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nummer:
Over de
bezuinigingen
Sportkoppen:
Daphne Jacobs
In: It Stip
Voortgang
IJstijdenmuseum
Actief: het
koffiecafé
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Bijna vijf jaar
Voor u ligt de BinnensteBuitenpost
nummer 9, jaargang 5. Inderdaad,
nog twee nummers en dit blad
viert in november dit jaar haar
eerste lustrum. Een heugelijk feit,
want wie had bij de start kunnen denken dat deze krant een
dergelijk lang leven beschoren
mocht zijn, nog steeds gratis in
deze oplage kan verschijnen en
(mogen vinden we zelf) er redelijk
professioneel uit zou zien. We weten dat het een combinatie is van
de tijd en energie van een groot
aantal mensen, en ook van haar
adverteerders. Een blad als deze
zou niet kunnen bestaan zonder
de financiële basis die door een
bereidwillig adverteerdersbestand
wordt gelegd.
En zo is er reden voor een klein
feestje in november! Tot deze conclusie kwamen de redactieleden
ook tijdens ons gezellig redactieetentje - voor ons de start van
een nieuw seizoen. Want ook met
de redactie gaat het goed. Nog
nooit heeft zij uit zo’n grote vaste
formatie bestaan. Zes redactieleden en een even groot aantal
correspondenten (niet minder
belangrijk!) werken elke maand
weer met overgave aan deze krant
met aan het roer een enthousiaste
hoofdredacteur.
We hopen dat het blad de komende jaren nog steeds haar weg
naar u mag vinden, want we gaan
vanzelfsprekend ook voor de tien!
Met de nodige hulp uit ons dorp
moet dit kunnen lukken.

Van begin tot eind gesmeerd
De vierde feestweek vernieuwde formule ligt weer achter ons. En ondanks de warmte, de vakantie en de
evenementenconcurrentie opnieuw geslaagd en goed bezocht. Zoals de solex-race op bovenstaande
foto: het nieuwe onderdeel maakte een knetterende entree. Hieronder een kleine terug- en vooruitblik.

Feestweekcommissie gaat op ingeslagen weg door
“Het was weer prachtig”, zegt Sabina van Dijk, secretaresse van
de Feestweekcommissie. Middenstander Huub Bolt vat zijn oordeelsamen met: “Honderd punten voor
de commissie! “. Voorzitter Alexander de Vries zegt erover:”voor ons
is de feestweek geslaagd, en de
reacties die ik gekregen heb waren
heel positief”. Dit werd bij een kleine
opiniepeiling onder Buitenposters
door de redactie bevestigd. Alexander voegt eraan toe: “we zijn er van
overtuigd dat we met deze opzet op
de juiste weg zitten, de feestweek
gaat op deze manier absoluut door.
Voor ons gevoel wordt de organisatie zelfs gemakkelijker, we merken
dat sponsors steeds beter te porren
zijn voor onze evenementen”.
Minpunten
Ondanks alle lof waren er ook minpunten. Het bestuur van de feestweekcommissie noemt als eerste
de vernielingen aan de feestverlichting in diverse straten. De Vries:
“En net op het moment dat het erop
lijkt dat de lichtroute weer beter
gaat lopen, gebeurt er dit. Het is
moeilijk om het te voorkomen,
maar we gaan het in ons overleg
met de gemeente zeker meenemen. Misschien dat meer toezicht
door politie zou kunnen helpen”.
Het tweede straatartiestenfestival
werd heel goed bezocht, maar te-

gelijkertijd leverde dit ook weer wat
kritiek op. Door de drukte was het
zicht op alle voorstellingen niet altijd even goed. Sabina zegt erover:
“Een straatartiestenfestival hoor je
zo weinig mogelijk te combineren
met voorzieningen. Tegen onze zin
hadden we dit jaar, op basis van
de ervaringen van de vorige keer,
wel dranghekken geplaatst, maar
podia horen dan op straat eigenlijk
niet thuis. Maar natuurlijk gaan we
er over nadenken wat we op dit punt
kunnen verbeteren. Het succes van
het festival maakt dat we er zeker
mee door gaan, en er is nog zoveel
leuks binnen te halen, dat we het
nog jaren kunnen volhouden”.
Nieuwe onderdelen
Sommigen noemen ook het gemis
van de American Day, die na drie
succesvolle edities eigenlijk al een
vaste plek had verworven, Alexander; “het was voor ons ook een
teleurstelling dat het niet door kon
gaan. We gaan volgend jaar kijken
of de mogelijkheid er dan weer is,
iets wat van de omstandigheden en
de juiste mensen op dat moment
afhankelijk is. Als vervanger hadden we ondermeer de solex-race,
en zowel publiek als organisatie
waren heel tevreden. Zozeer zelfs
dat de organiserende club uit
Marum de mogelijkheid van het
organiseren van het Nederlands

Kampioenschap in Buitenpost
heeft geopperd. Of dat lukken gaat
weten we nog niet, maar het is wel
een leuk idee.” Ook andere nieuwe
onderdelen bleken aan te slaan.
“De wandeltocht was schitterend,
en ook hier kregen we veel positieve respons.” Bakker Johan Gouma
noemt ook het muziekfestival: “een
groot compliment voor de mensen
die het georganiseerd hebben”. De
organisatie van de feestweek zal in

de komende jaren ook nieuwe problemen tegenkomen. De gemeente
heeft al te kennen gegeven dat
evenementen minder een beroep
op de gemeente kunnen doen in de
toekomst. Concurrentie van steeds
meer grotere evenementen in de
omgeving, zoals de Profronde in
Surhuisterveen, hebben ook hun
nadelige invloed. Maar, “we gaan
gewoon door, we hebben er zin in”,
benadrukt Sabina nogmaals.

Deze act op het straatartiestenfestival had geen drupje olie nodig. Met
schokkende bewegingen, maar fascinerend en hilarisch bewoog de biomechanische ‘robot’ zich tussen het publiek. (foto: redactie)

Deze maand in ‘Buitenposters’: Cambuur-vrienden
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voor uw
nieuwe auto
of occasion

Model
Escort 1600 Limited Edition 5 drs
Escort studio 1600 inj. 16V Wagon
Fiat Bravo 1.4 SX 5drs
Fiat Panda
Fiesta 1300 Collection 60pk
Fiesta 1300 Forza 3drs 60pk
Fiesta 1300 RS 3drs 75pk 5drs
Focus 1400 Trend 5drs 75pk
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk
Focus 1600 Ghia 4drs
Focus 1600 Ghia 5drs 100pk
Focus 1800 Trend 5drs TDCi 115pk
Galaxy 2000 8V Cool Edition 115pk
Ka 1300 d’ Eco 50pk
Mitsubishi Lancer GLi
Mitsubishi Space Star 1.3
Mondeo 1800 Trend 4drs 110pk
Mondeo 2000 Coll. Wag. Tdci 130pk
Mondeo 2000 Ghia 4drs 145pk
Mondeo 2000 Trend 5drs TDCi 115pk
Opel Astra 1.6GL 5drs
Peugeot 206 1.6 XS
Renault Twingo 1.2
Renault Scenic Rx120 16V
Seat Arosa 1.7 SDI

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

km.stand prijs Euro
110000
103000
75000
30000
3000
79000
70000
13500
41000
108245
30500
67000
69059
45000
84000
58000
28000
107000
63000
70000
75000
74000
84000
63500
130940

4950,00
4950,00
5950,00
3950,00
8950,00
5950,00
6450,00
14950,00
14950,00
10445,00
16950,00
17950,00
22950,00
4950,00
6950,00
13250,00
15950,00
22250,00
15950,00
22950,00
9750,00
9450,00
5250,00
16950,00
6950,00
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Al Gelezen

Ook de inwoners van Buitenpost lenen
steeds minder boeken van de bibliotheek.
De gemiddelde afname over de bibliotheken in Achtkarspelen is meer dan 4
procent. Daarentegen werden er wel meer
leden bijgeschreven.



Inwoners die een Fries of regionaal
kampioenschap behalen, komen voortaan
niet meer in aanmerking voor een attentie
van de gemeente.



Nijenstein is eindelijk verkocht en zal
verbouwd worden tot een grand-cafe en
restaurant met faciliteiten voor vergaderingen , familiebijeenkomsten en recepties.
Verder kan er straks ook getrouwd worden.
De gemeenteraad complimenteerde het
college onmiddellijk met de nu gevonden
invulling.



Ouders van luierdragende kinderen
maken massaal gebruik van de luiercontainers. Op een aantal lokaties moet de
container al vervangen worden door een
container met een grotere capaciteit.



Juf Tiny heeft na 32 jaar afscheid genomen van de peuterspeelzaal in Buitenpost



De gemeente Achtkarspelen gaat
opnieuw investeren in een toeristisch
fietspad in de omgeving van Buitenpost.
He gaat om een fietspad tussen botanische kruidentuin ‘de Kruidhof’ en Egypte,
en sluit daarmee ook aan op het vorig jaar
aangelegde fietspad bij het Veenkloosterbos. Waarschijnlijk kan in de loop van 2005
met de aanleg ervan worden begonnen.



Is er nog leven in Buitenpost
na de bezuinigingen?

Van de bestuurstafel

Ruim twee miljoen euro moeten worden wegbezuinigd in de gemeentelijke beurs. De gemeenteraad heeft in juli een eerste omtrekkende
beweging, als een kat om de hete brij, gemaakt en de executie tot in
september uitgesteld. Het tekent de zwaarte van het probleem, tot nu
toe is eigenlijk meer duidelijk geworden wat wel gespaard mag blijven
dan wat niet.Toch gingen we door een rondje raadsleden op zoek naar
waarschijnlijke gevolgen voor de leefbaarheid in Buitenpost.

Na de maand juli vrij-af te hebben gehad, was het bestuur
van Plaatselijk Belang op woensdagavond 11 augustus weer voltallig aanwezig op de maandelijkse vergadering: zeven personen
plus één persoon als aspirant-bestuurslid. De voorzitter heette ons
welkom en was blij een ieder in goede gezondheid terug te zien.
Het bleek dat in de tussenliggende twee maanden toch nog heel
wat was gepasseerd. De meesten hebben al van vakantie of andere
feestdagen genoten, maar er zijn ook mensen die in augustus of
zelfs in september (nogmaals) gaan!
Bestuursleden van PBB waren de afgelopen tijd onder
andere vertegenwoordigd bij de opening van de feestweek op
donderdagavond 29 juli in de Kerkstraat, en op 4 augustus in het
Gemeentehuis bij de officiële opening van het Concours Hippique.
Daarvoor waren we op 11 juni bij Plaatselijk Belang Twijzel en op 14
juni op een vergadering van de Federatie van Plaatselijke Belangen
in Achtkarspelen in Boelenslaan. Op 13 september is Buitenpost
weer aan de beurt om als gastheer/vrouw voor de federatie op te
treden. In Twijzel werden we geïnformeerd over de ‘Simke-Kloosterman-rintocht’, die op 11 september ondermeer door het West
van Buitenpost gaat. We zijn van plan om daar, bij het passeren van
de stoet zo tussen tien en twaalf uur ‘s ochtends, aandacht aan te
besteden.
De in de vorige Binnenste Buiten genoemde kortingsactie
voor de Aqua Zoo bij Leeuwarden was geen succes, zegge en schrijve 10 kaarten zijn er via PBB besteld. Toch is het nu bestaande park
niet te vergelijken met het vroegere Otterpark, het is uitgebreid tot
meer dan 30 ‘thema’s’, en vooral kinderen vinden het prachtig. Er
zijn niet alleen veel (water)dieren, er is ook een restaurant, een
speeltuintje en je kunt er zelfs varen met roeiboten en waterfietsen. Kortom, geen probleem om daar een dagje door te brengen.
Na binnengekomen en uitgaande brieven te hebben besproken en afgehandeld, kwam de feestweek ter sprake. Onze
eerste indruk is dat er meer dan voorgaande jaren, vernielingen
zijn aangericht en spullen zijn verdwenen of gestolen. Vooral het
bericht in de krant over de Halbertsmastraat trok de aandacht,
temeer omdat zij met hun fraaie voorstelling de eerste prijs hadden
gewonnen. Gelukkig kwamen de verdwenen ooievaars weer terug,
maar andere zaken niet zodat er een behoorlijke schadepost overbleef. Enkele leden van het bestuur meenden dat wij als PBB hier
wel een helpende hand zouden kunnen toesteken, door de schade
te vergoeden. Toen echter bleek dat op meerdere plekken, zoals
de Julianalaan, ook zaken waren verdwenen waren we bang een
precedent te scheppen en uiteindelijk besloten we met een meerderheid geen steun aan gedupeerden te verstrekken.
Bij de gemeentelijke zaken hebben de komende bezuinigingen de meeste aandacht. We hebben het allemaal in grote letters in de krant zien staan: Achtkarspelen staat voor de grootste
bezuinigingsoperatie aller tijden, en Achtkarspelen zet het mes in
vele voorzieningen. Wat kunnen we anders doen dan rustig afwachten, voorlopig althans?? Gelukkig was er ook een ander nieuws:
‘Nijenstein’ is verkocht en wordt een Grand-café-restaurant. Ook
dat wachten we af.
Tenslotte konden we onze al eerder
genoemde aspirant verwelkomen als nieuw
bestuurslid van PBB, de heer Auke Attema, de
Zeilen 67. We wensen hem veel sterkte en plezier
bij dit toch wel mooie en veelzijdige werk.

