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Vakantiegevoel
Het is al weer bijna zover, de

vakantie staat voor de deur.
De een zwijmelt van zonovergoten stranden met een azuurblauwe zee. De ander van een
rustige vakantie ver weg, met
de hoop dat hij daar ‘toevallig’ die bekende achterbuur
voorbijkomt. En er zijn er die
hun droom uit gaan voeren,
bijvoorbeeld een fietstocht naar
Rusland of een wandeltocht over
de Chinese muur. Maar voor
het zover is moeten de laatste
loodjes nog genomen worden.
De werkdruk neemt toe, want
collega’s zijn al op vakantie of
plotseling ziek geworden. Om
nog maar te zwijgen over de
warmte waarin gewerkt moet
worden. De ventilators worden
uit de winterstalling gehaald in
de hoop dat die een fris briesje
geven. Schermen worden voor
de ramen geplaatst om de zon
buiten te houden. Maar niets
helpt de werkdruk wordt alleen
maar groter. Het lijkt of er na de
zomervakantie geen dag meer
komt. Alles moet van tevoren
nog snel af; de bedrijven zitten
vol tot de bouwvakantie. Er
gaan hier en daar geruchten
men deze onderbreking zelfs wil
schrappen. Het personeel mag
dan ‘s winters als het rustig is
vrij nemen. Zit je dan lekker
buiten op het strand tussen de
sneeuwbuien en in de vrieskou.
De keus is aan u, wat verdient
uw voorkeur. Nog even zweten
en dan… lekker genieten van
enkele weken vakantie, waar
dan ook.

Stramme spieren en spelplezier
Het twintigste buurtvolleybaltoernooi bracht, wat het altijd al brengt, spierpijn en veel sportief vermaak.
Over het verloop van deze leuke dorpstraditie kunt u op pagina 11 lezen.

Paardesportcommissie presenteert programma 51e CH
Woensdag 4 augustus is
het alweer zover. Het 51e
Nationale Concours Hippique
(CH) Buitenpost. In het vorige
nummer van de Binnenste
Buiten vertelden wij u over de
Paardensportcommissie.
Het
programma voor het CH 2004
ligt al klaar. Wij vertellen u,
samen met de commissie, wat
meer over het programma.

hoger niveau te krijgen door meer
ervaring. De hackney’s zijn door
hun spectaculaire hoge knieactie
zeer populaire tuigpaarden. Het
hoofd van een hackney is vrij klein
en wordt altijd hoog gedragen. Zijn
hals is vrij zwaar, de schouders zijn
sterk en bijzonder steil. Zijn gangen
zijn levendig en veerkrachtig en bij
de draf komen de achterbenen ver
onder de buik.

Limietklasse en tuigpaarden
Het programma begint met de
limietklasse. In de limietklasse
zitten jonge paarden. Deze paarden doen mee in de limietklassen,
omdat ze het nog moeten leren.
Deze paarden doen dus niet mee
aan een kampioenschap. In de
rubrieken voor tuigpaarden gaat
het er om dat rijders hun paarden zo optimaal mogelijk in draf
presenteren. De jury kijkt naar de
houding en gangen van het paard.
Het paard met de beste draf en
de mooiste houding wordt door
de jury voorop gezet. Wedstrijden
met tuigpaarden vinden plaats met
enkelspannen, tweespannen en
tandems. Naar gelang de prestaties in voorgaande wedstrijden,
worden de paarden ingedeeld in
klassen. De ereklasse is het hoogst
haalbare. De springrubrieken zijn
ook erg belangrijk. De commissie probeert zo bekend mogelijke
ruiters te krijgen met zo bekend
mogelijke paarden. De bekende
ruiters nemen ook wel jonge paarden mee om die paarden naar een

Kampioen
De beste paarden van Nederland
doen aan de kampioenschappen mee. Deze paarden hebben
al wedstrijdpunten gehaald in
andere concoursen in Nederland.
De behaalde punten bepalen de

klasse waarin het paard uit mag
komen. De belangrijkste rubriek is
het Nederlandse kampioenschap.
Deze kampioenschappen moeten
worden aangevraagd bij de
KNHS, de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie. Vervolgens verdeelt een commissie van
de KNHS de kampioenschappen.
De heer Ausma, secretaris van
de Paardensportcommissie, vertelt: “Vorig jaar hadden we drie
kampioenschappen vanwege het
vijftigste Concours Hippique. Dit
jaar hebben we twee kampioenschappen, namelijk de tweespannen tuigpaarden (WPN) en de
tweespannen Fries ras. Dat is fantastisch! Deze kampioenschappen

Een bijzondere foto van een vorig CH. Het gaat hier om
een aanspanning met alle paardendisciplines: vooraan

Deze maand in ‘Buitenposters’: Harrie Slagter
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zouden in 2002 hier worden verreden, maar toen waren wij, één dag
vóór het concours, genoodzaakt
de zaak af te blazen wegens
extreme wateroverlast. Omdat
het twee uitstekende kampioenschappen betreft, werden ze voor
dit jaar wederom aangevraagd bij
de KNHS. De KNHS had zoveel
begrip voor de beroerde situatie
van 2002, dat zij daarin toestemde.
Dat is wellicht niet zo’n wonder,
omdat het Concours Hippique
Buitenpost bekend staat als het
grootste ééndaagse openlucht
paardensportevenement in Nederland. Op die manier heb je een
reputatie hoog te houden.”
(vervolg op pagina 14)

twee hackney’s, in de middelste rij twee tuigpaarden en
achteraan twee paarden van Fries ras. (foto: eigen foto)
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het is zover !
het afprijzen is begonnen
met kortingen van

20%, 30% en zelfs 40%

Kerkstraat

Volop Yu-Gi-Oh &
Scoobidou’s
op voorraad !
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Buitenpost - telefoon

Model

bj.

Escort 1600 Limited Edition Wagon
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk
Fiesta 1300 Collection 60pk
Fiesta 1300 d’Eco 3drs 60pk
Focus 1400 Ambiente Wagon 75pk
Focus 1400 Trend 3drs 75pk
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk
Focus 1600 Collection Wagon 100pk
Focus 1600 Ghia 4drs
Focus 1600 Ghia 5drs 100pk
Focus 1800 TDdi Coll. Wagon 90pk
Focus 1800 Trend Wagon 90pk TDDi
Ka 1300 Trend 60pk
Mondeo 1800 Cool Ed. Wagon 110pk
Mondeo 1800 First Ed. 4drs 125pk
Mondeo 1800 Trend 4drs 110pk
Mondeo 2000 Coll. Wag. Tdci 130pk
Mondeo 2000 Ghia 4drs 145pk
Mondeo 2000 Trend 5drs TDCi 115pk

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

21-6-2004, 3:46

km.stand prijs Euro
117800
21000
3000
42000
16367
28000
34860
41000
58300
108245
30500
103000
37000
17651
36871
62300
28000
107000
63000
70000

4950,00
8750,00
8950,00
6450,00
11450,00
8950,00
16950,00
15750,00
15950,00
10950,00
17950,00
13950,00
19950,00
8125,00
18950,00
14950,00
15950,00
22250,00
15950,00
22950,00
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Al Gelezen

De gemeente Achtkarspelen heeft
vorig jaar een grote hoeveelheid geld
overgehouden. Er is sprake van een
overschot van bijna 2,9 miljoen euro. Dit
bedrag bestaat voornamelijk uit eenmalige
meevallers.
 Ons dorp heeft er weer twee onderneming bij. Barkmeijer Keukens opende zijn
deuren aan de Vaart. Ook startte videotheek Videokring de verhuur van video’s
en dvd’s in de Kerkstraat.
 In Buitenpost zijn tijdens de Europese
verkiezingen de meeste stemmen uitgebracht. 51 procent van inwoners bracht
zijn stem uit. Er waren 3 stemlokalen
beschikbaar, waaronder voor het eerst in
sociaal-cultureel centrum It Koartling.
 Streekmuziekschool ‘de Wâldsang’ aan
de Ring krijgt eindelijk een nieuw drumlokaal. Het nieuwe lokaal moet definitief een
einde maken aan de geluidsoverlast.
 De gemeente Achtkarspelen wil zich in
het vervolg profileren met de slogan “Achtkarspelen Aangenaam”. Om zich goed te
profileren wil het college ook een nieuw
promotiemateriaal laten maken. Daarbij
gaat het onder meer om een video en een
brochure.
 Het politiebureau aan de Kerkstraat is
na een grondige renovatie weer heropend.
Het bureau voldoet nu aan alle eisen van
deze tijd.
 Er is fors minder afval naar de vuilstort
bij Buitenpost gegaan. In de eerste 4
maanden van dit jaar is er in vergelijking
met vorig jaar maar liefst 70 procent minder afval gebracht.



De Nota Recreatie en Toerisme
Begin dit jaar is de Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme Gemeente
Achtkarspelen 2004-2012 verschenen. Het doel van deze beleidsnotitie
is het aangeven van een kader waarbinnen een verdere ontwikkeling op
dit gebied mogelijk kan worden. Het zal dienen als leidraad voor toeristisch-recreatieve plannen van nu en in de toekomst. Tevens wordt hiermee het toeristische bedrijfsleven en de
plaatselijke bevolking de mogelijkheid
gegeven vooruit te kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden. Die moeten
drie hoofddoelstellingen voldoen: het
stimuleren van het inkomend toerisme,
het versterken van de mogelijkheden
tot recreatie voor de eigen bevolking en
meer werkgelegenheid.
Naast inventariseren van bestaand beleid (gemeentelijk, provinciaal en rijks)
komen er allerlei aandachtsgebieden
aan de orde (van picknickbank tot grootschalige nieuwe trekkers). Er staan geen
uitvoeringsplannen in, maar spreekt
van: wel of niet mogelijkheden bieden
aan, - bevorderen dat, - nagaan of,
enzovoorts. De gemeente heeft in een
bijeenkomst op 27 april in Kootstertille Meer ruimte... en tijd,
de diverse bedrijven, instellingen en ver- voor recreanten (foto: redactie)
enigingen de gelegenheid gegeven hun
visie te geven op de beleidsnotitie. Een vertegenwoordiging van PBB was
daarbij aanwezig. Wij hebben daar naar voren gebracht dat bij veel plannen de gemeente voorwaardenscheppend moet zijn, maar dat de concrete plannen (met of zonder steun van de overheid) veelal door particulieren
of bedrijven gerealiseerd zullen moeten worden. Waar de gemeente wel
startpunt zal moeten zijn is bijvoorbeeld bij de aanleg van voet-, fiets- en
ruiterpaden. Wij hebben daarom aandacht gevraagd om de mogelijkheden die er zijn, in het kader van de herinrichting Achtkarspelen-zuid,
nog eens goed te bezien (hier valt ook nog een gebied in de omgeving
van Buitenpost in). Want ruilverkaveling of herinrichting biedt met name
mogelijkheden om aan grond te komen waarop voorzieningen nu of in de
toekomst gerealiseerd kunnen worden. Een prachtig voorbeeld hiervan
is het vorig jaar in de ruilverkaveling Twijzel – Buitenpost gerealiseerde
bos met recreatieve paden in Egypte tegen het Veenkloosterbos. In ieder
geval moet geprobeerd worden het eigendom van de grond veilig te stellen, zelfs al is er nu financieel verder weinig mogelijk; er komen hopelijk
ook wel weer eens andere tijden. Het opstellen van concrete plannen van
wie, wat en wanneer zal het vervolg moeten zijn op deze beleidsnotitie.
De gemeente zal uiteraard de plaatselijke bevolking ook willen inschakelen bij het inventariseren van concrete plannen. Wij roepen u op bij die
gelegenheid wensen, suggesties en ideeën voor plannen bij ons of bij de
gemeente kenbaar te maken. Grijp de kansen!
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Bûtenposter Simmerrintocht 1 augustus
Op zondag 1 augustus 2004 organiseert de Feestweekcommissie Buitenpost een wandeltocht van 25 km. De ‘Butenposter Simmerrintocht’ zal
lopen langs de mooie landelijke paden en wegen rondom Buitenpost. Een
tocht langs twee landelijk verschillende gebieden. De vlakke laaggelegen
Mieden en het bosrijke gebied rond Veenklooster. In de tocht zijn voornamelijk landelijke wandel- en fietspaden opgenomen zodat er zeer veel van
de mooie omgeving en natuur kan worden gezien. De start en Finish is bij
de Houtmoune in Buitenpost. Er wordt gestart vanaf 10.00 uur.

