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Het plan voor de
parkeerplaatsen
Programma van
de feestweek
Inspiratie:
Far Beyond
Het gebouw met
de pilaren
Actief: de
CH-commissie
(foto: Henk Kootstra/redactie)
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Even een stap terug
Er wordt wel beweerd: vooruitgang is twee stappen vooruit
en dan weer één stap terug.
Dat geldt ook voor ons blad.
Ontwikkelingen in de drukkerswereld maken het mogelijk om
sneller en goedkoper te kunnen
werken, maar kunnen in eerste
instantie ook voor minder
gewenste gevolgen zorgen. Ons
vorige nummer was daarvan
een voorbeeld. Met de komst
van een nieuw druksysteem
bij Drukkerij Banda wordt het
eenvoudiger met onze aangeleverde kopij te werken, de
drukkwaliteit wordt beter en
voor ons ook nog eens goedkoper. Maar kinderziektes in het
computersysteem zorgden in
de april-editie er voor dat sommige stukken tekst minder goed
leesbaar werden, (delen van)
regels wegvielen, en de opmaak
van stukken tekst er anders
uit kwam te zien dan gepland.
Het zal niet een blijvende zaak
worden dat u met gefronste
wenkbrauwen
onze
teksten
moet proberen te volgen. We
doen ons best om met de drukker de problemen op te lossen,
maar een slippertje zal eerst
nog wel eens voorkomen. Ach,
een foutje bent u wel eens vaker
van ons gewend, waar gehakt
wordt vallen immers spaanders.
En verder doen we met vertrouwen een beroep op uw welwillendheid.

Terug van weggeweest
Veertig jaar lang hadden de ooievaars een lege plek achtergelaten op het karrewiel voor de boerderij
van Brandenburg in het West. Nu zijn ze terug, ‘een toevalstreffer’ volgens secretaris Jouke Roskammer
van de Vogelwacht Buitenpost, want eigenlijk zijn de omstandigheden voor hen hier niet meer ideaal.
Blijkbaar toch nog goed genoeg om hier een gezin te starten, want het eerste ei is al gelegd. Of ze de
komende jaren terug zullen blijven komen is een open vraag, maar niet uitgesloten. Voor nu is het een
bijzonder schouwspel. Na veertig dagen gezamenlijk broeden en vier weken opvoeding, is het kroost
zelfstandig, waarna ze na niet al te lange tijd voor de winterperiode weer teruggaan naar Afrika.

Van wie is het zwerfvuil?
Wie eens de tijd neemt om de
fiets te pakken, de schoenen of
skeelers onder te binden, en een
tochtje door Buitenpost maakt,
zal, weliswaar op kleine schaal,
een prachtige natuur tegenkomen. Verrassend wat een oplettende natuurliefhebber tegenkomt.
Groen gebladerte dat afsteekt tegen een blauwe lucht, de geur van
pas gemaaid gras, laat bloeiende
Pinksterbloemen,
kwetterende
vogels, een halfvergaan pakje
drinken, achteloos weggegooide
kauwgomverpakkingen of een
achtergelaten wasmachine. Zwerfvuil dus.

Wethouder Piet van der Veen
noemt het een goed initiatief. “Het
probleem is mij bekend. Ik woon
zelf aan de Rijksstraatweg en daar
fietsen elke dag honderden jongeren langs die van alles achterlaten.
Wat ik tegenkom? Chipszakjes,
blikjes drinken, noem het maar
op.” Op een plek is het probleem
al opgelost. In de Kerkstraat zijn
mensen in het kader van werkvoorzieningaangesteld om daar
op te ruimen en schoon te maken.

Het bovenstaande is slechts een
kleine opsomming van wat er op
straat en in de bermen ligt. Degene die wat verder kijkt ziet dat
sommige gebieden in Buitenpost
helaas hierdoor worden ontsierd.
De probleemgebieden? Een rondje door het dorp leert dat de Kuipersweg, de Mejontsmastraat, de
Troelstralaan en het park achter
de Wiek last hebben van rondslingerend vuilnis. Het laatste wordt
sinds kort onder handen genomen
door een bewoner van de Vang.
Deze was de rommel zat en heeft
op eigen initiatief een prikstok

Grof vuil
Van der Veen: “Wat betreft het
grof zwerfvuil, zoals koelkasten
en wasmachines, dat gebeurt
slechts incidenteel. Mensen zetten het soms naast een glasbak,
omdat ze er achterkomen dat de
milieuvoorziening op het vuilstort
op zaterdag niet open is. En dan
moeten ze het toch ergens kwijt.
Dit gaat in de toekomst snel veranderen. De gemeente is druk
bezig met de openingstijden van
de milieuvoorziening. Het is de
bedoeling dat deze ook op zaterdag opengaat. Zolang nemen wij,

aangevraagd bij de gemeente.
Nu wordt twee maal per week het
parkje ontdaan van de troep.

als we het tegenkomen, het grof
vuil mee.”
Niet overal oplossing voor
En de overige probleemgebieden?
“Daar is niet echt een oplossing
voor.We zullen zelf moeten proberen de jongeren milieubewust
te maken. Ik denk dat hier een
taak voor de ouders ligt. Misschien
moeten we hiervoor ook met de

scholen gaan samenwerken.”
Misschien meer vuilnisbakken
plaatsen? Van der Veen: “Je moet
er niet vanuit gaan dat dan het
probleem is opgelost. Ten eerste
gooien ze daar toch niet alles in,
ten tweede kosten deze geld en
moeten ook weer geleegd worden.
Een oplossing op korte termijn zit
er eigenlijk niet in.” Begint een beter milieu dan toch bij jezelf?

...welkom op de Swadde, zwerfvuil bij de ingang van het sportpark...
(foto: redactie)

Deze maand in ‘Buitenposters’: Theunis Jensma
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voor
al uw ijzerwaren
en
doe-het-zelf produkten

Model

bj.

Citroen Xsara Break 1.6 I
Escort 1600 Limited Edition Wagon
Fiat Marea 1.6 16V ELX 4drs
Fiat Seicento 1100 Team
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk
Fiesta 1300 Collection 60pk
Focus 1400 Ambiente Wag 75pk
Focus 1400 Trend 5drs 75pk
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk
Focus 1600 Collection 5drs 100pk
Focus 1600 Collectioni Wagon 100pk
Focus 1600 Ghia 4drs
Focus 1600 Trend 5drs 100pk
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
Focus 1800 TDdi Collection Wagon 90pk
Focus 1800 Trend Wagon 90pk TDDi
Lancia Ypsilon 1.1 Olifant
Mitsubishi Colt
Mondeo 1800 Cool Edition Wagon 110pk
Mondeo 1800 First Edition 4drs 125pk
Nissan Almera 1.4
Opel Agila 1.2 Comfort
Opel Astra 1.6 Fresh 5drs
Opel Astra 1.6 Pearl
Peugeot 306 5drs 1.9 XRD
Seat Arosa 1.7 SDI
VW Golf 1.6

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

km.stand prijs Euro
155000
117800
65000
20500
21000
3000
16367
56000
34680
41000
51028
58300
108245
79000
30000
103000
59011
43000
49649
36871
62300
66000
47000
148000
44000
72000
130940
156000

7250,00
4950,00
6950,00
6950,00
8750,00
8950,00
11450,00
8950,00
16950,00
15750,00
13950,00
15950,00
10950,00
9950,00
16950,00
13950,00
13450,00
7450,00
5950,00
18950,00
14950,00
5750,00
8950,00
5950,00
11950,00
9950,00
6950,00
5450,00
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Al Gelezen

Noordelijk Buitenpost onder het mes
Bedrijventerrein de Swadde is al
werkterrein van ‘de plastisch chirug met de grote schep’, en er is
goede hoop dat op korte termijn
het Stationskwartier zal volgen.

 De gemeente zal in augustus of septem-

ber de Vereniging Oud-Indonesiëgangers
ontvangen. In Buitenpost worden zo’n
100 personen verwacht. De kosten ervan
bedragen zo’n 1500 euro.
 De buurtbus Buitenpost - Gerkesklooster - Grootegast blijft hoogstwaarschijnlijk
rijden. De wervingsactie om vrijwillige
chauffeurs heeft voldoende kandidaten
opgeleverd. De gegadigden worden binnenkort door vervoersmaatschappij Arriva
beoordeeld op geschiktheid.
 Het plan om tot aanleg van een skatebaan naast het zwembad aan de Kuipersweg over te gaan is al in een vergevorderd
stadium.
 De gemeente Achtkarspelen overweegt
wandelroutes aan te leggen in Buitenpost. Het initiatief hiervoor komt van de
Nederlandse Hartstichting. Beslist B&W
positief dan wordt de route dit jaar nog
aangelegd.
 De Buitenposters Taeke de Haan en Willem Ausma zijn koninklijk onderscheiden.
De Haan werd benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau en Ausma werd
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
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De start van de revitalisering
(zeg maar: opknapbeurt) van De
Swadde is duidelijk merkbaar, als
eerste wordt de riolering aangepakt
en het gevolg daarvan is overlast
voor de 40 gevestigde bedrijven en
passanten. Tot ver in oktober zal het
bedrijventerrein een werkplaats blijven. Alle bestaande wegverharding
zal worden vervangen door asfalt,
er komen nieuwe trottoirbanden en
de riolering samen met de kolkjes
worden vernieuwd. Gemeenteambtenaar Wieger Vellinga erkent
dat het er de komende maanden
even minder makkelijk verkeren zal
zijn, maar stelt ook: “het is wel de
moeite waard. Sinds de aanleg van
het terrein in de jaren tachtig heeft
er geen grondig onderhoud plaatsgevonden en De Swadde was er

“Natuurlijk willen we dat graag in
één loop gaan realiseren. Er moeten nog procedures worden afgewerkt, maar de kansen staan goed
dat we ook hiermee in het najaar
los kunnen”.
Het Stationskwartier
De kwestie van de parkeeroverlast
heeft een onverwachte wending
genomen. Na de aankondiging van
wethouder Pieter van der Veen dat
men met een eigen plan in de weer
was, bleek het enige tijd stil. Het
nu gepresenteerde plan voorziet
in ruim 60 parkeerplaatsen in de
nabijheid van het station, en 15
plekken naast het Jeltingahuis.
Ambtenaar Piet Banga: “zeker
voorlopig moet dit voldoende zijn
om het knelpunt voor een behoorlijk deel op te lossen.” Ook hier is
alles nog niet rond, Na afwerking
van verplichte procedures, moet er
nog bestek worden geschreven en
volgt een gunningsronde voor een
aannemer. De kosten van het plan,

Van de bestuurstafel
Woensdagavond 12 mei. Toen de voorzitter de bijeenkomst om
ongeveer acht uur opende waren slechts vier van de zeven bestuursleden van Plaatselijk Belang Buitenpost aanwezig. En dat
vervulde ons wel met enige zorg want één van de afwezigen was de
(interim)voorzitter. Zij ligt al langer dan een week in het ziekenhuis
met vrij ernstige klachten waarvan men tot op heden de oorzaak
niet heeft kunnen vinden. Daarom, ook vanaf deze plaats, veel
sterkte gewenst en spoedige beterschap. Verder was de secretaris
met vakantie en moest de derde afwezige (voor zover wisten te
menen) op verjaardagsvisite. En ja, dan blijven er van zeven maar
vier over en daarom, beste lezers, breng ik het hierbij nogmaals
onder uw aandacht: het bestuur van PBB kan nog best wat uitbreiding gebruiken! En dan het liefst natuurlijk mensen die ook redelijk
met de computer overweg kunnen. Van de gemeente was de vraag
binnengekomen of wij niet een e-mail-adres hadden, omdat dit tot
nu toe niet het geval is, hebben we besloten om, voorlopig althans,
gebruik te maken van dat van de dorpskrant: bibupost@ilse.nl Dus
als er buitenposters zijn die het willen proberen: welkom.
Recreatie en toerisme
Op 27 april bezochten een tweetal bestuursleden op uitnodiging
van de gemeente een bijeenkomst over recreatie en toerisme die
gehouden werd in Kootstertille. We krijgen wel eens de indruk dat
men er hier in Achtkarspelen niet goed raad mee weet. Er wordt
heel veel over geschreven en gesproken, maar er komt weinig of
niets van de grond. Toch denken we dat er mogelijkheden zijn maar
dan moet er wel (veel) geld beschikbaar komen (bijvoorbeeld het
weer open en bevaarbaar maken van de Buitenposter vaart).
BUVO-vergadering
Op dezelfde avond was een ander bestuurslid te gast op een ledenvergadering van de BUVO die gehouden werd in de kantine van het
bedrijf OBM-tec op het industrieterrein. Naast ‘kommer en kwel’
- van het leegstaande ABN-bankgebouw, lege winkel(s), ‘het Stip’
verdwijnt per 1 januari uit de Kerkstraat - , waren er toch ook weer
dingen om dankbaar voor te zijn: het mooie parkeerterrein op het
plaats van het zwarte gat, het opknappen van en betere ontsluiting
voor het bedrijventerrein, terwijl er nu ook schot lijkt te komen in
het oplossen van de parkeerproblemen in de omgeving van het
station. Een goede zaak is ook dat er weer mensen zijn gevonden
die het schoonhouden van de Kerkstraat e.o. ter hand hebben genomen. Voor een enkele zakenman zou het helemaal ideaal worden
als de donderdagmiddag-markt verplaatst zou kunnen worden. Aan
het slot van de avond toonde de licht-goeroe uit Twijzel hoe de
Kerkstraat er ook uit zou kunnen zien, bijvoorbeeld op een december-avond met bijpassende sneeuwvlokjes.

ook echt aan toe. Na deze operatie
is het weer van deze tijd. Misschien
zelfs een beetje meer dan dat, want
Kabel Noord gaat er een glasvezelnet aanleggen, waarmee het klaar
zal zijn voor nieuwe technieken met
betrekking tot electronisch communicatie-verkeer”.
Wat volgt
Als de eerste fase in het najaar is
afgerond, is het werk nog niet af. Er
wordt door gemeente, samen met
ondernemers gepraat over verdere
voorzieningen, samengevat in het
woord ‘park-management’. Daaronder vallen zaken als bewegwijzering, verlichting, straatmeubilair en
verfraaiingen. “Het vormt ook een
verplicht onderdeel want het is ook
een eis van de provincie met betrekking tot de subsidiëring”, voegt
Vellinga daaraan toe. Daarnaast
is de oostelijke ontsluitingsweg
richting de spoorwegovergang in
het Oost nog een hoofdstuk apart.

om en nabij  100.000,-, moeten
door de raad worden goedgekeurd,
en er moet nog worden bekeken
in hoeverre de provincie bij kan
dragen.
Blik op de toekomst
Als het tegenzit zullen de noodzakelijke werkzaamheden pas in
2005 kunnen beginnen, maar het
streven is om voor de jaarwisseling met de voorbereidingen klaar
te zijn. Op het gemeentehuis is
men realistisch, Banga: “Of dit
plan het definitieve antwoord op
de parkeerproblematiek zal zijn, is
maar de vraag. Meer parkeerruimte
kan ook betekenen dat weer meer
mensen de auto meenemen, en
dan wordt het nuttig resultaat weer
minder. Alertheid van de gemeente
blijft op dit punt nodig.” Het valt niet
uit te sluiten dat in de toekomst het
braakliggende terrein van de NS,
over het spoor, alsnog in gebruik
genomen zal moeten worden.