Alle raadsleden benadrukken de pijn die geleden gaat worden, VVD’er
Loek Hermans heeft er zelfs “een half jaar slapeloze nachten van gehad”.
Tegelijkertijd is men zich er overduidelijk van bewust dat de operatie onvermijdelijk is. De gemeente heeft het mes allereerst in het eigen vlees gezet
en aangekondigd 16 ambtenaren te laten afvloeien uit het gemeentelijk
apparaat. De kans is ook vrij groot dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen de vierde wethouder verdwijnt, een bezuiniging van om en nabij
70.000 euro. Overigens heeft het college van B&W nadrukkelijk gesteld
het sociale schild voor de zwakkere in de samenleving in stand te willen
houden. Toch zal er ongetwijfeld gesnoeid worden in subsidies die ouderen en gehandicapten treffen, zoals de Wet Gehandicaptenvervoer. Het
afwentelen van het tekort op de burger, door bijvoorbeeld verhoging van
de Onroerend-Zaak-Belasting, is een middel dat raadsbreed maar weinig
steun vindt. Waar is de rest van het voor gemeentelijke begrippen enorme
bezuinigingsbedrag, dan te vinden?
Voorzieningen en instellingen
Alle partijen zijn het er wel over eens dat onze gemeente in vergelijking met
anderen een luxe verzameling voorzieningen en instellingen heeft, waar
best in de woorden van CU’er Klaas Antuma “de slagroom van de taart
af kan”. De beide zwembaden in Buitenpost en Surhuisterveen mogen op
uitdrukkelijke wens van de raad blijven, al zullen sommige activiteiten, bijvoorbeeld het schoolzwemmen, misschien niet ongeschonden uit de strijd
komen. De sport- velden en hallen, buurthuizen en welzijnsvoorzieningen
zullen de pijn wel degelijk stevig gaan voelen. Wat betekent dit voor Buitenpost? We hebben geprobeerd daar een beetje zicht op te krijgen en doen
een greep uit de geopperde mogelijkheden.
- Sportvoorzieningen

De kans is groot dat er een groot beroep gedaan gaat worden op de zelfwerkzaamheid van de gebruikers van de sportvelden. Het onderhoud kost
de gemeente veel geld, de gebruikers zouden best meer zelf kunnen doen.
Concentratie van sportvoorzieningen zou ook heel goed kunnen betekenen dat er meer gebruikers op ‘de Swadde’ komen. De sportverenigingen
kunnen zich voorbereiden op zwaar weer.
- Welzijnswerk

COLOFON

PvdA’er Kronenburg noemt, net als alle andere partijen, volmondig “de
ontevredenheid die er al langere tijd is naar het Achtkant, de uitvoerder van
het welzijnswerk in Achtkarspelen”. Het jaarlijkse budget kan best van veel
franje en overbodigheden worden ontdaan. Hoe het sociaal-cultureel werk
‘It Koartling’ indirect daar de gevolgen van zal ondervinden is een angstige
vraag. De al door de jaren heen tot op het bot uitgeklede instelling zal een
nieuwe ‘dieet-ronde’ zonder schade aan de gezondheid niet doorkomen.
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- Bibliotheek

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

- Muziekschool ‘de Wâldsang’

Oplage: 2500 exemplaren
Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus in ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@ilse.nl
Kopij graag getypt of op diskette aanleveren, en niet langer dan 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
J. Kootstra, tel. 0511-541322 of
S. v.d. Zwan tel. 06-26252594
Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide, Voorzoom 58,
9285 MR Buitenpost,
tel. 0511 - 543197
Vragen en klachten over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511 - 542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 6 september 2004.
De volgende editie verschijnt
in week 39.

Ook hier zal gesleuteld worden. Het voortbestaan van de bibliotheek staat
gelukkig buiten kijf, in tegenstelling tot in sommige andere plaatsen.
Hier valt best wat te bezuinigen, met name de hogere opleidingen is een
veel gehoorde opvatting. Hoe groot de klap gaat worden is nog niet duidelijk.
- De Kruidhof

Alle raadsleden stellen dat de toekomst van ‘de Kruidhof’, één van de
weinige toeristische boegbeelden van formaat in onze gemeente, niet ter
discussie staat. Ook daar zal bezuinigd worden, maar sluiting zou kapitaalsvernietiging betekenen en kortzichtig zijn, is de heersende mening.
- Onderwijs en Maatschappelijk Werk

Hoewel daarover beslist nog geen eenheid te vinden is wordt leerlingenvervoer naar scholen buiten ons dorp en het Protestants- Maatschappelijk
Werk als serieuze kandidaat genoemd voor forse besparingen. Met name
de christelijke partijen trekken hier nog enigzins aan de rem.
- Leefbaarheidsfonds

Dit vier jaar oude jaarlijkse cadeautje van de gemeente van om en nabij
2.200 euro per dorp zal de kleuterleeftijd niet ontgroeien. Hoewel met het
bespaarde bedrag niet echt enorm gescoord zal woorden, zal dit zichtbare
luxe-object wel het veld moeten ruimen. PBB heeft een stukje van dit fonds
als middel ingezet om dit blad mogelijk te maken, maar verdwijning ervan
zal gelukkig daarvoor geen consequenties hebben.
- Rondweg en dorpsontwikkeling

De partijen zijn het erover eens dat deze van groot belang voor Buitenpost
blijven, en niet onmiddellijk mogen sneuvelen. Blijft de vraag of door het
verlopen van de tijd, en bij gebrek aan andere bezuinigingsmogelijkheden,
de plannen hun prioriteit gaan verliezen.
- Evenementen en sponsoring

Ook hier heeft de gemeente al aangegeven consequenties te gaan trekken
voor haar beleid. Sponsoring en gratis medewerking zal zeker niet meer
vanzelfsprekend blijven. Het Concours-Hippique maar ook andere plaatselijke evenementen kunnen er maar beter rekening mee houden.
Totaalplaatje
Zelfs zonder rekenmachine is na te gaan, dat met datgene wat er nu op tafel
ligt het totale bezuinigingsbedrag nog lang niet bereikt is. De partijen stellen dat men er in goed overleg uit zal moeten komen, maar zonder enige
‘konijnen uit de hoge hoed’ zullen er toch in de raad de komende maanden
serieus messen geslepen gaan worden. Het kan haast niet anders dan dat
er toch meer pijn geleden gaat worden in ons dorp, ook op onverwachte
plekken, dan de hierboven beschreven opsomming. Plaatselijk Belang
Buitenpost heeft er eerst voor gekozen om af te wachten en met zorg de
ontwikkelingen te volgen, maar wacht vooreerst nog even met het hijsen
van protestvlaggen.

Namens het bestuur, Sytze Harders

Bed en brochje

!

door Janne Oosterwoud

It bêd wie goed, no ús moarnsbrogge noch. De gastfrou stoffet wilens de
keamer ôf. Mei stadige presizens komt elk richeltsje oan bar. Ik besykje der
wat fleur yn te bringen, mar sels de foto’s fan de bernsbern dogge gjin
fertuten. Se fersuchtet mei ynmoed dat wy yn in frééslike maatskippij
libje.
De gasthear komt fan ’t bêd ôf en skoot ek by oan ’e tafel. Mei in kopke tee
begjint er sloarpjend oan ’e nije dei. Under de swolgen troch bringt er ús
op ’e hichte fan de swiere tiden yn ’e lânbou, dêr’t er noch wat hantlanget
by syn soan.
It iten hat ús lykwols tige smakke en moedich lade wy de fytsen wer op.
Soarchlik fielt de man nei de slitaazje fan ’e bannen. De frou slacht de
stofdoek út en kundiget in dikke bui oan. Tegearre sjogge se ús nei as wy
yn ús reinpak fleurich ôfsette. Jûn wer in oar adres!

Correspondenten gezocht!
De redactie van de Binnenste Buiten bestaat op dit moment uit 6 personen. Allen vrijwilligers die in hun vaak beperkte vrije tijd, kopij bewerken,
artikelen schrijven en vergaderen om elke maand het blad weer op uw mat
te krijgen. Een klus die vaak met een zucht van verlichting op de verschijningsdatum wordt afgerond.
Alle hulp die we kunnen krijgen om dit nuttige, maar toch ook leuke werk, te
blijven doen is welkom. Daarom zijn wij ook op zoek naar mensen, die hetzij op gelegenheidsbasis, dan wel min of meer regelmatig, stukken willen
schrijven of een vaste rubriek willen verzorgen. Niet gebonden aan de verplichtingen van het redactie-lidmaatschap, maar wel met de mogelijkheid
om uw pen in beweging te brengen voor Buitenpost, en voor uw plezier.
Heeft u interesse neem dan (vrijblijvend) contact op met de redactie.

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

Kootstra Assurantiën, Advies &
Administraties
Kerkstraat 6
9285 TB Buitenpost
Tel. 0511-544442
E-mail:
kootstraass@hetnet.nl
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Henk van der Heide en Jan Propsma gaan samen naar Cambuur
Henk van der Heide (42)
is sinds 1992 bewoner van
Tjaskerhiem. Vanaf die tijd,
maar ook al daarvóór, toen
hij nog in Stiens woonde, is
hij enthousiast fan van Cambuur. Hij weet zo’n beetje
alles van deze club, d.w.z.
alle jaartallen van wedstrijden, uitslagen, namen van
spelers, vele bijzonderheden
heeft hij paraat. Zijn hoofd
zit gewoon vol met informatie. Wie een ‘voetbalvraag’
stelt,
krijgt
onmiddellijk
antwoord en het maakt niet
uit hoe lang het geleden is,
welke wedstrijd het was,
welke spelers meededen,
hoe de uitslag was – Henk
herinnert het zich feilloos.
‘Ik lees veel. Ik heb alle jaargangen van Voetbal International; die staan ingebonden
vanaf 1981 bij mij in de kast
en daar lees ik in. Eerst lees ik
het een keer vluchtig door en
daarna nog eens heel precies.
Daarna zit het in mijn hoofd en

Toen gooiden ADO-supporters
uit Den Haag met stenen en
richtten vernielingen aan in de
trein. En op 19-8-2001 werd in
Leeuwarden Kenneth Goudmijn
neergeslagen door Rogiér Koordes. Er zijn ook t.v.-programma’s waar ik alles van weet.
Bijvoorbeeld de programma’s
van Swiebertje. Die waren van
1955 tot 1975. Swiebertje,
Malle Pietje, Bromsnor, Saartje,
en alle anderen; ik ken ook hun
eigen namen. Er zijn nog meer
t.v.-programma’s waar ik graag
naar kijk en waarvan ik alle namen ken: Goede tijden –Slechte
tijden, Baas boppe baas, soms
kijk ik ook naar Discovery.’
Voor Henk is het prettig, dat hij
alles precies weet. Dan hoeft hij
zich geen zorgen te maken, dat
er onverwachte dingen gebeuren en hij kan zich voorbereiden
op wat er komen gaat. Hij weet
precies hoe zijn programma
eruit ziet. Onverwachte dingen
brengen hem van zijn stuk.
Daarom is het zo fantastisch
dat Jan Propsma hem altijd

Ik weet zeker dat Propsma mij
altijd thuis brengt. Als hij niet
met mij meeging zou ik niet
kunnen gaan. Als Propsma bij
mij is, kan er niets mis gaan. Ik
beschouw hem als mijn vriend.
Ik vertrouw hem volledig. Ik
weet zeker dat hij komt en dat
hij blijft komen. Hij komt ook op
mijn verjaardag en op de barbecue van Tjaskerhiem.’
Geldt dat ook voor jou, dat je
betrouwbaar bent?
‘Ja. Ik houd me aan afspraken.
Wat ik beloof, doe ik ook. Daar
sta ik voor.’
Werk
‘Ik werk op het Montage Centrum in Drachten. Daar doe ik
allerlei montage- en inpakwerkzaamheden. Dat is nauwkeurig
werk. Ik wil daarbij geen fouten
maken en dat doe ik ook niet.
Daar ben ik betrouwbaar en geduldig in. Verder fiets en wandel
ik graag. Dat doe ik elke dag na
het eten, heerlijk!’