Van de bestuurstafel
1. - Bij de opening van de maandelijkse bijeenkomst op woensdag
9 juni kon de voorzitter (weer) alle zeven bestuursleden welkom
heten. Aan de hand van de, deze keer nogal uitgebreide agenda,
werden de volgende punten besproken.
2. - Het verslag van de vergadering van 12 mei werd, onder dankzegging aan de 2e secretaris voor het gedane werk, vastgesteld.
(Dit onderwerp stond vermeld als punt 3, terwijl punt 2 ‘vaststellen
van de agenda’ vermeldde). Ondertussen zijn we nu dus aangeland
bij punt
4. - Mededelingen van de voorzitter, die meldde dat voor vanavond
als gast Sabina van Dijk van de Feestweekcommissie was uitgenodigd.
5. - Er was heel wat binnengekomen post te behandelen, onder
andere een tweetal aanvragen voor een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds. Besloten werd beide aanvragen te honoreren. We stonden even stil bij het feit dat, hoewel de maand juni al op de kalender
staat, de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2004 nog niet was
ontvangen. Misschien moeten we een ‘slapende hond’ wakker gaan
maken? Van dezelfde gemeente was er een schrijven met de vraag
of we iets wilden doen met het inventariseren van ‘Fryske wetternammen’. Eén van onze bestuursleden (oud gemeente-ambtenaar)
nam deze taak graag op zich! Van de Aqua-Zoo, het voormalig otterpark bij Leeuwarden, was er een brief met informatie over het
park en hierbij wordt de leden van Plaatselijk Belang een forse korting geboden bij bezoek aan het park (zie hierover het artikel in dit
blad). Terwijl we zo bezig waren ‘brieven te lezen’ kwam onze gast
Sabina binnen. Nadat ze door de voorzitter hartelijk welkom was
geheten, kreeg zij het woord. Het viel op dat het louter goed nieuws
was wat we hoorden: een programma dat klinkt als een klok, van
begin tot einde. Hier heeft de commissie heel wat tijd aan moeten
besteden, hulde! De klap op de vuurpijl was de mededeling dat de
collecte voor de feestweek dit jaar maar liefst bijna 2900 euro had
opgebracht, dat is zo’n 700 meer dan vorig jaar. Hulde dus ook voor
de inwoners van Buitenpost voor hun gift.
6. - Nadat Sabina ons had verlaten kwam de skatebaan ter sprake.
Het College had een lokatie aangewezen, namelijk het grasveld
tussen Texaco Veenstra en zwembad ‘de Kûpe’. Het terrein is ongeveer 40 x 25 meter, dus voldoende groot voor zo’n baan. Het geld is
er voor beschikbaar. De afgelopen week was een informatie-avond
belegd voor omwonenden en andere belanghebbenden (zwembad
en sporthal) en hoewel het niet bedoeld was als inspraakavond
was de heersende mening: niks tegen een skatebaan maar liever
niet bij ons in de buurt. Jammer en duidelijk, maar hoe nu verder?
Vanuit de vergadering kwam het verzoek aan de gemeente om toch
nog eens op zoek te gaan naar een andere plek. Voor alle duidelijkheid: het bestuur van PBB staat unaniem achter de gepresenteerde
plannen. Het is een soort sport die door een behoorlijk aantal jongeren wordt beoefend en die moeten gewoon hun plekje krijgen.
Wel moeten er tussen de partijen duidelijke afspraken worden gemaakt over het hoe, wie, wat en wanneer, en duidelijk op papier
worden gezet.
7. - Voor de (nabije) toekomst vullen we de bestuursfuncties als volgt in: voorzitter - Maaike
Dotinga; 2e voorzitter - Johan Kootstra; secretaris - Anke van der Veen; 2e secretaris - Sietse
Postma; penningmeester - Jellie Nijboer; 2e
penningmeester - Rients Leyendekker en algemeen bestuurslid Sytze Harders.
8. - Nadat we besloten hebben als bestuur in de
maand juli op reces te gaan, stellen we de volgende vergadering vast op 11 augustus.
Namens het bestuur, Sytze Harders
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Aanmelden:
Door 7 euro over te maken op bankrekening: 90.35.31.305 tnv Feestweek
Buitenpost met vermelding van naam en adres wordt er bij de start een
startkaart voor u klaargelegd. Hoe eerder wordt aangemeld des te eerder
kan men starten. De wandeltocht is een onderdeel van de Buitenposter
Feestweek. Het is een nieuw evenement in het programma waarvoor is
gekozen omdat wandelen populair is. Tevens wordt er door de wandeltocht de mooie natuur zichtbaar waar Buitenpost in ligt. Het evenement
wordt professioneel aangepakt, gesteund door Allert Pol Fysiotherapie
worden goede maatregelingen getroffen voor de medische verzorging
van de deelnemers. Daarbij wordt de organisatie gesteund door sponsors
waaronder de Rabobank en de hoofdsponsor Alle Pilat, woonwinkel en
meubelmakerij uit de Valom.

Muziekterras tijdens Solexrace
De straten Zwanebloem, Gele Lis, Wollegras en Pijlkruid zullen op 31 juli
aanstaande het toneel van de solexrace en een gezellig muziekterras.
De solexrace zal voor de nodige spectaculaire taferelen zorgen in genoemde straten. Uiteraard zullen regionale helden in deze race niet
ontbreken. Het muziekterras bied de hele middag muziek en vertier voor
iedereen. Er is een springkussen aanwezig voor de kinderen. Een zg. rodeostier zal voor de nodige hilariteit gaan zorgen wanneer de aanwezigen
hun rijstijl ten tonele brengen. Daarnaast is de organisatie druk bezig om
de muzikale invulling af te ronden.

Parkeren auto’s bewoners Parcours
Aan de bewoners van genoemde straten het verzoek zoveel mogelijk hun
auto’s op 31 juli van de straat te verwijderen en zo nodig elders te parkeren. Daarnaast vraagt de organisatie om zoveel mogelijk huisdieren binnen te houden i.v.m. oversteken tijdens de solexrace. Parkeren op terrein
van de SWA zal niet mogelijk zijn omdat dit in gebruik zal worden tijdens
het muziekterras.
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Nieuwe leden per 1-1-2004 Plaatselijk Belang Buitenpost
Mevr. E. de Boer
Fam. P. Bosma
Fam. C. Brandsma
Marieke en Nico Driebergen
Fam. J. Hoeksma
Fam. J. Holwerda
Fam. J. Kootstra
Mevr. H.H. Stellema
Fam. J.J. v.d. Veen
Fam. Tj. Veenstra
Cornelis Visser
Sigrid en Kees v.d. Zwan

!

Hjoed

G. Japiksstraat 6
Gele Lis 2
De Zeilen 65
Dr. Wumkesstraat 29
West 30
De Bonkelaar 3
De Hoefslag 21
De Roede 2
De Achtkant 4
De Wiek 45
Dr. Postmastraat 41
De Wiek 13

door Janne Oosterwoud

Wat in Sjesa, de Fryske Foarlêswike hat west, Heite- en Memmedei binne
foarby en it is hjoed gjin Keninginnedei, Himelfeartsdei, Peaske of Pinkster.
Wy ha gjin Nasjonale Moledei, Gemaledei, Museumdei of Fytsdei, der
binne gjin Fryske Havendagen, it is gjin iepen dei yn MCL Súd, de Marwei of
by de KNRM, en ek de Wrâldwinkeldei en de Wrâldbloeddonordei hawwe
wy wer hân. It is hjoed ek gjin Wâlddykrintocht of Slachtemarathon, gjin
Alvestêdetocht, PC, Skûtsjesilen of Feestwike Bûtenpost. De wike fan de
See hat west en de wike fan it Lânskip moat noch komme. Neffens my is
it hjoed in dei sûnder haadletter. In gewoane, kostbere dei, om sèls yn te
foljen. Ik hoef net nei myn wurk, der stiet gjin jierdei op ’e kalinder, ik haw
gjin ôfspraken, de boadskippen binne yn ’e hûs…Hjoed is fan my! It ienige
dat ik no wol, is op ’e rêch yn it gers lizze en nei de wolken sjen.
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Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

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

�����������������������
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
Juni2004.indd
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foto: eigen foto

Harrie Slagter, fotograaf van de Binnenste Buiten
Harrie Slagter is geboren en
getogen in Kollumerpomp. In
1969 vonden zijn ouders het
belangrijk dat hij en zijn broer
een opleiding konden volgen.
Daarvoor moesten ze reizen
en daarom verhuisden ze toen
naar Buitenpost.
Jeugd
Harrie: ‘Ik heb een mooie
jeugd gehad. Kollumerpomp
is een klein dorp; het ligt vlak
achter de zeedijk. Toen wij er
nog woonden, begon men met
de inpoldering van het Lauwersmeer. Na schooltijd trokken
we, gewapend met polsstokken,
met elkaar de weilanden in. In
het gebied achter de dijk liepen
geulen. Daar trokken we op af.
Langs die geulen lag namelijk
veel wrakhout. We zochten het
goede hout eruit en bouwden
er vlotten van. Daar wilden we
mee het brede water op. Het
was gevaarlijk, want er kwamen boten langs en wij waren
niet erg wendbaar. Op een keer
vonden we een mooie sloep. We

repareren. In het laatste jaar
van de opleiding liep ik stage
bij de Nederlandse Thermochemische Fabrieken, zeg maar
‘de stjonkfabriek’ in Burgum. Ik
moest meehelpen bij het onderhoud van de machines. Toen ik
mijn diploma had, solliciteerde
ik naar deze funktie en ik kreeg
een aanstelling. Helaas kwam
de militaire dienstplicht op hetzelfde moment. Mijn aanstelling
kon niet verhinderen dat ik daar
in moest en toen ik er weer uit
kwam, hadden ze in Burgum
iemand anders aangesteld. Ik
kreeg een baan bij Enitor in Buitenpost. Ik werd extrudeur en
moest de machines in productie
houden.

zo had ik het geluk dat ik die
opleiding kon doen. Het was de
eerste computeropleiding desktop publishing in Nederland:
grafische opmaak op de computer. Ik vond het een prachtige
opleiding. Toch moest ik ervoor
vechten, want jammer genoeg
moest ik toch veel staan en dat
gaf pijn. Pijn geeft stress en die
geeft weer nieuwe pijn; je komt
in een cirkel,waar je niet meer
uit komt. Ik reisde elke dag
naar Meppel. Het was een pittige opleiding met veel lesstof,
maar ik haalde hem in één keer.
Het diploma werd uitgereikt
door toenmalig minister Jan de
Koning. (omdat het de eerste
uitreiking was)

Pijnklachten
Vanaf mijn 8e jaar, misschien
wel eerder, heb ik een zeurderig
gevoel in mijn voeten. Ik kan
niet lang staan. Zodra ik blijf
staan, komt er een pijn in de
hielen en die wordt steeds erger, zo erg dat ik het niet meer
volhoud om te blijven staan.

Op zoek naar werk
Tijdens een barbecue op Schiermonnikoog ontmoette ik de
vestigingsleider van de grafische poot van de Sociale Werk
Voorziening in Dokkum. Dat was
een gelukstreffer. Deze nodigde
mij uit op zijn kantoor, omdat
hij een drukkerij op Schiermon-

Dit is bepalend geweest voor
mijn leven. Ik kon mijn baan
niet volhouden. Ik deed mijn
uiterste best. Ik bleef doorgaan
tot ik erbij neerviel. Pas op het
allerlaatste moment, als ik echt
niet langer kon, hield ik op. Eerder mocht het niet van mijzelf.
Ik martelde mijzelf. Voor mijn
gevoel had ik geen andere keus
dan om het zo te doen. Nu denk
ik: niemand wist hoe erg het
was – je kunt pijn niet zien. Ik
had eerder op moeten houden
i.p.v. zo te vechten tegen mezelf. Mijn doorzettingsvermogen
heeft wel gemaakt, dat ik bij
de arbeidsdienst duidelijk kon
maken dat het echt niet meer
ging. Ik kwam in de ziektewet.
In die tijd las ik een artikeltje
in de krant: opleiding desktop
publishing voor mensen met
een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Ik houd veel van
vormgeving en kunstschilderen.
Daardoor sprak deze opleiding
mij meteen aan. En misschien
zou ik zo een zittend beroep
kunnen vinden. Ik greep de
kans met beide handen aan en
solliciteerde. Ik was nog niet
afgekeurd, wel in de ziektewet.
De keuringsarts keurde mij na
een aantal gesprekken gedeeltelijk arbeidsongeschikt
en

nikoog wilde beginnen. Ik stond
perplex toen hij mij vroeg, of ik
de directie daarvan op mij wilde
nemen. Samen met mijn ouders had ik twee jaar op Schier
gewoond – dat was heerlijk en
bovendien: ik ben gek op water.
Ik zei onmiddellijk: ja! Ik moest
een jaar een interne opleiding
doen in Metslawier. Maar de
pijn in mijn voeten werd zo
erg, dat ik wel zeker wist, dat
ik die baan nooit zou kunnen
doen. Omdat ik het zo vreselijk
graag wilde, ging ik door met de
opleiding, maar ik kwam wel in
gewetensnood. Ik kon moeilijk
vlak van te voren zeggen, dat
het me niet zou lukken. Ik wist
in mijn binnenste dat ik na een
periode van zelfkastijding weer
zou moeten afhaken. Ik moest
voor mezelf kiezen, hoe moeilijk
dat ook was en verschrikkelijk
het te moeten zeggen tegen de
directeur. Overigens heeft een
Schiermonnikoger de functie
gekregen. Ik ging naar de Sociale Werk Voorziening in Kollum.
Ze hadden iemand nodig voor
de grafische opmaak. En dat
ging goed. Ik werk daar nu nog
en met plezier, bovendien hoef
ik geen staand werk te doen.