Leefbaarheidsfonds en skatebaan
Voor het leefbaarheidsfonds waren er nog twee
aanvragen om een bijdrage, beide werden gehonoreerd. Berichten over een nog aan te leggen
skatebaan hadden voor enige verwarring gezorgd,
er was namelijk een datum genoemd voor een
inspraakavond voor de omwonenden, maar deze
moet nog plaats vinden. Waarschijnlijk komt deze
er nu in de komende maand juni. Zo langzamerhand komt er schot in bepaalde zaken!
Namens het bestuur, Sytze Harders

Het plan zoals het nu op papier
staat: groen gaat wijken voor
gekleurd blik. Het nieuw aan te
leggen parkeergedeelte naast het
Jeltingahuis zal ter beschikking
komen van de in het gemeentehuis
werkzame ambtenaren. Bijna elke
beschikbare vierkante meter rondom het stationsplein is daarmee
ook voor parkeerdoeleinden benut.
(plattegrond:
Gemeente Achtkarspelen)

Gjin jild

!

door Janne Oosterwoud
Wat in fermaak , dy wyklikse
oanbiedingen fan Aldi en
Lidl! Alderearst sneupe yn ‘e
reklamefolders. Dat is needsaak.
Ast gjin skriemend ferlet hast
fan dingen, dan moat der ferlet
makke wurde. Sûnt wy in Aldi
dekbêd en wettersierder ha,
lizze de tekkens op ‘e fliering, de
fluittsjettel stiet der neist. Dêrnei
komt de oanskaf. Moarns al betiid
yn ‘e rige by de kassa. It moat dy
net ûntkomme. As lêste noch it
ruiljen of werom bringen. Dat is
rojaal, it moat sein wurde, do kinst
wer fan de keap ôf. De fliering
stiet per slot al fol genôch. Ik hie
mysels wer te pakken by de Lidl.
Fytstassen yn ‘e oanbieding, krekt
wat ik socht, en wier, gjin jild!
Yn myn entûsjasme fuortdaliks
hinne, yn ‘e auto. Wie ik in dei te
gau. De oare deis wer hinne, mei
de auto. Se fielden wat licht, mar
ik naam se mei. Thúskommen hie
ik it gau besjoen. Fierstente lyts,
neat wurdich. Werombringe dus,
yn ‘e auto. Wier, gjin jild!

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

��������������
������������
���������
�����������������
����������������������
����������������
����������������

���������������
��������������
�����������������������

Pag. 5
rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: eigen foto

Theunis Watzes Jensma, kerk-historisch schrijver
“Ik ben een Fries die in Amsterdam geschiedenis is gaan
studeren. Amsterdam heeft
altijd Friezen getrokken. Het
was geen zeldzaamheid om
een Fries in de tram tegen te
komen, die in het Fries vroegen naar je herkomst, familie,
geboortestreek. In Amsterdam
trouwde ik met een Friezin die
op de school voor kunstnijverheid zat en werd leraar geschiedenis aan het Cartesius-lyceum.
Met bronnen werken trok mij
meer en daarom accepteerde
ik een baan op het gemeentearchief, om bronnen-publicaties
te kunnen verzorgen. Dat was
prachtig werk, maar mijn baas
raadde mij aan te promoveren.
Op de zolder van de doopsgezinde Singelkerk lag het archief
van de Doopsgezinde Zendingsvereniging. Dat heb ik geïnventariseerd en toen bleek dat het
materiaal nooit goed gebruikt
was, maakte ik er een dissertatie van. Zo promoveerde ik
als historicus aan de Theologische faculteit. Toen dit allemaal

Nieuwe start
Ik zocht contact met uitgeverij
Waanders, die in Dordrecht mijn
tijdschrift ‘Ach lieve tijd’ had
uitgegeven. Ik wilde een soort
‘Ach lieve tijd’ van Friesland
maken. Dit lukte niet en nam
daarna bewust afstand van de
geschiedenis van Friesland. In
Holland voelde ik mij een Fries,
in Friesland een Hollander. Na
jaren kwam ik er achter dat ik
uit een Friese familie stam en
dat ik een Leeuwarder ben. Ik
kwam mensen van vroeger tegen en zo langzamerhand ben
ik me Frieser gaan voelen. Ik
spreek goed Fries en ook wel
Leeuwarders. Op grond van
mijn dissertatie had ik een algemeen Nederlands preekconsent
gekregen en ik meldde mij aan
bij Tim Kansel, scriba van de
PKV. Hij zette mij op de lijst van
voorgangers in Friesland; hij
maakte mij docent van de ‘Theologische Vorming Gemeenteleden’ en voorzitter van de commissie ‘Toerusting en Vorming’.
Ondanks
tegenwerking
van

heid, strengheid in rechtvaardigheid, het ontbreken van
stand- en statusgevoel zijn
mij uit het hart gegrepen. Het
lesgeven aan gemeenteleden
en preken ligt mij. Langs de
historische weg probeer ik tot
de kern van de zaak – de schat
in de akker– door te dringen en
deze door de tijd mee te nemen
naar het heden. Soms preek ik
in het Fries. Eigenlijk preek ik
het best als ik niet aan een taal
gebonden ben – in een Nederlandse dienst spreek ik ook wel
Fries en omgekeerd, zonder te
‘vertalen’, denkend vanuit de
taal en sprekend vanuit mezelf.
Als ik preek, sta ik tussen de
mensen, zeker niet erboven. Ik
kan nooit ofte nimmer iemand
voorhouden hoe de dingen
precies zijn. Je kunt de waarheid zoeken, vinden doe je hem
nooit. De waarheid is bij God. Ik
sta onzeker tussen de mensen,
maar ik doe geen moeite als
mensen mij niet liggen. Ik ben
wel bíj hen, ik deel hun onzekerheid, ik voel me één met

klaar was, werd ik gemeentearchivaris van Dordrecht. Daar
moest nogal wat gebeuren. Ik
verdiepte me helemaal in de
geschiedenis van Dordrecht.
Tweeëntwintig jaar lang deed
ik niets anders dan dat. Ik was
stads-historieschrijver en leefde
me helemaal in in Dordrecht.
Door mijn tweede huwelijk viel
ik in ongenade bij de archiefwereld – mijn vrouw was de secretaresse van mijn wethouder
en men dacht dat dit ‘not-done’
was. In mijn isolement concentreerde ik mij nog meer op
Dordrecht. De gemeente ging
reorganiseren. Het hele archief
moest veranderen. Daar kon ik
absoluut niet aan meewerken
en met in mijn achterhoofd:
‘ljeaver lyts boer as grut feint’
vertrok ik naar Friesland. Ik was
toen 56 jaar.

Leeuwarden en Sneek vestigde
ik een derde studieplaats in
Dokkum. Deze opleiding was
bedoeld als een stimulans bij de
tot standkoming van de SOW.
Mede door mijn wekelijkse
preekbeurten kwam ik terecht
in het kerkelijke werk van
Friesland. Ik zocht toenadering
tot de Doopsgezinden (ik ben
Hervormd, echter van huis uit
Mennist), maar het lukte pas
na een jaar of tien om met hen
weer een losse band te krijgen.
Zo erg was dat ook weer niet,
want ik voel me toch altijd al
laag-kerkelijk.

hen, maar het lukt mij slechts
zelden om de afstand tussen
mij en de ander te overbruggen.
Soms is die afstand er niet en
dat is dan wederzijds. ‘Hij is één
van ons’ heb ik wel eens iemand
horen zeggen. In Dordrecht zei
een Friese concierge tegen mij
over een groot zakenman: ‘Dat
is in hiel gewoane man, krekt
sa as do en ik’ (‘Dat is een heel
gewone man, precies zoals jij
en ik’) en toen ik koningin Juliana mocht rondleiden langs een
tentoonstelling voelde ik geen
enkele sociale afstand. Mijn
eerlijkheid heeft me vijanden
bezorgd. Aan de ene kant vind
ik dat jammer, aan de andere
kant interesseert het me niet
zo. Ik kan er evenwel onder
gebukt gaan wanneer mensen
mij negeren of ontkennen. Dan
denk ik maar: ‘Viel Feind’, viel
Ehr’. Nadat ik vanuit Dordrecht
in Friesland gekomen was, ging
ik theologie studeren in Groningen. Misschien om een soort
minderwaardigheidcomplex te
overwinnen. Maar ondanks deze
studie, die ik helemaal voltooide
en waarvoor ik de Syrische taal
heb moeten leren, ervaar ik,
dat een theoloog niet op kan
tegen een predikant. Deze laatste heeft kennelijk een meerwaarde.

“...ik heb het boek geschreven voor
iedereen die er aardigheid aan heeft...”

Fries
Het noorden van Friesland ligt
mij het beste. Daar komt mijn
familie ook vandaan. De openheid en eerlijkheid daar doen
mij goed. Zelfs de rechtlijnig-

(advertentie)

Persoonlijke rust
In het persoonlijke vlak is het
mij uiteindelijk gelukt om niet
meer ‘eenling’ te zijn. Ik ben
getrouwd met iemand met wie
ik in liefde kan botsen, die me in
wezen niet vreemd is, ondanks
verschillende
belevingswerelden. Liefde is voor mij betrokkenheid. Ik heb mij altijd het
oordeel van mensen aangetrokken. Daarvan eenmaal vrij gekomen, ervaar ik dat ik dichter
bij mezelf kom. In het gedicht
‘Leste stins’ probeerde ik dat te
zeggen. Nu kan ik eraan toevoegen: wil je werkelijk vrij zijn,
dan moet je je ook bevrijden uit
je laatste stins, je openstellen en kwetsbaar opstellen. Je

moet de moed hebben om door
het niemandsland te trekken,
waar geen enkele beschutting
is. Zwakte is daar juist kracht.
Jezus is daar de ware mens geworden: Zoon van God.
Historisch besef
Mijn wereld is ook historisch
bepaald. Daar bedoel ik mee
– mijn leven gaat verder dan
mijn eigen tijd. Ik kan hedenverleden- en toekomst niet
van elkaar scheiden. Die zie
ik in elkaar opgaan en dat is
misschien wel de eeuwigheid.
Dit is ook het aanknopingspunt
dat mij met de dood moet
verzoenen.
De
eeuwigheid
omvat het eindige. Daardoor
kunnen dingen in de geschiedenis, ook in het religieuze, voor
mij zo actueel zijn, zo ècht,
alsof ze nù zijn. Mijn opa zei: ‘Je
hê seker met hem knikkert’. Ik
wàs erbij. Ik kwam zo dichtbij
wat gebeurd is, bij wat anderen deden, bij God, als maar
mogelijk is. Ik geef cursussen
kerkgeschiedenis, ik noem dat
veel liever cultuurgeschiedenis, bij mij aan huis. Dat zijn
educatieve, maar wel degelijk
menselijke contacten. Zij zijn
voor mij aanzet om te schrijven. Ik schrijf liever een boek
dan een gedicht, omdat ik het
menselijke uit het verleden,
meelevend op papier wil zetten,
niet alsòf ik erbij geweest ben,
ik bèn erbij geweest, en hèb
in die tijd geleefd. Ik heb ook
het idee dat lijnen in de familie
doorgetrokken kunnen worden.
Ik heb het gevoel dat ik het
leven van mijn vader voortzet,
voltooi. Dat hoef ik niet te doen
t.a.v. mijn moeder. Haar leven
is in zichzelf afgerond. Wel heb
ik van haar kenmerkende dingen meegekregen in mijn leven.

Daarin voel ik me Leeuwarder.
Haar felheid, ook die van mijn
opa, zitten in mij, ook al kon ik
niet met ze opschieten.
Mijn boek
Het boek dat ik nu geschreven heb, is niet af. Ik heb het
opgeschreven als een soort
reportage van wat ik beleefd
heb. Van wetenschap is hier
geen sprake. De 15e en 16e
eeuw zijn bepalend voor mijn
leven. De dingen van toen zetten zich voort in mij, misschien
in een andere bedding. Ik voel
me thuis in deze periode. Dat
heeft niets met reïncarnatie te
maken. De problematiek van de
mensen van toen, is ook mijn
problematiek. Luther, Karel V,
Willem van Oranje wisten het
ook niet zo precies. Maar ze
zijn tòch doorgegaan. Karel
is ermee opgehouden, maar
ook weer niet, want hij kon de
nederlaag erkennen. Zo heb ik
dan dit boek geschreven voor
een ieder die er aardigheid in
heeft. Niet voor een bepaalde
doelgroep. Het waren de bonte
omstandigheden van de 15e en
16e eeuw die het mij hebben
ingegeven. Ik leef nog steeds
daarin. Tot mijn eigen stomme
verbazing.”

