. Allereerst is er nog steeds een bezetting van 
ruim 20 mensen basispolitiezorg: de politie in het blauw. Daarnaast biedt 
het onderdak aan de recherche van Noord-Oost Friesland, ook ruim 20 
mensen.  Deze eenheid werkt in de 4 Noord-Oost Friese gemeentes en 
Schiermonnikoog en Ameland. Ook kan het in bijzondere gevallen nog 
ruimte bieden aan Regionale Bijstands Teams die soms samengesteld 
worden bij een grootschalig onderzoek.

Er verandert ook het één en ander in de functionaliteit van het gebouw. 
De gemeentepolitie had een eigen meldkamer nodig, nu is die overbodig 
geworden, en verdwijnt dus. Daarmee wordt ook de lange antenne-mast 
verleden tijd. De politiecellen die langdurig onderdak aan haar gasten 
konden bieden, worden ‘doorgangs-ruimtes’. Een arrestant wordt in prin-
cipe zo snel mogelijk naar een offi ciële politiecel elders gebracht, het ont-
last de eigen politiemensen van arbeidsintensieve arrestantenzorg. Toen 
het politiebureau in de jaren tachtig gebouwd werd, gebeurde het met de 
gedachte dat het ‘een toegankelijke en publieke plek’ moest worden’; on-
dertussen is die fi losofi e ook gewijzigd. Het gebouw wordt nu zo ingericht 
dat er ‘veiligheidscirkels’ zijn, waardoor een gast niet zodra de voordeur 
gepasseerd is, zomaar in het hele gebouw kan komen. Mensen die aan-
gifte willen doen zullen in de toekomst ook anders worden ontvangen. 
De grote balie in de hal verdwijnt, en daarvoor in de plaats komen enkele 
ontvangstruimtes. Dit biedt meer privacy, en voor de politie een betere 
werkomgeving. De bouwwerkzaamheden zijn dus veel meer dan alleen 
groot onderhoud. De buitenkant zal ook opgeknapt worden maar dit zal bij 
lange na niet zo ingrijpend zijn. Het is overigens nooit een optie geweest 
het bureau naar buiten het dorpscentrum te verplaatsen: “we zitten hier 
goed, en herkenbaar aanwezig zijn heeft zo zijn voordelen”.

Op 28 mei wordt het gerenoveerde politiebureau door burgemeester 
Lycklema heropend.

 In:   het politiebureau

Herkent u hier de oude balie nog? (foto: redactie)



Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt, 
in uw,

èn het ‘Buitenposter’
belang

NIEUW!

5 jaar K3 - op CD en DVD
K3 in Wonderland - op DVD

Swiebertje deel 8 - 
op VHS en DVD

Iedere donderdag:
4 broden halen, 3 betalen��������������
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Kinderwerk-programma maart/april
Vrijdagavond 26 maart

van kwart over zeven tot half negen; kosten:  0,50
Kinderdisco voor groep 5 en 6

Woensdagmiddag 7 april
van half twee tot drie uur; kosten:  0,50
Film voor groep 1 t/m4 ‘Finding Nemo’

Zaterdagmiddag 10 april
vanaf half twee tot drie uur; kosten: 

Paaseieren zoeken en verven op ‘de Kruidhof’

Woensdagmiddag 14 april
van half twee tot drie uur; kosten: 

Meidenmiddag: t-shirt verven (eigen shirt meenemen)

Vrijdagavond 16 april
van half acht tot negen uur; kosten:  0,50

Film groep 5 t/m 8 
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Sociaal-Cultureel Werk
‘It Koartling’
Schoolstraat 31      9285 NE   Buitenpost
telefoon 0511 541214
Beheer: Arjen Heidbuurt  tel.nr. ‘It Koartling’
Jongeren/Kinder-werker: Daphne Mason
Cursuswerk: Lidy Plantenga   0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen   0511 543445
Kinderwerk: Pytsje Veenstra   0511 542271

Uitstapje
biologische boerderij

Het kinderwerk is van plan 
om in de maand april een 
bezoek aan de biologische 
boerderij in Drogeham te 
brengen. Wij kunnen dit niet 
alleen maar hebben hiervoor 
de hulp van ouders nodig; 
met name voor het vervoer. 
Misschien kunt u hierover 
alvast nadenken. Begin april 
weten wij defi nitief of dit 
plan doorgaat en kunt u zich 
opgeven via een opgave-
strookje in de Binnenste 
Buiten.

The League of 
Extraordinary Gentlemen
Film: Actie;  2003
met: Sean Connery, Peta Wilson
Het is 1899; de avonturier Allan 
Quartermain (Connery) wordt 
door de Britse regering gevraagd 
een groep mensen met speciale 
gaven te leiden. Samen met 
deze begaafde mensen neemt 
Quartermain het op tegen The 
Phantom, die de wereld bedreigt 
met zijn op de tijd vooruitlopende 
en alles vernietigende technologie. 
Captain Nemo, Tom Sawyer, 
Mina “The Vampire” Harker, The 
invisible man, dr. Jekyll/mr. Hyde, 
Dorian “The Immortal” Gray en 
Quartermain doen er alles aan om 
deze gek te stoppen.

Zaterdag
27 maart
21.00 uur

Tijdens het winterhalfjaar is er op elke laatste zaterdagavond 
van de maand een Euro-bios. Van 20.00-24.00 uur biedt deze 
een goede fi lm en een stuk gezelligheid in It Koartling. Bedoeld 

voor hen die (gratis) een fi lmpje willen pikken en ‘er even tussenuit 
willen’ in eigen dorp. Een consumptie kost (koffi e/thee, fris, licht-

alcoholisch) 1 euro.   Graag tot dan!