“...ik wordt teleurgesteld in mensen die
niet eerlijk voor zichzelf zijn...”
sleepten hem over drie kilometer door geulen en sloten naar
de Riet, het plaatselijke riviertje. We voelden ons echte zeerovers, maar jammer genoeg
kwam er ruzie van. Sommige
jongens konden het niet verdragen dat we zeiden dat het ónze
boot was – zij maakten hem
kapot. Achter Kollumerpomp,
midden op de vlakte, was een
enorme appelhof, de grootste
van heel Europa, zo werd toen
gezegd. (jammer genoeg is hij
er nu niet meer) Daar mocht je
niet komen. Maar wij kwamen
er natuurlijk wel – om appels te
graaien. We zijn nooit gepakt,
maar het was wel spannend.
Aan de rand van het appelbos
stond een watermolen. Die
staat er nog, eenzaam op de
vlakte.’
Student in Groningen
Harrie Slagter studeerde werktuigbouwkunde aan de MTS
in Groningen. Harrie: ‘Ik liep
stage bij Rijkswaterstaat. We
moesten bruggen inspecteren.
Dat was een nauwkeurig werk,
want we moesten ook letten
op kleine details, zoals haarscheurtjes in de dragende delen
van het brugdek. Alles wat we
opspoorden, moesten we laten

(advertentie)
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Richting van het leven
Ik heb me wel eens afgevraagd
hoe erg het was dat belangrijke
dingen in mijn leven niet doorgingen. Op het moment van
de teleurstelling zelf, vond ik
dat moeilijk. Het was wel slikken, maar zo erg was dat ook
weer niet, +want tot mijn eigen
verbazing kwamen er steeds
oplossingen. Gegeven de omstandigheden waren die perfect
en dat zijn ze nog steeds, vind
ik. Ik heb mede daardoor weinig
vrees voor de toekomst. In het
verleden is alles op zijn pootjes
terecht gekomen. Er kwamen
steeds weer dingen op mijn
weg. Je kunt zeggen: dat is toeval, maar in mijn ogen bestaat
toeval niet. Mijn overtuiging is
dat God van de Bijbel mijn wegen leidt en Hij stuurt mij niet

op doodlopende wegen. Dat wil
echter niet zeggen, dat ik niets
moet doen. Je kunt op een dood
punt blijven zitten treuren – zoals Job uit de Bijbel, die dacht
dat God hem in de steek liet
– maar je kunt ook kijken naar
de mogelijkheden die er voor
jou zijn. Daar heb je mensen
bij nodig. Die moet je opzoeken en daarin moet je assertief
zijn. Assertiviteit is eigenlijk
een vorm van strijdvaardigheid,
maar tegelijkertijd probeer ik
me wel degelijk kwetsbaar op te
stellen. Op een dood punt aangekomen, ben je immers kwetsbaar, omdat je iets van jezelf
moet laten zien, ook je zwakke
kant. Ik draai er niet omheen
dat ik hulp nodig heb. Dat wil
niet zeggen dat ik zielig ben, ik
ben alleen maar eerlijk. Eerlijkheid in het contact met mensen
staat voor mij voorop. Ik word
teleurgesteld in mensen die niet
eerlijk voor zichzelf zijn en dus
ook niet voor mij. Op die manier
komt er nooit een goed gesprek
of een echt vriendschappelijke
relatie tot stand.
In de digitale revolutie
Toen het digitale tijdperk aanbrak en je zonder extra kosten
heel veel foto’s kon schieten,
begon ik eindeloos te experimenteren met lichtomstandigheden en vlakverdeling. Het
paste allemaal precies bij wat
ik geleerd had over grafische
vormgeving. Ik bood mij aan
als fotograaf van de Binnenste
Buiten. Later begon ik ook met
films en montage, dankzij de
mogelijkheid die iemand mij gaf

momenten. Met film kun je iemands emotie langer vasthouden, je kunt de verandering van
iemands uitdrukking vastleggen. Dat kun je ook wanneer je
iemands portret schildert – je
legt vast wat je het meest treft,
je kiest een bepaald moment.
Echter dit lukt je bij fotografie
bijna niet – de kans dat je te
laat het toestelknopje indrukt,
is heel groot. Precies het goede
shot maken is vaak een toevalstreffer. Bij filmen is dat anders.
Met filmen kun je iets simpeler
naar je hand zetten, zonder
dat er een kostbaar moment
verloren gaat. In het verlengde
van filmen ligt de filmmontage.
Een film van een uur kort ik in
tot bijvoorbeeld een kwartier.
De momenten voor en na wat
ik eigenlijk vast wilde leggen,
knip ik weg. Zo probeer ik de
in emoties het perfecte moment daarvan te vinden. Het is
als wanneer de zon achter de
wolken zit. Je wilt fotograferen
zodra hij te voorschijn komt
en de juiste belichting geeft.
Met een foto zit je er gauw nét
naast, bij filmen heb je gewoon
alle momenten. Eigenlijk is een
goede foto maken vaak een toevalstreffer als het gaat om het
juiste moment.
Omgaan met pijn
Ik wil nog even terugkomen op
mijn voeten, die mij vaak zo
plagen. Misschien heb ik door
de voortdurende pijn daaraan
wel geleerd om daar niet teveel
over te praten. Ik zie in, dat dit
mijn probleem is, en dat moet
ik zelf oplossen. Gelukkig ben

...in de weer met de feestweekcommissie voor de voorpagina-foto van
het maartnummer 2001... (foto: redactie)
om een digitale filmcamera aan
te schaffen. Ik kwam er achter
dat een film een rij foto’s in versnelde beweging is, waardoor
er een grote gelijkenis is met
fotografie. Het grote verschil
is: foto’s zijn opnamen van één
moment, films zijn doorlopende
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ik redelijk fleurig van karakter. Je kunt tenslotte zingen
van de pijn of erom huilen. Ik
prefereer de zingende versie
– zingen vanuit een gevoel van
blijdschap en verdriet. Zo is het
voor mezelf en voor de ander
het best te verteren.’
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50% korting voor leden Plaatselijk
Belang in Aqua Zoo Leeuwarden !
Bent u lid van Plaatselijk Belang Buitenpost, dan kunt
u nu profiteren van uw lidmaatschap. U kunt via onze
penningmeester toegangskaarten bestellen voor het
AquaZoo (voormalig otterpark) bij Leeuwarden voor
de helft van de prijs. Een bijzondere aanbieding voor
een bijzonder dierenpark in eigen omgeving! En bent
u nog geen lid, dan is dit een mooi moment om het nu
te worden. U kunt dan onmiddellijk profiteren van dit
aanbod. Bel voor meer informatie met onze penningmeester Jellie Nijboer op tel. 542528.

Afblazen in de Gereformeerde Kerk van Buitenpost
Esther van der Veen is 22 jaar. Ze speelt al
vanaf haar tiende jaar bugel. Vanaf september
vorig jaar is ze zich aan het voorbereiden voor
het solistendiploma. Dit is het hoogst haalbare
voor een amateur-blazer. Op donderdag 24 juni
kunnen wij naar haar openbare examenpresentatie in de Gereformeerde Kerk luisteren. Esther
kijkt er naar uit!
Bugelles van Bienze IJlstra
Esther woont sinds anderhalf jaar in Buitenpost.
Hiervoor woonde ze in Grootegast. Daar heeft ze negen
jaar muziekles gehad bij muziekschool ‘Westerkwartier’.
Toen ze tien jaar was begon ze met bugelles. Esther:
“Eigenlijk wilde ik cornet spelen, maar ik kreeg van de
muziekvereniging een bugel. Ze hadden geen cornet
meer liggen, omdat ik halverwege het jaar instroomde.”
Esther heeft nu les bij ‘Streekmuziekschool De
Wâldsang’ in Buitenpost. “Ik had in Grootegast mijn
diploma’s A tot en met D gehaald. Daar kon ik niet
verder voor het solistendiploma. In Buitenpost kon dat
wel. Daarom ben ik weer lessen gaan volgen. Nu heb
ik les van Bienze IJlstra. Ik heb negen jaar les gehad
van dezelfde leraar, daarom leek het me nu leuk les te
krijgen van een andere leraar en toch voor het laatste
diploma te gaan. Dat ik nu les heb van Bienze is erg
leuk. Je leert sommige dingen op een andere manier,
zoals ademtechniek. Daarbij komt dat Bienze erg muzikaal is. Dat spreekt mij erg aan en daar kan ik heel veel
van leren.”

Kick
Esther is lid van de fanfare ‘Joost Wiersma’ uit Jistrum.
Daar speelt ze solo bugel. Daarnaast speelt ze bij de
brassband ‘Wâldbrass’ in Kollum. In Surhuisterveen
helpt ze tijdelijk nog bij de band ‘Blaast de Bazuin’.
Waar speelt ze nu het liefst? Esther: “Het is heel leuk
om bugel te spelen in een brassband. In een brassband
speel je alleen de bugelpartij. Een brassband telt tussen
de 28 en 33 leden. Een fanfare is echter veel groter en
kan wel uit 60 muzikanten bestaan. Je speelt dan ook
met ongeveer 6 leden dezelfde partij. Wij hebben in de
fanfare in Jistrum 55 leden. Dat is een vrij groot orkest.
De brassband ‘Wâldbrass’ uit Kollum vind ik het leukste,
omdat ik eigenlijk wel kick op solo spelen. Een brassband is doorzichtiger dan een fanfare. Maar een fanfare
vind ik ook erg leuk omdat het een warmere klank heeft
door de vele bugels.”
Voorbereiding
Een dergelijke bijzondere openbare presentatie vergt
de nodige voorbereiding. Esther: “Ik blaas elke dag
minimaal een uur. Zo train ik de lipspieren en kan ik
het langer volhouden. Ook blijft mijn klank dan mooier.
Door elke dag een uur te blazen onderhoud ik het
goed. Afgelopen zondag heb ik bij een koffieconcert
in Augustinusga mijn solo al gespeeld. Dat was een

Bijzondere muziek
De koperafdeling van de muziekschool telt ruim 400
leerlingen. Daarmee is het de grootse afdeling van de
muziekschool. Een groot deel van die leerlingen heeft
deze weken examen gedaan. Die examens worden
afgenomen in het leslokaal in het bijzijn van de eigen
docenten en twee collega’s. Maar er is ook ieder jaar
een openbare examenpresentatie. Tijdens deze presentatie speelt de leerling een solo met begeleiding van het
korps waar hij of zij lid van is. Het is de afsluiting van
het examen waarvan de andere onderdelen de dagen
voorafgaande aan de openbare presentatie al hebben
plaatsgevonden. Esther wordt begeleid door de fanfare
‘Joost Wiersma’ uit Jistrum. “Ik speel een klankstuk,
Maori. Het is een rustig nummer waarmee je de mooie
warme klank van de bugel goed kunt laten horen.
Daarnaast speel ik nog een werk. Dat werk is officieel
geschreven voor een waldhoorn. Omdat ik het zo mooi
vond, heeft Bienze het werk aangepast voor bugel. Ik
ben de eerste die dit werk op bugel ten gehore zal brengen. Het is best een bijzonder stuk, omdat het voor een
solist is die wordt begeleid door 3 slagwerkers en daar
zijn niet veel solowerken voor geschreven.”
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‘try-out’. Mijn vriend en ik hebben daar allebei een stuk
gespeeld. Daar moet het goed, want iedereen kijkt en
luistert naar je. Dat is heel anders dan thuis spelen. Nu
speel ik, als voorbereiding, het hele programma achter
elkaar door. In gedachten bedenk ik mij dan, dat er
allemaal publiek zit. Ik speel dan wel 3 kwartier. Dan
kijk ik of ik het vol kan houden. Het liefst speel ik nog
langer, want ik wil wel wat over houden. Het is daar
toch allemaal anders. Je hebt veel meer spanning.” En
of ze er naar uit kijkt? Esther: “Ik heb er wel zin in. Ik
leef er al een heel jaar naar toe. In september moest
ik al kiezen welke stukken ik wilde spelen. Het mag
van mij nu ook wel. Er zijn altijd wel dingen die beter
kunnen, maar het lijkt me wel heel leuk en spannend.”
Het openbare examen koperblazers van De Wâldsang
vindt plaats op donderdag 24 juni in de Gereformeerde
Kerk aan de Voorstraat. Bijzonder dit jaar is, dat er
ook een leerling van de orgelafdeling meedoet. Dat is
Lisanne Bron, die met begeleiding van ‘Blaast de Bazuin’
uit Surhuisterveen onder andere twee delen uit de Suite
Gothique van Léon Boëllmann zal spelen. De andere
deelnemende korpsen zijn afkomstig uit Buitenpost,
Garyp, Jistrum, Oentsjerk en Noardburgum. De aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis.
(foto: redactie)
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Ook wij gaan met
zomervakantie!
Ons volgende
nummer verschijnt
in augustus.

Reünie ‘De Mienskip’ 15 mei
Na onze speurtocht naar alle oud-leerlingen, onderwijzers en
onderwijzeressen van OBS ‘de Mienskip’ zijn we als organiserend
comité verschillende keren bij elkaar geweest om de reunie van 15
mei 2004 voor te bereiden. De bijeenkomsten van de commissie
kenmerkten zich voornamelijk door het ophalen van typische
Mienskip herinneringen: de concentratiebox, de schoolkampen
in Elp, het meedoen aan Nederland Kikkerland, de godsdienst
lessen van Ds. De Groot, de verhuizing van de ‘oude’ lagere school
aan de schoolstraat naar de Mienskip aan de Groenkamp, de
weeksluitingen en zo kunnen we nog uren doorgaan. Voor de een
leek het als de dag van gisteren, voor de ander leek het om een
vorig leven te gaan. Gelukkig werden herinneringen ondersteund
door divers fotomateriaal. Als reüniecommissie hebben we ook
hieraan heel veel plezier beleeft. “Hoe zou het gaan met…?” werd al
gauw beantwoord door de ingestuurde formulieren met daarop de
foto’s van anno 2004 van onze klasgenoten. U kunt zich voorstellen
dat wij als commissie een ontzettende voorpret hebben gehad, en
deze ‘vergaderingen’ tot in de late uurtjes werden voortgezet.