Mayzgan Noori over haar geloof
Mayzgan Noori komt uit Afghanistan. Drie jaar geleden is ze daar
weggevlucht. Nu woont ze in Buitenpost. Ze is 30 jaar, getrouwd
met Popal, samen hebben ze vier kinderen. Haar geloof geeft haar
steun. Jannie Jensma praat met haar daarover.
Mayzgan: “Ik vind het fijn om over God te praten. God is zoals de
zon is. De zon schijnt voor alle mensen. Maar de zon is een spiegel.
We kijken in de spiegel en zien de zon, we zien het spiegelbeeld van
de zon. God stuurt een zonnestraal en wat we in de spiegel zien
zijn de profeten. Hoe kunnen we geloven in God en de profeten?
Als we in God geloven, denken we dat Hij altijd bij ons zal blijven.
God heeft ons geschapen. God is licht. Als iemand vraagt: hebt u
verstand? Dan zegt hij: ja, dat zit in mijn hoofd. Heb je dat verstand
gezien? Nee, ik kan het niet zien, maar ik heb het wel. Waar is het?
God zelf is het verstand. God geeft verstand aan de mensen om er
goede dingen mee te doen. Waarom gebruiken we dit geschenk van
God niet op de goede manier? Elk mens heeft iets gekregen wat hij
goed kan. Daarvoor moet hij God danken en hij moet niet zeggen
dat hij niet genoeg gekregen heeft. God weet wat Hij aan een ieder
moet geven. Maar de mensen vinden het nooit genoeg, ze willen
altijd iets anders en meer. Ze denken er niet aan dat ze zonder
kleren naar de hemel gaan. We moeten denken aan de goede dingen die we in dit leven kunnen doen. God is er voor alle mensen,
domme mensen, verstandige mensen. God houdt van mensen. Elk
zorgt voor zichzelf, God zorgt voor allen. Hij woont in hun hart en
kent hen. Wij kunnen over God heel veel schrijven en praten. Maar
God is te groot voor woorden. Hij is veel groter dan wij. Wij zijn een
korreltje zand vergeleken bij Hem. Maar elk mens heeft ruimte voor
God, zo klein als hij is kan hij plaats maken voor God. Als iemand
goede dingen doet, komt hij dichter bij God. God helpt hem hierbij.
Als je een goed gevoel hebt voor God, dan kun je Hem zoeken. Wil
je naar God gaan, dan krijg je een goed hart. Als je hart vrij is, kijk
je naar positieve dingen. Als je hart open is voor God, doe je goede
dingen. Nog één ding. We kunnen hier blijven tot aan het eind van
de wereld, als we een goede naam hebben verworven. Denk maar
aan de profeten, of aan iemand als Einstein of Newton. Ik zeg niet
dat je ervoor moet zorgen dat je God hebt. God komt zelf. God
vraagt alleen aan ons het goede te doen. Als iemand goede dingen
doet, dan betekent dat, dat God in hem is.”
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Opening met groots Straatartiestenfestival
Wederom komt
het
Leidsche
Plein naar Buitenpost! Na het
grote
succes
van vorig jaar,
organiseert het
bestuur ook dit
jaar weer een
straatartiesten
festival.
Op
...tablemagiër Lorentini...
donderdag
29
juli komt er een scala aan straatartiesten naar
het centrum. De openingshandeling van de 51e
Feestweek van Buitenpost zal worden verricht
door burgemeester Lycklema en de voorzitter
van de Feestweekcommissie, Alexander de
Vries, om 19.00 uur. Hierna gaat het Straatar-

tiestenfestival van start. Dit jaar kunt u o.a het
volgende verwachten in de Kerkstraat: Acrobatiek, Jongleren, Mime, Fakirshow, Straatgoochelaar en Tablemagiër Lorentini, Demonstratie van de Skateboarders en van de Ultieme
bio-mechanische schepping dr. Universe. Voor
een natje en een droogje kunt u terecht op het
grote terras van ’t Twaspan.

Kunt u iets bijzonders?
Uiteraard kunt ook u zich aanmelden voor dit
straatartiesten festival. Kunt u iets bijzonders
dan daagt de Feestweekcommissie u uit om
dit te laten zien op donderdag 29 juli om 19.00
uur in het centrum van Buitenpost. Voor meer
informatie of opgave kunt u contact opnemen
met Rommie Woudstra telefoon 0511 449936
of Sabina van Dijk telefoon 0511 543565.

Solexrace met muziekfestival op 31 juli
Op de zaterdag is er een
solexrace met muziekfestival.
De afgelopen jaren is gebleken dat de solexracen blijft
amuseren en lééft. De solex,
het vervoermiddel van de jaren
vijftig en zestig is dezer dagen
razend populair. In samenwerking met Solexclub ’t Plofke
uit Marum is er een parcours
uitgezet in Buitenpost. In een
parcours aansluitend aan de
kermisterrein zal worden gereden in 5 klassen te weten A-, B-

Outpost-lanparty in
de feestweek
Na twee succesvolle jaren is
de sporthal tijdens de feestweek opnieuw het domein van
de fanatieke computeraars
uit Buitenpost en omstreken.
Opnieuw zullen enkele tientallen, over het algemeen jonge
mensen, met elkaar aan de
slag gaan om diverse spellen
te spelen op pc’s. Sponsoring
en technische ondersteuning
komt evenals de vorige jaren
van Wybrand Computers uit
Surhuisterveen.
Tijdens de
lanparty worden enkele competities gespeeld waarvoor
prijzen in de vorm van dedicated gameservers beschikbaar
zijn gesteld door Creative
Hosting te Buitenpost. Om
welke spellen hierbij gaat
wordt via de site bekend
gemaakt. De lanparty zal
beginnen op donderdag 29 juli
om 16.00 en doorgaan tot in
de loop van zaterdag 31 juli.
Alle verdere info over de lanparty staat op onze website:
www.outpost-lan.nl
Wil je
meedoen dan kun je je opgeven via de site. Deelnemen
kost  17,50 bij vooruitbetaling, aan de deur betalen kost
 22,50. We gaan proberen er
ook dit jaar weer een gezellig
lanparty van te maken!!

, C- D- en Special Klasse. Voor
de D-klasse geldt dat zowel de
Solex als de deelnemer in originele staat (een lange leren
jas met pothelm en klompen)
moet verkeren om mee te
mogen doen. Start is om 14.00
uur. Naast de solexrace zal er
een muziekterras worden ingericht waar diverse artiesten en
bands een optreden zullen
verzorgen. Waaronder enkele
acts die zeker de moeite
waard zullen zijn om te beluis-

teren. Voor de kinderen is er
een springkussen aanwezig.
Kortom de beste ingrediënten
om een geslaagde middag in
Buitenpost door te brengen.
Voor
inlichtingen
omtrent
muziekfestival: R. van der
Wal: 06-53489791. Opgave
voor Solexrace is mogelijk via
tel: 0594-642929 (A. Elzinga,
Solexclub ’t Plofke te Marum,
kosten en deelname conform
Landelijk
reglement
voor
Solexraces).

Al vele jaren is het in ons dorp een goede gewoonte om tijdens
de feestweek de straten en tuinen te versieren. Dit jaar zal het
niet anders zijn. Iedereen wordt uitgenodigd om ook dit jaar weer
z’n best te doen om zijn straat en/of tuin tijdens de feestweek
er weer op hun mooist uit te doen zien. Opnieuw is Vrieservice
uit Drachten de sponsor van de lichtroute, waardoor we in staat
zijn gesteld om aantrekkelijke geldprijzen ter beschikking te
stellen aan diegene die zijn straat of tuin het mooist weet te
presenteren. Vanzelfsprekend zal het één en ander van genoeg
licht moeten worden voorzien. De onafhankelijke jury’s zullen
op de donderdag langskomen en alles gaan beoordelen. Niet
alleen wordt gekeken naar de zorg die besteedt is aan de tuinen/
huizen. Ook degenen op een andere manier zijn versierd kunnen
meedingen naar een prijs. Let op: straten en tuinen die zich niet
aanmelden worden niet opgenomen in de route en beoordeeld.
Men moet zich ieder jaar opnieuw aanmelden.
Opgave en informatie bij: Nanne van der Meulen, telefoon
543147; e-mail: feestweekcommissie@chello.nl

Feestweek Darts
In samenwerking met horecacentrum
The Point hebben Fokke Visser en
Pieter Bakker, darters van ’t Twaspan
2, besloten om een groot darttoernooi
te organiseren op dinsdag 3 augustus
met als lokatie The Point. Door de
medewerking van diverse sponsors uit
Buitenpost is het gelukt om de kosten
te kunnen dekken en extra prijzengeld ter beschikking te stellen.
Het wordt een goed georganiseerd toernooi met de medewerking
van Ury Bom van de Friese Dartbond. De banen worden verzorgd
door Bert Medema Banen Verhuur met een minimaal aantal van
20 banen. Deze dag is er ook een dartwinkel aanwezig namelijk
Kluitenberg uit Leek, die alles op het gebied van Darts heeft. Er
is een Single- en een Koppeltoernooi en eventueel een damesronde. De te winnen een hoofdprijs voor de Singels is  200,00.

Aanvang is 12.00 uur, inleg is  7,50
Opgave via tel. 0511 541415 of 0511 541580
Het is ook mogelijk om u tussen 10.30 en 11.30 uur aan de zaal op
te geven. Bij mooi weer is er een terras en barbecue.

Sprookjes speurtocht kinderspelen
Tijdens de feestweek is de
dinsdag altijd voor de kinderen. Dit jaar gaan we met zijn
allen een sprookjesspeurtocht
doen, waarbij je onderweg
allemaal bekende sprookjesfiguren tegenkomt. In de
speurtocht hebben we ook
opdrachten gestopt, waarbij
je punten voor je team kunt
verdienen. Na de speurtocht
krijgen we patat en ’s middags
gaan we met zijn allen stoepkrijten voor het Haersmahiem
en staat er op het terrein bij
de Parklaan een springkussen.
Hoewel het vakantie is hopen
we natuurlijk weer op een
grote opkomst. Deze spelen
zijn voor de kinderen van de
lagere school. We beginnen
om 10.00 uur en sluiten af om
14.00 uur. Verzamelen bij de
feesttent aan de Parklaan. Ook
willen we hierbij een oproep
plaatsen voor de ouders om
eventueel mee te lopen, omdat
het lastig zal worden om voor
ieder groepje een vrijwilliger te
vinden. Dus heeft u zin in een
gezellige speurtocht, geeft u
zich dan op. Alvast bedankt en
tot dinsdag 3 augustus!

Programma Feestweek 2004
Woensdag 28 juli

14.30 uur: Start kermis aan de Vaart

Donderdag 29 juli

10.00 uur : Start LAN party
19.00 uur : Opening in de Kerkstraat
Aansluitend start: Straatartiesten festival in de Kerkstraat met o.a
Acrobatiek, Jongleren, Mime, Fakirshow, Straatgoochelaar en
Tablemagiër Lorentini, Demonstratie Skateboarders
en een terras met muziek

Vrijdag 30 juli

14.00 - 16.00 uur: ATB zwemfeest in De Kûpe
16.30 uur: Start rondrit motoren in de Kerkstraat
19.00 uur: Bûtenposter Kampioenschap Buikglijden, terras
en muziek in de Kerkstraat
19.00 uur: Fierljeppen op Sportpark de Swadde

Zaterdag 31 juli

8.00 uur: Fietstoertocht
10.00 uur: Tennistoernooi
10.00 uur: Kaatsen aan de Parklaan
14.00 - 16.00 uur: Start Solex race op de gele Lis
14.00 - 20.00 uur: Muziekfestival en Terras op de Zwanebloem
16.00 uur: Einde LAN party
19.00 uur: Ringrijden op de Halbertsmastraat

Zondag 1 augustus

11.00 uur: Kaatsen aan de Parklaan
11.00 uur: Start vanuit de sporthal over 5 km de gezinswandeltocht
en over 25 km de Bûtenposter Simmer Rintocht

Maandag 2 augustus

10.00 uur: Braderie/Rommelmarkt in de Kerkstraat
19.00 uur: Oriënteringsritten start in The Point

Dinsdag 3 augustus

10.00 - 14.00 uur: Kinderspelen aan de Parklaan
12.00 uur: Open Darttoernooi in The Point
19.00 uur: Bungy Run op de Vaart
LACE in de Feesttent aan de Parklaan

Woensdag 4 augustus

8.00 uur: Grote Jaarmarkt
9.00 uur: 51e Concours Hippique
538 in de Feesttent aan de Parklaan
22.30 uur: Vuurwerk op het ijsbaanterrein

Opbrengst collecte
De collecte welke werd gehouden t.b.v. de Feestweek 2004
heeft ruim  2.800,- opgebracht! Wij danken u voor
uw gulle gift, u heeft ook dit
jaar weer laten zien dat de
feestweek toekomst heeft!
Uiteraard willen wij alle collectanten bedanken voor hun
inzet! Mede dankzij hen zijn
wij er trots op dat wij u het
programma van 2004 aan u
kunnen presenteren.

Hele week:
VrieService Lichtroute
Kermis naast sporthal de Houtmoune

Himmeldei scholen
‘Fontein’ en ‘Lichtbron’
Kinderen van de scholen “De
Lichtbron” en “De Fontein”, hebben dinsdagmiddag 27 april meegedaan met de jaarlijkse schoonmaakactie van Milieuvereniging
Achtkarspelen. Gewapend met
vuilniszakken en handschoenen
hebben ze de omgeving van beide
scholen vrijgemaakt van zwerfvuil.
Kinderen gaven hiermee het goede
voorbeeld! (De foto’s die hiervan
zijn gemaakt, zijn helaas mislukt!
Sorry jongens en meisjes).

Opbrengst collecte
Nationaal Fonds
Kinderhulp

Aanpak van zwerfvuil in de Kerkstraat
Waarschijnlijk heeft u het al gezien, in en om de winkelstraten ziet het er al
weer heel wat netter uit. Na onze oproep in de Binnenste Buitenpost van
april kregen we onder andere een aanbieding van de begeleiders van de
Kringloopwinkel Raderwerk. Zij zien met deze schoonmaakwerkzaamheden wel een geschikte taak weggelegd voor enkele van hun werknemers.
Inmiddels is de daad bij het woord gevoegd en is er onder leiding en met
medewerking van begeleidster mevrouw Masselt alvast begonnen. De
eerste weken zijn op basis van proef. Wij zijn er eigenlijk al van overtuigd
dat het wel zal lukken! In ieder geval willen we de medewerkers van Raderwerk eerst hartelijk dank zeggen voor hun inzet. De personen die ook
nog gereageerd hebben op de oproep in onze dorpskrant, hartelijk dank!.
We kunnen hierbij dus melden dat we voorlopig geslaagd zijn met het
vinden van schoonmakers.
Namens de BUVO: Frans Kok, en Plaatselijk Belang: Jelly Nijboer.
Kringloopwinkel Raderwerk is gevestigd aan de Edisonstraat 3 en is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, zaterdags
van 10.00 tot 16.00 uur. Bruikbare artikelen worden gratis bij u afgehaald.
Telefoonnummer 540561 of 544808

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, die
gehouden is in de week van 26
april 2004 tot en met 1 mei 2004,
heeft in Buitenpost Euro 1.778,55
opgebracht.
Het ingezamelde geld is bestemd
voor kinderen in Nederland die,
meestal door problemen thuis te
maken krijgen met jeugdhulpverlening. Kinderhulp financiert met
de opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een schommel bij het
kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, of
een weekje kamperen. Met deze
extra’s brengt het Nationaal Fonds
Kinderhulp wat kleur in het leven
van kinderen in Nederland die
het in hun leven niet gemakkelijk
hebben.Collectanten en gevers:
Hartelijk dank!