“...ik wordt teleurgesteld in mensen die
niet eerlijk voor zichzelf zijn...”
daar gaat het niet meer uit. In
de Leeuwarder Courant lees ik
altijd de sportpagina. Verder
kijk ik naar Studiosport, Voetbal
Inside en eerst ook altijd naar
Eurosport, dat is voetbal van
vroeger, maar dat programma
is er niet meer. Als ik daar naar
keek, wist ik precies welke wedstrijd het was, hoe de spelers
heetten en wat er gebeurde
tijdens de wedstrijd.’
IJzeren geheugen
‘Wat in mijn geheugen zit, zit
daar voor altijd. Als iemand
het bijvoorbeeld over AjaxHelmondsport heeft, dan weet
ik precies wat er aan de hand
was – welke uitslagen er waren,
wanneer ze voor het laatst gespeeld hebben, wie de spelers
waren. Zes jaar geleden speelden Cambuur en Groningen
een prachtige wedstrijd in de
nacompetitie. Het werd 3-1 en
Cambuur promoveerde naar de
eredivisie. Dat was verdiend.
Ik ken ook oud-Cambuurvoetballers, soms wel langer dan
20 jaar, bijvoorbeeld Claus
Rozenburg en Gerrie Schouwenaar, die nu trainer is en Johan
Groote. Ik onthoud ook wanneer
er onregelmatigheden geweest
zijn, zoals bijvoorbeeld in 1982.

komt halen om naar Cambuur
te gaan en altijd naast hem zit
op de tribune.
Kennismaking met Propsma
‘Vanuit Stiens ging ik al naar
Cambuur. Maar ik verhuisde
naar Buitenpost. Voordat ik hier
kwam, heeft iemand voor mij
geïnformeerd of er een vriend
te vinden was die met mij naar
Cambuur zou willen. En dat
lukte. Jan Propsma meldde zich
joviaal aan. En het klikte tussen
ons. Vanaf het begin (in 1992)
haalt hij mij met de auto op. We
gaan naar alle thuiswedstrijden.
Wij hebben een seizoenkaart,
we zijn beiden enthousiast
voor Cambuur. Een vriend van
Propsma sponsort Cambuur en
zo komt het dat we sinds een
aantal jaren op de VIP-tribune
zitten! Dat is erg gezellig. Vaak
gaan we na afloop nog even naar
de VIP-ruimte, daar treffen we
dan ook wel eens spelers. Soms
bieden ze een wedstrijdvoetbal
aan die ze cadeau kregen van
hun sponsor, nadat ze er mee
gespeeld hebben. Altijd is er
een hapje of een drankje voor
de VIPs. Dan wordt het wel eens
laat. Ik heb een sleutel voor als
ik laat thuis kom, zodat er niemand op mij hoeft te wachten.

(advertentie)

Jan Propsma:
van oorsprong Leeuwarder,
sinds 1978 Buitenposter
‘Mijn vader was gevangenisbewaarder in de oude gevangenis
van Leeuwarden. Wij woonden
in de directeurswoning ín dat
gebouw, een heel groot huis.
Wij waren met vier broers en
we vonden het prachtig om daar
te wonen – die dikke muren, de
tralies voor de ramen, het uitzicht vanuit de slaapkamer op
de binnenplaats waar van alles
gebeurde. Er ontsnapte wel
eens iemand. Dat waren ook
wel eens vuurgevaarlijke personen en dan bracht zo’n ontsnapping door de afzettingen en
de aanwezigheid van de marechaussee wel eens (voor ons)
leuke spanning met zich mee.
In ‘onze’ tijd zijn er ook enkele
bekende speelfilms opgenomen,
zoals ‘De Overval’ en ‘De vijf
van de vierdaagse’. Vele acteurs
zaten in die tijd bij ons thuis
(o.a. Johnny Kraaykamp en
John Bluming. Door deze filmcrews werd vaak stevig gedronken; mijn jongste broer mocht
dan de lege flessen inleveren
en hij verdiende er een aardig
centje mee). Mijn moeder was
een bijzondere vrouw. Zij vond
het prachtig om regelmatig de
mensen van de Sociale Werkplaats in Roordahuizum met
een bus op te halen en ze naar
huis te brengen. Als wij met
haar door Leeuwarden liepen,
kwam het vaak voor dat een
van hen op haar af holde, haar
omhelsde en luidruchtig om
aandacht vroeg. Mijn moeder
kon daar goed op inspelen. Mijn
moeder had nog een andere
functie die ze overgenomen had
van mijn grootvader. Ze maakte
maaltijden voor de mensen die
in voorarrest zaten op het politiebureau. Dat kon betekenen
dat ze onverwachts aan het
werk moest. Soms zaten er vijf
mensen vast, maar het konden
er ook twintig zijn; daar konden

ook baby’s bij zijn en zelfs wel
eens een hond. Drie keer per
dag kregen die mensen eten.
Daardoor kon ons gezin nooit
onverwacht ergens heen; dat
was een belasting voor ons. Al
met al hebben mijn moeder en
eerst dus haar schoonvader dat
wel zo’n vijftig jaar lang gedaan.
Vroeger was er op het Zaailand
een café ‘De Nederlanden’ naast
de Friesland Bank. Mijn vader is
daar als kelner een tijd in dienst
geweest en in drukke tijden
(bijvoorbeeld tijdens de Leeuwarder Kermis) deed ook mijn
moeder bardienst. Twee van
mijn ooms werkten eveneens in
de horeca. Een broer van mijn
moeder pachtte vroeger de
kantine onder de hoofdtribune
van Cambuur (vroeger heette
het ‘Leeuwarden’), mijn moeder
stond er achter de bar en mijn
vader had er een snoeptent. Ik
werd al meegenomen toen ik
nog een baby was. Mijn ouders
hadden niet veel met voetballen, maar ik kan er niet meer
zonder. Ik kom er altijd. Als ik
op vakantie ga, probeer ik het
altijd zo te plannen, dat er zo
weinig mogelijk thuiswedstrijd
van Cambuur in zitten. Ik heb
mijn kleindochter van 3 jaar
lid gemaakt van de kidsclub en
mijn andere kleinkind (9 weken)
wordt dat ook. Wij hebben een
hechte kameradenploeg van
acht mannen, onze vrouwen
horen er ook bij. We doen heel
veel samen. Soms bezoeken wij
de uitwedstrijden van Cambuur.
We zoeken elkaar regelmatig op
en gaan met elkaar op vakantie. Binnenkort gaan we met
z’n allen naar Turkije. Eén van
die vrienden is directeur van
Keukencentrum Marssum en
sponsor van Cambuur en via
hem heb ik VIP-kaarten.’
Werk
‘Ik werk bij de NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst),
vanaf ’62 in Leeuwarden en vanaf ‘78 in Buitenpost, sinds de
laatste fusie in 1996 staat ons
kantoor in Emmeloord en daar
werk ik dan nu. In 2002 had
ik er veertig dienstjaren op zitten, maar de regeling dat je dan
eruit kunt is helaas opgeheven.
Nu hoop ik maar dat ik niet ook
nog na mijn 65e moet blijven
werken. Op mijn 14e werkte ik
al in de garderobe van het café
aan het Zaailand, later werd ik
er disk-jockey en daarna kelner.
Verder ben ik ober geweest in
een dancing in Grouw, ik werkte
jaren in snackbar Wimpie in de
Schrans in Leeuwarden en later

in de snackbar in de Vrijheidsbuurt. Dat deed ik allemaal in
mijn vrije tijd. Ik ging ook met
de kinderen mee op schoolreis
en daar bakte ik dan de patat.
Toen we in 1978 in Buitenpost
kwamen wonen dacht ik, dat ik
wat meer vrije tijd zou krijgen,
maar in 1979 was het weer
zover – ik kwam bij het ‘Eethuisje’ van Chiel van der Maas
wederom in mijn oude hobby
terecht, lange avonden werden
dat vaak; twintig jaar heb ik dat
gedaan. Vaak kwam ik laat in
de nacht pas thuis. Ook ben ik
20 jaar leider van het voetbal
in Buitenpost geweest. Ik was
leider, eerst van de B-junioren,
later van de A-junioren. Met
een uitwedstrijd was je vaak
een groot gedeelte van je vrije
zaterdag onderweg.’
Over Buitenpost
‘Wat ik op Buitenpost tegen heb
is het volgende: je mist hier een
gezellig centrum. Verder mogen
we hier graag wonen, want binnen een half uur kun je eigenlijk
overal komen. Nu ik geen leider
meer ben bij het voetbal, kan
ik eindelijk met mijn vrouw op
zaterdag boodschappen doen in
Leeuwarden. We gaan ook wel
naar Groningen of Dokkum. Dat
vind ik gezellig. Zelfs in de supermarkt vermaak ik me goed.
Als er iemand voor wil dringen
bij de kassa, dan zeg ik daar
iets van, zodat hij zich schaamt.
Dat kon mijn moeder ook zo
mooi. Soms staan er dames met
hapjes in de winkel. Daar ga ik
altijd even op af om een praatje
te maken.’
Cambuur en Henk
‘Ik ga één keer per twee weken op vrijdag met Henk naar
Cambuur. Dat is niet altijd even
gemakkelijk, omdat alles wat
daarmee te maken heeft, vastligt. Henk staat altijd al buiten
op mij te wachten en dan ligt
ons programma vast; Henk verliest mij geen tel uit het oog. Ik
blijf steeds bij hem in de buurt
en zorg ervoor dat hij zich veilig
voelt. Henk zegt niet zoveel,
maar hij geniet des te meer. Ik
zorg ervoor dat we op tijd zijn,
zodat we eerst nog rustig even
in de VIP-room kunnen zitten
en hij zich relaxed voelt. Als
ik een keer niet mee zou gaan,
betekent dat voor Henk dat hij
niet naar Cambuur kan. Dat zou
hij verschrikkelijk vinden. Maar
ik zelf sla ook niet graag een
keer Cambuur over, het is een
geweldig uitje.’

Goedkoop naar Aqua Zoo Friesland
met Plaatselijk Belang
Bent u nog niet naar de Aqua Zoo geweest? Dan krijgt u de rest van dit jaar
nog de kans om voor een goedkope entreeprijs dit prachtige park te bewonderen.
Als u tenminste lid bent van Plaatselijk Belang Buitenpost. Als u van plan bent
een middag of dag Aqua Zoo te bezoeken kan u een paar dagen van tevoren
de kaarten (voor 4 euro i.p.v. 7,50 euro ) bestellen bij de penningmeester
van Plaatselijk Belang. Het is een echte aanrader voor een familiereünie of
kinderfeestje.
In het waterrijke gebied vlakbij Leeuwarden ligt Aqua Zoo. Door het park
slingert een avontuurlijk pad langs stroompjes en meren. In en om het water
leven bijzondere diersoorten. Ooievaars stappen door hun moerasgebied
op zoek naar voedsel. Ara’s kraken een nootje en bevers bouwen de meest
sterke en ingenieuze dammen. In de vele gebieden leven wasberen, emoes
en wallabies met de hele familie bij elkaar in een natuurlijke omgeving. De
nieuwste bijzondere bewoners van Aqua Zoo Friesland zijn de Zuid-Amerikaanse zeeberen. De vier vrouwtjes en het jonge mannetje voelen zich al
helemaal thuis in hun ruime, rotsachtige verblijf. Er leven verder nog heel
wat bedreigde diersoorten, die in een speciaal fokprogramma zijn geplaatst,
zoals Utila leguanen, zwart-witte vari’s, kroeskoppelikanen, Europese otters
en Humboldtpinguins. Aqua Zoo is het hele jaar dagelijks geopend. Er zijn
rolstoelen beschikbaar en er is gratis parkeergelegenheid bij het park.
In afwachting van uw bestelling,
de penningmeester van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Jelly Nijboer, Molenstraat 42, tel. 542528
of maak voor aanmelding gebruik van een aanmeldbon uit een eerdere uitgave van de Binnenste Buiten.