Eurobios
Film en gezelligheid

in de wintermaanden

Kinderkookkafé
Binnenkort start een nieuwe groep kinderkookkafé-gasten. Start en kook-
dag zijn nog niet bekend. Deelnamekosten voor de 5 kookmiddagen zijn 
 15,- Ben je geïnteresseerd dan kun je je nu alvast opgeven bij Pytsje 
Veenstra, tel. 542271

Alfred Visser, 
geluidsliefhebber

Elektronicazaak EP-Visser aan de Kerkstraat zal 
bij iedere Buitenposter bekend zijn. En dat eige-
naar Alfred Visser een speciale voorliefde heeft 
voor het HIFI-segment, weten velen  misschien 
ook wel. Wat de meesten niet zullen vermoeden, 
is dat Alfred met recht een audiofi el genoemd 
mag worden: verzot op muziek en buitengewoon 
geïnteresseerd in de techniek en de werking van 
de apparatuur die hem van die muziek laat genie-
ten.

Bij binnenkomst in zijn huiskamer is het meteen dui-
delijk hoe de zaken liggen: hier kan men, gezeten op 
een geriefl ijke bank, naar muziek luisteren. Een promi-
nente plaats wordt ingenomen door een meubel met 
daarin, naast een TV en versterker, een grote, design-
aandoende platenspeler. Een paar grote geluidsboxen 
rijzen als torens naast het meubel op. Een deel van 
het vloeroppervlak wordt in beslag genomen door  rijen 
langspeelplaten. “Die moeten nog gewassen worden”, 
vertelt Alfred terloops. Langspeelplaten? Gewassen? 
Hier wil ik meer van weten.

Hoge eisen aan geluidsapparatuur
Alfred blijkt een enorme muziekliefhebber te zijn, met 
een scherp en kritisch gehoor. Hij stelt hoge eisen aan 
de kwaliteit van de geluidsinstallatie: die moet de mu-
ziek zo natuurgetrouw mogelijk weergeven. Een viool 
moet klinken als een viool, een piano als een piano en 
een drumstel als een drumstel en niet als een verzame-
ling blikken of iets dergelijks. Mijn veronderstelling is 
dan ook, dat hij wel een heel goede  cd-speler zal heb-
ben. “Ik heb een geweldig goede cd-speler, ja, maar 
ik gebruik hem niet. Ik heb hem pas vanmiddag weer 
eens aangesloten. Als je een keer een lp op een goede 
platenspeler hebt gedraaid, wil je nooit meer een cd ho-
ren! We leven tegenwoordig teveel in een commerciële 
maatschappij. Er is daardoor te weinig aandacht voor 
de kwaliteit van de opname. De opstelling van de mi-
crofoons is bijvoorbeeld belangrijk. Vaak wordt er een 
cd opgenomen in een lege ruimte. Dan hoor je een rare 
weerkaatsing die er bij een echt optreden, met publiek 
erbij, natuurlijk niet is. Of ze gaan in een studio een 
kunstmatige echo opwekken om de akoestiek in een 
echte zaal na te bootsen. Maar dat hoor je, dat is niet 
echt. Bij een lp komt het geluid naar je toe. Je voelt 
als het ware het trillen van het vel van het drumstel 
of van de snaren van de viool. Je hoort waar de musici 
staan ten opzichte van elkaar: daar de pianist, daar de 

zanger. Bij een cd niet.” Geluid bestaat uit trillingen die 
zich voortplanten door de lucht. Wil je die op een cd 
zetten, dan moeten ze gecodeerd worden. Het punt is, 
dat die reconstructie nooit helemaal exact is. Je krijgt 
nooit precies dezelfde trilling terug, het geluid is niet 
helemaal natuurgetrouw. Die vervorming heb je niet bij 
een lp en die blijft dus dichter bij het origineel.”

Platenspeler het best
Alfred: “Toen ik voor het eerst een goede platenspe-
ler hoorde, dacht ik: wat een rustig geluid. Helemaal 
ontstresst. Dat wilde ik ook. Ik zou nu nooit meer zon-
der platenspeler kunnen. Ik heb er een waar geen aan- 
en uitknop op zit. Je moet er met de hand een slinger 
aan geven en dan blijft hij door een vliegwielconstructie 
met een klein motortje draaien. Op mijn versterker zit 
ook geen knop voor hoge of lage tonen. Een apparaat 
moet niet corrigeren, alleen weergeven. Een slechte 
opname blijft slecht, die draai ik dan gewoon niet meer. 
Hoe simpeler het apparaat, hoe mooier. Al die extra 
snufjes beïnvloeden het geluid alleen maar.” ‘Simpel’ wil 
natuurlijk niet  zeggen dat er niet een heleboel en ook 
verfi jnde techniek in zit. De arm en de naald van de pla-
tenspeler zijn bijvoorbeeld belangrijk. En dat geldt ook 
voor de versterker en de luidsprekers. Die verfi jningen 
hebben vanzelfsprekend grote kwaliteitsverschillen tot 
gevolg. Alfred wil graag weten hoe het technisch alle-
maal in elkaar zit, hij zit tenslotte ook in het vak, maar 
hoe het klinkt blijft natuurlijk het allerbelangrijkste. 
Daarom let hij ook nog op heel andere dingen. Want 
zelfs de mooiste apparatuur komt niet tot zijn recht als 
je hem niet op de juiste manier gebruikt. Er mogen bij-
voorbeeld geen schroefjes in de kast van de luidspreker 
zitten, anders gaat de kast meetrillen en dat hoor je. 
Er zitten om die reden ook speciale voetjes onder de 
boxen; verder is de betonnen vloer van Alfreds kamer 
volgespoten met pur en de gordijnen moeten dicht. Ook 
mag de platenspeler niet op een glasplaat staan, want 
daardoor klinkt de muziek minder levendig. Hout is veel 
beter; ideaal zou een sinaasappelkistje zijn!”. 