Ondernemen in Buitenpost: werken aan de toekomst
Slager Jan van der Bijl vat het eenvoudig samen:
“wij ondernemers willen wel”. Als het gaat om nieuwe ontwikkelingen in het winkelcentrum van Buitenpost, is men het ook eens over een belangrijke
voorwaarde: de derde fase van winkelcentrum en
de realisatie van de rondweg. Jan Lammerts van
Woninginrichting Wiersma verwoordt het zo: “ons
centrum kan zeker meer uitstraling gebruiken,
maar we werken er hard aan. Vergeet niet dat we
in sommige opzichten een achterstand hebben van
20 jaar, en het valt niet mee om dat nu in een korte
tijd weer bij te spijkeren”.
Toch is het dominerende negatieve beeld over de
Buitenposter niet terug te leiden naar de feiten.
Met een winkelbestand van bijna 50 zaken, doet
ons dorp het niet slecht. Uit het onderzoek van
de MKB van eind jaren negentig blijkt ook dat het
winkelend publiek tevreden is met de klantvriendelijkheid van de meeste ondernemers. Samengevat
was ook een conclusie: “het meeste van wat je
nodig hebt, kun je hier gewoon en goed krijgen”.
Jan van der Bijl merkt daarbij op: “en er is hier toch
ook markt voor speciaalzaken. Als keurslager weet
ik hier best mijn brood te verdienen; er zijn ook
twee warme bakkers, twee woon-centra, een grote
sportwinkel, een speelgoedzaak en diverse anderen. Ik merk het ook in mijn eigen bedrijf dat we in
verschillende opzichten best wel een regio-functie
hebben.” We hebben dus al het nodige te bieden.
Maar de kous is voor de BUVO daarmee niet af. De
middenstandsvereniging heeft al regelmatig te
kennen gegeven dat er beslist het één en ander
moet gaan gebeuren. En dan het liefst ook nog
morgen. Juwelier Frans Kok zegt daarover: “het
is nu echt tijd om spijkers met koppen te slaan.
Nijenstein moet een goede invulling krijgen, en de
derde fase (het gebied tussen Nijenstein en Super
de Boer) moet met spoed aanbesteedt worden. Er
is al veel gepraat, maar er gebeurt nog steeds te
weinig. Ik vind dat de gemeente in dat opzicht best
wat zakelijker en flexibeler mag worden”. Jan van
der Bijl stelt het nog scherper: “was het twee jaar
terug nog kwart voor twaalf, dan is het nu vijf voor
twaalf. De opwaardering van ons centrum moet
nu plaatsvinden, willen we als winkelcentrum de
komende jaren mee blijven doen.” De trage ontwikkelingen en onzekerheden rondom de geplande

rondweg aan de zuid-oostkant van ons dorp, zijn
een doorn in het oog. Wil het centrum echt kans
krijgen dan moet het plan doorgaan. Met minder
verkeersdruk langs de Voorstraat, kunnen de
noord- en zuidkant van de verkeersader meer een
eenheid worden, kan een nieuwe straatinrichting
compleet worden aangepakt en wordt het hele centrum een stuk winkelvriendelijker.”
De gemeente is vaak kop van jut in dit verhaal.
Maar ook hier is een omslag te bemerken in de
mentaliteit van de ondernemers. Jan Lammerts:
“vroeger hadden wij toch te veel de insteek van:
een ander moet het doen. De laatste jaren zijn wij
veel meer het belang van het eigen initiatief in gaan
zien, en nemen nu steeds meer het voortouw. De
gemeente is daarbij een goede gesprekspartner”.
De wens om meer als een zelfstandige eenheid te
willen functioneren is terug te vinden in het ondernemersblad ‘Ondernemend Achtkarspelen’ van de
gemeente Achtkarspelen. Voorzitter Janny Veenstra van de BUVO: “het blad is voor ons een succes.
Het heeft een echte trekkersfunctie voor ondernemers in Achtkarspelen. Ook tijdens onze eigen
ledenvergaderingen zijn al verschillende zaken
besproken die wijzen op een andere aanpak door
de ondernemers hier in Buitenpost; zonder dat we
ons alleen afhankelijk laten maken van eventuele
toekomstige ontwikkelingen. In het centrum van
Buitenpost is ook heel wat mogelijk zonder dat de
rondweg of de derde fase voltooid is. En besef dat
er al verschillende dingen gebeurd zijn: bijvoorbeeld de parkeerplaats tegenover de Henk ter Hoor
is voor ons centrum een grote aanwinst”.
Ook plaatselijke politici roeren zich steeds meer
over de slepende kwestie. Het Friesch Dagblad van
14 mei meldde dat PvdA-raadslid Jolle Kronenburg
de gemeente oproept tot meer actie. “Simpel gezegd is onze oproep ‘opknappen die hap’ als het om
het centrum van Buitenpost gaat”, legt Kronenburg
uit, “en voor onze fractie is het zeker iets waar we
bovenop willen blijven zitten”. De komende maanden worden belangrijk. Komt er nu eindelijk een
uitbater van Nijenstein? Lukt het om de planning
van de rondweg om te zetten in realiteit? Zal de
gemeenteraad de onvrede oppikken, en in acties
omzetten? Als redactie van dit blad blijven wij het
nieuws op de voet volgen.
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Tuin(be)leven
Tuinplezier
en kruidenfestival

Wat genieten we van onze tuin. De zachte winter en de mooie
dagen in april doen de planten de grond uit schieten. Zo ook het
onkruid, waaronder de brandnetels. Gewapend met handschoenen
is al menigeen de tuin ingerend om die prikkende ondingen uit de
weg te ruimen. Misschien weet u het niet, maar dat onkruid is zo
gek nog niet. Zonder hen deze zomer geen vlinders in uw tuin, want
de brandnetel is voor rupsen onontbeerlijk. Maar ook de mens kan
profijt van de plant hebben. Het is rijk aan vitamine c en stimuleert de klieren van de spijsverteringsorganen. Ik kan me voorstellen dat u nu niet meteen de tuin inrent en een hap neemt. Toch is
het bijna zo eenvoudig om de brandnetel te nuttigen. Wanneer u
de jonge blaadjes van de stelen haalt en in heet water laat trekken
kunt u het vocht als thee drinken. De smaak is even wennen, maar
dat is eigenlijk met alles zo wat goed voor ons is. Wilt u er een meer
culinair tintje aan geven, dan kunt u de blaadjes ook met wat zout
gaar koken, fijnhakken en dan met wat boter stoven. Door toevoeging aan het kooknat van dille, eventueel aardappelschijfjes en
binding met bloem kunt u genieten van een heerlijke soep. Zo zijn
er tal van onkruiden en gewone kruiden die onze kookkunst kunnen
verrrijken. Tijdens het Kruidenfestival kunt u bij ons terecht voor
diverse keukenkruiden, geneeskruiden en andere kruidachtigen.
Kruidenfestival met workshops en lezingen
U heeft in de vorige editie van dit blad al iets kunnen lezen over
het Kruidenfestival. Graag brengen we u op de hoogte van het programma, zodat u zich nog aan kunt melden.
Hemelvaartsdag
10.30 uur -- workshop ‘plantensteun vlechten’, de deelnemers krijgen een introductie in het vlechten van wilgentenen en maken een
klimsteun voor planten. De workshop duurt ongeveer 2 uur. Deze
workshop wordt ‘s middags nogmaals gegeven om 13.30 uur.
10.30 uur -- workshop ‘beplantingsplan maken’.
Hierin komen grondsoort, onderhoud, opbouw van een border en
gebruik van kleur en vorm van blad en bloem aan bod.
13.30- 15.30 uur -- lezing/workshop bijenteelt, de Imkervereniging
Kollumerland geeft informatie over bijenteelt met ondersteuning
van dia’s. Tevens gaat u naar de bijenkasten in de vlindertuin en bij
voldoende belangstelling kunt u zelf een honingraampje maken.
14.00 uur -- een rondleiding door de tuinen is op deze dag ook
mogelijk. De gids start om 14.00 uur en zal onder andere aandacht
besteden aan de kruiden in de keukenkruidentuin.
Pinksteren
30 mei
13.30 uur -- workshop Tuin- en plantenfotografie, (niet geschikt
voor digitale camera’s), duurt tot ongeveer 15.30 uur.
31 mei
10.00 uur -- workshop ‘eendenkorf van wilgentenen vlechten’, deze
workshop duurt de hele dag en zal al om 10.00 uur (voor de openingstijd van De Kruidhof) beginnen tot ongeveer 16.30 uur. Koffie,
thee en een lunch worden verzorgd. Er is beperkt plaats!
13.30 - 15.30 uur -- workshop ‘beplantingsplan maken’
14.00 uur -- lezing over geneeskruiden met aansluitend een rondleiding; deze duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.
Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met De Kruidhof op telefoonnummer 0511-541253

...de keukenkruidentuin... (foto: Peter Ferro)

Geëerd
Lintjes regen, gespeld op rever
In de samenleving verdienstelijk verdiend
Diverse publieke functies als expert
Gesteund door vrouw en vriend
Beiden in de Orde van Oranje verheven
Als lid en ridder ’t lijkt “om het even”
W.J.Ausma en T. de Haan verbonden
Bij Koninklijk Besluit plaatsgevonden
Zwevend : op naar Brandenburg nest
Zwart wit in paren snavelrood getest
Groet uit verre landen; signaal van leven
Oude natuur tijden gaan herleven
Drieduizend kilometer pedaleert Piet Kapenga
Hulp, sponsor, grootste hopper te Wolvega
Multi functioneel centrum: een dorp ver gelegen
Met tent langs , de 18 fietsend over ’s Heren wegen.
PEVADKO
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Christinastraat 1
tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl
tel. tweewielers: 0511-543611
www.vb-tweewielers.nl
�������������������

22 mei - WRD-Dance Party
tijdens EK-voetbal
groot scherm!

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Op het spoor van kunst
Zaterdag 5 juni, van 11.00 tot 17.00 uur, zetten kunstenaars uit Buitenpost
en omgeving de deuren open om hun creaties aan u te laten zien. Het is een
boeiende tocht met veel variatie. Zo zijn er aquarellen, acryl- en olieverfschilderijen, beelden, sieraden, karakterpoppen en textiel vormgevingsstukken. De route gaat langs Augustinusga, Buitenpost en Kollum. Er zijn
dan ook drie startpunten:
1. Wouddijk 4 in Kollum (aan de Lauwersmeerweg)
2. West 7a in Augustinusga
3. It Koartling aan de Schoolstraat 31 in Buitenpost
De deelnemers zijn te herkennen aan een vlag en het bordje ‘Kunstroute’.
Bij de startplaatsen zijn routebeschrijvingen te verkrijgen. Tegen een kleine
vergoeding kunt u daar ook koffie of thee krijgen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met H. Velvis, telefoon
0511-541027.

Terugblik op de activiteiten
Het Behouden Huis zette in oktober 2003 het
seizoen in met een huisconcert. De Bulgaarse
violiste Veselina Manikova, aan de piano begeleid door Dyana Koleva, eveneens uit Bulgarije,
speelde klassieke werken voor een aandachtig
publiek. In december was er een kerstvertelling
door Peter van Pagee in de sfeervolle zaal van
Fogelsanghstate. Hij droeg o.a. de bekende christmas-carol Scrooge en
Marley van Dickens voor. Een betere omgeving om kerstverhalen te vertellen zal niet gemakkelijk gevonden worden. Zoals ieder jaar was er een
tentoonstelling in het gemeentehuis. Deze keer exposeerde Evert Meilink,
kunstschilder in Buitenpost, met schilderijen van kraaien. In maart 2004
bespeelde Eeuwe Zijlstra het van Damorgel van de Hervormde Kerk. Op
een fijnzinnige manier vertolkte hij oude en moderne werken, die allemaal
te maken hadden met de lijdenstijd.
Het Behouden Huis zet zijn activiteiten voort in het najaar. Op 30 oktober
zal het Fries Kamerorkest een concert geven in de Hervormde Kerk.

Uitvoering M.A.A.S.
Wie heeft er zin in een korte tropische vakantie? Dat kan op 5 juni
bij gymnastiekvereniging M.A.A.S.
Ons thema voor de 2 jaarlijkse
uitvoering is, Zon, Zee en Zand.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om dit festijn met ons mee te
beleven. Leiding en leden zijn erg
druk aan het oefenen om er een
fantastische vakantie van te maken.
De happening zal plaatsvinden in
sporthal de Houtmoune op zaterdag 5 juni 2004 vanaf 19.00 uur.

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en
ons gemakkelijk !
Let op de
kopij-inleverdatum:
maandag 7 juni.
Het blad verschijnt in
week 26.
Houdt u daar ook
rekening mee?

Het gebouw met de pilaren aan de Voorstraat
Wie tegenwoordig langs het
pand Voorstraat nr. 26 komt,
zal het opvallen dat dit gebouw
in de steigers staat en dat
er druk gewerkt wordt aan
grondig onderhoud, renovatie en restauratie. Momenteel
zijn hier gehuisvest Kapsalon
Johan, Schoonheidssalon Reflection en Werktijd BV van
FlexKeur-uitzendbureaus. De
eigenaresse van Schoonheidssalon Reflection woont samen
met haar gezin op de bovenverdieping. Dit gebouw is één
van de heel weinig historische
panden in Buitenpost en heeft
ongetwijfeld een zekere voorname uitstraling. Het is dan ook
toe te juichen dat de eigenaar
aan een dergelijk bouwwerk
de nodige zorg besteedt en op
deze manier wordt bereikt dat
het nog een hele reeks jaren in
stand kan blijven en een sieraad is voor het dorp.
Het pand heeft een rijke geschiedenis en voor het begin
moeten we 178 jaar terug in
de tijd. Op 10 oktober 1826
besloot de grietenijraad van
Achtkarspelen een nieuw grietenijhuis (gemeentehuis) te
bouwen, “aangezien het herstel
van het oude grietenijhuis, dat
van 1685 dateert, te veel zal
kosten”. Een half jaar later
volgde de aanbesteding en na

veel moeite kreeg het grietenijbestuur uit Leeuwarden
toestemming om f. 4600, - voor
de bouw te besteden. Een heel
bedrag voor die tijd. Vergeleken
met het huidige gemeentehuis,
was dit gebouw maar een heel
bescheiden geval. In oude
stukken valt te lezen dat het
bestond uit: “twee benedenkamers, de eene bestemd voor
de grietenijraad en de ander
voor de secretarie met nog eene
achterkamer voor de bewoners
en verder eenige gerieflijkheden
zonder meer”. Jurjen Jacobs
Dijkstra, meester timmerman
te Buitenpost, was de bouwmeester. Het resultaat mocht
er zijn. Helemaal nieuw was
het pand in 1827 niet, want
het oude grietenijhuis, in voorgaande eeuwen het rechthuis
genoemd, stond op dezelfde
plaats. Het voorste deel werd
afgebroken en herbouwd. Het
oude (achterste) gedeelte was
een kroeg ‘De Engel’. Een bepaalde periode woonde hier ook
het gezin van de plaatselijke
veldwachter. Zijn vrouw bediende de klanten in het café.
Dorstige gemeenteambtenaren
en raadsleden hoefden dus niet
ver te lopen om hun dorst te
lessen.
In 1856 kwam er een bovenverdieping op het gebouw, omdat

men gebrek aan ruimte had.
Weer ongeveer 30 jaar later, zo
rond 1886, zat men met hetzelfde probleem en de kosten
van uitbreiding werden geschat
op f. 7000, -. Hier werd in de
gemeenteraad nogal tegenaan
gehikt. Er gingen stemmen op
om een nieuw gemeentehuis te
bouwen en dan niet in Buitenpost, maar op een lokatie in het
centrum van de gemeente. Gedacht werd aan Augustinusga
en Drogeham. Het kwam tot
een voorstel en met 8 tegen 7
stemmen werd besloten om het
gemeentehuis in Buitenpost te
laten blijven.
In 1892 besloot men het
gebouw ‘Nijenstein’ aan te
kopen en dit te bestemmen als
gemeentehuis. Het gebouw met
de pilaren werd nu postkantoor
en zou dit vele jaren blijven.
Een bekende postkantoorhouder uit die tijd was de heer
W. Nuver. Het gebouw staat
verder nog bekend onder de
naam ‘Gerbozalen’. Dit kwam
omdat Gerrit Noordhof en
Bonne IJlstra destijds eigenaar
van het pand werden. Nadien
heeft het pand nog vele bestemmingen gehad, zoals vergaderlokaal, en winkels zoals een
groenteboer en een opticien.
(Tekst: Dirk R. Wildeboer)
...de Voorstraat rond 1900...