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !

Let op de kopijinleverdatum:
maandag 2 augustus.
Het blad verschijnt
in week 34.
Houdt u daar ook
rekening mee?

En toen was er op zaterdag 15 mei de reünie van de groep die
tijdens de schooljaren 1976 – 1983 voor langere of kortere periode
bij elkaar in de klas hadden gezeten. De ontvangst was ’s middags
op de Mienskip waaronder het genot van een bakje koffie en een
gebakje alvast herinneringen konden worden opgehaald en de
school kon worden bekeken. Op de Mienskip bij het welbekende
paard is de groepsfoto gemaakt. Het programma kreeg een vervolg
in ’t Koartling en er kon nog een bezoekje worden gebracht aan

de “oude” Lagere school (nu Peuterspeelzaal) aan de Schoolstraat. In
’t Koartling volgde er nog een lopend buffet wat weer uitstekend was
verzorgd door ‘de Point’. Het was een prachtige dag, vol herinneringen
en (hernieuwde) vriendschappen!

Wij wensen alle lezers
een goede vakantie
en rekenen op uw
bijdrages in het
komende seizoen.

Nieuws
verkeersveiligheid
‘De Lichtbron’

Op de foto boven van links af: Willem Schrijver, Erwin Haytink,
Petra Plantenga, Hieke Stellema, Henk Roskammer, Baukje
Brandenburg, Jan Steringa, Peter Ploegsma, Jan Willem Zwart,
Robert Dilling, Hein Drost
Tweede rij van links af: Fokje Peenstra, Tycho Fransen, Joleen
Heitling, Eugenie Scheper, Sabina Visser, Ciska Vijverda, Yvonne
van der Meer, Femke van der Meulen, Allard Sieburg, Afke de Vries,
Fredau Metselaar, Ruth van der Meer
Derde rij van links naar rechts: Eddy de Vries, Gertrude
Messchendorp, Aly Bruinsma, Willy Pitstra, Wemke van Kammen,
Tineke van Loo, Sietske Feitsma, Jan van der Bijl, Rene Veenstra
Voorste rij van links naar rechts: Reinold Paauw, Noor Timmerman,
Marjan Blauw, Karin Bergervoet (eigen foto).

Enige tijd geleden is er een verkeerscommissie opgericht bij CBS
‘de Lichtbron’. Deze commissie bestaat uit een aantal leerkrachten.\,
leden van de mede-zeggingsraad,
oudercommissie, schoolcommissie en een ouder. Doel van deze
commissie is om de veiligheid te
verbeteren tijdens het halen en
brengen van de kinderen. Eén van
haar acties zal zijn om de knel-

Sportief ondernemen
Een snuffelmarkt op ’t paardenveld
Handel, koopwaar in rijen opgesteld
Een MEGA-markt: rommel te kust en te keur
Pinksteren ontdoet zich van haar religieuze kleur
Voetbal op ’t café-scherm voor stappers
Bekers, schuimend bier door tappers
Samen ballend op hun Swadde tournooi
Wat is het leven van (bar)keepers en goaltjesdieven mooi
De buurt sportief in teamverband
Volleyballend voor beker en poedelprijs
Jeugd. Talentvol en lekker bij de hand
De Waterlelie is daarvan het bewijs
Kruidhof – Lauwersmeer met fietspad verbonden
Veilig lopen en wandelen: hoe hebben ze het uitgevonden
Wethouder Pieter heeft zijn vuilstort ei gelegd
Winst, dat had hij de raad toch toegezegd?!
PEVADKO
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punten in de route van huis naar
school te inventariseren. Alle ouders hebben een enqueteformulier
ontvangen waarin aan kan worden
gegeven waar de grootste problemen te vinden zijn die de kinderen
tegenkomen op hun route van en
naar school. Als hieruit een duidelijk beeld naar voren komt wil
de verkeerscommissie proberen
om in samenwerking met de gemeente en politie een oplossing
te zoeken. Voelt u zich betrokken
bij de veiligheidsproblematiek dan
staat het u vanzelfsprekend vrij
om daarin uw mening naar voren
te brengen. En ook goede veiligheidstips zijn natuurlijk van harte
welkom.

Tuin(be)leven
Een andere wereld

De zomermaanden zijn in aantocht en de tuinen van De
Kruidhof liggen er weer prachtig bij. De geneeskruidentuin
bloeit volop en ook in de vlindertuin klinkt het zoemen van
insecten. De bijen en vlinders genieten op hun eigen manier
van de geuren en kleuren om hen heen.
Zintuigen op scherp
De Kruidhof is als openluchtmuseum een ideale plek om al de zintuigen op scherp te zetten. We kijken niet alleen naar de collecties
planten, we kunnen eraan ruiken, -wat soms ook wel eens vieze
gezichtsuitdrukkingen oplevert, niet iedere plant ruikt lekker-, we
kunnen er aan voelen, we kunnen luisteren naar het geritsel van
bladeren, insecten en kabbelend water en we kunnen ook van veel
planten proeven. Wees met dit laatste altijd erg voorzichtig, er
staan giftige soorten tussen de planten.
Legende verhalen
Tijdens een rondleiding zien we vaak dat de gidsen juist deze
zintuiglijke ervaring bij de bezoekers los willen maken. Er worden
blaadjes en bloemetjes geplukt en die gaan van hand naar hand.
Er wordt geroken en gesnoven, gewreven en gekeken. Knikkende
hoofden bevestigen het verhaal van de gids. Al die geuren roepen
herinneringen op. Verhalen van opa’s en oma’s die vroeger lavendelzakjes in de kledingkast hingen, thee trokken van brandnetels
of kompressen maakten van koolbladeren, komen los. Ook de gids
kent leuke verhalen over de planten en over hun toepassingen. De
bijgelovige toepassingen van sommige planten,- die noemen we
ook wel legendeplanten -, zorgen vaak voor een lach en prikkelen
de verbeelding van onze bezoekers. Zo is het verhaal van de alruinwortel vermakelijk. De alruinwortel is een zeer giftige plant. Vroeger gebruikte men de wortel als talisman. Het zou geluk brengen
en boze geesten verjagen. Helaas was het niet mogelijk de wortel
van de plant zelf op te graven, want dan zou je dood neervallen.
Hoe men het precies deed is niet bekend, maar het verhaal zegt
dat de wortel aan de staart van een zwarte hond werd gebonden
die dan vervolgens de wortel uit de grond trok. Mocht de hond
dood neervallen, dan was dat in ieder geval minder erg dan wanneer een mens het leven erbij zou laten. Wellicht voerde men dit in
het donker uit en koos men daarom voor een zwarte hond, die was
dan niet zichtbaar. Hoe dan ook, als de wortel ‘gevangen’ was werd
het in een ledikantje gelegd en vertroeteld, zodat het z’n beschermende werk zou doen. De werking van de alruinwortel als talisman
is natuurlijk nooit bewezen.
Bijzondere sfeer
Een rondleiding langs plantjes met
naambordjes ernaast klinkt misschien
voor sommigen weinig sprankelend,
toch is iedere bezoeker weer geboeid
en verrast en geniet hij volop van de
anderhalf uur durende rondleiding. De
tijd vliegt, er is zoveel te zien en te
beleven. De maanden juli en augustus
komen er weer aan en dat betekent dat
wij weer de Zomerse Kruidenwandelingen organiseert. Op de maandagavonden kan iedereen die interesse heeft
mee met een rondleiding. De sfeer
tijdens de avonduren is heel bijzonder
in de tuin. De hitte van de dag zwakt af, de planten geuren op hun
sterkst, de vogels laten zich horen en verder is er stilte en rust. De
sfeer is intiem en ontspannen. Deze avonden zijn uniek. Ook in het
weekend kan men met een gids mee, om 14.00 uur op zaterdag en
zondag in juli en augustus kunt u zich individueel aanmelden voor
een rondleiding. Wilt u ook weer eens genieten van de natuur. Dat
kan, dicht bij huis even een andere wereld instappen...
Zomerse Kruidenwandelingen in De Kruidhof
Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost houdt ook deze zomer
weer iedere maandagavond in juli en augustus Kruidenavondwandelingen. Onder begeleiding van een gids krijgt de bezoeker
een rondleiding door dé botanische tuin van Friesland met de
uitgestrekte, meest bijzondere geneeskruidentuin van Nederland.
Elke wandeling start om 19.00 uur en duurt zo’n anderhalf uur. In
deze zomermaanden kunt u ook op zaterdag en zondag om 14.00
uur rondgeleid worden, waarvoor u zich op de dag zelf aan kunt
melden. De rondleiding voert langs bekende en onbekende planten
in de zeventien verschillende tuinen van De Kruidhof. De tuinen
zijn ingericht naar thema, zoals onder andere de geneeskruidentuin met kruiden die allerlei aandoeningen kunnen verhelpen of
verzachten; de tuin met de bijbelse plantencollectie; de meditatietuin; de bostuin met onder meer stinzenplanten; de middeleeuwse
kloostertuin; de oude cultuurgewassen; de verfplantencollectie;
de culinaire kruidentuin; de fruithof met oude fruitrassen; de vlindertuin en de Varenhof. De kruidenavondwandelingen in de zomer
zijn inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit. Uit voorgaande
jaren blijkt dat bezoekers enthousiast zijn over de bijzondere sfeer
in de tuinen tijdens de lange zomeravonden. Ook zijn veel mensen
bij eerste kennismaking verrast door de hoeveelheid planten en de
fraaie aanleg van de thematuinen.
Middagwandelingen
Voor geïnteresseerden die niet op de maandagavonden kunnen
komen zijn er ook dit jaar ieder weekend in de maanden juli en
augustus om 14.00 uur zomerse kruidenwandelingen. Deze wandelingen duren net als de avondwandelingen anderhalf uur. De bezoeker kan zich hiervoor op de dag zelf bij de receptie opgeven.
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Rijkswaterstaat: Buitenpost ‘warme hart’ Waddengebied
Deze zomer wordt begonnen met de verbouw van
het “oude NAK” gebouw, waar nadien ook het
Waterschap Lauwerswâlden ook nog onderdak
heeft gehad. Sinds begin mei is Rijkswaterstaat
eigenaar van dit gebouw, het woonhuis en alles
wat erbij hoort. Als alles volgens de plannen verloopt, heeft Buitenpost per 1 december een nieuw
bedrijf.
Officieel is dit Rijkswaterstaat directie NoordNederland dienstkring Waddengebied, samengevoegd uit de dienstkring waddengebied Friesland,
dienstkring waddengebied Groningen en de Meetdienst Noord-Nederland. Buitenpost wordt voor
Rijkswaterstaat de nieuwe uitvalsbasis voor het
werkgebied dat begint bij de afsluitdijk tot aan
de Duitse grens, inclusief het hele waddengebied
tot boven de eilanden. Er was reeds enige tijd
gezocht naar een goede lokatie om de verouderde
gebouwen in Leeuwarden en Delfzijl samen te
voegen in een ander gebouw. Buitenpost kreeg
de voorkeur aldus K. Tilma, om de centrale ligging en goede bereikbaarheid over de weg en het
spoor.
Tilma is zelf Hoofd Dienstkring Waddengebied
Friesland en hij ziet het wel zitten om hier in Buitenpost te komen werken, samen met z’n 70 collega’s. Hij noemt Buitenpost zelfs het warme hart
voor het beheer van het Nederlandse deel van
het Waddengebied. Hij bedoelt hiermee dat vanuit Buitenpost leiding, toezicht en voorbereiding
plaats zal vinden voor werkzaamheden in en om
het waddengebied. Dit omvat een groot scala aan

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 juni tot en met 9 augustus
Activiteiten
23 juni: 17.45 uur, vanaf 17.30 uur welkom; inloopmaaltijd in de Fonteinkerk

de heer Tilma (foto: redactie)
activiteiten. U kunt hierbij denken aan het beheer
van de waddenzee, de kust van de waddeneilanden en het onderhoud van de landinrichting.
Daarnaast vindt vanuit Buitenpost straks de coördinatie plaats van de verkeersbegeleidingsdienst
van de vuurtorens, het loodsen op afstand, het
openhouden van de vaargeulen en de regelingen
met betrekking tot vergunningen en ontheffingen
in het waddengebied. Buitenpost zal vooral een
regiefunctie krijgen. Rijkswaterstaat heeft namelijk nauw overleg met collega diensten over het
beheer en de gevolgen van het beheer voor het
waddengebied. Hierbij moet u denken aan calamiteiten die gemeld worden aan de Brandaris, zoals olielozingen en strandvervuilingen, ook hierin
is Rijkswaterstaat deelgenoot.