Het gaat om de beleving
Tijdens ons gesprek is ook Pim Wiersma aanwezig, die 
we kennen als kapper bij kapsalon Verhoef. Hij is ook 
een groot muziekliefhebber en beluistert eveneens al-
leen langspeelplaten. Hij heeft zelfs nooit een cd-speler 
gehad! Alfred en hij zitten helemaal op dezelfde lijn; 
weliswaar is voor hem de techniek van de apparatuur 
minder interessant (het gaat hem meer om de sfeer 

die het geheel oproept), maar hij deelt met Alfred ‘de 
passie voor het vinyl.’ Volgens Pim is die cd-speler ons 
destijds ‘door de strot geduwd’. De praktische voorde-
len werden overdreven, want zo onverslijtbaar is een cd 
bijvoorbeeld helemaal niet. Er zijn nu weliswaar nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van digitale geluidsdra-
gers, maar daarbij is de geluidsbeleving, aldus Pim, nog 
minder. “Je ziet nu toch dat mensen weer teruggaan 
naar de lp. De platenspeler komt weer terug. Ze zijn 
nieuw te koop; er komen zelfs weer nieuwe lp’s, maar 
die zijn wel anders dan de oude. Niet helemaal analoog 
geproduceerd.” Alfred:“Je moet je oude lp’s dus niet 
weggooien! Natuurlijk kan een lp ook beschadigd ra-
ken. Dan doe je hem weg. Maar een tikje geeft niet. Dat 
ligt in dezelfde orde als een concerthoestje. Dat hoor ik 
niet eens, want ik ga helemaal op in de muziek. En je 
moet ze natuurlijk wel onderhouden. Af en toe was ik ze 
in dit apparaat. Ik ben misschien wel een perfectionist. 
Techniek is nou een keer mijn vak. En omdat ik geen 
tijd heb voor concerten, moet ik het van mijn installatie 
hebben!” 



Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van 10 euro. De- prijs is 
ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus in de Read-
shop (Nijenstein 7) voor vrijdag 9 april.

Hoe werkt de puzzel?
Vul elk blokje van negen vakjes in op de juiste plaats in het diagram, zodat uiteindelijk een 
ingevuld kruiswoordraadsel ontstaat. Vervolgens kunt u de juiste letters overbrengen in de 
oplossingsbalk. Om u een beetje op weg te helpen, zijn enkele letters en zwarte vakjes 
reeds gegeven. 

Oplossing prijspuzzel februari
De puzzel in het februarinummer heeft … correcte inzendingen opgeleverd. 
De oplossing luidde: V&B BUITENPOST
De winnaar is
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

Open dag Cadeauwinkel Op’e Stâl op 3 april
Cadeauwinkel Op’e Stâl draait al weer twaalf jaren op volle toeren. Dus tijd voor wat actie: op 3 april wordt 
een open dag georganiseerd onder het thema “Natuurproducten”. De winkel is gevestigd in een 90 jaar oude 
boerderij aan de Voorstraat 1 te Buitenpost (tegenover de Meubelshowroom van Kapenga). De authentieke 
stallen van de boerderij zijn ingericht als Cadeauwinkel. Tijdens de open dagen wil men met de winkel een 
frisse voorjaarssfeer uitstralen. Er is veelzijdig aanbod van cadeauartikelen en kleinmeubelen. Zo is er een 
nieuwe collectie  bijzonder glaswerk; handbeschilderde houten schalen; op de kleuren van de zomermode 
geïnspireerde rieten en zeegras schoudertassen; jeansstoffen opbergdozen; en potterie.  Centraal  staat 
echter de nieuwe tak van Cadeaupakketten waarmee een aantal jaren geleden is begonnen. Aan de hand van 
een door de klant te kiezen thema wordt een geschenk samengesteld uit de afdelingen Natuurcosmetica, 
milieuvriendelijke natuurproducten uit het Waddengebied en derde wereld producten. 

Proeverij Waddengoud-producten
Op’e Stâl verkoopt sinds 1997 Waddendelicatessen en Wrâldfrucht natuurproducten. Ecologische duur-
zaamheid en streekgebondenheid staan bij deze producten hoog in het vaandel. Er waren de laatste jaren  
acties rond deze producten, zoals “Eet eens Wad!”. Het afgelopen jaar was er de “Waddenaward” voor de 
Waddenkok die het beste menu met Waddenproducten op tafel kon toveren. De winkel wil op de Open Dag 
eenvoudige receptuur aandragen en laten kennismaken met wat je zo al kunt maken met Waddengoudpro-
ducten. Op’e Stâl baseert zich daarbij op Pasen.

Demonstratie Weleda producten en beeldhouwen
Ook een collectie natuurcosmetica van Weleda is sinds 2 jaar in de zaak te koop. Voor het bedrijf Weleda 
staat duurzaamheid centraal en dat doet zij lang niet slecht, getuige de milieuprijs, die zij onlangs ontving 
van het Wereld Natuur Fonds. Een demonstratrice vertelt, masseert en geeft antwoord op vragen van het 
publiek tijdens de open dag. Ook zitten er beelden uit Zimbabwe van serpentinesteen in het assortiment. 
Helaas bleek het niet mogelijk om iemand uit Zimbabwe aanwezig te laten zijn voor een demonstratie Wel is 
er een regionale amateur-beeldhouwster die laat zien hoe vanuit een brok steen een beeld gemaakt wordt.