Uit in Buitenpost

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

Periode: 22 mei tot en met 21 juni
Activiteiten
Van 13 mei tot en met 25 juni 2004: openingsuren van het gemeentehuis; hal van
het gemeentehuis aan het Stationsplein; expositie Hotze de Jong en Chris de Bruin,
bestaande uit een aantal stenen beelden.
22 mei: It Twaspan; WKD Dance Party. DJ Syb tean
Hemelvaartsdag en Pinksteren: Kruidenfestival van De Kruidhof
Woensdag 2 juni: 17.45 uur – vanaf 17.00 uur welkom; Inloopmaaltijd in de
Fonteinkerk
Voor de andere activiteiten in Buitenpost in deze periode,
zie de diverse artikelen in dit blad.

4 Mei - Nationale Herdenking
Het is dinsdag 4 mei. Tegen acht uur ‘s avonds zijn velen bijeengekomen op
het grasveld rond het monument bij de Nederlands Hervormde Kerk. Midden op het veld zitten muzikanten van Concordia te spelen, leden van de
Scouting-groep hebben zich opgesteld bij de drie vlaggenmasten waar de
Nederlandse, Friese en de vlag van de Gemeente Achtkarspelen halfstok
zijn gehesen. Hiervoor is een korte bijeenkomst geweest in de Fonteinkerk
aan de Achkant om de gevallenen in oorlogen te herdenken die, waar en
wanneer dan ook, hun levens hebben gegeven voor de vrijheid die wij nu al
zestig jaar in Nederland hebben. Er is een kaars ontstoken, voor hen allen,
er zijn gedichten gelezen, liederen gezongen en een korte overdenking
uitgesproken. Er is gebeden voor vrede. Daarna zijn de aanwezigen in
stilte op weg gegaan naar het monument. Onderweg sloten nog velen zich
hierbij aan. De stille tocht ging via de hoofdingang van Haersmahiem. Om
de bewoners er bij te betrekken werd hier enkele ogenblikken stilgestaan.
Bij het monument worden door leerlingen van de drie basisscholen uit ons
dorp gedichten voorgelezen. Even voor achten klinkt tromgeroffel op een
omfloerste trom. Als de torenklok aan zijn acht slagen begint, wordt twee
minuten stilte gehouden. Hierna laat een muzikante van Concordia het
indrukwekkende ‘Last Post’ horen, waarna gezamenlijk nog een tweetal
coupletten van het Wilhelmus worden gezongen. Tenslotte volgt het bloemen défilé waarbij de aanwezigen bloemen, soms ook een enkele roos, bij
het monument neerleggen. Gezien het aantal deelnemers kunnen we stellen dat deze herdenking nog steeds een plaats in ons dorpsleven inneemt.
Namens het 4-mei comité willen we graag iedereen bedanken die belangeloos heeft meegewerkt om alles te doen slagen, zowel de bijeenkomst in
de Fonteinkerk als de plechtigheid bij het monument. Speciaal zou ik willen
noemen de kinderen van de drie basisscholen, de leden van de Scoutinggroep, Concordia en Bumata, Hoekstra/Zandstra geluidsinstallatie en de
gemeente, die er onder andere voor gezorgd heeft dat het monument er
spic-en-span bijstond.
namens het 4-mei-comité, Sytze Harders

Malletband en Majorette-korps Bumata
Op zaterdag 20 maart gingen onze majorettes naar het majorette-concours
in Damwoude. Sieta de Haas en Alien Veenstra deden hier voor de eerste
keer hun duo-show. Ze behaalden hiermee een eerste prijs. De groep majorettes deed mee aan kleine groepen en behaalden een tweede prijs. Op
24 april ging de majorettegroep naar het twirl-concours in Emmeloord, ze
behaalden hier een tweede prijs.
Hieronder een overzicht van de activiteiten van Bumata voor het komend
seizoen, voorzover bekend.
5 juni - Bumata doet mee aan de streetparade in Dokkum
19 juni - Bondsconcours in Dokkum
28 augustus - optreden in Six Flags
11 september - optreden bij de Simke Kloosterman wandeltocht in Twijzel
18 september - muziekfestival in Kootstertille
16 oktober - concert met malletband Diever in Diever
Op 30 april, Koninginnedag, hebben we opgetreden in de Kerkstraat in
Buitenpost en hebt u kunnen zien dat we dringend nieuwe leden nodig
hebben, zowel bij de majorettes als bij de malletband. We willen graag
beginnen met een hele nieuwe jeugdgroep majorettes vanaf 5 jaar. Bij de
malletband zijn mensen welkom vanaf 7 jaar voor trommel, xylofoon en marimba. Het zou mooi zijn als we ook hier met een hele groep jeugd zouden
kunnen beginnen. We zouden nu ook graag ervaren spelers bij onze malletband willen hebben. Op het moment is het zo als er iemand verhinderd
is we al niet meer kunnen optreden omdat er dan muziekpartijen wegvallen en een stuk niet meer gespeeld kan worden. Zo moeten we soms op
het laatste moment ons optreden niet door laten gaan. Als je nog niet een
instrument kunt bespelen, krijg je bij ons de opleiding voor het te bespelen
instrument. Muziek maken is een mooie ontspanning voor oud en jong. Het
instrumentarium en de uniformen zijn van de vereniging en hoef je dus niet
zelf te kopen. Wil je graag iets met muziek doen, kom dan eens vrijblijvend
langs in ons gebouw op sportpark ‘de Swadde’ aan de Jeltingalaan. Dinsdags: malletband van 19.30-21.30 uur, donderdags majorettes van 18.4520.30 uur. De lessen voor leerlingen bij de malletband worden voor 19.30
uur gegeven op dinsdagavond. Voor verdere inlichtingen kunt u bellen naar:
543041 of 543354.
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Vooruitblik Cursuswerk

Sociaal-Cultureel Werk
‘It Koartling’
Schoolstraat 31 9285 NE Buitenpost
telefoon 0511 541214

De cursussen van het seizoen 2003-2004 zitten er weer op. Alle
cursussen werden goed bezocht, dus we kunnen terugkijken met
een tevreden gevoel. De werkgroep heeft het programma van 20042005 al weer rond. Om u een idee te geven van hetgeen we na de
zomervakantie aan gaan bieden, noemen we alvast enkele onderdelen:
- Keramiek, - Quilten, - Tekenen en Schilderen, - Aquarelleren,
- Luisteren naar muziek, - Edelsmeden, - verschillende workshops,
waaronder Sieraden Maken en Tuindecoraties.
In onze ogen voor ieder wat wils. In de Binnenste Buiten van augustus krijgt u een uitvoerige beschrijving van alle cursussen. De cursusleiding is op 4 september tijdens ons ‘Open Huis’ van 13.30 tot
16.30 uur aanwezig.

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

Kinderwerk-programma
Woensdagmiddag 26 mei

Tekenen en/of schilderen voor jongeren

vertrek om half twee; kosten:  0,50
naar de biologische boerderij in Drogeham
voor alle groepen

Bij voldoende belangstelling willen wij ook graag
een teken- of schildercursus voor jongeren vanaf
9 jaar aanbieden. De inhoud van de cursus is mee
afhankelijk van de wensen van de deelnemers. De
lessen staan gepland op de late woensdagmiddag
van half vier tot half zes. Het is onze bedoeling
om op 29 september te kunnen starten. De kos-

Far Beyond,
popband met Buitenposter roots
Far Beyond is een Fries-Groningse popgroep,
bestaande uit vier leden: Gjalt Gjaltema
(zang),
Sipko Postma (basgitaar), Marc
Zijlstra (gitaar) en Berend Walda (drums).
(Hielke Jan Ellens is de pr-man en geluidstechnicus is Erik Brantsma.) Een aantal
leden is geboren en getogen Buitenposter.
De hier nu nog wonende basgitarist Sipko
Postma wilde mij voor dit interview wel te
woord staan.

momenteel onze voornaamste inspiratiebron.
Onze muziek heeft een serieuze ondertoon.
We hebben gelukkig een eigen studio. Geluiddicht
en met alles erop en eraan. Wat we verdienen,
zetten we meestal weer om in apparatuur. Er blijft
weinig over!
Buitenposter wortels
Sipko is een echte Buitenposter muzikant. “Mijn
roots liggen hier, ik ben hier begonnen. Met
tien, elf jaar kwam ik al op het Koartling, in de

Far Beyond werd opgericht in 1995 en kreeg geleidelijk aan veel succes. De groep fans groeide,
er werden twee mini-cd’s gemaakt, er waren veel
optredens, onder andere in theater Romein en op
festivals en behalve op locale was de band zelfs
op de landelijke radio regelmatig te beluisteren.
Toen bleef het lang stil, althans voor de buitenwacht. Het duurde tot 2003 voor er een nieuwe
cd kon worden gepresenteerd: ‘Agony’. Een volledige cd dit keer, met 13 Engelstalige nummers.
In oktober werd het eerste exemplaar van de cd
overhandigd door de bekende schrijver/muzikant
Meindert Talma, tijdens een feestelijke presentatie
in The Point in Buitenpost, compleet met multimediashow.
Lange stilte
Het publiek was enthousiast, de band was blij
‘weer terug’ te zijn. Vanwaar dat lange stilzijn?
Sipko: “Bij de vorige cd’s hadden we veel optredens. De druk was groot. Onze toenmalige gitarist
wilde niets liever, hij wilde graag voor 100% met
de muziek bezig zijn, maar voor de anderen was
het toch meer een hobby. Hij is toen uit de band
gestapt en is als profmuzikant zijn eigen weg
gegaan. Wij moesten toen een nieuwe gitarist
zoeken en daarna inwerken, er moesten nieuwe
nummers geschreven worden, dan nog de tryouts. Al met al zijn we voor dit album wel een jaar
bezig geweest met opnemen. Niet fulltime, want
we hebben allemaal een baan buiten de muziek.”
Loop je niet de kans dat je publiek je een beetje
vergeet als je zolang buiten beeld blijft? Sipko:
“Ja, dat wel, maar we hebben een eigen groep
trouwe fans en die houden via het internet wel
contact. Ze vragen hoe het gaat en af en toe
zetten we een demo op het net om te laten beluisteren. We zoeken vooral locale bekendheid.
We treden op in de omgeving, vooral op festivals
(Kaaspop in Kollum, Strandpop in Oostmahorn)
en proberen een podium te krijgen bij de locale
radiozenders. ‘Agony’ wordt nu al gedraaid op
KinKfm, in Popskuorre van Radio Fryslân en op
Radio Mercurius. Er zijn al een paar honderd cd’s
verkocht! KinKfm is trouwens landelijk, via de kabel te beluisteren. Het is een alternatieve zender
met een groot publiek. Voor ons een hele eer om
daar gedraaid te worden!
Populaire rock
Onze muziek zou je kunnen omschrijven als een
soort populaire rock. Het is voor iedereen toegankelijke muziek, heel herkenbaar. Niet zoals ‘Idols’,
maar meer in de sfeer van Lowlands en Pinkpop.
We schrijven alle nummers zelf. De tekst komt
meestal van Gjalt of mij en met zijn vieren samen
maken we al improviserend de muziek. Het zijn
geen simpele liefdesliedjes, het gaat ergens over,
je moet erover nadenken. De maatschappij vormt

ten van de 10 lessen bedragen 50 euro, inclusief
het materiaal! Verdere informatie kun je op de
cursusmarkt krijgen of bij Jettie Kronenburg,
telefoon 0511-542024. Willen degenen die zich
vorig seizoen al opgegeven hebben, zich alsnog
weer melden.

Voortgang Skatebaan-project
De komende tijd kunt u de skaters verschillende malen tegenkomen. In
samenwerking met Stichting Welzijn het Achtkant en Plaatselijk Belang
wordt de komende maanden actie ondernomen om de skatebaan op niet
al te lange termijn te realiseren. Een plek is uitgezocht (aan de Kuipersweg), en na goedkeuring door het college van B&W zal een info-avond
voor buurtbewoners waarschijnlijk in juni plaatsvinden. Om de plek van
extra skate-meubilair te kunnen voorzien zullen de skaters verschillende
acties ondernemen om dit te kunnen financieren. Zo wordt door de skaters
gebruik gemaakt van de Mars-Fund-Raise (verkoop van snoepgoed), en
wordt er een benefietconcert en een sponsor-skate-run georganiseerd.
Bovendien zullen ze tijdens de feestweek, tijdens het straatartiesten-festival, laten zien waar het bij de sport skaten om draait. U wordt de komende
maanden hierover verder geïnformeerd.
Beste lezer,
we zijn blij met de vele inzendingen die we kregen op de prijspuzzel van april.
We kregen ook leuke reacties die we u niet willen onthouden: J. F. : “Ik vind het
knap om zo’n puzzel te maken!”, T. v/d H. schreef: “De Binnenste Buiten is een
heel fijn gezellig blad. Houden zo!!!!” en T. S. : “Yn myn Bûtenposter krante, de
´Binnenste B.post´ stiene ta no ta allinne mar prima, beslist gjin moeilike puzzels. Untspannend. Ek de krante lest maklik, fan A-Z. De ûnderwerpen intressant en boeie. “ Heeft u ook opmerkingen naar aanleiding van de puzzel of een
andere rubriek/artikel aarzel dan niet om het ons te laten weten.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van 10 euro. Deze
prijs wordt ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing
tevoorschijn komt. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de
kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 11 juni.

popbunker en de jeugdsoos. Later zat ik op het
Lauwerscollege in de schoolband en ik ben sindsdien altijd muziek blijven maken. Het was toen,
in de jaren tachtig, een geweldige tijd voor de
popcultuur. Van heinde en verre kwam men naar
Buitenpost, want het Koartling was echt een poppodium. Er werd veel georganiseerd, ook met echt
bekende bands. Helaas is dat onder andere door
overlast van zich misdragende bezoekers in elkaar
gedonderd. Het is sowieso ontzettend moeilijk geworden voor popgroepen. Vroeger had je overal
een jeugdcentrum, waar iedereen kwam. Je kon
overal terecht, je kon in elke kroeg spelen. Door
het instellen van de Hinderwetvergunning is dat
afgelopen en wordt de popcultuur naar de sodemieter geholpen. Het heet nu geluidsoverlast.
De mensen willen het risico niet meer lopen. Er
zijn nu eigenlijk alleen nog poppodia in Drachten, Sneek en Heerenveen. Gelukkig heeft het
Koartling weer plannen voor het komende jaar: ze
willen het pand goed gaan isoleren en weer een
paar keer iets organiseren.”
Toekomst van de band
Voor de toekomst denkt Far Beyond toch voorzichtig aan een introductie op de televisie. Want alleen
radio is niet voldoende voor een echte doorbraak:
televisie is ‘alles’. De band gaat deze zomer dan
ook een videoclip opnemen. Wie weet is TMF geinteresseerd! Verder schrijven ze zich in voor het
festival ‘Liet’ in Leeuwarden, in oktober, met een
Friestalig nummer. Sipko: “We willen het gewoon
eens proberen. Ik vind Nederlands niet zo mooi
om in te schrijven, Engels is veel makkelijker. Dat
klinkt warmer en loopt lekkerder. Het Fries heeft
dat ook. De titel van het liedje is nog geheim!”
De band werkt al weer druk aan nummers voor
een nieuwe cd, er zijn een á twee optredens in de
maand: Far Beyond zit zeker niet stil!
(tekst: Ineke Mooijweer)
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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.