...een deel van de nieuwe bemensing bij het pand... (foto: eigen foto)

De dorpsgenoten die goed opgelet hebben, konden afgelopen
27 mei al enige actie zien aan
de Jeltingalaan. Het gras werd
gemaaid en de Friese-, Groninger- en in het midden de Rijkswaterstaat-vlag hingen in top. ’s
Ochtends werd het gebouw uitvoerig bekeken door de directie, ’s
middags mochten de aanstaande
collega’s hun nieuwe werkplekken bekijken. Zo rond de vakantieperiode zal begonnen worden
met de verbouwwerkzaamheden
in het pand. Het interieur wordt
aangepast aan 70 werkplekken
plaats te kunnen bieden. Ook
worden er archief voorzieningen
en een laboratorium gecreëerd.
Alle aanpassingen zullen waarschijnlijk niet meer dan 3 maanden in beslag nemen.

Exposities
2 - 4 augustus: kleiwerkstukken van Wibe de Vries in de Doopsgezinde kerk; zie
voor verdere info het artikel in dit blad
Voor de andere activiteiten in Buitenpost in deze periode,
zie de diverse artikelen in dit blad.
Activiteiten die vallen in de periode van 5 augustus tot en met
21 september graag vóór 2 augustus aan ons doorgeven

Videokring Europa opent deuren in
Sinds enkele weken kunnen ze zich ondernemers van Buitenpost
noemen, we hebben het dan over Willem en Lil Rietdijk. Zij runnen de
videotheek aan de kerkstraat. Het is inderdaad wat anders dan zijn oude
job zegt Willem, die niet tot zijn zestigste timmerman wil blijven. Ook
Lil wou wel eens wat anders dan de geraniums water geven. Nu zijn
ze tot de late uurtjes te vinden in hun videotheek, vaak na sluitingstijd
nog de boel weer op orde brengen, de kasten weer opnieuw indelen
of de nieuwe collectie uitstallen. Maar dit vinden ze dan ook prettiger
dan op de bank zitten. Daar hebben ze bovendien nog niet veel tijd voor
gehad. Tot nog toe logeren ze bij kennissen en zijn in de uren die nog
overblijven bezig hun huis in Surhuisterveen in te richten. Op den duur
hopen ze een huis in Buitenpost te krijgen. Als je hen vraagt waarom
een echte Rotterdammer verhuist naar Buitenpost, roemen ze de rust
van Friesland, niet dat hectisch gejaagde leven. Het verschil tussen
Rotterdam en Buitenpost is voor hen het verschil tussen zwart en wit.
Het stadse, de criminaliteit, de afname van de normen en waarden, het
getoeter en de invloed van de andere culturen zullen ze hier in Buitenpost
dan ook niet missen. Helaas hebben ze door de drukte nog weinig van
Buitenpost kunnen zien.
Gelukkig kunnen steeds meer Buitenposters de weg naar de videotheek
te vinden. Inmiddels zijn er al een kleine 400 leden ingeschreven. Elk lid
krijgt bij de eerste inschrijving een gratis pasje, hierdoor is de administratie
van uitgeleende video’s een stuk eenvoudiger geworden. Het druppelt de
hele dag door met klanten zegt Lil, alleen rond etenstijd is het vrij stil in
de videotheek. Ze zijn dan ook elke dag geopend, zondags van 12.00 tot
22.00 en de overige dagen van 11.00 tot 22.00. Willem en Lil vinden dat
ze open moeten zijn voor de klanten wanneer die dat graag wil, zodat je
’s avonds laat ook nog een film kunt huren. De keus in films is dan ook
enorm te noemen, er kunnen meer dan 4000 verschillende titels gehuurd

Het vakantiegevoel bij M.A.A.S.
Na maanden van voorbereiding en
stijgende spanning of alles op tijd
klaar is, hebben we zaterdag 5 juni
in sporthal de Houtmoune te Buitenpost het vakantie gevoel van
M.A.A.S. gevierd. In een bomvolle
sporthal kan Greetje Krijgsheld de
avond openen met een welkom
voor iedereen. In het bijzonder ons
erelid, mevrouw van Helden en
de aanwezige sponsoren. In het
oog springend staat onze nieuwe
aanwinst op de vloer, de tumblingbaan. Deze hebben we kunnen
aanschaffen door de inzet van vele
leden die meegedaan hebben aan
de dropaktie, de hoofdsponsoren
VTB, Ford de Zeeuw en Makelaardij Sikkema en een gift van Enitor.
M.A.A.S. is geweldig blij met deze
steun en de leden zullen in de
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show laten zien wat voor capriolen
erop gedaan kunnen worden. Ook
blij zijn wij met de gulle gaven van
de Buitenposters winkeliers voor
onze verloting. Onze dank daarvoor.
Na deze woorden van Greetje start
de muziek waarop alle leden via de
tumblingbaan hun entree maken.
De toeschouwers kunnen genieten
van alle denkbare vakantie genoegens. Zonnestralen die een vrolijk
hoepelnummer brengen. Kleuters
die op het strand spelen. De jongste groep streetdancers met een
sambanummer. In de onderwater
wereld is ook veel te beleven en
wat zandkorreltjes allemaal meemaken is teveel om op te noemen.
Na de pauze laat de selectie zien
hoe ze sporten in zee en ook op
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Hawaï is veel te beleven. Toeristen op het strand vermaken zich
ook wel en als dan de lifeguards,
de jongens, in actie komen kan
de dag niet meer stuk. Een Golfstroom van springers is spectaculair om te zien. Uitgaan doe je met
de oudste streetdance groep in
een Rumbanight. De jutters komen
met een spectaculair acronummer.
Tussen de nummers in, bij toestel
wisselingen, vermaken Greetje
en Christiaan iedereen met HUN
vakantie belevenissen, die hebben ook veel meegemaakt! Alle
leden nemen afscheid van het
publiek door nog 1 keer over de
tumblingbaan te springen, te lopen of spectaculaire sprongen te
maken. Zo is deze korte vakantie
alweer voorbij. Licht en geluid is
deze vakantieshow prima
verzorgd door Douwe Terpstra, het geeft een extra
dimensie aan het geheel. De
leiding, Miranda, Ernst Jaap,
Remco en Angelica hebben
ons laten genieten van een
zeer afwisselende vakantie.
Zij worden dan ook terecht
in het zonnetje gezet door
Greetje voor al hun inspanningen.
Natuurlijk worden de hulpleiding en alle anderen die zich
voor deze uitvoering hebben
ingezet niet vergeten.

worden. De films die het meeste door de buitenposter klanten worden
gehuurd zijn voornamelijk actie en humor films. Erotische films worden
hier zelden verhuurd. De meest verhuurde films zijn dan ook Master and
Commander en The Last Samurai, deze films zijn continu in roulatie. De
videotheek zou tegenwoordig beter dvd-theek genoemd kunnen worden.
80% van de films wordt nu al verhuurd op dvd en dit zal in de toekomst
alleen maar toenemen. Tegenwoordig komen de nieuwe films alleen nog
maar op dvd uit.
De films zijn niet alleen te huur, er is ook een grote collectie koopfilms
te verkrijgen op video en dvd. Toch gaan de meeste Buitenposters voor
de huur van een weekfilm. Wie moeite heeft met het vinden van die
lang gezochte film, kan hulp vinden bij Lil en Willem. Eventueel zoekt
de computer aan de hand van de titel of hoofdrolspeler de goede film
op. Echt vreemde dingen hebben ze nog niet meegemaakt in de winkel.
Bij de vraag:”We kunnen hier zeker geen pasfoto’s maken”, schieten ze
wel iedere keer weer in de lach. Wat hen ook opvalt is dat veel mannen
naar het voetbal kijken, terwijl de vrouwen dan even een film huren. In de
winkel is het door het voetballen rustiger dan anders.
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Facelift voor recreatiezaal Haersmahiem
De verbouwing en aanpassing van de recreatiezaal in zorgcentrum
Haersmahiem zijn op 1 juni van start gegaan. De zaal was stijfjes, straalde
weinig sfeer uit en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Men hoopt
nu door de zaal in een nieuw jasje te steken meer warmte , gezelligheid en
sfeer te creëren. De muur die de zaal van de personeelskamer scheidde
is verdwenen, zodat de bewoners en het personeel samen gezellig aan
activiteiten kunnen deelnemen. Er komt een heel nieuw interieur in de
zaal. Een bar, nieuwe stoelen en tafels en er komt zelfs een internet-cafe.
De nieuwe vloer zal deels bestaan uit hout en vloerbedekking. Er is straks
ruimte voor ongeveer 120 personen. Dit hangt af van de activiteit die er
gehouden zal worden. De temperatuur in de zaal wordt geregeld door een
klimaatregelingsinstallatie zodat er altijd frisse lucht is en de temperatuur
gelijk blijft. De recreatiezaal krijgt tevens een restaurantfunctie. Tussen de
middag kan men er terecht voor een warme maaltijd. Dit is een uitkomst
voor familieleden die van veraf komen. Er is een buffet aanwezig zodat er
ook verjaardagsfeestjes en jubilea gehouden kunnen worden. Ook kunnen

Memoriestenen doen denken aan het verleden
Misschien is het u nooit opgevallen, maar opzij van de
huidige toegang van de oude
dorpskerk aan de Oude Havenstraat, bevinden zich twee
gedenkstenen. In de bovenste
wordt in gotische letters het
jaartal 1496 vermeld, en hierbij
staat aangegeven: “Jhs Maria”,
dat is Jhesus Maria. In de
destijds nog ‘roomse’ periode
werd dit gebouw gesticht en
vermoedelijk bedoelde men
hiermee dat dit gebeurde in
het jaar van Jezus en Maria.
Bijna 100 jaar later, gedurende
de 80-jarige oorlog, waren soldaten met hun gezin, in deze
kerk ingekwartierd. Dit veroorzaakte in 1594 een ramp,
want waarschijnlijk door onvoorzichtigheid met vuur, ging
het bedehuis in vlammen op.
De onderste gedenksteen in
de tegenwoordige kerk herinnert aan deze gebeurtenis door
de volgende tekst: “Anno 1594
in aprile verbrandde deese
kercke door inlegeringe van
landschaps soldaten en werde
wederom opgetimmert in Anno
1611 door ‘t beleid van de Ed.
Grietman Herbranda met vijf

gecommitteerde uitte gemeente,
soo kerckvoochden als eigenerfde en anno 1613 volmaeckt”.
Door de inspanning van bovengenoemde vooraanstaande
personen is het dus te danken
dat de huidige kerk weer is opgebouwd. Helaas is de tekst op
deze steen niet meer te lezen en

moest deze worden gehaald uit
het boek ‘Buitenpost, halfweg
tussen us mem en het peerd
van ome Loeks’. Misschien
dat de penningmeester van
de kerkvoogdij anno 2004 nog
een potje met geld heeft voor
restauratie.
(tekst en foto: Dirk Wildeboer)

SHMC in voormalig ‘het Trefpunt”
de bewoners van Buitenpost hier gezellig een hapje komen eten. Het is
namelijk de bedoeling dat zorgcentrum Haersmahiem een wijk - inloopcentrum gaat worden voor de inwoners van Buitenpost. Men kan hier terecht
voor vragen over zorg , welzijn en de activiteiten die er georganiseerd zullen worden. Nog voor de bouwvak-vakantie hoopt men de nieuwe zaal in
gebruik te kunnen nemen.