10% korting op alle schoolspullen
bij besteding vanaf 15,-

Doe uw voordeel bij V&B

de aktie
2 halen 1 betalen
is in volle gang bij
V&B Sport
daarnaast kortingen tot

70%

op de hele zomercollectie
(dus ook de badmode)
afdeling Tweewielers:

De school begint bijna weer, daarom
diverse aanbiedingen op nieuwe
fietsen tegen mes-scherpe prijzen!!
Christinastraat 1
tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl
tel. tweewielers: 0511-543611
www.vb-tweewielers.nl
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InLoop bood 10 keer open maaltijd
Sinds kerst vorig jaar is in Buitenpost de werkgroep InLoop actief.
Elke drie weken organiseren ze een open maaltijd in de Fonteinkerk.
Op woensdag 14 juli vond alweer de 10e InLoopmaaltijd plaats. Een
impressie van deze jubileummaaltijd.
Een geur van gefrituurde aardappelschijfjes komt je tegemoet als je op 14
juli, rond etenstijd, de Fonteinkerk aan De Achtkant binnenstapt. Johan
en Henk treffen in de keuken nog een aantal voorbereidingen voor de
maaltijd. Direct daarnaast is de soosruimte, waar straks rond verschillende tafels gegeten zal worden. Binnen hangt al een gezellige sfeer. Bij
de meeste tafels zitten al mensen met een kopje koffie of een glas fris.
Vanaf vijf uur staan de deuren open; vanaf half zes begint het mooi druk
te worden.
Als je de zaal rondkijkt, valt het op dat jong en oud aanwezig zijn. Zo krijgt
Brechtje - net één jaar oud - nog snel een kliekje macaroni naar binnengelepeld en moet baby Rosaliek genoegen nemen met haar fles. Verderop
zitten een paar oudere dames gezellig te kletsen. Wanneer je de mensen
vraagt waarom ze er vanavond bij zijn, is het antwoord unaniem: voor de
gezelligheid! De één komt zo nu en dan, de ander komt trouw elke drie
weken. En voor de één betekent het een keer niet alleen te hoeven eten,
een ander vindt het leuk om eens met nieuwe mensen kennis te maken,
want er hangt tijdens de InLoopmaaltijden geen ons-kent-ons-sfeer.
Ondertussen zijn ongeveer 35 eters aangeschoven. Over de opkomst
heeft InLoop de afgelopen tien keer geen reden tot klagen. Zo zijn er
elke keer weer nieuwe gezichten te zien, ieder met z’n eigen achtergrond.
Ook hier blijkt maar weer dat mond-op-mond-reclame het beste PR-middel is. Na een kort welkomstwoord en een gebed vertelt Geertje wat er
vanavond op het menu staat. Gefrituurde aardappelschijfjes dus, met een
hamburger, sla uit eigen tuin en verse rabarber. Per tafel lopen de aanwezigen langs het buffet, waarbij ze zichzelf kunnen bedienen. Het eten is
deze keer door de werkgroepleden van InLoop zelf bereid, waarbij Geertje een extra pluim verdient. Aan de verschillende grote bakken sla, ieder
met een eigen garnering, is goed af te lezen hoeveel tijd ze van tevoren
in de keuken heeft vertoefd. Naast de werkgroepleden worden regelmatig
anderen ingezet voor het bereiden van de maaltijd. Zo kwamen een vorige
keer diverse koks naar de Fonteinkerk met een flink pan stamppot, zodat
er een waar stamppottenbuffet plaatsvond.
Terwijl de meeste volwassen voor een tweede keer opscheppen, zijn de
meeste kinderen alweer in de grote hal naast de soos te vinden. Met een
tractor, loopfiets of karretje uit de kindercrèche kunnen ze hun energie
weer wat kwijt. Voor het toetje komen de meeste kinderen nog wel even
terug. Vruchtenyoghurt is het deze keer. Daarna is iedereen vrij om te
gaan of om nog even te blijven. Ondertussen zijn Johan en Henk alweer
bezig met het wegwerken van de afwas. Rond half acht vertrekken de
meeste eters weer naar huis, sommigen met een overgebleven krop sla
in de hand, anderen met een bakje rabarber. Op de vraag hoe ze kunnen
inschatten hoeveel eten ze moeten klaarmaken, vertelt Corien dat er al
die tien keren ruim genoeg te eten was. En dat terwijl de meeste mensen
zich pas laat opgeven.
Het enthousiasme straalt af van de werkgroepleden van InLoop. Dat hun
initiatief wordt gewaardeerd, bleek ook vanavond weer. De gemoedelijke
en open sfeer sprak boekdelen. En daarnaast groeit het draagvlak voor
hun werk: zo zat er deze week bij één van de werkgroepleden een anonieme gift voor InLoop in de brievenbus! Als alles weer netjes is opgeruimd,
hebben de werkgroepleden niet alleen een verse krop sla, maar ook nog
een lekkere traktatie in het verschiet. Van een goede bekende mogen
ze bij de bakker iets lekkers ophalen. Om daarmee het eerste kleine
jubileum eens goed te vieren.
Bent u/jij ook enthousiast geworden of gewoon eens nieuwsgierig naar
een maaltijd van InLoop? De eerstvolgende maaltijden staan gepland op
woensdag 25 augustus en woensdag 15 september. U/jij bent van harte
welkom! Bel voor meer informatie Geertje (543204) of Clary (442330).
P.S. de InLoopmaaltijden zijn gratis!

Momenten om nooit te vergeten
Voetbal in Porto Neder tegen Duits
Acht Buitenposters getooid Oranjehuids
Bedroefd over het getoonde teleurgesteld
Vedetten minnetjes op het Portugese veld
Vele goede krachten uitgezwaaid:
Tiny Zwart : ontwikkeling door spel
Kees Bok als mentor rolmodel
Ids Tjaarda sterk, nauwkeurig docent buitengewoon
Albert Oost de basisschool leerling de juiste toon
Haye Tjeerdsma agrarische gastvrijheid ongekend
Weg Jeugdbestuurders zeer competent
Nodig en enthousiast weer binnengewaaid
Politie gebouw bekeken en sterk verklust
m.e.-ster op paard gesleuteld kamers privacy bewust
Super zomerprijzen voor slagzinmakers te dol
Tien vakantieprijzen van matras tot parasol

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !
Let op de kopijinleverdatum:
maandag 6 september.

Het blad verschijnt
in week 39.
Houdt u daar ook
rekening mee?

Fietstoertocht
Op zaterdag 4 september is het
weer zover: de derde fietstocht
van de FTC Buitenpost e.o. voor
dit seizoen. En helaas voor onze
toerfietsers is dit ook de laatste.
Natuurlijk hebben wij ook nog de
veldtoertochten. Deze zijn namelijk
op 27 november te Marum en 8
januari te Bakkeveen. Maar eerst
nog de tocht op openbare weg,
voordat we weer door de modder
kunnen scheuren.
Dit is een tocht die, na het succes van de voorgaande jaren,
voor de derde maal kan worden
gefietst. Opnieuw zijn er meerdere
startplaatsen voor de 100 km. De
afstanden voor deze tocht zijn de
30, 60 en de 100 km. Voor al deze
afstanden kan worden gestart bij
The Point, Voorstraat 54. Ook kan
men voor de 100 km starten bij
de Fiets-Inn, De Pol 2 te Peize. U
begrijpt nu ook waar de tocht naar
toe zal gaan. De startplaatsen zijn
voor de verandering ook direct de
controleplaatsen.
De starttijd voor de 30 en de 60 km
is tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor de
100 km is dit tussen 8.00 tot 9.00
uur. De 60 km en de 100 km zijn
bepijld; de 30 km niet, maar u krijgt
wel een duidelijk routebeschrijving
mee. Leuk voor later om de tocht
nog eens te kunnen fietsen.
De route zal voor de langste afstand gaan via Kollum richting
Kommerzijl, naar het landelijke
uiterlijk van de provincie Groningen. Let vooral op de mooie oude
borgen en schitterende huizen.
Langs het water naar Hoogkerk.
Door naar de controle in Peize.
Hier kunt u rustig bijkomen en genieten van een overheerlijk stukje
appeltaart bij de koffie. Door een
bossig gebied naar Nieuw Roden.
En via Stroobos komt u terug in
Buitenpost. Voor de kortere afstanden geldt een deel van deze route.
Wij hopen u voldoende informatie
te hebben voorzien, mocht u toch
nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met onze secretaris, tel: 0511-474475. Of neem
een kijkje op onze website:
www.ftcbuitenpost.nl.
Deze tocht wordt gesponsord door
WoonExpo Kapenga uit Buitenpost. Wij hopen u te ontmoeten
op onze fietstochten en wensen
u veel plezier met de schitterende
route.
FTC Buitenpost

Wel en veel meer wee
Bezuinigen valt echt niet mee
Wethouder zestien ambtenaren
Naar huis financieel te verklaren
PEVADKO

Tuin(be)leven

Een bol met een bloem,
stijlloos?
In de herfst zie je ze vaak bij de bollenleverancier liggen:
kale, grote, lelijke bollen waaruit een prachtige bloem ontspruit. Die bloem lijkt op een krokus, maar is veel groter. Het
zijn Colchiums, in het nederlands heten ze Herfsttijloos.
Merkwaardige bollen zijn het. Ze worden
naaktbloeiers genoemd omdat er tijdens de
bloei, die in september valt, geen bladeren aan
zitten. En zelfs al zit de bol niet in de grond,
bloeien doet hij toch wel, desnoods gewoon in
de vensterbank liggend.
De bladeren aan deze bol verschijnen vroeg in
het voorjaar. Grote, middelgroene glanzende
bladeren. Heel mooi, helaas vinden de slakken
ze ook heel lekker. Daarom verdient het aanbeveling de Colchium tussen andere planten
neer te zetten waar op een gegeven moment
de aangevreten bladeren niet meer opvallen. Bovendien kunt u in
mei de dan afgestorven bladeren rustig afknippen.
In ons land komt de Colchium Autumnale inheems voor in Limburg,
maar hij trekt zich niet zoveel aan van wat meer kou, dus hier in
Friesland groeit en bloeit hij ook uitstekend. Zijn natuurlijke omgeving is de bloemenweide, waar de verwelkende bladeren niet opvallen en de bloemen wat steun krijgen van andere planten om zich
heen. Hosta’s bijvoorbeeld zijn uitermate geschikt , die komen pas
in blad als de bladeren van de Colchium beginnen af te sterven en
zijn zelf hun bladeren al weer kwijt als onze naaktbloeier zijn schitterende bloemen boven de grond duwt. Ook varens kunnen goed
dienen als tuinmaatjes.
Herfsttijloos wordt al heel lang als geneeskrachtige plant gebruikt.
De werkzame stof is colchicine. Vroeger werd dit tegen jicht
gebruikt, later is ook de werkzaamheid tegen kanker onderzocht.
Maar pas op, alle delen van de plant zijn giftig en gebruik als medicijn wordt alleen aangeraden onder dokterstoezicht. Wij beperken
ons liever tot gewoon genieten van de bladeren in het voorjaar en
de bloemen in de herfst. De Colchium autumnale bloeit zachtpaars,
maar er zijn ook witbloeiende en dubbelbloemige soorten.

Bijzondere Bollen & Knollendag
Op zaterdag 4 september van 10.00-17.00 uur staat alles weer in
het teken van gewone en bijzondere bollen en knollen bij De Kruidhof. Han Nienhuis uit Finkum, ook wel bekend als ‘De Bolle-jist’
zal weer aanwezig zijn met unieke exemplaren voor het voor- en
najaar. Pieter Braaksma uit Lioessens is dit jaar voor het eerst van
de partij met zijn collectie tulpenbollen. Op deze dag is er nog meer
te doen, want in het tuincafé kunnen bezoekers kennismaken met
diverse pompoenen- en aardappeltaarten. ‘s Middags om 14.00 uur
treedt het vrouwenkoor ‘Noaten op ‘e sang’ op. De toegang tot de
Bollen- en Knollendag is € 2,-.
Bijzondere bol- en knolgewassen
Bij De Kruidhof krijgen we regelmatig diverse vragen over planten.
Naar aanleiding van de titel van dit venement krijgen we regelmatig
de vraag wat nu eigenlijk het verschil is tussen een bol en een knol.
Voor dergelijke vragen kunt u zaterdag 4 september bij de heer
Nienhuis en de heer Braaksma terecht. Zij komen met bijzondere
en bekende soorten voor- en najaarsbloeiers, zoals tulpen, sneeuwklokjes en narcissen, maar ook in Nederland gekweekte soorten die
van oorsprong groeien in landen als Griekeland en Bulgarije.