ANKERGAT
POSTZEGEL
DEKENKIST
WEERKAATSEN
KLANKBORD
BRANDSCHOON
STRAALJAGER
OMARMEN

DAGTAAK
UITSPRAAK
KEUKENDOEK
BRANDLADDER
PRUIMTABAK
FABRICEREN
CENTIMETER
UITLEG

INTREKKEN
BLAFFEN
PRIKKELHOEST
ELLENDIG
WINKELHAAK
LEUGENAAR
FOTOCAMERA

Oplossing prijspuzzel april
De puzzel in het aprilnummer heeft 53 (!) correcte inzendingen opgeleverd. De
oplossing luidde: BAKKERIJ GOUMA. De winnaar is W.E. Top-Franken, De Zeilen
52, Buitenpost. Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van
deze prijspuzzel.

Open Huis bij Keurslagerij van der Bijl op 25 mei

- Magazijnopruiming!-

50% korting
o.a. Lego, Barbie, Action Man
en nog vele andere produkten

“Ik heb regelmatig de vraag van klanten gekregen hoe het nou in een zaak als de onze reilt en zeilt. Zoiets onthoudt
je en besloten Geertje en ik om daarmee iets te doen. Samen met de keurslager-organisatie waar ik bij aangesloten ben, hebben wij nou voor de eerste keer een ‘open huis’ georganiseerd. De doelstelling is dus om de mensen
gewoon eens even rond te laten kijken in ons hele bedrijf. De gasten kunnen hun portemonnee thuislaten, want ze
zijn vrij om overal in de zaak rond te kijken, te vragen en te proeven van wat wij hier allemaal maken, zonder iets
te hoeven kopen”, vertelt Jan van der Bijl. De slagerij bestaat ondertussen alweer 8 jaar, en naast Jan en Geertje
van der Bijl werken er vijf andere krachten in de zaak. “Ik had trouwens hier best zelf willen slachten, maar dat
kon helaas niet toen we met de zaak begonnen, maar voor de rest zijn wij gewoon een
all-round slagerij. Tijdens het open huis zal
van alles zijn te proeven uit ons assortiment,
maar we geven met name veel aandacht
aan de barbecue. Achter de winkel kan men
gezellig zitten, en proeven van verschillende
soorten vlees, sausen en marinades, die door
een speciaal aanwezige kok toebereid zijn.
Daarnaast wordt in de slagerij gedemonstreerd hoe we onze vleesprodukten maken,
mag men sommige dingen zelf ook eens
proberen, en kunnen kinderen hun eigen
salades opmaken. Bijzonder is ook dat men
kennis kan maken met verschillende wijnen
en roomijs, zaken die je misschien niet onmiddellijk bij een slagerij verwacht, maar wel
naadloos aansluiten bij wat wij verkopen”.
Van 15.00 tot 19.00 uur bent u van harte
welkom in de winkel aan de Kerkstraat.

Nieuw APK-keuringsstation op het industrieterrein
Na 10 jaar een shovelverhuurbedrijf gehad te hebben in Kollum werd het tijd voor nog een nieuwe uitdaging. In
Buitenpost vond de heer Meetsma de oppervlakte die hij nodig had aan de Edisonstraat in Buitenpost. “ Omdat ik
in Kollum woon wil ik dicht bij huis blijven en Buitenpost is een mooie lokatie”. Ruim twee weken geleden opende
hij een keuringsstation en over ongeveer twee weken wordt ook een start gemaakt met de in - en verkoop van
auto’s. Het shovelverhuurbedrijf is mee over gegaan.
Twee vrachtauto’s met drie shovels rijden door het hele
land en vooral veel in Duitsland. “Het mooie van ons
keuringsstation is dat de mensen ook een brug kunnen
huren om zelf aan hun auto te sleutelen. Mochten er
nieuwe onderdelen nodig zijn, dan kunnen we gelijk in
de computer zien wat de prijzen daarvan zijn”. Iedereen
kan hier terecht voor een autokeuring voor alle merken
en voor zowel diesel, benzine en gas. “Dit keuringsstation is de eerste van de olieleverancier die aan Texaco
levert en staat los van de Texaco pompstations in ons
dorp”, deelt Meetsma mee. Jurjen de Haan runt het
keuringsstation en is keurmeester APK 1 en 2 en wordt
bijgestaan door twee oproepkrachten. (foto: redactie)

Enitor breidt opnieuw uit

Modique, een nieuwe start - een frisse kijk
De naam Modique is een combinatie van ‘mode’ en ‘boetiek’. Een sjieke naam die een hele mode-collectie omvat. Vier jaar geleden is Gerrie Posthumus met een zaak begonnen aan de Voorstraat. Nu kreeg ze de kans om
te verhuizen naar de Kerkstraat. Op 20 april opende haar nieuwe zaak. “ We hebben meer oppervlakte, het pand
is wel twee keer zo groot als wat we hadden. Dit nieuwe pand is veel ruimer en lichter en ligt centraal gelegen.
De uitstraling is nu wat minder klassiek”, zegt Gerrie. “ De collectie is niet groter geworden maar we hebben nu
meer ruimte om het te etaleren. In onze vorige zaak lag het veel opgevouwen wegens ruimtegebrek. Dit pand
aan de Kerkstraat kwam vrij en dit was een kans die ik met beide handen aan moest grijpen anders kwam er een
ander in.” Het nieuwe pand heeft een volwassener uitstraling. Iedereen loopt nu makkelijker naar binnen . Men
kan nu wat onpersoonlijker rondsnuffelen. We proberen de mensen een goede service te verlenen en aandacht
te schenken. Veel oudere mensen weten onze winkel ook te vinden. Vaak komen er dochters kleren voor hun
moeders halen , die we dan in goed vertrouwen meegeven zodat er thuis gekozen en gepast kan worden. Ook
kom ik wel op afspraak met kleren bij de mensen thuis. Een handige service, vooral voor ouderen en gehandicapten.” Gerrie probeert samen met haar collega ook de etalage zo jong mogelijk te houden. Ze is ook veel op
zoek naar nieuwe merken en probeert vernieuwend te werken. “We hebben nu een nieuw kledingmerk genaamd
Kenny.S. Dit merk is vooral voor jonge vrouwen. Een goede pasvorm, moderne kleding en kleuren. Dit is tevens
mooie kleding voor onze nieuwe doelgroep namelijk moeders met jonge kinderen. Veel van deze moeders werken en vinden het fijn dat ze in eigen dorp terecht kunnen voor leuke vlotte kleding”. Wel leuk om te weten is dat
de oudste klant 96 jaar oud is. Ook heeft Gerrie grote maten in haar collectie, tot en met maat 52. “Kinderkleding
verkoop ik niet want daar hebben
we hier andere zaken voor. Mannenkleding heb ik in het begin wel
verkocht , maar ik besteed mijn
ruimte liever aan een uitgebreide
vrouwencollectie. Als je iets doet
moet je het goed doen. Mannen
winkelen ook niet, meestal nemen
de vrouwen kleren voor hun mee.
Echt ruimte voor twee uitgebreide
collecties is er niet.“ Gerrie is
ontzettend tevreden met wat ze
nu heeft. Een heel nieuw avontuur.
Volgens Gerrie moet je ook wat
durven, vooral in deze economisch
moeilijker tijden.
(foto: redactie)

Honderd en zeventig werknemers passeren elke werkdag de toegangshekken van kunststoffabriek Enitor aan de
Beatrixstraat. Hiermee is het een plaatselijke reus, met nog steeds groeistuipen. Kort geleden kondigde de directie plannen aan voor een verdere uitbreiding op het laatste deel braakliggend terrein achter het fabriekscomplex.
Nog eens 6000 vierkante meter zal voor productie ingericht worden, een investering van om en nabij 10 miljoen
euro, waarbij er een extra zeventig tot tachtig mensen aan de slag kunnen. Directeur Han Schootstra vertelt met
enige gerechtvaardigde trots: “Wij merken de minder goede economische omstandigheden en de hete adem
van de concurrentie heus ook. Toch weten we stevig tegen de tegenstroom op te varen. Niet in de laatste plaats is
het te danken aan ons uitstekende personeel. Qua mentaliteit en inzet kan daar bijvoorbeeld geen Pool tegenop”.
In meerdere opzichten is het bedrijf bijzonder. “Wij maken geen eigen producten, alles wat we doen, doen we
in opdracht van anderen. De tijd van de fietskasten ligt al meer dan een decennium terug. Enitor is een extrudeerbedrijf: van een soort korrels maken wij een pasta die in mallen tot een vorm gegoten wordt. Het kunststof
resultaat is terug te vinden in alle mogelijke producten: van huishoudelijk tot industrieel.” De onderneming kijkt
over de grenzen: “Zeventig procent van wat we maken gaat over de grenzen: Amerika, Canada, Duitsland, China,
België en Engeland zijn grote afnemers”. En werkt hard aan nieuwe technieken: “we hebben bijna dertig mensen
in een eigen ontwikkelingsafdeling, die ervoor zorgen dat onze mogelijkheden steeds worden uitgebreid”. Bijzonder is het ook dat ondanks de voortdurende groei, de overlast voor de omgeving door de jaren heen alleen
maar is afgenomen. “Onze werkzaamheden hebben niets met pruttelende potjes en pannetjes te maken, het is
een gecontroleerd proces, waar lawaai en stank steeds minder een onderdeel van zijn. Ons bedrijf weet steeds
ruim onder de normen van de vergunningen te blijven. We zien het ook als onze plicht, we willen een goede buur
zijn. De wortels van Enitor liggen in Buitenpost, en we voelen ons hier ook thuis”.

Het bedrijfscomplex van de Enitor. Rechtsboven is het laatste deel open terrein te herkennen
waar de uitbreiding plaats zal vinden. De gezichtsbepalende silo’s zijn ‘opslagtanks’ van de
door de Enitor gebruikte grondstoffen. (foto: eigen foto)
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Hester Ludema, ze is 10 jaar
oud en zit in groep 7.

1. Wat vind je het leukste
om te doen in Buitenpost?
Ik vind vrij- en wedstrijd
zwemmen heel erg leuk! (hoe
lang zwem je al wedstrijden)
Al 5 jaar! En ik ben het beste
in de schoolslag.
2. Wat zou je nog meer in
Buitenpost willen?
Wat meer speeltoestellen..
euhm.. (na even denken) een
zwembad met vijf of zes
baden en een beweegbare
grond. (net als in Dokkum)
3. Is er genoeg te doen in
Buitenpost?
Ja, want je kan er heel veel
sporten..
4. Maak je gebruik van de
mogelijkheden in Buitenpost?
Ik zwem en ik turn, we hebben net een nieuw toestel bij
turnen!
5. Wat is er ergens anders
wel te doen en hier niet?
Een groot meer, net als in
Grou.
Karst van der Ploeg, hij is 10
jaar en zit in groep 6.

1. Wat vind je het leukste
om te doen in Buitenpost?
De fancy flair op school en in
vind korfbal leuk. (Wat is de
fancy flair?) dan zijn er spelletjes en is er een markt. En
dat is voor ene nieuw plein.
2. Wat zou je nog meer in
Buitenpost willen?
Een kartingbaan (extreem!)
dan ken ik lekker scheuren en
een hele grote duikplank!
3. Is er genoeg te doen in
Buitenpost?
Ja.. hmm.. wel veel sporten.. ja.
4. Maak je gebruik van de

mogelijkheden in Buitenpost?
Korfbal en daar is ook zo‛n..
jah..veldje met een soort
strand en daar mogen we ook
wel eens heen als het lekker
weer is.
5. Wat is er ergens anders
wel te doen en hier niet?
Ergens anders is wel een
paintball... hier jammer genoeg niet.

Deze keer zijn we naar OBS De Mienskip
geweest. We kwamen het plein op en mijn
collega Jelmer Tamminga kon meteen weer
naar huis op zijn fototoestel op te halen. Na
een kleine 5 minuten waren we weer compleet
en gingen we op weg naar de directrice; Mevrouw Richard. Een school leiden is een drukke baan, dus werden wij verder begeleid door
Mevrouw Everaards. De sfeer in de school
was erg gezellig. Overal werd gespeeld, ge-

kilometer lange glijbaan. Dan
kan je lekker lang blijven zitten.
3. Is er genoeg te doen?
Uhh.. Jawel.. uhh.. je kan

Thea Baars en Rutger Hoving
kwamen samen een interview
afleggen, ze zijn buren van
elkaar en giechelden samen
heel wat af. Ze kwamen geen
woorden tekort.
Thea is 9 jaar oud en zit in
groep 5. Ze is helemaal gek
van zwemmen.
1. Wat vind je het leukste

om te doen in Buitenpost?
Korfbal vind ik altijd leuk en
als ik naar het zwembad ga.
2. Wat zou je hier nog meer
willen?
Euhm.. (een groot zwembad
met een grote duikplank misschien?) Ja zoiets wel ja! En
euhm.. (een groter korfbalveld?) Neej, want dan moeten we ook grotere rondjes
rennen om het veld!
3. Is er genoeg te doen in
Buitenpost?
Het Koartling is leuk! Kerstballen maken enzo!
4. Maak je gebruik van de
mogelijkheden in Buitenpost?
Soms speeltoestellen en 4x in
de week zwemmen!
5. Wat is er ergens anders
wel te doen en hier niet?
In Sint AnnaProchie is een
super groot zwembad en
er zit een korfbal en voetbalzaal aanvast! Dan kan ik
korfballen en zwemmen!
Rutger is 8 jaar oud en zit in
groep 4. Hij houdt van voetbal en had een heel verhaal
over een voetbalquiz waar hij
bij had gewonnen.
1. Wat vind je het leukste
om te doen in Buitenpost?
Vissen, wij hebben vlak bij
ons een vijver en voetbal,
dat is mijn lievelingssport.
2. Wat zou je nog meer in
Buitenpost willen?
Een open zwembad en een 2

er wel lekker uit eten gaan,
waar het is lekker eten. En
film kijken in het Koartling
daar organiseren ze altijd
iets. Maar soms vind ik dat
niet leuk.
4. Maak je gebruik van de
mogelijkheden in Buitenpost?
Soms is het ruit ingegooid
door de jongens. Bij de
gymzaal dan kunnen we niet
dansen met de meester. Ze
maken ook op het plein van
alles kapot, met brandjes
enzo..
5. Wat is er ergens anders
wel te doen en hier niet?
In Twenlo.. dan moet je eerste over vijf snelwegen.. is
een speeltuintje naast mijn
Oma (Is dat een grote speeltuin?) Ja, gaat wel..