Stramme spieren en spelplezier
bij 20e buurtvolleybaltoernooi
De afgelopen twee decennia was
er elk nieuw voorjaar de gelegenheid om winterpondjes voor
de zomer kwijt te raken en weer
eens sportief bezig te zijn. Actieve
sporter of niet, iedereen kan doen
meedoen aan het dan door de
volleybalclub ‘Buitenpost’ georganiseerde buurtvolleybaltoernooi.
Het is geen demonstratie van
afgetrimde lijven en strak geslagen
ballen, maar wel een happening
met sfeer en gezelligheid. Bijzondere gelegenheidsnamen maken
nieuwsgierig naar de herkomst van
de teams. Aangepaste spelregels
maken het mogelijk om ook met 6
gemotiveerde spelers zonder volleybal-ervaring een ploeg samen
te stellen, dat ver kan komen in
het toernooi. En aan sportief fanatisme ontbreekt het zelden tijdens
het toernooi, niet alleen in het veld
maar ook op de publieksbanken
was de spanning over de sportieve
prestaties voelbaar. Afgewisseld
met verfrissende onderbrekingen
in de kantine, werd door elk team
tijdens de speelavonden drie
rondes afgewerkt.
Dit jaar hadden hadden zich 24
seniorenteams en 7 jeugdteams
ingeschreven.
Het
toernooi
speelde zich op 3 avonden af. De
eerste ronde startte op maandag
24 mei. De nummers 1 en 2 van
elke poule stroomden door naar de
finalepoule en de nummers 3 en 4
kwamen terecht in de poedelpoule.
Donderdag 27 mei konden 6 teams
zich plaatsen voor de kampioensfinale en 6 teams voor de poedelfinale. Na harde strijd plaatsten de
Rippies, de Poppeslok en Gele
Zwaan zich in poule Q en Parcours
moest het in poule P gaan opnemen tegen Egypte 1 en Egypte 2.
In de poedelfinale waren in poule
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S de Fûgeltjes 2 gekoppeld aan
Postmaatjes 1 en de mysterieuze
Mixties. De Halbertjes moesten het
in poule T gaan opnemen tegen
Haiwum en Fûgeltjes 1.
Donderdag 3 juni startte eerst de
jeugd van 10 tot 12 jaar. Met overmacht en ongelooflijke inzet wist
het team van de Waterlelie hier
te winnen. Er zaten verschillende
volleybaltalenten tussen en misschien breken die in de toekomst
nog eens een keer door. Ook in
groep 13 tot 17 jaar waren de wedstrijden erg spannend. Uiteindelijk
behaalden ‘t West en De middelste
Poppeslokjes allebei 6 punten,
maar door een hoger doelsaldo
ging de beker en de taart naar ‘t
West. Direct hierna begonnen de
senioren met hun wedstrijden. In
de poedelpoule waren de Postmaatjes 1 en Haiwum de finalisten
en na een bloedstollende finale
won Postmaatjes 1 met 28-27.
In de kampioenspoule moest het
Parcours het twee keer opnemen
tegen Egypte. Het waren beide
spannende wedstrijden en na
bloed, zweet en tranen plaatste
het Parcours zich voor de finale.
De Rippies behaalde in de andere
poule tegen Gele Zwaan en De
Poppeslok ook het maximale
resultaat en dus ging de uiteindelijke finale tussen de Rippies en
het Parcours. Was het de familie of
het beter ingespeeld zijn op elkaar,
daar waren de geleerden het achteraf niet over eens, maar de Rippies wonnen de beker en taart. Na
de prijsuitreiking was het nog lang
gezellig in de kantine van sporthal
‘de Houtmûne”. Sponsors van dit
sportieve evenement waren DA
Balsemien, Nirwi’s Verfspeciaalzaak en V&B Tweewielers/Sport.
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In 2002 heeft de gemeente Achtkarspelen
‘het Trefpunt’ aan de Voorstraat gekocht.
De bedoeling is het te zijner tijd te kunnen slopen om daarmee winkelruimte te
creëren voor het winkelcentrum. Omdat
het op dat moment nog niet zover was,
was men bereid vanaf 1 januari 2003 het
pand te verhuren aan SHMC Interim bv.
Veel Buitenposters hebben herinneringen aan
het Trefpunt. Naast de pastorie gebouwd was
dit lang het verenigingsgebouw van de N.H.
kerk. De kerkeraad vergaderde er en er werd
jarenlang catechisatie gegeven. Bovendien was
het voor veel verenigingen een thuisbasis.
Het bedrijf SHMC
Maar wie is nu SHMC Interim bv? Wij spraken
met haar directeur, Sytse Hoekstra, en met Ineke Antuma, die sinds 1 januari haar baan als
communicatiemedewerker bij het COA verruilde voor een functie op het kantoor. Hoekstra
is 38 jaar en woont sinds 1997 met zijn vrouw
en drie kinderen in Buitenpost. “Mijn werk is
mijn hobby. Ik ben in 2000 met SHMC begonnen. De afgelopen meivakantie heb ik voor het
eerst een week vrij genomen, naast de normale zomervakanties dan. Dat was best gek,
want vrije dagen heb ik eigenlijk niet, dan ben
je toch weer bezig. Ik ben op zoek naar uitdagingen. Na een bepaalde periode moet ik weer
wat anders. Mijn eigen bedrijf geeft mij die
uitdaging”. De slogan van SHMC is: “waar alles
draait om mensen”. De directeur vertelt erover: “SHMC houdt zich bezig met detachering
van HBO-ers op het gebied van sociale zaken.
In het verleden draaide in het Trefpunt alles
om mensen, bij SHMC is dat ook het geval.
Ons logo bestaat uit 4 puzzelstukjes die ieder
voor zich een mens voorstellen, maar samen
een eenheid vormen. Zo kijk ik tegen onze manier van dienstverlenen aan. Het draait om de
mensen binnen iedere organisatie. Je kunt veranderen wat je wilt, maar als je geen rekening
houdt met de mensen, zal iedere verandering
onvoldoende effect hebben. De optelsom van
de inzet, betrokkenheid, kwaliteit en trots van
alle medewerkers bepaalt het succes. Ik denk
dat er vaak te weinig oog voor de kwaliteiten
van de medewerkers. Deze centraal stellen is
dus ons motto.”
Detacheren, management en advies
Hoekstra: “Onze eigen medewerkers hebben
een vaste baan en zijn geen uitzendkrachten. Ze zijn vast in dienst en wij ‘verhuren’
ze aan anderen in Noord-Nederland. Op dit
moment werken er 15 mensen bij ons en zij
komen uit deze regio. Typische detacheringen
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voor ons zijn: teamleider, beleidsmedewerker,
bijstandsconsulent,
handhaver/controleur,
adviseur of projectmedewerker. De meeste
medewerkers zijn rond de 30 jaar. Hennie
Hemme uit Emmen is onze regiodirecteur., hij
heeft de dagelijkse leiding. Jolanda Weistra en
Ineke Antuma bemensen ons kantoor. Zij zijn
het eerste aanspreekpunt voor bezoekers, opdrachtgevers en collega’s.” Ook is het bedrijf
actief in interim-management en advisering.
Hoekstra zelf bijvoorbeeld, werkt op dit moment 3 dagen per week als interim-directeur
Samenlevingszaken bij de gemeente Achtkarspelen. “Wij vullen management- en directiefuncties in voor een bepaalde tijd bijvoorbeeld
als gevolg van een reorganisatie of fusie. Zo is
het ook in Achtkarspelen gegaan.” Daar speelt
momenteel een reorganisatie en Hoekstra is
daarbij tot 1 juli betrokken. Na de zomer is
de gemeente Meppel voor hem de volgende
klant. Daarnaast worden managementfuncties
bij andere gemeentes ingevuld. Naast de eigen
medewerkers wordt ook gebruik gemaakt van
freelancers.
Wetten en regels
SHMC noemt zichzelf specialist op het gebied
van sociale zekerheid. Hoekstra: “Wij hebben niet voor alle functies binnen een Sociale
Dienst een medewerker, maar de kennis hebben we wel. We hebben ook verstand van de
wet- en regelgeving. Omdat wetten veranderen, geven wij ook cursussen. Deze worden
door onszelf opgezet en we maken daarbij ook
gebruik van externe docenten”. Voorlopig hoeft
SHMC niet te verhuizen, maar op termijn zal
dat wel moeten. Hoekstra: “Wanneer dat is, is
nog niet bekend. Misschien over een aantal jaren. Qua markt zijn we niet aan een bepaalde
plaats gebonden. Wij verhuren mensen met
deskundigheid, van waaruit we dit doen maakt
niets uit.”

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 6
augustus.

Oude en nieuwe adverteerders:
hartelijk dank voor uw steun
aan ons blad!

Horizontaal:

1. Bladzijde; 6. hemellichaam; 9. paling; 10. dans; 12. stek; 13. streling; 14.
muzieknoot; 15. luitenant; 16. en dergelijke; 17. televisie; 18. zoogdier; 19. wanneer; 21. Nederland; 22. klap; 23. langspeelplaat; 25. voertuig; 27. voorkeur; 29.
reeds; 30. riskant; 31. paal; 33. comfort; 34. klaar.

Verticaal:

2. hoeveelheid; 3. opening; 4. in loco; 5. papegaai; 6. Zijne Majesteit; 7. obligatie; 8. engerd; 11. beslissing; 12. geestdrift; 13. eerste mens; 20. Europeaan; 23.
rijzig; 24. opa (Fries); 26. boom; 27. groente; 28. muzieknoot; 31. moeder; 32.
tot afscheid.

Nieuwe adverteerders in dit nummer zijn:
AaaBee Accountants, café ‘de Roskam’,
Keukencentrum Barkmeijer, Snackservice
Hoekstra, Videotheek ‘Videokring’ en
van der Heide Mode en Textiel

Oplossing prijspuzzel mei

De puzzel in het meinummer heeft 39 correcte inzendingen opgeleverd. De
oplossing luidde: SCHOONHEIDSSALON REFLECTION. De winnaar is W. v/d
Valle, Halbertsmastraat 40, Buitenpost.Hierbij danken wij de sponsor hartelijk
voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.
Juni2004.indd
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kinderhoek

Wij wensen jullie een plezierige vakantie!

Nieuws van streekmuziekschool
Openbaar examen koperblazers

De koperafdeling van De Wâldsang telt ruim 400
leerlingen. Daarmee is het de grootse afdeling van
de muziekschool. Een groot deel van die leerlingen
heeft de afgelopen weken examen gedaan of moet dat nog doen. Deze
zijn afgenomen in het leslokaal in het bijzijn van de eigen docenten en
twee collega’s. Maar ook ieder jaar is er een openbare examenpresentatie. Hier speelt de leerling een solo met begeleiding van het korps waar hij
of zij lid van is. Het is de afsluiting van het examen naast de andere onderdelen. De leerlingen die meedoen aan de openbare examenpresentatie
doen dit voor het diploma C, D of Solospel. Bijzonder dit jaar is dat er ook
een leerling van de orgelafdeling meedoet. Dat is Lisanne Bron, die met
begeleiding van Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen zal spelen. De andere deelnemende korpsen zijn afkomstig uit Buitenpost, Garyp, Jistrum,
Oentsjerk en Noardburgum. Het examen vindt plaats op donderdag 24
juni in de gereformeerde kerk aan de Voorstraat. De aanvang is 19.30 uur
en de toegang is gratis.

Vakantiemop
Een toerist in Egypte wil eens
een tocht maken op een kameel. Dus huurt hij een kameel, maar hij weet niet hoe
hij het beest moet laten lopen. ‘Het is heel eenvoudig,‛
zegt de kamelenverhuurder:
‘Als je ‛poeh‛ zegt, gaat hij
lopen, als je ‛poehpoeh‛ zegt
gaat hij harder lopen, en als
je ‘amen‛ zegt, stopt hij.‛
De Nederlander klimt op de
kameel en zegt: ‘Poeh‛. En
inderdaad, de kameel begint
te lopen. Een eindje verder
de woestijn in zegt de man:
‘Poehpoeh.‛ En de kameel
gaat inderdaad harder lopen.
Opeens ziet de man verderop
een afgrond opdoemen, maar
in zijn paniek is hij vergeten
wat het woord was om de
kameel te laten stoppen. De
man weet dat hij te pletter
zal vallen en heeft nog net
tijd voor een schietgebedje.
Zodra hij het woord ‘amen‛
uitspreekt, staat de kameel
stil. Vlak voor de rand van
de afgrond! De man wist het
zweet van zijn voorhoofd en
zegt: ‘Poehpoeh!‛.

Nieuw redactielid

Parcours opent speelveld

Sinds enkele weken mag ik
Cornelis Visser ook meewerken
aan het schrijven van stukken
voor de Binnenste Buiten. Daar
nog niet iedereen mij kent (dat
wordt nu dus veranderd) in het

Op zaterdag 5 juni om 17.00 vond
dan eindelijk de opening plaats
van het speelterrein aan het Parcours te Buitenpost. De opening
werd verricht door de oudste en
jongste bewoner van de straat.
De tot stand koming van dit terrein
is mede mogelijk gemaakt door
een financiele bijdrage van onze
gemeente. Het hele plan - van de
financiering tot de opening heeft 4
jaar in beslag genomen. Het terrein is tevens volledig gedraineerd
en voorzien van nieuwe beplanting. De buurtvereniging van het
parcours bestaat dit jaar 20 jaar.
Tijdens de opening is ook de
naam van het speelterrein bekend
gemaakt “ de Bernejister “. en bedacht door een van de bewoners.

Fluitmixshow in de muziekschool
Veel scholen sluiten het schooljaar op een ludieke wijze af. Zo ook de
fluitafdeling. Op zaterdag 26 juni houdt deze afdeling een fluitmixshow.
De leerlingen hebben de afgelopen weken een stuk ingestudeerd en dat
gaan ze dan uitvoeren. Maar het blijft niet bij spelen alleen. Ze zijn daarbij
verkleed en beelden zo mogelijk ook het verhaal uit. Het kan zomaar zo
zijn dat Jamai voorbij komt maar is het ook heel goed mogelijk dat er een
bezoekje van Elton John bij zit. Gefloten en gespeeld door de leerlingen
dan. Bij een vorige aflevering was onder de tonen van “My heart will go
on” zelfs een echte Titanic die ten onder ging! Wie zich wil laten verrassen
moet dus zaterdag gewoon even naar de muziekschool komen. De verrichtingen van de leerlingen worden beoordeeld door de dwarsfluitdocenten van de muziekschool en voor iedere leeftijdscategorie is er een leuk
prijsje. De Fluitmixshow begint 09.30 en wordt gehouden in de muziekschool aan De Ring 1a. De toegang is gratis.