En meer...
Zo staat tussen en de oude koeiedrinkbakken op de stallen staat origineel Engels antiek, alles ingekocht op 
Engelse veilingen, beurzen en jaarmarkten. Ook heeft het atelier van Henneke Chevalier uit Kornhorn spe-
ciaal voor Op ‘e Stâl een nieuwe lijn 
mokken ontworpen. Wijnbekers, thee- 
en koffiekommetjes in zandkleur met 
helderblauw wat weer goed aansluit 
bij de geboden Waddenproducten. Er 
zijn nieuwe ontwerpen van bijzettafels 
en lectuurbakken in Franse stijl. Ook 
zijn er mooie klepmanden van bana-
nenblad en vele prachtig bewerkte 
schalen. De open dag wordt muzikaal 
omlijst door muzikanten van muziek-
school ‘de Wâldsang” uit ons dorp. 
De winkel is zaterdag 3 april geopend 
van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 
tot 17.00 uur. Voor informatie: Hennie 
Pilat-Duhoux, telefoon 542502

Boaite kijkt op van de krant bij het onmis-
kenbare geluid van passerend rinkelend 
glas. Het is Binne die in volle vaart voorbij 
fietst. Met de  uitroep, “Hé, waar ga jij naar 
toe?”, trekt Boaite de aandacht van zijn 
vriend. Binne kijkt om en keert zijn rijwiel. 
Een paar lege jenever en berenburgflessen 
gluren onder de kleppen van zijn fietstassen 
door. “Ik ben onderweg naar de glasbak, dit 

is trouwens de vierde keer vandaag al”, ver-
klaart hij. “Wat dan,” wil Boaite weten, “ben 
je eindelijk aan de blauwe knoop gegaan”. 
Binne schudt zijn hoofd, “Nee joh, natuurlijk 
niet, maar ik heb net in de krant gelezen dat 
de papier- en glasbakken niet langer meer  
gewoon boven de grond blijven. Binnenkort 
komen ze onder de grond, dat is veel beter 
voor de geluidsoverlast, zeggen ze”.  Boaite 
knikt, “ja, een goed idee, he”.  Binne trekt een 
halfslachtig gezicht, “nou ja, je weet het, als 
je op onze leeftijd bent moet het vaak van 
de kleine pleziertjes hebben. En het is raar, 
maar het wegbrengen van het glas was 
voor mij altijd even een uitje. Dat lekkere 
gerinkel en gekinkel van potten en flessen 
in die grote holle bak, dat vond ik altijd zo’n 
lekker geluid. Soms nam ik zelfs even een 
aanloopje om zo’n fles even stevig te laten 
kletteren. Ik zal dat wel gaan missen, dus 
ik ben vandaag maar even bij vrienden en 
familie langs geweest, voor hun ouwe glas. 
Kan ik er nu nog even van genieten”.

Binne Lutje en Boaite Post

‘Tickle Me Pink’- een nieuwe look in Buitenpost
Ons dorp heeft er sinds kort een nieuwe kledingzaak bij. Lieske Baron (21 jaar) en Aukje Ristimaki (31 jaar) 
hebben zich in deze branche gestort. Lieske is al langer bekend met de kledingbranche, maar voor Aukje is 
het een nieuwe uitdaging want haar wortels liggen in de horeca.
‘Tickle Me Pink’ verkoopt goedkope kleding voor meisjes vanaf 12 jaar en voor jonge vrouwen. “We gaan 
vanaf maat 36 tot en met maat 46”, vertelt Aukje, “we richten ons dan ook vooral op de tieners”. Aukje voegt 
er aan toe: “Vlotte, mooie en goedkope kleding vind je in Buitenpost voor die doelgroep niet, ze moeten 
altijd naar de stad. Het duurste kledingstuk wat hier hangt kost 40 euro. Tieners krijgen tegenwoordig ook 
best wel veel kleedgeld, dus vandaar deze bewuste keuze”.  Beiden zijn erg in hun nopjes met hun pand aan 
de Voorstraat. “Elke dag fietst hier ontzettend veel jeugd langs naar de scholen, en we hebben een mooie 
ruime etalage, dat trekt altijd. Het is na de opening zo druk geweest  dat we al snel met een half lege winkel 
zaten, en dus moesten we gauw naar de groothandel om de winkel weer aan te vullen”, vertelt Aukje. “We 
hebben overigens geen voorraad”, voegt Lieske daaraan toe, “anders heb je misschien te lang hetzelfde in 
de winkel hangen. Dat betekent dat we wel steeds naar de groothandel moeten, maar zo heb je wel steeds 
variërende kleding in de winkel hangen”. 

Plaatselijk Belang...  ook uw belang!
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moppen!kinderhoek

Út iten yn
Haersmahiem 55+

woensdag 14 april 
aanvang 12.30 uur

kosten: 8 euro

menu:
- huzarensalade 
- toast/boter

*****
- varkenscarré met tutti frutti
- zuurkool met rozijnen
- Bonne Femme
- Appelcompôte
- Aardappelpuree
- Rauwkostsalade

*****
- Custardpudding met 
Haagse bluf

Opgave voor 9 april, 12.00 uur, 
bij de receptie van 

Haersmahiem of op 
telefoon 549898

Een fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

Helleborus van Kwekerij Meijer bekroond
Aan de woensdag 18 februari door de NLTO georganiseerde Tuinbouw 
Ondernemersdag Noord-Nederland werd een keuring gekoppeld met als 
themaproducten de Tulp, Primula, Boomkwekerijproducten en Groenten. 
In de categorie Boomkwekerijproducten was het aanbod heel gevarieerd 
en over het algemeen goed van kwaliteit. 
Winnaar in deze categorie was evenwel Kwekerij Meijer uit Buitenpost, 
die een grote maar vooral interessante collectie met Helleborus inbracht. 
Diverse kleuren van zowel enkel- als dubbelbloemige Helleborus werden 
ter keuring aangeboden. De jury 
was unaniem van mening dat de 
White Spotted Hybrids de beste 
inzending was. Deze inzending 
had grote witte gespikkelde bloe-
men die redelijk rechtop stonden. 
De inzending was zeer uniform, 
wat betekent dat er veel aandacht 
was besteed aan de presentatie. 
De jury bekroonde de inzending 
met 9.5 punten.
Kwekerij Meijer houdt nog tot 31 
maart in Buitenpost de Noordelijke 
Helleborusshow, waar deze maar 
ook vele andere typen Helleborus 
bewonderd kunnen worden. Infor-
matie daarover is te vinden op de 
site www.vasteplantenkwekerij.nl

Gezocht: sopranen, bassen en tenoren
Christelijk gemengd koor Canto Libre uit Buitenpost bestaat ruim 8 jaar. 
Het koor heeft  28 leden en staat onder leiding van de talentvolle dirigente 
Saskia Heeringa. Eind vorig jaar won zij in Arnhem de prijs voor meest 
veelbelovende dirigent van Nederland. Onder haar leiding wordt enthousi-
ast gerepeteerd, terwijl het aan gezelligheid niet ontbreekt. Het repertoire 
van het koor is veelzijdig. Momenteel wordt gewerkt aan een programma 
over de vier jaargetijden, dat met name geschikt is voor uitvoering in 
bejaardentehuizen.