Optreden Noaten op ‘e sang
Dit vrouwenkoor bestaat uit zo’n 50 zangeressen en zijn in de regio
inmiddels een begrip. Ze repeteren wekelijks in Surhuisterveen,
maar de leden komen vanuit de hele regio. Het koor zingt populaire
Engels, Nederlandse en Friese liederen, van onder andere Enia, Bob
Dylan en The Carpenters, maar zingt ook Simmer 2000 en Frysk
Hynder. Bij goed weer zullen de vrouwen buiten zingen. De mooie
muziektuin geeft het optreden een speciale sfeer.
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Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Sneeuwwitje en de 7 dwergen winnen 1e prijs kleine tuinen
Twee jaar geleden hebben we onze tuin voor het eerst
opgegeven voor de lichtroute. Ik had toen drie figuren
uit ‘Winnie the Pooh’ gemaakt voor de slaapkamer van
onze oudste zoon. Deze figuren hebben we toen met
een spotje erop in de tuin gezet. We waren erg blij met
de 3e prijs die we toen kregen.
Zelfwerkzaamheid
Onze zoontjes waren een tijd lang helemaal gek van de
film ‘Sneeuwwitje en de 7 dwergen’. Toen ik voor mijn
werk een studie moest doen en vaak ’s avonds zat te
leren, vond ik een welkome afleiding in het maken van
een aantal nieuwe disney-figuren. Het resultaat daarvan stond in de feestweek in de tuin: Sneeuwwitje, de
7 dwergen en de heks. Onze tuin werd door de jury
beloond met een 1e prijs ‘kleine tuinen’.
Meedoen is belangrijk
We doen vooral mee vanwege de reacties van de kinderen die de lichtroute rijden. Voor hen is het een hele
belevenis, zo in het donker nog op straat met al die
prachtige straten en tuinen. De lichtroute in Buitenpost
is al een jarenlange traditie. Het zou leuk zijn als we
er met z’n allen voor kunnen zorgen dat dit kan blijven
bestaan. Sommige straatverlichtingen zijn ware kunst-

Periode 16 augustus tot en met 21 september
Activiteiten

werken, neem bijvoorbeeld die van onze eigen straat,
de Scheltingastraat. De feestpalen zijn door ons met
elkaar gemaakt en getekend door Donny Windsant.
Het zou mooi zijn wanneer er meer buurtverenigingen
en straten mee zouden doen. Hierbij willen wij de straten in de nieuwbouw uitdagen om mee te doen!
In ons dorp zijn veel prachtige tuinen. Met een spotje
erop kijk je ineens heel anders naar je tuin. Denk er
daarom eens over na om volgend jaar mee te doen.
(tekst: Jaap en Sjoukje Prins - foto: eigen foto)

Voor de feestweek van volgend jaar...

Ook uw tuin of straat kan winnen
Dit jaar hebben 23 straten en 23
tuinen meegedaan aan de fraaie
lichtroute tijdens de feestweek in
ons dorp. Het zou nog mooier kunnen als nog meer straten en tuinen
meedoen. Voor oude en nieuwe
deelnemers is er in dit artikel een
stukje advies. De vraag is logisch:
waarom heb ik niet gewonnen, ik
had het toch ook mooi versierd?
Of: waar moet ik op letten als ik
mijn tuin op wil geven? Lees verder, u kunt er profijt van hebben!
Straatverlichting en versiering.
Om een prijs te kunnen bemachtigen is het goed aan het volgende
te denken. Een originele en goed
en mooi uitgevoerde versiering valt
op. Het kan zijn dat het al eens
eerder is gebruikt, als er maar
iets nieuws in zit of een andere invalshoek heeft. Zelfwerkzaamheid
wordt hierbij meer gewaardeerd
dan gehuurde artikelen. Men
moet er wel op letten dat het ook
daadwerkelijk iets voorstelt. Een
actueel thema of iets uit het dorp is
vaak een goed uitgangspunt. Ook
speelt de deelname van de hele
straat een rol. Dan hoeft er niet
speciaal gedacht te worden 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.

feestpalen, maar projecten worden
steeds vaker goed gewaardeerd.
Eén van de belangrijkste dingen is
toch altijd goede verlichting. Niet te
weinig, maar ook weer niet te veel:
het moet sfeervol zijn. Vaak wordt
nog vergeten dat er obstakels kunnen zijn die tijdens de feestweek in
de weg staan. Denk daarbij aan
auto’s, borden etc.
Tuinversiering.
Ook hier is een goede verlichting
geen overbodige luxe. Een tuin
komt het mooist uit als er ook bloeiende planten in voorkomen. De
heg moet niet te hoog zijn zodat de
tuin ook te bekijken is vanuit een
rijdende auto. Als uw straat niet
meedoet aan de lichtroute kan het
een speels effect hebben wanneer
u wel objecten in de tuin hebt. Wel
moet de hele tuin gebruikt worden
en niet alleen het mooiste of het
meest in het zicht springende deel.
Indien mogelijk, is het verstandig
ook het huis er bij te betrekken,
zodat het plaatje af is.
Jurering
De jurering vindt twee keer plaats,
overdag en ’s avonds. Het heeft

dus geen zin om een prachtige
verlichting te maken als overdag
zo te zien is dat alles maar een
rommeltje is. De jury kiest onafhankelijk en wisselt regelmatig
van samenstelling. Dit wordt niet
altijd bewust geregeld, heeft ook
met de beschikbaarheid te maken.
Er zijn twee jury’s: één voor de
straatverlichting en één voor de
tuinen. Elk bestaat uit 3 personen.
Zij geven de straat of tuin een cijfer
op originaliteit en uitvoering. Deze
worden bij elkaar opgeteld en dan
is de winnaar bekend.

23 augustus: van 14.00-17.00 uur; Sportpark ‘de Swadde’; Fierljeppen.
25 augustus en 15 september: de Fonteinkerk; InLoopmaaltijd
4 september: verschillende tijden; ‘The Point’;FietsToerClub Buitenpost; de WoonExpo Kapenga-fietstocht over afstanden van 30, 60 en 100 kilometer. Zie ook artikel
op pagina 7.
4 september: ‘de Kruidhof’; tijd: 10.00-17.00 uur;
Bollen- en Knollendag; zie artikel op pagina 7.
4 september: It Koartling; tijd: 13.30-16.30; startmarkt voor jong en oud met
presentatie van haar activiteiten voor het komende seizoen
Het Koffiecafé: is vanaf september elke vrijdagmorgen geopend van 10.00 tot 11.30
uur in de Fonteinkerk aan de Achtkant in Buitenpost.
11 september; op het Mejontsmaveld; tijd: van 10.00 tot 12.00 uur; spelochtend bij
scoutinggroep ‘de Brimzen’ voor kinderen tussen de 4 1/2 en 7 jaar.
Exposities
Tot en met 8 september: ‘de Kruidhof’; tijd: openingstijden; expositie van koeien- en
dierenschilderijen van Ciska Wiersma
Van 10 augustus tot en met 22 september: hal van het Gemeentehuis; tijd:
openingstijden van het Gemeentehuis; expositie Schildersclub It Koartling met
olieverfschilderijen.
Activiteiten die vallen in de periode van 25 september tot 30 oktober
graag vóór 15 september aan ons doorgeven

De laatste tips
Het is niet onverstandig om de
verlichting al rond 21.30 uur aan
te zetten. Het komt voor dat de jury
langskomt (op donderdagavond)
en de tuin of de straat nog gedeeltelijk donker is. Een tijdschakelaar
kan daarbij helpen, tot een uur
of twaalf is voldoende. Ouderen
genieten met volle teugen van de
lichtroute. Zij komen altijd langs
op de donderdag en de dinsdagavond. Parkeer uw auto dan zo dat
de bus er nog makkelijk langs kan.
Wij hopen dat u bij deze tips iets
van uw gading heeft gevonden!

Op, in, bij… ’t Stip
Centraal gelegen in de Kerkstraat van ons
dorp. U komt er ongetwijfeld regelmatig
langs. ’t Stip zit samen met ‘Steunpunt 0-25
jaar’ in het voormalige Postkantoor. Nieuwsgierig als wij zijn, besloten we er een kijkje
te nemen. Kijkt u met ons mee?
In de gemeente Achtkarspelen is ’t Stip in
Surhuisterveen en Buitenpost te vinden. Wij
namen contact op de vestiging in Buitenpost en
spraken met de heer Glas. Op dit moment is de
heer Glas het aanspreekpunt van de beide vestigingen. ’s Ochtends zit hij in Surhuisterveen en
’s middags in Buitenpost. In ’t Stip in Buitenpost
ontmoetten wij elkaar. De heer Glas vertelt ons
hoe ’t Stip is ontstaan. “ ’t Stip is een onderdeel
van ’t Stip De Fryske Wâlden. Het is ontstaan uit
een één loket gedachte. Als iemand problemen
heeft op het gebied van wonen, welzijn of zorg
kan hij of zij hier terecht voor advies of een oplossing. In Nederland zijn veel voorzieningen voor
mensen die in de problemen komen. De meeste
zijn landelijk vastgesteld, andere vallen onder de
gemeente. Om erachter te komen welke voorziening voor die situatie geldt en of de persoon ervoor in aanmerking komt, kan ’t Stip helpen.”
Loket-gedachte
Wat wordt er nu precies met die loketgedachte
bedoeld? De heer Glas: “Als mensen hulp nodig
hebben en snel advies of een kordate oplossing
wensen, willen zij niet van het kastje naar de
muur gestuurd worden, of van de ene naar de andere balie. Met ’t Stip is er geprobeerd een loket of

punt te krijgen waar mensen terecht kunnen voor
al hun vragen. ’t Stip zorgt ervoor dat de indicatie
of hulpvraag terecht komt bij de juiste instantie.
Zo hoeft de persoon in kwestie niet alle instanties
langs te bellen als hij of zij meerdere voorzieningen nodig heeft. Het is dus puur gemak voor de
burgers. Daar komt bij dat wij onafhankelijk zijn
en de mensen dus objectief kunnen helpen. En het
voordeel van zo’n loket is dat men er makkelijk
langs kan gaan. Zo kan bijvoorbeeld een mevrouw
van 97 jaar zelf nog langskomen met haar rollator.
Of gaat iemand na de boodschappen even langs ’t
Stip. Wat dat betreft werkt ’t Stip in de Kerkstraat
zeker drempelverlagend!”
De website van ’t Stip is: www.tstip.nl. Daarnaast
is ’t Stip ook telefonisch bereikbaar op nummer:
(0511) 544554.(foto: redactie)

Onuitwisbaar gegrift in mijn geheugen staat de herinnering uit mijn middelbare schooltijd, waarin leraar Tillema enigzins wanhopig mij op de hoogte
probeerde te brengen van het bewezen wiskundige feit dat ‘de kortste
verbinding tussen twee punten een rechte lijn is’. De liniaal en zijn overtuigingskracht gaven mij uiteindelijk het licht. Deze pijnlijke ervaring kwam
opnieuw boven bij het zien van dit bewegwijzeringsbord bij Lutkepost. Met
overbodige bescheidenheid ‘ Buitenpost’ als laatste, onderaan bungelend,
en met de nieuwe Munewyk als blikvanger op steenworp afstand, probeert
het bord de automobilist er toe te verleiden eerst linksaf te gaan, en dan met
een omweg ons dorp te bezoeken. Misschien in het kader van het autoluwmaken van de Kuipersweg wel begrijpelijk, maar het blijft een merkwaardige aanblik. (foto: redactie)
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Een fraaie kleurplaat door
Donny Windsant

kinderhoek
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs wordt
ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus in The Readshop
(Nijenstein 7) voor vrijdag 10 september.

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar
beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. De letters
mogen meer dan eenmaal gebruikt worden.