Einduitvoering schooljaar op 2 juli
Op vrijdag 2 juli sluit Streekmuziekschool De Wâldsang het schooljaar af
met haar traditionele einduitvoering. Die einduitvoering, waarbij altijd een
grote verscheidenheid aan instrumenten en muziekgenres de revue passeert, is altijd de afsluiting van een paar drukke examenweken waarin dit
jaar ruim 800 leerlingen examen doen. Veel van die leerlingen spelen ook
mee in één van de vele ensembles die de school heeft. Een aantal van
die ensembles treedt op tijdens de einduitvoering. Dat zijn onder andere
het blokfluitorkest, het koperensemble, het harmonie-orkest, de fluteband
en het schoolorkest. Ook de popafdeling levert een bijdrage en er wordt
door leerlingen gespeeld op drie piano’s, en wel in twee bewerkingen uit
de opera Carmen. Uiteraard doen ook de jongste leerlingen mee. Zij doen
dat, verweven door het hele programma, in drie bijdragen waarbij er
gespeeld, gedanst en gezongen wordt. Tot slot wordt er nog even teruggegrepen naar de succesvolle uitvoering van Romeo & Julia van begin dit
jaar. De vertolkers van de hoofdrollen, Femke van Houten en Johannes
de Graaf zingen nog één keer twee hoogtepunten uit deze productie. De
uitvoering op 2 juli wordt gehouden in de muziekschool aan De Ring 1a.
De aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis.
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Een fraaie kleurplaat door
Donny Windsant

dorp wil ik mij graag even aan u
voorstellen. Ik ben Cornelis Visser
30 jaar oud. Sinds 4 jaar ben
ik getrouwd met Durkje VisserPosthuma. Wij wonen al weer
4 jaar in de Postmastraat. Vorig
jaar is ons gezin uitgebreid met
de allerliefste dochter van de hele
wereld Brechtje.
Hiervoor woonden wij nog bij onze
ouders thuis, ik in Paesens, Durkje
in Dokkum. Onze eerste indruk van
Buitenpost was dat de inwoners
een beetje koel en afstandelijk
waren, maar hoe meer mensen
je kent hoe gemoedelijker het is.
Daarom een tip voor nieuwkomers,
meld je zo snel mogelijk bij
verenigingen ed. aan dan wordt je
sneller een Buitenposter.
Ik
werk bij Obm-tec aan de
Franklinstaat hier in Buitenpost.
De meeste mensen kennen dit
bedrijf niet zo goed, meestal vraag
ik dan of ze wel eens van die grote
trailers en/of houtversnipperaars
hebben zien rijden. Vaak begint er
dan een lichtje te branden. Ik ben
daar magazijn-medewerker. De
klanten van OBM-tec zitten door
heel Europa.

Expositie kleiwerkstukken van De Vries
in Doopsgezinde Kerk
Wibe de Vries is in 1975 in Garyp geboren en inmiddels 28 jaar woonachtig
in Buitenpost. Hij maakt kleiwerkstukken die een eigen interpretatie zijn van
religieuze kunst en architectuur. Dit heeft hij zichzelf, naast het volgen enkele cursussen, voor een groot deel aangeleerd. Wibe vindt het boetseren
en beeldhouwen een zinvolle tijdsbesteding. Werk van hem, bestaande uit

26 werkstukken worden van 1 augustus tot 4 augustus in de Doopsgezinde
kerk aan de Julianalaan 12/a geëxposeerd. Opening vindt plaats op 1 augustus tijdens de dienst van 10.00-11.00 uur. De overige openingstijden 2
en 3 augustus 14.00 tot 17.00 uur en 4 augustus van 10.00 tot 17.00 uur.
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Luierrecycling, een nieuw milieuproject
tekst: Ineke Mooijweer; foto: redactie

“Maakt u ook een wegwerpgebaar?” Met
deze slogan sluit de gemeente Achtkarspelen zich aan bij een actie voor het recyclen
van babyluiers. Personeel van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en ook de
ouders van wie de kinderen deze instellingen bezoeken, zijn benaderd om mee te
doen aan deze actie.
Je zou het misschien niet denken, maar zelfs
kleine baby’s leveren al een flinke bijdrage aan
de milieuvervuiling. Elk kind gebruikt zo’n 5.000
luiers tot het zindelijk is. In de gemeente Achtkarspelen worden zo ieder jaar miljoenen luiers
gebruikt en weggegooid. Deze luiers worden met
het huisvuil verbrand, waarbij kostbare grondstoffen als papier en plastic verloren gaan. Bovendien
zijn voor de productie van luiers, die immers voor
een deel uit papier bestaan, bomen nodig.
Het bedrijf Knowaste uit Arnhem bedacht een
manier om luiers (en ook incontinentiemateriaal)
te recyclen, om zo een bijdrage te leveren aan
het behoud van het milieu: minder gebruik van
grondstoffen, minder gebruik van energie en minder gebruik van bomen.
Speciale luiercontainers met het Knowaste-logo
erop werden neergezet bij diverse peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven (en het milieuterrein Lutkepost) en er werden speciale plastic
zakken bijgeleverd, die door iedereen, personeel,
ouders en omwonenden, gratis gebruikt kunnen
worden. Het is de bedoeling dat de ouders de
gebruikte luiers thuis in de zakken verzamelen
en op een voor hen geschikt moment, b.v. als ze
hun kind naar de crèche brengen, meenemen en
in de luiercontainer gooien. Knowaste leegt die
vervolgens (wekelijks) en brengt de inhoud naar
de fabriek in Arnhem, waar de zakjes, de luiers
en eventueel het incontinentiemateriaal worden
gerecycled. Het papier en plastic worden teruggewonnen en kunnen hergebruikt worden voor o.a.
schrijfpapier en tuinmeubelen. Het overgebleven
slib wordt op verschillende manieren gebruikt
in de landbouw; het afvalwater
wordt biologisch afgebroken.

ik eigenlijk met stoffen luiers willen beginnen,
maar mijn baby’s waren heel klein, dat was heel
lastig met vouwen. En als je eenmaal pampers
gebruikt. Deze actie vind ik dus heel fijn. Je gooit
al zo veel weg, er is zoveel overbodig verpakkingsmateriaal. Ik ben er meteen mee begonnen.
Het is niet moeilijk: gewoon een extra afvalbakje
in de garage of zo. Die zak waar de luiers in moeten kun je dichtvouwen en knopen, dus het stinkt
niet. Als je het echt wilt, lukt het ook Want als we
zo doorgaan met het afval, komt het niet goed!
Nou doe ik er toch wat aan. Een goed project.”
Ook bij de kinderopvang aan de Schoolstraat
staat men welwillend t.o.v. de luieractie. Een
groepsleidster: “De ouders hebben de zakjes
en een folder meegekregen en gaan het proberen. We zijn nog maar net begonnen, dus het is
afwachten hoe het bevalt. Het idee is goed: je
hebt minder in de container en het is beter voor
het milieu. We gooien hier per dag namelijk wel
40 luiers weg! Het is even wennen en dan is het
straks zomaar klaar: iedereen staat er achter.”
Na een kleine week zat de luiercontainer in ieder
geval al stampvol!
Onmiddelijk succes
Dat was ook het geval bij kinderopvang De Bernebrêge. De leidster: “Tien minuten na de officiële
opening door de wethouder (dat was een week
na de start) werd de container al weer geleegd.
We moesten gauw alle ballonnen en slingers loskoppelen! Het gaat heel goed met de inzameling.
Er komen ook veel omwonenden hier hun luiers
weggooien. Die kunnen zo weer nieuwe plastic
zakjes meenemen. Ik denk dat de actie ook na
dit jaar voortgezet wordt. In andere gemeenten
gaat het ook goed. De mensen hebben immers
direct voordeel, omdat hun eigen container veel
leger blijft. Het is wel heel belangrijk dat de luiercontainer ook ’s avonds en in het weekend goed
bereikbaar is: je moet het de mensen zo makkelijk mogelijk maken. Het enige waar ik ‘bang’ voor
ben is dat onze container te klein is!”

Gemeentesteun
De
gemeente
Achtkarspelen
staat helemaal achter de actie.
Deze werd woensdag 2 juni op
feestelijke wijze officieel geopend
bij kinderopvang De Bernebrêge
door wethouder P. van der Veen.
Gedurende een jaar vindt er in
samenwerking met de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
een proef plaats. Daarna wordt
bekeken of de luieractie succesvol
is en doorgezet kan worden.
Veel ouders zijn in ieder geval positief. Een enkeling moet aan het
idee wennen en ziet het als een
extra belasting in het toch al zo
drukke bestaan, maar de meesten reageren enthousiast. Een
moeder van een driejarige peuter Wethouder Pieter van der Veen had moeite om de al volle luierbak van
en een dreumes van één vertelt: een symbolische openingsbijdrage te voorzien.
“Toen ik kinderen kreeg, had

Artikel over de buurtbus
Geachte redactie,
In het nummer van de Binnenste Buiten van mei staat een interessant artikel met buurtbus-coördinator Klaas van der Zwaag. Het artikel begint: ‘Al
13 jaar rijdt dagelijks de buurtbus tussen Buitenpost en Grootegast”.
Deze opening klopt niet. De buurtbus is als experiment daadwerkelijk gestart op 28 september 1977 op de grens van Gerkesklooster-Stroobos bij
café ‘de Viersprong’. Dat is bijna 27 jaar geleden. In 1976 verscheen er in
landelijke kranten een verhaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(V&W) over de problemen van het openbaar vervoer in min of meer dunbevolkte gebieden. Men zocht naar oplossingen en onder andere een proef
met een buurtbus op een bepaald traject
zou een alternatieve vorm van openbaar
vervoer kunnen zijn. Het gemeentebestuur van Achtkarspelen nam het initiatief om op de betreffende oproep van het
Ministerie te reageren. Enkele mogelijke
routes werden genoemd, bijvoorbeeld
NS-station-Burum-Visvliet-Grijpskerk-Grootegast en een korter traject
NS-station Buitenpost-Gerkesklooster/
Stroobos-gemeentehuis
Grootegast.
Verkeer en Waterstaat reageerden positief en er werd een speciale commissie
in het leven geroepen om het buurtbusexperiment op gang te brengen. Een
lid van de colleges B&W van Achtkarspelen, Grijpskerk en Grootegast, een
vertegenwoordiger van de Verenigingen voor Plaatselijk Belang van de
dorpen, die hierbij waren betrokken en enkele ambtelijke medewerkers
vormden het Buurbuscomité, dat onder leiding stond van de heer van Duin
van het Ministerie van V&W. Het traject, zoals de buurtbus dat nog steeds
rijdt, kwam als beste uit de bus. Bij de feestelijke start schilderde de voormalige voorzitter van Plaatselijk Belang Gerkesklooster-Grootegast, de heer
Heykoop, op een groot spandoek in allerijl het woord ‘Buurtbus Expirement’
in plaats van Experiment. Of deze ludieke fout nog aandacht kreeg, in de
pers bijvoorbeeld, weet ik niet meer. Dit Buurtbusproject was, voorzover ik
mij kan herinneren, het eerste in Nederland. Er volgden meer, maar nogal
wat zijn na langere en kortere tijd ter ziele gegaan. Dat de buurtbus Buitenpost-Grootegast een groot succes was en nog is en dus in een behoefte
voorziet, blijkt uit het feit, dat hij nog steeds rijdt met voldoende passagiers
en chauffeurs. Deze vorm van openbaar vervoer is thans misschien wel de
oudste van Nederland. Het was in ieder geval uniek!
Met vriendelijke groet, W.J. Ausma, de Ring 62 (vm. Buurtbuscomité)

Oproep Midweekkorfbal
Wij (senioren van korfbalvereniging Flamingo’s 4 en 5) zijn op zoek
naar dames en heren die vanaf augustus onze teams willen komen
versterken. Bij beide teams staan plezier en sportiviteit voorop. We trainen op vrijdagavond. Het vierde speelt op zaterdag. Het vijfde speelt op
het veld op dinsdagavond en in de zaal op zaterdag. Korfbalvereniging
Flamingo’s is een gezellige vereniging met meer dan 200 leden. Naast
trainingen en wedstrijden zijn er ook veel andere activiteiten zoals een
oudejaarstoernooi en een familiedag.
Het maakt niet uit of je al eerder hebt gespeeld of niet, ook je leeftijd is
niet van belang. Heb je belangstelling of wil je meer weten bel dan één
van onderstaande telefoonnummers. Natuurlijk kun je eerst een aantal
keren (gratis) meetrainen.
Senioren 4: Saakje de Vries-van der Zaag (543554)
Senioren 5 (midweek): Griet de Vries (543170)

Programma 51e Concours Hippique (vervolg van pagina 1)
Rubrieken
Ausma: “Er zullen vijf rubrieken
Fries ras worden verreden. Voor
de tuigpaarden (Bovenlanders)
zijn dat er zes. De pittige hackney’s
zullen zich in zowel kleine als
grote maat met elkaar meten in vijf
rubrieken. Ook de springpaarden
zullen de hindernissen met hoge
sprongen nemen in een wedstrijd
direct op tijd en in een klassiek
springconcours in twee delen
samen met een barrage. Verder
staan er drie prachtige shows op
het programma. Daarin zal zich
vooral het Friese paardenras op
een bijzondere manier laten zien.
De derde show zal fungeren als
afsluiting van een vast en zeker
enerverende hippische dag. Friese
paarden zullen zich in een behoorlijk aantal vierspannen en met een
verscheidenheid aan rijtuigen op
een zodanige manier vertonen,
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dat het een lust voor het oog zal
zijn. Het 50-jarige jubileum van 6
augustus 2003 was een schitterende en onvergetelijke dag. Na dit
jubileum wilden wij een ongeveer
even aantrekkelijk programma
samen stellen voor de jaarlijkse
paardensportdag op de eerste
woensdag van augustus in 2004.
Dat is heel aardig gelukt.”
U bent van harte uitgenodigd om
woensdag 4 augustus 2004 aanwezig te zijn bij het 51e Nationale
Concours Hippique. Van 9 uur ’s
ochtends tot 6 uur ’s avonds topsport! Kaarten kosten € 7,50 in
de voorverkoop en € 10,- aan de
kassa. De voorverkoop start op 15
juli bij Drogisterij Balsemien en bij
Dropshop Liquorice.