Het koor kan heel goed nog wat extra sopranen, bassen en tenoren 
gebruiken. Daarom de vraag: wie komt er eens vrijblijvend meezingen op 
de wekelijkse repetitieavond? Deze is op woensdag van 19.30 – 21.30 
uur, in Chr. basisschool “De Lichtbron”, Johan Frisostraat te Buitenpost. In 
de schoolvakanties wordt niet gerepeteerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Betsy Gerlsma, tel. 
0511-542793 of Wiepie Renkema tel. 0511-543826.Graag tot ziens!

Koffi ecafé Buitenpost
Het koffi ecafé in ‘de Fonteinkerk’ draait er inmiddels vrolijk op los. Het is 
een gezellige in- en uitloop van mensen, de jongste bezoeker is 0, de 
oudste 82 jaar. Voor iedereen is er plek dus! Een leuke manier om je soci-
ale contacten wat uit te breiden en de koffi e is gratis. Elke donderdagmor-
gen van 10.00 -11.30 uur staat de koffi e bruin. Daarnaast is er 31 maart 
weer een inloopmaaltijd. Vanaf 17.00 uur is de soos open, om 17.45 uur 
kunt u aan tafel. Welkom! 

Concordia en Esprit in Fonteinkerk
Chr. brassband Concordia uit Buitenpost bestaat 80 jaar! Ze wil dit jubi-
leum graag met u en jou vieren in de vorm van een concert, op zaterdag-
avond 27 maart a.s. Na het succesvolle najaarsconcours is Concordia, 
onder leiding van Herman Sibma, hard aan de slag gegaan met een 
programma voor het jubileumconcert. Het is een aantrekkelijk programma 
geworden, voor jong en oud. Om maar wat voorbeelden van stukken te 
nemen: ‘Jurassic Park’, ‘Hine e Hine’, ‘All my loving’ van The Beatles en 
het swingende ‘Rythm Forever’. Medewerking zal worden verleend door 
het gospelkwartet Esprit uit Dokkum. Het gospelkwartet bestaat uit Gea 
Krol (sopraan), Hieke Krol (alt), Douwe Krol (tenor) en Jan Wind (bas). 
Alle vier zongen ze mee in het familiekoor Krol-Wind, dat in de jaren ‘80/
’90 furore maakte in Friesland. Toen het koor besloot ermee op te houden, 
besloten deze vier om de familietraditie voort te zetten en als kwartet 
verder te gaan. Het kwartet verleent regelmatig medewerking aan kerk-
diensten en verzorgt gastoptredens bij concerten. Het repertoire bestaat 
voornamelijk uit kerk-, koor-, gospel- en lichte muziek. Ze zingen zowel a 
capella als met begeleiding van orkestbanden. 

Concordia heeft nog enkele vacatures, op de bes-bas, es-cornet, solo-
cornet en slagwerk. Lijkt u/jou wat, om in de toekomst misschien mee te 
spelen… kom dan zeker naar het jubileumconcert! Het concert begint 
om 20:00 uur en de toegang is gratis. Voor meer informatie bel voorzitter 
Melle van der Veen, tel. 0511-543294 Neem ook eens een kijkje op de 
website brassbandconcordia.nl. Tot 27 maart!

Zoek het dier in elke zin:
1. Ze brachten de emmer naar 
oom Henk.
2. Op maandag drink ik kersen-
sap en op dinsdag appelsap.
3. De recherche sloeg gister-
avond een deur in.
4. Onze meester is al 
zevenenvijfi g jaar.
5. Mijn opoe maakt veel grapjes 
over Jantje.
6. Zo’n leuke avond hebben we 
zelden meegemaakt.
7. Gurbe ergert zich aan de 
lerares.
8. Voor een paar duizend euro 
kun je heel veel dingen kopen.
9. Mierlo is een dorp in Noord-
Brabant.
10. Voor niks gaat de zon op.

Buiten en binnen schilderen
Vorig jaar hebben we met een groep in de natuur getekend en geschil-
derd. Dit voorjaar is hetzelfde weer de bedoeling. Wie graag mee wil doen 
kan zich opgeven. Verder is er op woensdagmorgen van half tien tot half 
twaalf Open Atelier bij Harry Velvis voor maximaal 4 personen, tegen een 
vergoeding.
Opgave zo spoedig mogelijk (vóór eind maart) op telefoonnummer 
541027 of Zwanebloem 13.

Voetbalsters gezocht
Sinds 2 jaar heeft onze voetbalvereniging ‘Buitenpost’ een meisjesteam. 
Bij het jeugdbestuur waren diverse aanvragen binnengekomen van meis-
jes die graag wilden voetballen. Met ingang van het volgende seizoen, 
2004-2005 zoeken wij nog enkele enthousiaste meisjes tot 16 jaar. Iedere 
dinsdagavond wordt er getraind van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur. Uiter-
aard neemt dit meisjesteam ook deel aan de voetbalcompetitie. Ben je 
nieuwsgierig en wil je meer weten? Neem dan contact op met Joke de 
Vries, telefoon 543803. Je kunt om eens nader kennis te maken, bijvoor-
beeld eerst eens vrijblijvend een training meemaken!