MEE
MENGSEL
OVERDENKEN
PANIEK

PIANOKRUK
REMSPOOR
SKETCH
SLAGBOOM

SPONS
STAMBOOM
SUIKER
TROFEE

VORK
WAARDE

Oplossing prijspuzzel juni:

De puzzel in het juninummer heeft 44 correcte inzendingen opgeleverd. De oplossing
luidde: PIZZERIA SAN MARINO. De winnaar is F. Ralten, Gysbert Japiksstraat 9. Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

‘Go for fit’
“Een mix van Chinese kruidenleer en westerse voedingstechnologie.”
zo omschrijven Paula en Menno van Dijken Herbalife. Sinds vorig jaar
oktober mogen zij zich onafhankelijk Herbalife-distributeurs noemen
en onder de naam “Go for fit” helpen zij hun klanten op weg naar
een gezond leefpatroon. Herbalife is niet bepaald een eendagsvlieg te
noemen. In 59 landen over de hele wereld wordt er gebruik van het
programma gemaakt en het bestaat volgend jaar 25 jaar.
Paula van Dijken kwam in augustus 2003 in aanraking met Herbalife
toen ze besloot aan haar figuur te werken. Na het gewichtsbeheer
singsprogramma te hebben doorlopen bleek ze niet alleen gewicht
te zijn verloren, maar daarvoor in de plaats een grote hoeveelheid

energie te hebben gekregen. “Mensen in mijn omgeving herkenden
me niet meer terug. Vandaar dat ik ons programma ook deze naam
wilde meegeven. ‘Go for fit’ slaat op het resultaat dat Herbalife bij
mij had.”
“Het is geen wondermiddel,” geeft ze toe. “Mensen moeten bewust
aan de slag met hun eetpatroon. De basis is gezonde voeding. Het
heeft geen zin shakes te drinken en supplementen te slikken als
je daarnaast zes dagen per week patat gaat eten.” Samen met de
klant gaat van Dijken kijken wat er veranderd kan worden aan het
huidige voedingspatroon. “Herbalife zorgt ervoor dat het lichaam
een uitgebalanceerde voeding krijgt, waardoor het lichaam geen
tekorten krijgt.” legt van Dijken de werking uit. “Doordat je je
lichaam gezond voedt, neemt de zin om
naar snoep en snacks te grijpen af. Dit
komt de strijd tegen de kilo’s natuurlijk
ten goede.”
Van Dijken onderhoudt een intensief
contact met haar klanten. “Goede
begeleiding is van groot belang tijdens
het programma en ik merk dat dit ook op
prijs wordt gesteld. De klanten die verder
weg wonen worden telefonisch begeleid.
Elke eerste dinsdag van de maand is
er ook een inloopspreekuur. Klanten
en belangstellenden kunnen vrijblijvend
langskomen met vragen of gewoon om
wat ervaringen uit te wisselen Ik wil de
mensen bewust maken van waar ze mee
bezig zijn, niet alleen maar een pakketje
meegeven. Daar bereik je geen resultaten
mee.”
Menno van Dijken ondersteunt zijn vrouw
in haar werkzaamheden. “Ik sta er voor

honderd procent achter, we doen dit samen. Vooral omdat ik gezien
heb wat voor resultaat het bij haar had. Toen ben ik me er ook in
gaan verdiepen. Inmiddels weet ik er net zoveel vanaf als zij.” lacht
hij. “Mensen willen wel oud worden, maar niet oud zijn. Daarom is het
voor ons zo belangrijk ze te wijzen op het belang van het bewust met
voeding bezig zijn.”

Op de foto’s:
links: Menno en Paula van Dijken
onder: het nieuwe pand van het paar aan de Bernhardlaan
(foto’s redactie)
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Daphne Jacobs:
kampioen western rijden
Daphne Jacobs is een jonge meid die vanaf
haar achtste levensjaar bijna al haar vrije tijd
heeft besteed aan paarden. Een kennis bracht
haar in aanraking met het paardrijden. Van de
omgang met de paarden kan Daphne het meest
genieten. Vandaar dat zij ook een opleiding
Paardenhouderij heeft gevolgd en deze onlangs
met succes heeft afgerond.
Zelf heeft zij een fries paard, twee shetland pony’s en
een quarterhorse. Vooral met de quarterhorse doet
Daphne mee aan Western-rijden. Dit zijn ‘zachtere’
opdrachten voor een paard dan de normale (engelse)
dressuur. Het is meer een beetje cowboy spelen.
Daphne doet voornamelijk mee aan onderlinge en
regionale wedstrijden.
Paardrijden voor gevorderden
Western rijden is het meest geschikt voor
Amerikaanse paarden, een paint, een appaloosa, een
quarterhorse of een arabier. Deze paarden hebben
een koel, rustig karakter. Vooral voor het vee drijven heb je een paard met “cow-hands” nodig, het
moet willen achtervolgen. Bij western rijden wordt
normaal gesproken in vier categorieën gestreden. De
4 categorieën zijn: Pleasure, Horsemanship, Trail en
Reining. Het is het mooist als je allround kampioen
kunt worden in de 4 categorieën.
Western Pleasure
Dit is een van de meest populaire onderdelen voor de
deelnemers, hoewel het voor het publiek wat minder
spectaculair is. Paard en ruiter laten zien wat hun
kwaliteiten zijn: rustig gedrag en toch directe reacties op hulpen van de ruiter. Door de jury worden
de overgangen stap, draf en galop beoordeeld en de
houding van ruiter en paard.
Western Horsemanship
Alle ruiters staan in de arena waar gestreden wordt
om twee onderdelen. Het eerste gedeelte is individueel, waarbij een gevraagde proef gereden moet
worden. In deze proef wordt gevraagd om de galop,
stops, achterwaarts rijden, een draai om de achterhand en cirkels. In het tweede gedeelte worden alle
ruiters gevraagd om zich in stap op de hoefslag te
begeven en zal de jury nog een
stukje pleasure vragen. Het doel
van de horsemanship is te kijken
wat de ruiter kan en niet wat de
kwaliteiten van het paard zijn.

volgens een bepaald patroon.
Reining
Reining is een onderdeel dat je het best kunt vergelijken met Engelse dressuur. Belangrijk is dat het
paard steeds ontspannen is en geen verzet toont.
Dit terwijl je met lange teugels rijdt, waarbij er toch
voortdurend een goede controle over het paard is.
De jury kan hier kiezen om enkele van de volgende
onderdelen te rijden. Een grote cirkel snel-rijden en
een kleine langzaam en andersom, dit wordt speedcontrol genoemd. Of je moet galopwissels maken,
diverse stops of een rollback. Bij het laatste wordt
gestopt gelijk omgedraaid om vervolgens weer weg
te galopperen. Een ander onderdeel is ‘de spinner’,
hierbij moet een achterbeen op dezelfde plaats blijven terwijl het paard draait, waarbij de voorbenen
ruim overstappen.
Trainen is niet alleen genoeg
Bijna elke dag is Daphne tussen de paarden te
vinden. De ene keer thuis de ander keer in de
Western Stable Westerkwartier in Marum. Een paard
heeft dan ook eigenlijk elke dag beweging nodig zegt
Daphne. Van ’s ochtend tot ’s avonds laat is ze in
de stallen bezig, want de paarden hebben een goed
verzorging nodig. Als een paard zo’n twee jaar oud
is, wordt rustig begonnen met de trainingen voor het
western rijden. Wanneer het paard drie jaar oud is
kan het dan meestal al aan de eerste wedstrijden
meedoen. Dat mag ook wel, want als het paard ouder
is dan 6 jaar komt er voor de ruiter een handicap bij.
De ruiter mag op een ouder paard slechts met één
hand de teugels vasthouden en moet dus meer met
de zit sturen. Om te winnen bij de wedstrijden is niet
alleen een goed beleerd paard noodzakelijk, ook de
ruiter moet goed zijn best doen. De exacte uitvoering
van de categorieën wordt namelijk slechts één uur
voor de wedstrijden aan de ruiters verteld.
Wie Daphne eens wil zien rijden op een paard wordt
door haar uitgenodigd om eens langs te komen in
Marum. Op zondag 5 September hebben ze ’s middag
een open dag bij Western Stables Westerkwartier op
de Postdijk no. 5.

Inmiddels is via de regionale media de nodige aandacht geschonken aan
het evenement en zijn er meer dan 20.000 flyers verspreid om er bekendheid aan te geven . Kijk voor meer informatie ook op www.simkeklooste
rmanrintocht.nl Op deze site is tevens een aanmeldformulier te vinden.
Inschrijven kan tot 1 september.

Voor verdere informatie en opgave kunt u bellen met Diny de Haan, tel.
0512-351955 of Roelie Winter tel. 0511-541453.

Set’m Up zoekt volleybaltrainer
Damesvolleybalvereniging Set ‘M Up zoekt een enthousiaste trainer, die
op maandagavond beschikbaar is van 20.30 – 22.00 uur.
Inlichtingen tel.: 0511- 542269 of 0511 – 544720.

Slaan met toestemming?
Ja, maar dan wel met een pluimpje, en met behulp van een badmintonracket. Badmintonclub Buitenpost is een enthousiaste club, waar je ontspannen een pluimpje naar elkaar kunt slaan. Eigenlijk is dit laatste niet waar,
want het is de bedoeling dat het pluimpje/shuttle bij de tegenstander op
de grond komt te liggen. En dat is nog niet zo eenvoudig.
Ook eens proberen? Dat kan. Drie keer gratis meppen op dinsdagavond
in de sporthal ‘de Houtmoune’ in Buitenpost. Tot 17 jaar van 19.30-20.30
uur. Senioren (17+) van 20.30-23.00 uur, dat mag overigens maar moet
niet.
De fanatiekelingen kunnen ook competitie gaan spelen, samen met
omliggende dorpen,. Ons nieuwe seizoen start op dinsdagavond 31 augustus. Voor beginners is er een trainer aanwezig, maar ook gevorderden
maken hier nog gebruik van. Er zijn gratis rackets te leen! Tot ziens in ons
nieuwe seizoen.
Meer info?
S. Hiemstra, telefoon 544191

Gebarentaal en Nederlands met
ondersteunende gebaren

Bij het gebruik van Nederlands met ondersteunende gebaren wordt er
‘geleend’ van zowel Nederlandse gesproken taal als de Gebarentaal. Het
is een soort ‘tussentaal’, meer communicatiemiddel dan een echte taal.
Desondanks is Nederlands met ondersteunende gebaren zeer functioneel in de communicatie tussen horenden en doven. Bovendien is het
gemakkelijker te leren, omdat de Nederlandse taal als kapstok wordt gebruikt. De regels worden eerst uitvoerig besproken, waarna de cursisten
deze kunnen toepassen.
De Stichting Omgaan met Gebaren verzorgt cursussen Gebarentaal en
Nederlands met ondersteunende gebaren. In september start de stichting
weer een cursus. Onder leiding van een ervaren, dove docente kunt u
de basis leren van deze boeiende taal. Een cursus bestaat uit 12 lessen
van 2 uren. Mocht u belangstelling hebben voor een cursus Gebarentaal,
dan kunt u zich ook daarvoor opgeven. Als genoeg cursisten zich hebben
ingeschreven, begint deze cursus in september 2004 of januari 2005.
Voor meer informatie: T.Tabak-v.d.Veer, Franklinstraat 6,
9285 WT Buitenpost, tel/fax : 0511 - 541109

Twijzeler Simmerrintocht 11 september

Het is de bedoeling dat het een leuk festijn wordt en te laten zien waar een
klein dorp groot in kan zijn. De wandeltocht voert door de Friese wouden,
een mooi stukje Fryslan. De dorpen waar de route langs voert zijn Twijzel,
Twijzelerheide, Kollumerzwaag, Buitenpost, Augustinusga, Harkema en
Kootstertille. Er wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid, sanitaire voorzieningen en uiteraard entertainment onderweg. Na het volbrengen van de tocht krijgt men een passend aandenken.

De EHBO- vereniging Buitenpost- Gerkesklooster wil, bij voldoende
deelname, het komende seizoen een EHBO cursus nieuwe stijl opstarten voor volwassenen. Waarom? In ieder bedrijf is tegenwoordig Bedrijfs
Hulp Verlening, B.H.V., verplicht. Maar er is meer. Niet alleen in bedrijven
en organisaties gebeuren ongelukken. De meeste ongelukken gebeuren
thuis en op straat, vooral daar waar kleine kinderen zijn. Dan is het o zo
handig om te weten wat je moet doen. Daarvoor is er de EHBO. Als vrijwilliger kun je hulp verlenen en kom je dicht bij de ander te staan, zij leggen
hun lijf in jouw handen en vertrouwen zich aan jou toe. Daarom wordt er
weer een cursus georganiseerd.

Misschien hebt u wel eens iemand in Gebarentaal zien communiceren, op
de televisie worden om 7, 8 en 9 uur op Nederland 1 de nieuwsberichten
vertolkt in Gebarentaal. Prachtig om te zien. De nederlandse Gebarentaal
is een echte volwaardige taal met alle kenmerken van dien: grammatica,
woordenschat en fonologie. Op elk niveau zijn er afspraken gemaakt over
het juiste gebruik van handen, de plaats van het gebaar en mimiek of
mondstand. Dit is de eerste, natuurlijke taal van doven. Maar ook horende
mensen kunnen deze taal leren.

Trail
Trail betekent spoor, een spoor in
de vrije natuur. Hierbij wordt van
het paard verwacht dat het in staat
is om verschillende hindernissen
te nemen, zoals een omgevallen
boom, een riviertje, een hekje enz.
Ook moet het paard volledig vertrouwen hebben in de ruiter en niet
schrikken van een vreemd geluid of
object. De trail klasse bestaat dan
ook uit hindernissen, waarbij verplicht zijn: een hek, wat geopend
en gesloten moet worden nadat
de combinatie er door is gereden,
balken waar het paard over moet
stappen zonder deze aan te raken,
een houten brug waar het paard
over heen moet lopen zonder
verzet en het achterwaarts gaan

Op zaterdag 11 september organiseert Stichting Twislum uit Twijzel een
wandeltocht onder de naam ‘ Simke Kloosterman Rintocht’ met twee verschillende loopafstanden, te weten 20 en 40 kilometer.