Tijd

Onderdeel

09.00
09.15

Eenspannen tuigpaarden limietklasse
Eenspannen hackney’s, kleine maat,
limietklasse
Eenspannen tuigpaarden Fries ras,
limietklasse
Parcours verkennen springruiters
Eenspannen tuigpaarden, KNHS-competitie
Springen direct op tijd ZZ, 1.35 m., 1e deel
Eenspannen tuigpaarden Fries ras,
KNHS-competitie
Eenspannen hackney’s, grote maat,
ereklasse
Tweespannen tuigpaarden, limietklasse
Springen direct op tijd, 2e deel +
prijsuitreiking
Officiële opening
Eenspannen tuigpaarden, ereklasse
Parcours verkennen springruiters
Eenspannen tuigpaarden Fries ras,
ereklasse
Springen klassiek, tabel 1.35 m., ZZ, 1e dl.
SHOW

09.30
09.45
09.50
10.10
10.40
11.00
11.15
11.35
12.00
12.15
12.30
12.35
12.50
13.20
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13.35
13.50
14.10
14.30
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.30
16.45
17.00
17.15
17.35

Eenspannen hackney’s, kleine maat, ereklasse
Nederlands kampioenschap:
tweespannen tuigpaarden
Nederlands kampioenschap:
tweespannen tuigpaarden Fries ras
Huldiging kampioenen
Springen klassiek, tabel 1.35 m., ZZ, 2e dl.
Eenspannen hackney’s, gereden door dames
Eenspannen tuigpaarden Fries ras, door dames
Eenspannen tuigpaarden, door dames
Barrage klassiek springen + prijsuitreiking
Tandems tuigpaarden Fries ras
Tweespannen hackney’s kleine en grote maat
Tandems tuigpaarden
Slotshow - vierspan tuigp. Fries ras
voor luxe rijtuig
Sluiting.
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

door Hans Hamers

door Dirk R. Wildeboer

Kinderrijk.
“1 Februari 1902. Buitenpost -- Te Buitenpost deed woensdag een arbeider uit
Harkema-Opeinde aangifte van de geboorte van zijn 17e kind”.
Zonder onderscheid.
“16 februari 1901. Dantumadeel -- De dag waarop het huwelijk
van onze geëerbiedigde Koningin is voltrokken, zal voor de armen
van Rinsumageest en Sijbrandahuis lang in gezegend aandenken
blijven. De armvoogden hadden een som van 78 gulden van het gemeentebestuur ontvangen, van de doopsgezinde gemeente te Dantumawoude ook een aanzienlijke gift en giften van anderen. Voor
dit geld werden twee vette varkens en vier mud groene erwten aan
de armen der beide dorpen uitgedeeld. Ongeveer 100 huisgezinnen
hebben hiervan genoten. Ook werd op de volgende dag door de
diakenen der Gereformeerde kerk alhier, een ruime voorraad turf
uitgedeeld aan ruim 85 huisgezinnen, geheel zonder onderscheid
van godsdienstige richting”.
“Hofkesjonge”
“14 December 1901. Surhuisterveen -- Voor de rechtbank te Leeuwarden verschenen drie jongens uit Surhuisterveen van 14, 13 en
10 jaar oud. Ze waren in den avond van Zondag 6 October bezig
met appelen te zoeken onder een boom in den tuin van de heer
Pekelharing, doopsgezind predikant in genoemd dorp. Ze werden
daarin op onaangename wijze gestoord door de komst van den
gemeenteveldwachter K. Dijkstra. Eisch en vonnis: drie dagen
gevangenisstraf”.
“Zij schrikte zoo...”
“1 November 1902. Schuilenburg-- Jan Pama van Surhuisterveensterheide kwam van de markt te Veenwouden. ‘t Lampje in de lantaarn had geen olie genoeg en ging uit. Op Schuilenburg zou hij er
voor een paar centen koopen, maar daar lagen de lui reeds te bed.
Dus maar zonder licht verder. Maar al spoedig kwam de straf voor
zijne nalatigheid. Twee veldwachters ontmoetten hem, vroegen zijn
naam enzovoorts, en noteerden dat bij ‘t licht der fietslantaarns.
Zijn meisje, dat bij hem op de kar zat, schrikte zoo, dat zij er ongesteld van werd”.

BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1946, die woonden in Buitenpost.
14 januari: Postma, Pieter, oud 1 jaar, z.v. Postma, Pieter, arbeider,
e.v. van der Molen, Janna.
24 januari: Vonk, Attje Klazes, oud 79 jaar oud, wed. v. van der
Bij, Harm
31 januari: Buch, Antje, oud 77 jaar, e.v. Eizenga, Pieter
15 februari: Smits, Age, oud 77 jaar, e.v. van der Schaaf, Aaltje.
15 februari: IJtsma, Alle, oud 85 jaar, wedn. v. van Dellen, Aaltje.
16 februari: Kiestra, Afke, oud 88 jaar, wed. v. Bakker, Jelte
19 februari: Pilat, Froukje, oud 4 jaar, d.v. Pilat, Dirk, koopman en
Wijma, Hiltje.
21 februari: Schotanus, Jacobje, oud 44 jaar, e.v. Beiboer, Ebe
19 februari: Kimp, Hielke, oud 95 jaar, wedn. van Bosgraaf, Pietje.
9 maart: Swieringa, Johannes, oud 12 weken, z.v. Swieringa,
Jacob, veehouder en Piso, Grietje.

Ze zeggen wel dat boeren altijd klagen. Nooit
is er een voorval of een weertype dat zo maar
van zelf goed is; er mankeert altijd wel wat aan.
Nou mag ik mij niet tot de boerenstand rekenen.
Mijn grootvader was weliswaar een kippenboer,
dat wel. Maar hij heeft het slechts een paar jaar
daadwerkelijk in praktijk kunnen brengen. Misschien dat mijn opmerkingen hierna wellicht een
echo zijn van mijn grootvaders kwaliteit van klagen, ofschoon ik het geen enkele maal uit zijn
mond heb kunnen vernemen.
Om eens wat te klagen: “Het weer is veel te
vroeg te warm geweest. Veel bomen zijn weken
te vroeg in bloei gekomen. Zelfs de kastanje,
zoals al eerder is gemeld, was bijna een maand
te vroeg met bloesem. Het is al lang té droog.
Ondanks de warmte is het zwemwater nog
te koud. Er zit al veel vrucht in bomen en
planten. De Wijnstok had al twee maanden
geleden de eerste druiven hangen; een voor
Nederlandse begrippen buitengewoon vroeg
tijdstip. De Vlierbesstruiken hangen nu al door
van de zware trossen, iets wat pas in september
normaal genoemd mag worden. Aardbeien van
de Hollandse volle grond konden in maart al
worden geproefd. De nesten van veel vogels
waren veel te vroeg bezet. Een tweede legsel zal
dit jaar veel gaan voorkomen. Misschien wel een
derde. Het licht er aan hoe lang het warm zal
blijven. De vogels die een tweede nest krijgen
en zeker wanneer een derde nest aan de orde
zal zijn, zullen verzwakt de winter in gaan. En de
winters van tegenwoordig zijn ook al niet meer
wat ze ooit eens waren: koud, lang en donker.

Gelukkig voor de verzwakte vogels, dat wel,
maar de natuur is op hol geslagen. De koeien,
als ze al naar buiten mogen, een fenomeen dat
tegenwoordig steeds minder te zien is, begrazen
weilanden die al voor een tweede, derde en zelfs
vierde keer gemaaid zijn. En dat in juni. En dan
de vlinders. In januari is door mij zelf het eerste
Koolwitje waargenomen en in de zelfde maand
een Citroentje. Nu, in juni dus, wanneer ze
er massaal zouden moeten zijn is het zoeken
geblazen naar één exemplaar.
Ik kom nog al eens op het Wad om te kijken,
te genieten en om geneeskrachtige planten
te zoeken. Ook daar verandert veel. Er zijn
steeds minder Strandlopers en Scholeksters.
Steeds minder Bergeenden en heel veel minder
Kwikstaartjes. De wadplanten zijn ook steeds
moeilijker te vinden, evenals de Kokkels en
de Mesheften. De bewoners van Holwerd en
Moddergat hebben echter wel de beroemde Aloë
Vera in de tuin staan, een tropische plant, die
het steeds beter doet in onze contreien. (?)”
Wat een geklaag, hè? Ik moet wel van boeren
komaf zijn. Maar de grond van mijn geklaag
zit hem in de feiten. Nederland, Fryslân en ook
Buitenpost veranderen. Het klimaat verandert.
Nederland kan zelfs niet voldoen aan Europese
milieunormen. Waar gaat het heen? Hoe zal het
gaan? Dát boeren klagen vind ik niet meer zo
vreemd. Van onze bevolking staan zij altijd al
het dichtst bij de natuur. Ze hebben het al zien
aankomen. Hun geklaag is niet gehoord.
Tot de volgende keer.

Hoe was de Avondvierdaagse 2004?
Ook in 2004 is er in Buitenpost een
avondvierdaagse gelopen. Vooral
de eerste 3 dagen heeft het weer
heel erg meegeholpen. Zowel de
lopers(sters) als de mensen die
op de stempelposten stonden genoten van het mooie weer. Niet te
warm, niet te koud, lekker droog,
wat willen we nog meer. Je kon
merken dat iedereen er weer zin in
had. Plezier voor jong en oud dus.
20 minuten voor aanvang stonden
sommige al te trappelen van ongeduld om te gaan lopen. De meeste
kinderen schijnen er, naast de
wandelsport, ook een sport van
te maken hoeveel stempels ze
kunnen halen op hun armen en
gezicht. Van elke kleur willen ze er
minstens 1 en liefst hele rijen. Of
de ouders hier altijd blij mee zijn
valt te betwijfelen, maar voor de
kinderen is het groot feest. Al enkele jaren lopen de kinderen van

De Lichtbron (perfect georganiseerd door enkele enthousiastelingen en begeleid door vele ouders)
ons evenement mee en zo ook dit
jaar. We verheugen ons zeer op de
komst van De Fontein school die
dit jaar ook georganiseerd aan de
start kwamen. Hulde aan allen die
hier veel werk aan hebben gehad.
We hebben de scholen reeds laten
weten op welke data in 2005 de
avondvierdaagse gelopen zal worden dus daar zal ongetwijfeld rekening mee worden gehouden. En
dan hopen we in 2005 misschien
ook De Mienskip te verwelkomen.
Het aantal wandelaars in 2004
bedroeg ongeveer 220 personen,
een mooie score. De verzorging
van appels en een drankje door de
Poiesz viel ook nu weer in goede
aarde en tevens moeten we natuurlijk de EHBO dankzeggen voor hun
aanwezigheid. Op vrijdagavond

was er een mooie en luidruchtige
afsluiting met medewerking van
het tamboerkorps uit Kollum en
dankzij de begeleiding door enkele
verkeersregelaars van de politie is
alles weer goed en veilig verlopen.
Hartelijk dank daarvoor. Zo zie je
maar weer, als je met een groep
enthousiaste mensen iets leuks organiseert, kunnen er veel mensen
van genieten. Ook in 2005 gaan
we de Avondvierdaagse weer
organiseren. Deze valt dan in de
week van 30 mei tot en met 3 juni.
Dus, houd deze dagen vrij voor het
gezonde wandelen. Namens de
avondvierdaagse-commissie dank
ik iedereen die gezorgd heeft dat
deze dagen weer geweldig zijn
geweest.
Tot volgend jaar, Cees van Denderen

Scouting Buitenpost
bouwt zonnewijzer in bos van Ypey
Sinds 12 juni staat er in Tietjerk, in het bos van
Ypey, een vier meter hoge zonnewijzer. Deze
zonnewijzer is door een groepje Scouts van
Scouting ‘de Brimzen’ uit ons dorp gemaakt van
hout en touw. Het ontwerp van de zonnewijzer
komt oorspronkelijk van de Amerikaan Maddux.
Fer de Vries, secretaris van de Nederlandse
Zonnewijzerkring, heeft de beschrijving hiervan
vertaald.

Foto uit het gemeente-archief: boerderij aan de Oude Dijk 12a, eigenaar en bewoner A. de Bruin, de opname dateert van februari 1965, nadien is pand afgebroken
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De Nederlandse Zonnewijzerkring organiseert
jaarlijks voor leden een excursie naar bijzondere
zonnewijzers in een bepaald gebied van
Nederland, dit jaar Friesland. Het bos van Ypey
wordt reeds gesierd door een stenen zonnewijzer.
Deze is onlangs geheel gerestaureerd op initiatief
van de Zonnewijzerkring. Zaterdag 19 juni wordt
het resultaat hiervan bewonderd. Wat veel
leden van de kring echter niet weten, is dat er
als verrassing ook een door Scouts geknoopte
zonnewijzer staat. Deze blijft staan tot midden
juli. Bent u in de buurt, ga dan eens kijken hoe
laat het is!
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Voor al uw
feestjes en evenementen
thuis !
* partytent-verhuur (3x6 mtr)
* barbeque-verhuur
* mobiele biertap-verhuur
* warme en koude buffetten
* complete barbequeverzorging

bel gerust vrijblijvend voor meer informatie
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