Frouljusdei door Janne Oosterwoud
 
Foar my, op myn buro stiet it, 8 maart, in echt ynternasjonale-frouljus-
deikadootsje. In lyts fl eske mei in blauwe dop: Fa deodorant. Ik wurd der 
hielendal waarm fan, dat komt dus goed út. Meastal giet de frouljusdei my 
wat foarby. Sels myn bûsboekje seit der neat oer. Wol poerimfeest dizze 
wike en biddei. Hielendal blanko riid ik op ynternasjonale frouljusdei 
nei it asylsikerssintrum. Yn unit B-36 is it gesellich en waarm. Natasja 
wol graach prate. Oer de tastân yn Tsjetsjenië, minister Verdonk en de 
ûnsekere takomst. Wy prate Nederlânsk mei hannen en fuotten en in 
Russysk-Nederlânsk en Nederlânsk-Russysk wurdboek as tolk tusken ús 
yn. Tegearre skriuwe wy in offi  sjele brief. Sij wit wat se freegje wol en ik wit 
hoe’t je dat yn amtlik Nederlânsk op papier sette moatte. As ik nei hûs sil 
komt se mei in pakje foar ’t ljocht. “Eén héél klein cadeautje voor jou, voor 
internationale vrouwendag.”  Se jout my trije tuten. “Dankjewel voor jouw 

hart.” Ik wurd der hielendal waarm fan.

!

Een kok plukt de veren van een 
kip en stopt hem in een pan 
met water. Hij vergeet alleen 
het vuur aan te steken. Na een 
kwartier klimt de kip uit de 
pan, wandelt naar de kok, en 

zegt boos: “Of je steekt nu het 
vuur aan, of je geeft me mijn 
veren terug, want ik barst hier 

van de kou!”

Twee kippen komen elkaar 
tegen op het erf. Zegt de ene: 
“Tok.” Vraagt de andere: “Are 

you tokking to me?”

(Beide puzzels werden ingezonden door een lezer.
Nog meer en ook van anderen, zijn van harte welkom)
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De val van een lantaarnopsteker
2 september 1914. In dit jaar bestond 
de straatverlichting in Buitenpost voor 
het merendeel nog uit lantaarnpalen, 
die iedere avond met de hand moesten 
worden aangestoken. Elk dorp had zijn 
vaste lantaarnopsteker en ook bij dit werk 
ging er wel eens iets mis. De krant deed melding van het volgende 
ongeval: “Zaterdagavond overkwam den lantaarnopsteker P.W. 
Jeltema te Buitenpost een zeer ernstig ongeluk. Terwijl hij zich 
onledig hield een lantaarn aan den Stationsweg op te steken, reed 
onverwacht een Rusticus met zijn rijwiel tegen de ladder, waarop 
Jeltema stond. Deze kwam natuurlijk met de ladder te vallen. Jel-
tema werd voor bewusteloos opgenomen. Het bloed vloeide hem 
uit de mond en oor. De toestand van de patiënt, die vooral over de 
borst klaagt, laat zich ernstig aanzien”.
“Met allerliefste naampjes...”
Huwelijksperikelen zijn van alle tijden, zo ook in het jaar 1916 
te Surhuisterveen. “Het jeugdige echtpaar W. de W. en G.E. te 
Surhuisterveen leeft thans gescheiden. De jeugdige vrouw, slechts 
17 jaren tellende, stond in intieme verhouding met een zekeren 
W. v.d. V., neef van haren man. De wettige echtgenoot vond in 
haar bezit brieven en briefkaarten met allerliefste naampjes. On-
danks zijne ernstige waarschuwingen verklaarde zij haar eigen 
zin te doen. En Zaterdagavond j.l. is ze naar hare ouders gegaan, 
waar ze met open armen werd ontvangen. Per kar is het haar toe-
behoorende bed etc. meegenomen.
“De Zigeuners komen”
In de herfst van 1904 was het dorp Bergum in rep en roer. “Zondag 
liep het gerucht: de Zigeuners komen uit de richting Veenwouden. 
Het gerucht bleek waar te zijn. Daar kwam de stoet: 5 wagens, 
bespannen met paarden, waarin of waarbij een 40 groote en kleine 
menschen van een buitenlandsche, naar het ons toeleek van een 
Oostersch type. Een paar minuten buiten ons dorp werd op een 
stuk land halt gehouden. Het dorp liep half leeg. De kinderen der 
‘Zigeuners’ begonnen dadelijk te bedelen. Het was een vreemd 
volkje en had veel bekijks. De mannen gingen Maandagmorgen 
met hunnen paarden naar de markt. Het zijn n.l. paardekooplui. 
Trots het strenge politietoezicht hebben ze nog pogingen aange-
wend om bij klaarlichte dag te stelen. Het spijt ons dan ook niets, 
dat ze Bergum weer verlaten hebben. Op zulks bezoek zijn we niet 
gesteld”.
“Zelfs de braadpan...”
Op de heide van Surhuizum ging het destijds ‘need’. Het gebeurde 
in de zomer van 1916. “Een reeds bejaard echtpaar in Surhuizu-
merheide kreeg van het onderling te kwaad. En om nu te toonen, 
dat hij het wettig hoofd was van het gezin, heer en meester over al 
hun bezit, sloeg de man alles kort en klein wat onder zijn bereik 
kwam. Zelfs de braadpan, met deszelfs thans zoo dure inhoud, 
werd van de kachel over de vloer geslingerd. Het schaap en de 
biggen mochten zich verlustigen in de vruchten in de tuin en 
hunne hokken werden vernield”.