Verhaaltjes van groep 3

Toen we binnenkwamen waren er nog een paar druk aan
het schrijven maar er waren
heel veel verhaaltjes, helaas
hebben we ze niet allemaal
kunnen plaatsen, maar we
hebben de leukste uitgezocht.
Je kan buitenspelen. En je
kan een water geweecht
houden met mijn vriendje
voetdballen en legertje doen.
En naar de speeltuin op van
die paatjes klimen. En dan er
af glijden.
Martijn Zwiep
Wat ik leuk vind in Buitenpost
is tennis. En buitenspelen. En
wat ik vind ook leuk vind is
rekenen. Ik vind ook leuk om
met Freyja en Ilse spelen. En
ik hou van knutselen en teken. (Melissa: Meneer ik ben
mijn naam vergeten er op te
schrijven)
Melissa
Wat leuk is het voetballen.
We trainen woensdagmiddag
om 17.30. Wij doen dribbelen over de pionnen. En
twee wedstrijdjes. Het is in

bouwd en er viel weer van alles om. Leraren
waren aardig en kinderen nieuwsgierig. De
Binnenste Buitenpost leek nog niet bij iedereen bekend te zijn, maar na ons bezoek aan
de school weet iedereen dat het niet alleen
een grappig woord is, maar ook de krant van
Buitenpost!
Groetjes,
Jelmer Tamminga en Iris Kloosterman

sportpark de Swadde.

Gerwin

15 mei is de fancy fair. En
dan ben ik jarig. En Martein
Visser ook. Op de fancy fair
wil ik heel graag op de trampoline springen.
Moyra

We vroegen: In Buitenpost
zijn wel/niet genoeg leuke
dingen te doen voor jullie..
We kwamen groep 7-8 binnen en iedereen keek ons
nieuwsgierig aan. Toen de
stelling eenmaal op het bord
stond stak iedereen zijn
hand meteen op. De een na
de andere mening rolde over
tafel. Iedereen was super
enthousiast.
-Niet, want er zijn heel erg
weinig speeltoestellen.
-Vind ik ook, en als er al
speeltoestellen zijn worden
ze vaak vernield.
-Ik vind van wel, want ik vind
dat er wel genoeg speeltoestellen zijn en veel verenigingen en een zwembad!
-Ik vind van wel, maar in de

vakantie niet. Dan zijn je
vrienden weg en is er weinig
te doen.
-Bij ons in de buurt zijn helemaal geen speeltoestellen.
-Bij mij in de buurt hadden
ze ene speeltuin beloofd,
maar hij is er nog steeds
niet.
-Ze slopen heel veel, dus
blijft er weinig over om te
doen.
De sloperijen werden vaak
gemeld. Maar wat kun je er
tegen doen? Het is jammer
dat alles vernield word, want
zoals je hoort bederft het de
pret voor kinderen. Ook veel
kinderen noemden het feit
dat er in de vakantie weinig
te doen is

Een fraaie kleurplaat door
Donny Windsant
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Drie trotse jongens en hun pupillen Flamingo’s D1 kampioen
Elke woensdagmiddag zijn ze te vinden op sportpark
‘de Swadde’. De 10 jonge D1 pupillen van korfbalvereniging “Flamingo’s” staan in een kring om hun trainers Harold Piersma, Jelle Slofstra en Jelmer Attema.
Niet zo heel lang geleden keken deze drie jongens op
tegen hún trainers, want zo’n vijf jaar geleden waren
zij zelf nog pupil. Ondertussen spelen ze in de junioren en nu steken ze voor het tweede jaar veel tijd en
energie in dit jonge talentvolle pupillenteam. Eigenlijk
is Harold de ‘hoofdtrainer’, vertelt Jelmer. ”Hij maakt
meestal de trainingen en verzorgt elke zaterdag het
coachen.” Jelle en Jelmer helpen hem daar mee. Jelle
zegt dat ze het met veel plezier doen. Vooral omdat
ze hun eigen ideeën op de kinderen over kunnen
brengen. En deze kinderen pikken dat razendsnel op.
De pupillen in dit team spelen al van jongs af aan bij
elkaar. Waarschijnlijk zijn ze daarom nu zo succesvol.
Het team bestaat uit zes meisjes en vier jongens. Dit
zijn: de stabiele Marrit Bakelaar, de pittige Amanda
Vlot, de ervaren Andrea Hayema, de kleurrijke Rikst
Broekhuizen, de gedreven Jolanda Keizer en de
oudste van het stel, Saakje Wijnja. De vier jongens
zijn: de slimme Wieger de Groot, de grote Harm
Jager, de eveneens erg ervaren Sydo van der Veer,
en Richard Bok, die al heel vaak zijn tegenspeler het
nakijken heeft gegeven. In de herfstcompetitie op het
veld speelden deze pupillen in 2de klasse net als in de
zaalcompetitie. Beide keren werden ze kampioen. Nu
in de voorjaarscompetitie spelen ze 1ste klasse, wat op
zich al een prestatie is. Onverwacht bezetten ze nu de
2e plek, met slechts 2 punten achter de koploper.
De training
Om warm te worden spelen ze tikkertje, maar al
snel worden de korven opgezocht, want ze moeten
natuurlijk wel in vorm blijven. De eerste oefening is het
afstandschot: welke groep heeft als eerste drie keer
gescoord? Richard Bok schiet 2 keer achter elkaar
raak en Sydo van der Veer roept: als je nu nog 1 maakt
dan…. En natuurlijk treft de bal van Richard doel. Een

In:

dolle boel, want de andere geloven het natuurlijk niet.
Daarna volgen de inloopballen en ook nu rammelt de
korf vaak. Door gekke gebaren en geluiden proberen
ze elkaar uit evenwicht te brengen, maar de pupillen
zijn geoefend genoeg en ook nu zijn de 10 doelpunten snel gescoord. Aan het eind wordt de training
met een partijtje afgerond. Ze zijn fanatiek en dat is
ook wel nodig, vertelt Harold, want zaterdag staat de
belangrijke wedstrijd tegen koploper Drachten op het
programma. De drie stoere jongens zijn stiekem trots
op hun pupillen. Een derde kampioenschap zit er nog
in, maar dan moeten ze zaterdag wel winnen. Dat zou
een geweldige prestatie zijn.

De jonge trainers Harold Piersma, Jelle Slofstra en
Jelmer Attema (achterste rij) .
Spelers voorste rij: Saakje Wijnja, Rikst Broekhuizen,
Jolanda Keizer, Andrea Hayema, Marrit Bakelaar
en Amanda Vlot. Spelers: middelste rij: Harm Jager,
Sydo van der Veer, Richard Bok en Wieger de Groot.
(foto: eigen foto)

Al 13 jaar rijdt dagelijks de
buurtbus tussen Buitenpost
en
Grootegast
waarvan
ruim 7.500 mensen jaarlijks
gebruik maken. Daarmee
vervult het een belangrijke
functie in het noord Fries/
Groningse platteland. Bezuinigingen op de banenpoolprojecten bedreigen ook
deze voorziening. Wij gingen
praten met de coördinator
Klaas van der Zwaag.

De buurtbus wordt gefinancierd
in een samenwerking van vervoerder Arriva en de provincie
Fryslân. De provincie betaalt
de bus, Arriva zorgt voor onderhoud en de dienstregeling. De
gemeentes Achtkarspelen en
Grootegast werden betrokken
bij het project voor de bemensing van de bus. Op het hoogtepunt, een paar jaar terug, werden er wel 13.000 passagiers
op de lijn vervoerd. “Het is voor

Naar aanleiding van het interview in dit blad met Ds. Sieds de Jong, predikant van de Fonteinkerk, in het maart-nummer vinden wij als winkeliers
dat we toch even moeten reageren op het negatieve beeld dat er wordt
geschetst van Buitenpost. Jammer dat hij in de 6 jaar dat hij hier gewerkt
en gewoond heeft, nog niet heeft ontdekt wat voor mooie zaken en goede
hardwerkende winkeliers hun best doen dit dorp toch leefbaar te houden
(ondanks dat er altijd wat strubbelingen zijn met de gemeente), zodat de inwoners, behalve naar de drie supermarkten, ook nog veel andere artikelen
kunnen kopen.
Als de dominee goed in het dorp had rondgekeken, was hij zeker tot de
ontdekking gekomen, dat hier mee verkrijgbaar is dan hij had gedacht.
Bovendien vinden wij als winkeliers, dat iedereen moet worden gerespecteerd en in zijn waarde moet worden gelaten, en dat verwachten wij ook van
een dominee die hier woont en werkt want die verwacht toch ook van zijn
gemeenteleden dat hij wordt gerespecteerd. Of geldt dit niet voor een dominee? Misschien zouden wij hem voor hij vertrekt alsnog een rondleiding
kunnen geven door het winkelcentrum van Buitenpost om te laten zien wat
hier allemaal is te verkrijgen, dan zou hij misschien alsnog kunnen zeggen
“Buitenpost is zo gek nog niet”.
middenstandsorganisatie BUVO, Buitenpost

Avondvierdaagse in Buitenpost

de buurtbus Buitenpost-Grootegast

“Een mooiere baan kun je niet
hebben, als het chauffeuren
op deze bus. Je rijdt een vaste
route, hebt vaste lijnen, en hebt
veel contact met de passagiers.
Een klus met veel variatie waaraan je veel plezier beleeft”,
vertelt van der Zwaag. “Tot voor
kort reden we overigens met vijf
mensen, bezuinigingen zorgden
ervoor dat we al één chauffeur
moesten inleveren. Dit konden we nog opvangen door de
diensttijden in te korten, maar
sinds het banenpool-gebeuren
op echt op de tocht is komen te
staan, komen we voor onoplosbare problemen te staan. Door
het werven van vrijwilligers
hebben we voorlopig weer even
wat armslag, maar ik vindt het
onbegrijpelijk dat het zover is
gekomen”.

Over het interview met Ds. de Jong

sommige plaatsen op de lijn echt
een belangrijke voorziening.
In
Gerkesklooster-Stroobos
bijvoorbeeld, is er afgezien
van ons, verder helemaal geen
openbaar vervoer.”, benadrukt
van der Zwaag, “het verdwijnen
van de buurtbus, die dan misschien vervangen zal worden
door een bel-bus heeft echt wel
consequenties voor de leefbaarheid van die dorpen”.
“Wat mij vooral tegen de borst
stuit is de kortzichtigheid waarmee met dit hele project nu
wordt omgesprongen. De chauffeurs die moeten afvloeien,
allen banenpoolers, worden
gedwongen om terug te keren
in een uitkeringssituatie. De
teleurstelling bij deze mensen
is ontzettend groot. Het werk
gaf hun naast een (relatief
kleine) financiële waardering,
ook weer een volwaardige plek
in de maatschappij. Hun inzet
was altijd voortreffelijk. Ik had
en heb er nog steeds veel moeite
mee dat dit nu zo voor hen uitpakt. Ik hoop dat men op tijd
het licht ziet, en terugkomt op
de nu genomen stappen; maar
als het te lang duurt kan dat best
de doodsklap voor bijvoorbeeld

Ook dit jaar wordt er in Buitenpost weer een avondvierdaagse georganiseerd. In de week van 7 tot en met 11
juni kunnen de wandelliefhebbers vier avonden lang
aan hun trekken komen met een aantal mooie routes
in de directe omgeving van Buitenpost. Startplaats is
elke avond bij de supermarkt Poiesz, waar vanaf 6 uur
‘s avonds begonnen kan worden met de route die elke
avond weer anders is. Het inschrijfgeld bedraagt voor
individuele wandelaars  2,50 en voor groepen van
minimaal 10 personen en leden van de wandelsportbond  2,00. De wandelaars moeten in deze periode
dus 4 avonden lopen.
Normaal gesproken zal er gewandeld worden op de
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Mocht 1 van
deze avonden niet uitkomen dan kan de woensdag als een inhaalavond
worden gebruikt. Het is ook mogelijk 1 avond te wandelen. Het inschrijfgeld bedraagt dan  2,00 voor individuele wandelaars en  1,50 voor
groepen van minimaal 10 personen en leden van de wandelsportbond.
Voor de wandelaars die alle avonden de wandeling volbrengen ligt er op
vrijdagavond een medaille klaar. Door de 1-daagse wandelaar kan direct
na de wandeling de medaille in ontvangst worden genomen. Opgeven kan
elke avond bij het startpunt, de supermarkt Poiesz. Vrijdagavond zullen
de wandelaars onder begeleiding van een tamboerkorps worden binnengehaald waarbij de route door de Kerkstraat loopt en zal eindigen op het
plein Nijenstein. Zo kunnen andere dorpsbewoners meegenieten van dit
feestelijk gebeuren.
De avondvierdaagse-commissie Buitenpost wenst iedere wandelaar(ster)
plezierige wandeluren toe.
Eventuele inlichtingen bij Cees van Denderen, tel. 0610251299

ons werk betekenen. Ik vind het
trouwens merkwaardig dat er
wel subsidiegeld is voor een Regio-taxi, deze snoept onze passagiers weg, maar wel tegen een
heel andere kostprijs. Ik hoop
echt dat men nog eens goed
nadenkt over datgene waar men
nu mee bezig is”, geeft de coördinator te kennen.
De oproep op de gemeentelijke
pagina leverde verschillende
reacties op, waarvan twee kandidaten zijn overgebleven. Deze
gaan op korte termijn vrijwillig
de open chauffeursplekken bemannen. “We kunnen nu in ieder
geval tot 1 januari 2005 vooruit,
wat er daarna gebeurt is weer de
vraag. Het voortbestaan van de
buurtbus is nog lang niet veiliggesteld. Het is wel zeker dat we
nog meer mensen nodig gaan
hebben om de huidige diensten
te kunnen draaien. Geïnteresseerden hebben alleen een gewoon rijbewijs nodig. Daarnaast
moeten ze een rijvaardigheidstest bij Arriva afleggen, en een
medische keuring ondergaan,
om dit werk te mogen doen. In
september vertrekt opnieuw een
vaste chauffeur, en aanvulling is
dan zeker opnieuw nodig”.