Cursus EHBO

Urker mannenkoor
op 23 oktober
Op zaterdag 23 oktober komt om
19.30 uur het Urker mannenkoor
‘Onger Oens’ naar de gereformeerde kerk aan de Voorstraat. De
toegang tot het optreden is vrij. Wel
wordt er een collecte gehouden
voor een opvanghuis voor kansarme straatkinderen in Roemenie.

Stichting Tabor Buitenpost
telefoon: 543241

Aan de anonieme schrijver
Zoals uitdrukkelijk in het colofon vermeld staat, nemen wij geen artikelen in ons blad op die niet voorzien zijn van een duidelijke afzender. Het
komt regelmatig voor dat wij, meestal de meer ‘geen blad voor de mond’
inzendingen, zonder naam en adres in onze postbus aantreffen; deze komen keurig bij ons in het archief. In het geval dat, in tweede instantie, de
identiteit van de schrijver bij de redactie bekend wordt gemaakt, komen ze
alsnog in aanmerking voor plaatsing.
afzender: de redactie

De kopijbus hangt op uw bijdrage te
wachten in ‘de Boekelier’.
Stel ons op tijd op de hoogte van
‘alles wat er in Buitenpost speelt’.
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Stichting Sociaal Cultureel Werk ‘It Koartling’
Schoolstraat 31
9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214
Beheer: Arjen Heidbuurt
Jongerenwerker: Daphne Mason, telefoonnummer Achtkant, Surhuisterveen
Cursuswerk: Lidy Plantenga 0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen 0511 543445
Kinderwerk: Pytsje Veenstra 0511 542271

Startmarkt

2004

-

2005

Maak kennis met ons aanbod op zaterdag
4 september van 13.30 - 16.30 uur !
De startmarkt is gewoontegetrouw het begin van het nieuwe seizoen voor het
sociaal-cultureel werk in ‘It Koartling’. Dit is het moment waarop wij laten zien
wat er de komende maanden in bij ons te doen valt. Op de startmarkt kunt u
vrijblijvend rondkijken, vragen stellen en eventueel in laten schrijven. Daarnaast
kunt u opnieuw kennismaken met de verder opnieuw aangeklede ontvangsthal.
Het beheer van It Koartling is de afgelopen maanden druk in de weer geweest
de entree nog gezelliger, uitnodigender en bij-de-tijd te maken; en het resultaat
mag er zijn! Hoewel er donkere financiële wolken ook boven ons gebouw samenpakken, blijven we er aan werken van It Koartling een plek in ons dorp te maken
waar elke inwoner met genoegen eens binnenkomt. Bent u geïnteresseerd in ons
werk, of zou u eraan willen bijdragen, dan kunt u daarover met de aanwezige
bestuursleden en vrijwilligers van gedachten wisselen. Wij hopen van harte u op
deze middag te mogen ontvangen.
Heeft u ideeën of
opmerkingen
met
betrekking tot ons
werk, dan horen wij
dat graag van u! De
kwaliteit van wat u
te bieden hangt ook
af van de reacties
die wij van u krijgen!
Heeft u vragen over
het gebouw of wilt u
gebruik maken van
onze faciliteiten, bijvoorbeeld om te vergaderen, dan kunt
u contact opnemen
met de beheerder.

Ook nieuw seizoen voor
de toneelclub
De toneelclub heeft voor ons
ondertussen een vaste plek, en we
willen binnenkort weer van start
gaan met de toneelclub! Net als
voorgaande jaren is dit de plek voor
kinderen om creatief in spel bezig
te zijn en toneelspelen te leren.
Het is leuk om te doen, kan je

helpen om expressiever te worden,
maar het kan ook (heel misschien)
een start zijn voor een carrière
op de planken. De startdatum
en de totale kosten zijn nog niet
bekend, maar dat hoeft je niet te
stoppen om je alvast op te geven.
Heb je er zin in, doe dat dan aan
op het telefoonnummer van It
Koartling of bij Ylse Veenstra,
telefoonnummer 540109.

De
toegang
is
natuurlijk
gratis.
Wij bieden u graag
een kopje koffie/
thee of fris en een
hapje aan!

Voor u ligt het cursusaanbod van het seizoen
2004-2005 van ons cursuswerk. We hopen
opnieuw voor elk wat wils. Ons streven is het om
u de mogelijkheid te geven zelf op een actieve
en creatieve manier bezig te zijn. Naast het
vernieuwde cursusprogramma is er ook weer
een gevarieerd aanbod workshops. Kom kijken
op onze startmarkt op zaterdag 4 september.
U kunt dan rondneuzen, vragen en eventueel
opgeven. Wij wensen u veel plezier bij het kiezen
en deelnemen aan onze activiteiten.
namens de organisatie, Lydie Plantenga
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Het Kinderwer

De meeste activiteiten van het kinderwerk zullen in de loop van de
maanden september en oktober opgestart worden. Meer informatie
hierover vind je op deze pagina. Natuurlijk zijn er weer enkele grote
activiteiten over het jaar verspreid, naast de woensdagmiddagaktivi
teiten en vrijdagavonddisco’s. Binnenkort wordt via de scholen een
folder verspreidt; maar houdt ook de affiches en de berichten in deze
krant goed in de gaten!
Op de open dag laten we meer zien van alle activiteiten die we
komend seizoen van plan zijn. En je kunt je voor verschillende
dingen al in laten schrijven. Daarnaast is er van alles te doen. Zo
is er de filmzaal met een leuke film voor alle leeftijden. Er is een
knutselhoek. In de keuken laat de leiding van het kinderkookkafé zien
waarom haar aktiviteit niet alleen leuk maar ook bijzonder lekker is!
Van harte welkom en graag tot dan!

Aan de ouders
Na afloop van onze activiteiten
willen we de deelnemende
kinderen weer veilig thuis laten
komen. Haal daarom uw kind
op tijd weer op of geef aan
het begin duidelijk aan dat het
zelfstandig of in gezelschap van
een ander naar huis mag gaan.
In voorkomende gevallen is het
prettig dat u een telefoonnummer
achterlaat waarop we u kunnen
bereiken. Aandacht hiervoor is
iets wat zowel voor het kind als
door de vrijwillige leiding, erg
gewaardeerd wordt.

Kinderkookkafé
weer open

Binnenkort is er voor de
Buitenposter lekkerbekken in
de basisschoolleeftijd weer de
gelegenheid zich volop in de
keuken van It Koartling uit te
leven. Opnieuw 5 afleveringen
gezellig voorbereiden, lekker
koken en samen het smakelijke
gerecht verorberen. Kookervaring
niet nodig, dat heb je na afloop
wel. Meld je zo snel mogelijk
aan, zodra de groep van 6 vol
is starten we. Kosten: nog niet
bekend. Aanmelden kan op het
telefoonnummer van It Koartling.

Openingsactiviteiten:

Groep 1 t/m 4
Clowntjesmiddag op 8 september

Een datum om alvast in je agenda te zetten want net
als voorgaande jaren zetten wij het nieuwe seizoen
goed in! De activiteit op deze woensdagmiddag heeft alles met clowns te
maken. Kom dus vooral verkleed als één! Bovendien hebben we nog wat
bijzonders in petto. Binnenkort krijgen jullie meer van ons te horen via
de scholen. De toegang is gratis. Tijd: half twee tot drie uur. Tot dan!

Groep 5 t/m 8
Spijkerbroekhangen en disco op 10 september

Op deze vrijdagavond kun je jezelf van je beste kant laten zien.
Allereerst is er een kampioenschap spijkerbroekhangen in combinatie
met beschuit-fluiten! Spanning en lol gegarandeerd! Na afloop van deze
twee activiteiten laten we de disco nog even op volle toeren draaien.
Binnenkort krijgen jullie meer van ons te horen via de scholen.
De toegang is gratis. Tijd: half acht tot negen uur. Tot dan!

Vaste maandactiviteiten
Groep 5 en 6
Elke tweede vrijdagavond disco

Elke tweede vrijdagavond van de maand is er disco in It Koartling.
Onder leiding van vette dj’s wordt de nieuwste muziek gedraaid en is
er gezelligheid volop. Kosten:  0,50 Tijd: kwart over zeven tot kwart
voor negen.

Groep 7 en 8
Elke derde vrijdagavond disco

Hetzelfde geldt voor groep 7 en 8 maar dan op de derde vrijdagavond van
de maand. (let wel op de affiches want soms kan er iets veranderen!).
Kosten:  0,50 Tijd: kwart over zeven tot kwart voor negen.

Eénmaal per 2 maanden doen we er een film erbij!
Alle leeftijden
Eénmaal per maand knutselmiddag

Elke derde woensdagmiddag (let wel op de affiches!) is er voor de
handige creatievelingen onder ons een gezellige knutselmiddag. Elke
keer weer iets leuks en moois onder leiding van Joke en Hieke. Kosten:
 0,50 Tijd: van half twee tot drie uur. We beginnen op

22 september met het maken van een poppenkast-pop.
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---- Cursussen ---Keramiek

start 27 september
10 lessen (1x per 2 wk.),
maandag 20.00-22.00 uur
kosten:  70,- (excl. mat.)

foto’s bekijken en gewerkt met stencils
en opdrachten. Vragen en opmerkingen
van de cursisten kunnen de inhoud verder
bepalen. Wie weet komt er zo een vervolgcursus. Voor vragen of opmerkingen: kom
op de cursusmarkt of bel gerust: Marijke
van der Velde, 481000.

Luisteren naar muziek
Groep 1 - start 28 september
10 lessen (1x per 2 wk.),
dinsdag 19.30-21.30 uur,
kosten  60,-

Groep 2 - start 29 september,
10 lessen (1x per 2 wk.),
woensdag: 9.30-11.30 uur,
kosten:  60,-

Edelsmeden

start 29 september
8 lessen (1x per 2 wk);
woensdag: 19.30-21.30 uur
kosten:  93,- (incl. mat..)

Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:
Sj. van Lune, tel. 541430

Tekenen en schilderen
(schildersclub)
start 5 oktober,
8 lessen,
dinsdag 13.30-15.30 uur
kosten:  67,50

Aquarelleren

start: 5 oktober,
8 lessen;
dinsdag 19.30-21.30 uur
Kosten:  67,50

Basiscursus computer
(voor de echte beginner)
start: 11 november,
5 lessen;
dinsdag 19.30-21.30 uur
Kosten:  35,00
Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:
L. Plantenga, tel. 543189

Tekenen en schilderen
start 29 september
10 lessen;
woensdag 19.30-21.30 uur
kosten:  70,Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:
J. Kronenburg, tel. 542024

Vervolg computercursus
start: 11 november,
5 lessen;
dinsdag 19.30-21.30 uur
Kosten:  35,00
Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:
L. Plantenga, tel. 543189

---- Workshops ---Sieraden van kralen

maandag 23 november /
maandag 7 december
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten:  2,00 (excl. mat.)

Herfsttafel met poppen
van vilt en/of
antroposofische poppen
donderdag 7 oktober
en 21 oktober
19.30-21.30 uur, 2 lessen
kosten:  9,00 (excl. mat.)
Bovenstaande workshops
opgave en inlichtingen:
Sj. van Lune, tel. 541430

Wanddecoratie
voor buiten

donderdag 30 september,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Zwevende guirlande
donderdag 14 oktober,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Hoge Romer

donderdag 28 oktober,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Bak met lichtjes en groen
donderdag 11 november,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Dubbele krans

donderdag 18 november,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Kerststuk

Quilten

donderdag 2 december,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Groep 1: start 21 september
Groep 2: start 28 september
6 lessen (1x per maand)
dinsdag: 9.00 -11.00 uur
kosten: nog niet bekend

Praktische Fotografie

Deze cursus wordt waarschijnlijk
in het tweede deel van het
winterseizoen gegeven. Datum
en tijd worden nog bekend
gemaakt. Let op de Binnenste
Buiten en de regionale bladen.