Personen overleden in 1945 die woonden in Buitenpost
18 januari: van der Meer, Antje, 68 jaar, e.v. van Waarden, Thomas
23 januari: Spoelstra, Aalzen, 83 jaar, e.v. van der Kooi, Geertje 
Geerts
25 januari: Hoekstra, Froukje, 33 jaar, e.v. Bulthuis, Pieter
6 februari: van der Veen, Sikke, 7 maanden, z.v. van der Veen, 
Siebe, melkrijder en de Haan, Rinskje
9 maart: van der Veer, Tamme, 26 jaar, e.v. Leistra, Jantje
21 maart: Zwaagstra, Dirk Siebe, 2 jaar, z.v. Zwaagstra, Albert, ge-
meente-werkman en IJtsma, Folkje (Lutkepost)
24 maart: Zwaagstra, Aafke, 4 jaar, d.v. Zwaagstra, Albert, gemeen-
te-werkman en IJtsma, Folkje (Lutkepost)
8 april: van Beets, Douwe, 2 dagen, d.v. Beets, Eize, landarbeider en 
van Schepen, Geeske
10 april: Steenhuizen, Albert, 79 jaar, e.v. Hazenberg, Anna Wiebes
16 april: Zijlstra, Geert, 64 jaar, assurantie-bode, e.v. Kooistra, 
Antje

wordt vervolgd

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 3 -

Peuter- en kleutergymnastiek 
is een onderdeel van gymnas-
tiekvereniging M.A.A.S. en 
bestaat al tientallen jaren. De 
trainster, Miranda Wobbes, is 
vanaf haar zesde jaar lid van 
de vereniging. Na jarenlang 
zelf geturnd te hebben, is ze 
gaan lesgeven aan 2 1/2 tot 
15 jarigen. Ze zit in het vierde 
jaar van de PABO en loopt op 
het moment haar eindstage 
op basisschool De Lichtbron. 

“Kleutergymnastiek vind ik erg 
belangrijk. Het levert spelender-
wijs een grote bijdrage aan de 
ontwikkeling van het kind. Het 
kind leert op sociaal gebied veel, 
omdat het in contact komt met 
andere kinderen en hier mee 
moet samenwerken. Het delen 
van materialen kan voor een kleu-
ter soms best moeilijk zijn. Verder 
is gymnastiek van belang voor de 
motoriek - ze leren beheersing te 
krijgen over hun lichaam. Kinde-
ren mogen officieel vanaf drie jaar 
op de gym komen. iets jonger 
mag  soms ook maar dan moeten 
ze er wel aan toe zijn. Ze moeten  
zelfstandig, dus zonder ouder, 
mee kunnen doen in de groep. We 
doen het dan ook zo dat ouders 
vaak de eerste keer blijven kijken 
en dat ze de tweede keer een ge-
deelte van de les wegblijven.”

Kleine groepjes
“We draaien momenteel met 
groepen van ongeveer 15 kinde-
ren. Het is leuk om hier mee te 
werken. Bij de lessen heb ik hulp 
van anderen. Het is dan gemak-
kelijk te gaan werken in kleine 
groepen waardoor het heel over-
zichtelijk is tijdens de gymles. Dit 

is ook belangrijk omdat de kinde-
ren dan vaker aan de beurt komen 
op een bepaald onderdeel. Vooral 
nu de kleutergroepen toch aardig 
snel groeien is het van belang om 
in kleine groepjes te werken. Zo 
kun je meer aandacht besteden 
aan het individuele kind en komt 
het meer tot zijn recht.”

Enthousiaste hulp
“Anneke Bosscha is een van de 
meiden die dicht naast mij staat. 
Wanneer ik niet les kan geven, 
is zij de vaste invalster van het 
kleutergym. Anneke heeft net 
als ik een cursus assistent-trai-
ner gevolgd. Ze is al jaren bij de 
gymnastiekvereniging en heeft 
geturnd, waardoor ze veel van 
het gebeuren er omheen weet. De 
twee andere hulpmeisjes, Fardou 
en Corien, zitten allebei nog in 
groep acht. Voor M.A.A.S. is het 
geweldig  dat er jonge meiden zijn 
die willen helpen, want daar kan 
de vereniging op langere termijn 
weer op voortborduren.”

Onderdelen en materiaal
“De les is opgedeeld in drie delen. 
Na de inleiding volgt de kern, 
het werken op de verschillende 
toestellen. De afsluiting bestaat 
meestal uit een zangspel of spel-
vormen op muziek of naar aanlei-
ding van een verhaaltje. We pro-
beren elke week weer uitdagende 
onderdelen aan te bieden. Voor 
kleuters is het heel belangrijk om 
situaties met toestellen neer te 
zetten waarbij het kind zelfstan-
dig aan de slag kan. De onderde-
len die aan de orde komen bij de 
kleutergym zijn ‘groot materiaal’, 
daaronder valt het springen, 
klimmen en klauteren, balan-

ceren, duikelen en rollen, maar 
ook schommelen, slingeren en 
zwaaien. Verder maken we veel 
gebruik van de kleine materialen 
die aanwezig zijn in de zaal.

Thema’s
“We werken met verschillende 
vakken die wel een samenhang 
met elkaar hebben. Als ik bijvoor-
beeld rond het thema ‘klimmen en 
klauteren’ werk, dan staan er drie 
situaties die daarop betrekking 
hebben. Ook werken we wel eens 
met thema’s die we proberen aan 
te passen aan de belevingswereld 
van het kind zoals de speeltuin of 
het circus.” Tot 5 à 6 jaar blijven de 
leden meestal bij de kleutergym. 
Toch zijn er ook die met zes jaar 
al naar de gym-turn groep gaan 
omdat daar meer uitdaging is. In 
overleg met de ouders bekijken 
we wat het beste is. Dat overleg 
is belangrijk. Door samen goed te 
kijken  kun je zorgen dat het kind 
op een enthousiaste wijze bezig is 
met beweging. Willen kinderen 
meer, dan staan wij er voor open 
om het te proberen. Gaat het toch 
niet helemaal zoals wij het in ge-
dachten hadden, dan is er altijd 
de mogelijkheid om een stapje 
terug te doen”.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Miranda 
op telefoonnummer 542306. 
Ook bent u welkom eens een 
kijkje te nemen in de gymzaal. De 
kinderen mogen twee keer gratis 
meedoen. De gymlessen voor 
kinderen van 3 tot 4 jaar worden 
gegeven op donderdag van 16.00 
- 16.45 uur. Voor kinderen van 5 
tot 6 jaar zijn de lessen van 16.45 
- 17.30 uur.