Even voorstellen... Ik ben Grover. Ik ben de schoolkat van basisschool
‘de Lichtbron’. Ik ben bijna altijd op school. En Ivo geeft mij altijd kattensnoepjes. En ik zit soms bij de kleuters. Soms ben ik er niet, maar
meestal wel. En ik zwerf ook wel rond. Soms volg ik groep 5 wel eens,
als ze naar gymnastiek gaan. Ik woon op de Wiek. Ik lig daar dan
vanuit de bosjes naar de kinderen te kijken. Ze hebben een hut voor
mij gemaakt in de bosjes. Ik vind knikkeren trouwens een heel leuk
spel. Ze mogen mij allemaal aaien, dat vind ik niet erg. Maar de kinderen hebben een vraag... Ze willen graag weten wie mijn baasje is.
Nou, dan moet mijn baasje zich maar eens melden op ‘de Lichtbron’.
Groetjes van Grover.
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 5 door Hans Hamers

door Dirk R. Wildeboer

Botsing van een bierwagen.
5 augustus 1905. Buitenpost. “Op den
straatweg Leeuwarden-Groningen geraakte woensdag de bierwagen van den heer
Brouwers te Buitenpost in botsing met
een automobiel uit Groningen. De bierwagen doorstond den schok beter dan de
auto. Van de laatste werden 2 banden en een lantaarn verbrijzeld,
terwijl de eerste ongedeerd zijn weg kon vervolgen. Persoonlijke
ongelukken kwamen niet voor.
De liefde was maar kort.
22 januari 1919. Surhuizumerheide. “Zekere G.N. te Surhuizumerheide nam als huishoudster in dienst mej. M.K. van HarkemaOpeinde. Veelal gebeurt het, dat over en weer de verhouding meer
intiem wordt en tenslotte huwelijksplannen worden beraamd. Zoo
ook hier. Maar Minke, zo heet de jeugdige vrijster, had wat haar
garderobbe betreft, nog al wat aanvulling noodig. Zulks ontmoette
bij N. geen bezwaar. Hij had wel wat geld, en eenmaal getrouwd,
bleef het zijn eigendom mee. Fluks werden inkopen gedaan en tot
heden pronkte Minke met een fonkelnieuwe mantel van f. 33,- en
wat ze alzoo meer noodig bleek te zijn. De liefde was evenwel kort
van duur. Het Kerstfeest te Drogeham was oorzaak, dat Minke
haar reeds op jaren zijnde minnaar ontrouw werd. Thans zoekt N.
weer een huishoudster, want Minke in haar nieuw gewaad, zoekt
nu een betere keus. N. heeft de hulp van de politie ingeroepen, om
Minke en vooral de geschonken goederen, op te sporen.
“Met een krijtstreepje...”
17 december 1902. Witveen. “Een oude vrouw op ‘t Witveen werd
Woensdag ongesteld en overleed Donderdags. ‘t Was in den omtrek
eene bekende persoonlijkheid, de oude Jantje Herder, die vroeger
met haar nu overleden broeder een herbergje hield. Zij hield er een
eigenaardige wijze van aanteekenen op na. In haar stoof zette zij
iedere week een krijtstreepje en onthield zoo het aantal weken dat
hij was overleden. ‘t Waren er 42.”
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1945, die woonden in Buitenpost.
9 augustus: Hiemstra, Uilkje, 62 jaar, e.v. Stel, Sijtze.
15 september: de Vries, Pieter, 1 jaar, z.v. de Vries, Albert Banjer,
arbeider en van der Valle, Maaike.
18 september: van der Kooi, Geertje Geerts, 79 jaar oud, wed. van
Spoelstra, Aalze.
27 oktober: Riemersma, Lippe, 94 jaar, wedn. van Hoekstra, Antje.
11 november: Brems, Lewine Catherina, 80 jaar, wed. van IJlstra,
Diemer.
20 november: Lollinga, Tjitske, 70 jaar, e.v. Tamminga, Harm.
10 december: van der Lei, Riemer Hendriks, 62 jaar, veehouder,
wedn. van Posthumus, Sijbrigje.
14 december: van der Meulen, Tjipke, 59 jaar, timmerman, e.v. de
Vries, Aafke.
14 december: van der Kooi, Gerritje, 59 jaar, ongehuwd.
29 december: Wiersma, Jeltje, 73 jaar, wed. van Hannema, Johannes Willem.

Foto uit het gemeente-archief: Kuipersweg 46, afgebroken in februari 1966, destijds bewoond door B. van der Meer, die wagenmaker en kuiper van beroep was. Naast het pand lag een brede
wijk, die een verbinding had met de Buitenposter vaart. Van der
Meer had ook een winkel, waar onder andere touw en koedekken
werden verkocht.

Normaal is juli, wellicht het begin van augustus
het moment waarop ze pas echt verschijnen en
meedogenloos toeslaan. Wespen! “We hebben
nog maar april”, zeggen we hier in de Wâlden.
Wespen vormen normaal geen fundamenteel
onderdeel van de flora en fauna in april. De
wesp doet kennelijk ook wat ie wil, net als april,
volgens het spreekwoord.
De eersten zijn al uit hun winterslaap verschenen. Nog wat flauwtjes vanwege het vroege opstaan, maar evengoed gesierd met een blik van:
“Wie zullen we vandaag eens fijnzinnig steken”?
De laatste weken heb ik er al heel wat kunnen
tellen. Misschien meer uit argwaan en gepast
respect, want ik ben allergisch voor die beesten.
Eénmaal ben ik voor de dood weg gehaald toen
mijn keel opzwol van ellende, nadat een wesp
mij danig te pakken had. Daarna is het nooit
meer goed gekomen tussen de wesp en mij. De
wesp en ik leven in een staat van oorlog, die zich
feitelijk uit in een gepaste vorm van ‘vreedzame’
coëxistentie. Zoiets als de koude oorlog dus.
Dát wespen te vroeg ontwaken heeft te maken
met de klimatologische veranderingen op onze
breedtegraad. Dat is op zichzelf al een vervelende aangelegenheid, maar dat het de wespen
eerder verkenningsvluchten doet maken is
ronduit verschrikkelijk. Normaal verschijnen de

wespen wanneer het riet aan de kanten van de
sloot vrucht gaat dragen. Meestal in de vorm
van sigaarachtige aren. De aren ‘knappen’ op
enig moment, waarna de pluizige zaden kunnen
ontsnappen met de wind. De wesp neemt het
riet als bouwmateriaal voor het nest. Ze knaagt
de harde delen af met de scherpe kaken. Dan
wordt er langdurig gekauwd en ontstaat een
papier-machéachtige substantie, waar babywespjes heerlijk in kunnen slapen. Het riet is
eigenlijk alleen maar geschikt voor dit doel wanneer het zaad wordt verspreid. De stengel is dan
niet meer groen en vers. Zo’n verse stengel is
te rubberachtig en te flexibel om te worden afgekauwd door zo’n insect met wespentaille. Het
gevolg is dat het moeilijker is om bouwmateriaal te vinden. Zolang de natuur op alle fronten
de klimaatveranderingen volgt is er op zichzelf
geen probleem. Anders is het wanneer het één
wel en het ander niet in de normale tijd zijn of
haar taak verricht. Natuurlijke afstemming zou
eigenlijk het credo moeten zijn. De wesp heeft
daarom pech, er is geen afstemming tussen
wesp en riet. Vroeg opstaan betekent in de wesp
zijn geval niet: “De morgenstond heeft goud in
de mond”. (met een voorzichtig glimlachje zeg
ik graag)
Tot de volgende keer.

De Paardesport-commissie
achter de schermen van het Concours Hippique
Onlangs kon u elders al lezen
dat de Stichting Paardensportcommissie Buitenpost
drie nieuwe leden heeft.
Voor het eerst ook vrouwelijke. Nieuwsgierig namen wij
contact op met Wim Ausma,
secretaris van de paardensportcommissie, en vroegen
hem over de nieuwe leden
en het aankomend Concours
Hippique (CH).
De commissie bestaat uit minstens vijf en ten hoogste dertien
leden, zo staat in de statuten.
Na het vertrek vorig jaar van vijf
leden is de commissie aangevuld
met Sieneke Botma, Wiep Speulman en Oene Koop Teitsma. Dit
jaar verlaat Niek Dijkstra na 25
jaar de commissie. Er blijven
dan nog negen leden over. Een
klein clubje? Ausma vindt van
niet. ‘We wilden graag een kleinere maar slagvaardige commissie. Een kleinere groep werkt
vlotter. Hoe groter, hoe meer
meningen en ideeën. Daarom
hebben we ‘slechts’ drie personen gevraagd, waaronder voor
het eerst twee dames.’
Mannenclub?
Voor een club die voorheen altijd
bestond uit alleen maar mannen,
is het toch een progressieve
stap. Wat was de reden? Ausma:
‘Vrouwen hebben op bepaalde
vlakken een andere en/of betere
kijk. Je kunt elkaar aanvullen.
De mannen die er vroeger inzaten, wilden het waarschijnlijk
een mannenclub houden. Zij zijn
er bijna allemaal niet meer. Voor
ons geldt dat niet zo. Trouwens,
er stond nergens in de statuten
dat het een mannenclub moest
blijven.’ De vijf leden die vorig
jaar vertrokken zaten er al meer
dan 25 jaar in. De gemiddelde
leeftijd lag toen rond de 60 jaar.
De nieuwe leden zijn 31, 36 en
46 jaar. Ausma: ‘We vonden
het tijd voor wat jongere leden.
Dertien mannen hebben de
commissie opgericht. Zij hebben
toen in de statuten gezet dat
de leeftijdsgrens 75 jaar is. Nu
heet dat leeftijdsdiscriminatie,
maar je moet ook je verstand
gebruiken. Met de komst van de

nieuwe leden is de gemiddelde
leeftijd zeker omlaag gegaan!’
Dat men aan enthousiaste leden
kan komen, toont Oene Koop
Teitsma. Hij studeert SPD en is
het jongste lid. Sinds een half
jaar is hij tweede penningmeester. Wat hem heeft bewogen om
dit te doen? Oene: “Er werd mij
gevraagd of ik erin wilde stappen, ik beschouwde dat als een
eer. Daarnaast ligt dit natuurlijk
in mijn vakgebied en vind het
leuk werk om te doen. Momenteel doe ik vooral sponsorwerving. Ik ben lid voor onbepaalde
tijd, maar ik zit er nu nog maar
een half jaar in en ik zie wel wat
er op mijn weg komt. Anderen
hebben verstand van paarden,
ik niet, maar er zijn ook mensen
nodig die verstand hebben van
besturen. Ik heb zelfs nog nooit
op een paard gezeten, dat is ook
niet mijn ambitie. Ik houd van
cijfers.”
Sponsors
De sponsors financieren voor
een groot deel het CH. Hoe doen
ze dat? Ausma: ‘Wij proberen
de 100-125 sponsors die we
hebben te behouden. We willen
alles zelf financieren. Soms valt
er één weg, maar er is het voordeel van veel sponsors. In deze
tijd van recessie is het moeilijk nieuwe te vinden. Daarom
zijn we ook erg blij met onze
huidige sponsors. Zonder hen,
geen concours. De praktijk wijst
uit dat een persoonlijke relatie
de meeste sponsors oplevert.
Ze bieden zichzelf nooit aan en
het werkt niet om domweg een
bedrijf te benaderen. We hebben

veel respect voor de sponsors
die elk jaar met alle plezier het
concours weer helpen financieren. We krijgen trouwens ook
prima steun van de gemeente
en de provincie. We worden door
de gemeente vergeleken met
andere grootschalige sportevenementen zoals skûtsjesilen en
kaatsen in Franeker. Daar zijn
we trots op.’
Niveau
De financiën zijn niet het belangrijkste. Ausma geeft aan dat het
CH Buitenpost zich op een hoog
niveau bevindt. ‘Dit is een concours met een hoog wedstrijdgehalte. “In Nederland heb je 4
categorieën; wij zitten nu in het
hoogste niveau, en dat willen we
graag zo houden. Wanneer de financiën teruglopen, is het moeilijker om dat te handhaven. We
willen het publiek iets voorschotelen waarvan ze zeggen: dat is
mooi, daar gaan we naar toe!
Sommige rijders vinden Buitenpost het mooiste terrein van Nederland. Het is niet alleen mooi
vlak, maar heeft ook sfeer en
uitstraling. Natuurlijk zijn we al
landelijk bekend. We willen deze
bekendheid handhaven en het
liefst uitbreiden dus we moeten
aan de weg blijven timmeren.
Bijvoorbeeld met het programma: er moet kwaliteit inzitten.
Daar wordt bij ons goed over
nagedacht en hebben we onze
deskundigen voor.’ Woensdag
4 augustus is er weer een Nationaal CH Buitenpost. Volgende
maand leest u het programma
van het concours en gaan we in
op een aantal onderdelen.

...de nieuwe leden...
(eigen foto)

Iedere donderdag:
4 broden halen, 3 betalen

Opel Corsa 1.2 Comfort, 3 deurs
Opel Corsa X1.2XE Onyx, 3 deurs
Opel Corsa 1.2i-16v Sport, 3 deurs
Opel Corsa X1.2XE Comfort, 5 deurs
Opel Astra 1.6i Edition Cool, 4 deurs
Opel Astra X1,6SZR Club, 5 deurs
Opel Astra 1.6i-16v Club, 5 deurs
Opel Astra 1.6i-16v Pearl, 5 deurs
Opel Astra Sport Z1.6XE 16V, 5 deurs
Opel Astra X1.6SZR Season, station
Opel Astra 1.6 Club, 3 deurs
Opel Vectra 1.8 Business Edition, 4 deurs
Opel Vectra X1.8XE CD, 4 deurs
Opel Vectra 1.6-16v, 4 deurs
Opel Vectra 1.6i-16v Sport, 4 deurs
Opel Zafira 1.6i-16v Comfort, MPV
Ford Escort 1.3 Clipper, station

groen metallic,45000,2001
zwart,29800,2000
blauw,13787,2003
blauw metallic,11000,2002
rood metallic,61000,1997
mirage,72500,2000
groen metallic,47000,1999
zilver metallic,80000,2000
30000,2001
zwart,92555,1998
rood,47000,1999
zwart,79000,2000
blauw,112000,1996
marseille rood,75000,1998
zilver,72000,2000
zwart,32698,2002
rood,100000,1993

€ 10.250,€ 8.700,€ 13.500,€ 12.250,€ 6.200,€ 10.250,€ 9.900,€ 10.500,€ 12.700,€ 6.500,€ 9.250,€ 12.950,€ 6.250,€ 8.700,€ 13.500,€ 19.500,€ 2.250,-

Kom kijken naar onze voordelige
boeken en aanbiedingen.