Kinder Gymnastiekvereniging M.A.A.S.
Peuter- en kleutergymnastiek

Op deze foto van oktober 1958 uit het gemeente-archief is een 
winkel/woonpand aan de Kerkstraat te zien. Bewoners waren 
onder andere Klaas Bremer, koperslager en daarna Molenaar, die 
een pariticuliere bibliotheek runde. In 1962 liet horlogemaker G. 
van der Wal op deze plek een nieuwe zaak bouwen en daarboven 
ging wonen. Ook deze is inmiddels weer afgesproken. Rechts is 
nog een klein stukje van de garage A. van der Meulen te zien. Links 
was de woning van weduwe Witvoet.

In het januarinummer schreven wij op de 
voorpagina over het ‘speelplaatsen-project’. 
We schreven dat het project om verdere inzet 
springt en stelden de vraag af of de klus nog 
wordt afgemaakt. Theo Wouda reageerde op 
dit artikel. We gingen bij hem langs.

Geraakt
Waarom reageerde Wouda? “Ik voelde me geraakt 
door het stuk. Zelf zijn we actief geweest om hier 
een speeltuin te krijgen. En dat is gelukt. Er zijn dus 
zeker ook klussen die wél afgemaakt zijn!” Wouda 
woont aan de Dr. Wumkesstraat. In een hoek van de 
straat staat een speeltuin. Het ziet er netjes uit, al 
oogt het met het regenachtige weer van het moment 
toch ook een beetje somber. Wouda is blij met de 
speeltuin. “De speeltuin kwam er niet vanzelf. We 
hebben er als buurt wel wat voor moeten doen, maar 
we zijn tevreden met het resultaat.”

Gelijk
Toch is Wouda het ook eens met het artikel. “De 
schrijver heeft wel gelijk. Het enthousiasme van het 
eerste jaar is inderdaad verdwenen. Ik vind dat heel 
jammer. In het begin waren er ongeveer elf of twaalf 
verenigingen vertegenwoordigd op de vergaderin-
gen.  Daarna bleven verenigingen weg nadat ze een 
speeltuintje hadden gekregen. Zo te zien vonden ze 
het wel genoeg, al was het in het begin de bedoe-
ling meer toestellen te plaatsen. Er zijn nog genoeg 
lege plekken om te vullen. Nu, in het laatste jaar van 
het project, zie je dat de doelstelling nog niet is ge-
haald.” 

Initiatief 
Wouda is van mening dat het project op dit moment 
om initiatief vraagt van de verschillende buurten in 
Buitenpost. “Er moet meer eigen initiatief komen. 
Buurten moeten inventariseren wat zij nog nodig 
hebben en dan moeten de verenigingen maar eens 
in actie komen. Zelf moeten zij er ook wat voor doen. 
Volgens mij zijn de laatste acties door buurtvereni-
gingen voor de speelplaatsen in 2002 geweest. Het 
komt echt niet allemaal bij de gemeente vandaan. 
De buurtverenigingen moeten ook zelf de handen uit 
de mouwen steken.”

 
Verantwoordelijk
Dat er nu speelplekken zijn in Buitenpost, betekent 
niet dat de buurten klaar zijn en hun aandacht van 
de speelplekken af kunnen halen. Wouda: “De 
speelplekken vragen ook om onderhoud. Je maakt 
een speelplek niet alleen voor je eigen straat. Het 
is een openbare plek in de straat. Toegankelijk voor 
iedereen. Daarom dragen we er ook samen de ver-
antwoordelijkheid voor. Samen moeten we zuinig 
zijn op het materiaal. Je neemt even de hark of de 
schep en je verspreidt de snippers even. Kinderen 
die er wel eens picknicken, moeten weten dat ze hun 
rommel weer mee terug moeten nemen. Niet alleen 
ouderen zijn verantwoordelijk. Het begint al bij de 
jonge kinderen.”

Buurtverenigingen
Tot slot heeft Wouda heeft een duidelijk idee over de 
buurtverenigingen. “Ik pleit voor grotere buurtver-
enigingen. Buitenpost verdelen in een aantal grote 
buurten. Dan heb je als vereniging meer zeggen-
schap, ook naar de gemeente toe. Je kunt dan veel 
meer voor elkaar krijgen. Je kunt een bestuur maken 
met bijvoorbeeld twee vertegenwoordigers van elke 
straat. Maar ook dan moet je er met samen achter 
staan. Regelmatig bij elkaar komen en elkaar spre-
ken, zorgt dat je dichterbij elkaar komt te staan.”

Wilt u reageren op dit artikel? Kijk in het colofon naar 
ons (email)adres. 

De speelplekken... niet over één kam



Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Waarom ATB?

Interesse?

ATB is een klein bedrijf met een grote deskundigheid. Mede door ons netwerk van 
specialisten kunnen wij kwaliteit bieden op vele gebieden tegen een lage prijs. Wij 
kijken verder dan de cijfers en zijn uw partner in bedrijfsvoering.

ATB administratie & adviesburo is een jong administratiekantoor gevestigd in het 
centrum van Buitenpost. 
ATB is met name gericht op het Midden- en Kleinbedrijf, maar verleent ook 
diensten aan particulieren. 

Onze klanten hebben een naam, het liefst een voornaam.

Verzorging van:   Administraties
 Jaarrekeningen
 Salarisadministratie
 Fiscale werkzaamheden
 Financiële analyses

Ondersteuning bij: Start van een onderneming
Voeren van een boekhouding

(ook in uw bedrijf)

Aangifte van: Inkomstenbelasting
 Vennootschapsbelasting
 Loonbelasting
 Omzetbelasting

Telefoon: 0511 - 543919
Fax: 0511 - 543094

Roel Wijma:  
06 - 24502362

Eddy Terpstra: 
06 - 51170073

Bel voor een afspraak of loop even binnen
Postadres:   Postbus 24, 9285 ZV Buitenpost

Kerkstraat 76, 9285 TB Buitenpost