De cursus ‘Praktische Fotografie’ omvat
onder andere:
* Geschiedenis en ontstaan van de fotografie
* De verschillende soorten / type camera’s (werking)
* Uitleg spiegelreflexcamera
* Klein onderhoud
* Filmmaterialen
* Lenzen en andere toebehoren
* Werking van sluitertijd en diafragma
* Belichtingsmogelijkheden, scherpte en
diepte
* Kaders en standpunten
Eventueel: Trucages - Presentatie mogelijkheden;
Tijdens de cursus worden gemaakte

(Onder voorbehoud)

Tekenen en/of schilderen
voor jongeren

Bij voldoende belangstelling
willen wij ook graag een tekenof schildercursus voor jongeren
vanaf 9 jaar aanbieden. De
inhoud van de cursus is mede
afhankelijk van de wensen van
de deelnemers.
start: 29 september,
10 lessen;
woensdag 15.30-17.30 uur
Kosten:  50,00 (incl. mat.)
opgave en inlichtingen:
J. Kronenburg, tel. 542024

Kersttafelstuk
met verlichting

donderdag 16 december,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Schouwstuk

donderdag 13 januari,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Vogelhuisje

donderdag 27 januari,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Vlinder

donderdag 24 februari,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Paasguirlande

donderdag 10 maart,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Paasei

donderdag 17 maart,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend
Bovenstaande workshops
opgave en inlichtingen:
E. Kramer, tel. 543242

Herfsttafel met
poppen van vilt

donderdag 25 september
en 2 oktober,
19.30-21.30 uur, 2 lessen
kosten:  9,00 (excl. materiaal)

Antroposofische poppen
woensdag 29 oktober
en 5 november,
19.30-21.30 uur, 2 lessen
kosten:  9,- (incl. materiaal)
Bovenstaande workshops
opgave en inlichtingen:
J. Kronenburg, tel. 542024

Cursusvoorwaarden
inschrijving
dit kan telefonisch of op
de cursusmarkt
betaling
- uw aanmelding geldt
voor de hele cursus
- na aanmelding ontvangt
u een kwitantie met
daarop het verschuldigde
bedrag
- het cursusbedrag
dient zo snel mogelijk
overgemaakt te worden
- in bepaalde gevallen is
gespreide betaling van
het cursusgeld mogelijk
- afzeggen kan tot 1 week
voor aanvang van de
cursus
terugbetaling
restitutie van het
cursusbedrag, bij
onderbreking van de
cursus, is slechts bij hoge
uitzondering mogelijk
Alle cursussen zijn
onder voorbehoud van
voldoende deelname.
Data en tijdstippen
kunnen (mogelijkerwijs in
overleg) nog wijzigen. De
cursusbedragen zijn onder
voorbehoud van drukfouten.

Nieuw

Genius

Dit spel wordt een
klassieker die na 100x
spelen nog even leuk is!

5 gevulde koeken  2,95
1 slagroom schnitt  3,75

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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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 6 -

door Dirk R. Wildeboer

Door de schimmel
van Schimmelpenninck
In het jaar 1900 kwam het tot de invoering
van de leerplichtwet. Bij de stemming in
de tweede kamer waren er 99 van de 100
leden aanwezig. De enige afwezige was
graaf Schimmelpenninck, die tegen gestemd zou hebben. Deze
was echter van zijn paard gevallen en zodanig gewond, dat hij niet
kon komen. Met zijn stem hadden de stemmen gestaakt en was de
wet verworpen geweest. Een jaar later, op 6 april 1901, stond in de
Kollumer Courant het volgende berichtje:
Achtkarspelen - “Met de leerplichtwet gaat ‘t in deze gemeente,
zoals op vele andere plaatsen, “zoo’n gangetje”. Men maakt er zich
niet erg druk om. Dat wil zeggen, vele ouders bekommeren er zich
al bitter weinig om en we gelooven dan ook niet, dat ‘t schoolverzuim er tot nog toe op verminderd is. Van een lid van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs, wordt verteld, dat deze zoo
nu en dan een 11-jarigen jongen werk geeft in zijne boerderij”.
“Een ander koning in zijn rijk...”
27 januari 1915 - Harkema-Opeinde. Hier drong iemand de
woning van A.K. binnen, joeg den man er uit met de kleinen
incluis en installeerde zich op zijn gemak bij de vrouw en de 16jarige dochter. ‘t Was K. niet naar de zin, dan een ander koning
in zijn rijk was, doch hij moest voor het recht van den sterkste
zwichten... De door hem te hulp geroepen politie herstelde hem
in zijn rechten en verdreef den indringer. Maar nu vertrokken ook
de vrouw en de 16-jarige dochter met hem en A.K. bleef met twee
kleinen alleen. De drie namen bij anderen hun intrek. ‘t Heet dat
de man, die bij A.K. binnendrong, een man van middelbare jaren,
die van zijne vrouw gescheiden leeft, met de 16-jarige dochter, die
reeds moeder is, zal trouwen”.
Jacht op zeehonden
6 maart 1920. Kollumerland. “Ook aan de kust van deze gemeente
gaat men de jacht op zeehonden uitoefenen. Heden werd aan A.
de Haan, wonende aan den zeedijk, de eerste machtiging daartoe
door den heer Commisaris der Koningin verstrekt”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1946, die woonden in Buitenpost.
16 maart: Zachleven, Anna, 29 jaar, e.v. Laanstra, Rinze
25 maart: van Dijk, Binne Gosses, 81 jaar, e.v. Vellema, Renske
16 april: Meijer, Sieberen Riemer, 6 jaar, z.v. Meijer, Sieberen
Riemer, winkelier en Postma, Sijtske.
1 mei: Kloostra, Tjitske, 14 jaar, d.v. Kloostra, Aaltje.
20 mei: Ynzonides, Hijltje, 68 jaar, e.v. Heij, Adriana.
8 juni: Rispens, Theunis, 10 jaar, z.v. Rispens, Foppe, veehouder en
van Van der Ploeg, Grietje.
18 juni: Hoekstra, Johannes Sjoerd, 6 maanden, z.v. Hoekstra,
Sipke Gosse, arbeider, en van Solkema, Jeltje.
23 juni: Hoeksma, Anne, 80 jaar, wedn. van Antonides, Antje.
29 juni: Kloostra, Aaltje, 4 weken, d.v. Kloostra, Sjoerd en van
Postma, Elisabeth.

door Hans Hamers
Nog niet eens zo lang geleden was ik in Leiden.
Met veel plezier en prettige herinneringen kijk ik
terug op een dag tussen de planten; de meeste
uit tropische oorden. Wanneer je ook nog eens
samen met een dierbare persoon kunt genieten
van al die schoonheid, dan wordt zo maar een
dag een gouden dag.
In retrospectief vergelijk je later de in verzameling bijeengebrachte collectie van de Hortus
Botanicus van Leiden met de ‘zomaar’ ontstane
sortering van de Buitenposter natuur. Daarnaast
ga je eens kijken bij de akkers van de ‘moestuinvereniging’ van Buitenpost. Weliswaar zijn
deze verzamelingen doelbewust geplant en aangelegd, maar slechts kleine verschillen in karakter onderscheiden de akkers van de tuinen van
de Hortus. Met evenveel liefde en zorg wordt
aandacht besteed aan de plant; prachtig, mooie
tuinen. Het predikaat Hortus waardig.
Toch zou het fijn zijn wanneer de gemiddelde
Buitenposter nog meer oog zou hebben voor het
spontane ‘groen’ in en om ons dorp. Misschien
dat mijn verhaaltjes kunnen bijdragen aan een
groter bewustzijn.
De doelbewustheid van moestuinen is een toepassing op micro-niveau. Dat geldt zeker ook
voor groter tuinen, plantsoenen, parken en
sommige bossen én het geldt zeker ook voor
een Hortus Botanicus. De doelbewustheid van
landschapsbeheer zoals gepraktiseerd door it
Fryske Gea en de Vereniging Natuurmonumenten is veeleer een toepassing op macroniveau:
aanleggen, de gang laten gaan en minimaal onderhoud plegen in de hoop dat een natuurlijke
habitat ontstaat en bewaard blijft voor duizen-

den planten en dieren.
De doelbewustheid van de vrije natuur is een
toepassing van hogere orde: een uitvoering
op meso-niveau. Het onderhoud wat hier op
gepleegd wordt gaat alle verstand te boven.
De meest nuttige composities strelen niet alleen het oog, maar hebben in hun samenhang
een geweldige invloed op elkaar. Alles, ja letterlijk álles in de vrije natuur heeft zin, is van
belang en is in de hoogste mate dienstbaar. Een
onvoorstelbare intelligente vorm van zaaien,
rooien, uitplanten en bevruchten heeft zoveel
invloed op het geheel van de schepping, dat u
en ik in alle opzichten ons leven te danken hebben aan de schoonheid in de bermen van Buitenpost en omgeving. En overal waar wij komen
is de vrije natuur ons dienstbaar. Zonder het te
beseffen zijn wij op onze beurt ook weer dienstbaar aan deze bermen en andere natuurlijke
omgevingen. Ja, de meest weerzinwekkende
insecten leven vanwege onze niet opvallende
dienstbaarheid. Besef dat wel! Je kunt wel eens
een vlieg doodslaan, of een wesp, toch ben je
als brute moordenaar dienstbaar in het geheel
en leven al die engerds vanwege onze onbekende inzet en andersom. Vaak worden in ons

dorp de bermen en veldjes gemaaid of vrij
gemaakt van ongewenste kruiden. Binnen de

kortste keren staat er weer vers materiaal en is
de dienstbaarheid opnieuw beschikbaar. Wat wij
denken te onderhouden is maar schijn, onze akkers en plantsoenen ten spijt. Wij onderhouden
in feite helemaal niets. Behalve dan relaties, die
gewone dagen tot gouden dagen maken.
Tot de volgende keer.

Voortgang IJstijdenmuseum
De leden van de Stichting IJstijdenmuseum zijn druk bezig om
de eerste stappen op weg naar
de bouw te verwezenlijken. Na de
schenking van € 1000,-- heeft de
stichting een bedrag van € 500,toegezegd gekregen van de Vereniging van plaatselijk belang te
Buitenpost. Via de bank werd een
bedrag van € 25,- voor het museum geschonken de Gemeente
Achtkarspelen heeft de Stichting
toegezegd een kwart van de bouwkosten te willen dragen. Daarmee
is financieel de basis gelegd voor
de bouw van het museum.
Via allerlei trajecten zijn verder
subsidies aangevraagd. Verder
is de bouwtekening door de Welstandscommissie goedgekeurd en
is het stichtingsbestuur bezig met
het aanvragen van een voorlopige

museumregistratie.
Daarnaast
moeten
duizenden
vondsten
geregistreerd worden en gecatalogiseerd. Daarmee is een begin
gemaakt en er wordt daaraan in de
komende tijden verder gewerkt. Er
is vooral behoefte aan een tijdelijke
ruimte waarin de collecties kunnen
worden opgeslagen en verder
kunnen worden verwerkt voor het
museum. Als iemand in Buitenpost
enige ruimte in een bedrijfspand of
iets dergelijks heeft dan willen we
daar graag gebruik van maken.
Het gaat niet om een groot oppervlak. De eerste vrijwilligers hebben
zich gemeld maar we kunnen nog
best enige mensen gebruiken. Ze
kunnen op verschillende terreinen
worden ingezet. Onder anderen
ook voor het verwerken van gegevens in computerbestanden. Degenen die onze stichting financieel

willen steunen kunnen daarover
kontact opnemen met een van de
bestuursleden of hun giften storten
op rekening 36.30.37.241.
We zijn als stichting bij het realiseren van dit museum de financiële
steun hard nodig om onze plannen te realiseren. Plannen die bij
realisatie er toe moeten leiden dat
Buitenpost ook recreatief en toeristisch meer op de kaart wordt gezet.
Een goede samenwerking met de
botanische tuin de Kruidhof en de
gemeente Achtkarspelen is daarbij
een voorwaarde maar ook zal de
stichting gaan werken aan fiets en
wandelverbindingen met andere
musea en bezienswaardigheden
in het gebied.
Stichting IJstijdenmuseum: J. Kloosterman; L. Postma en J. Huizenga

Doe mee aan de Servicemeter!

Wat vindt u van onze vernieuwde website?
U kunt als bezoeker van www.achtkarspelen.nl uw
mening geven over digitale dienstverlening op onze
website door mee te doen aan een onderzoek. Dit
onderzoek is voor de gemeente, maar ook voor u, van
groot belang! Naar aanleiding van de uitslag kunnen
wij de nieuwe website desnoods verbeteren of aanvullen. Zo kunnen we een nog betere service bieden.

ganisaties de vragenlijst hanteren, is een onderlinge
vergelijking van de kwaliteit van de dienstverlening
op internet mogelijk. U vindt Servicemeter onder het
hoofdmenu ‘Digitaal gemeentehuis’ > ‘Uw mening telt’.
Het invullen van de vragenlijst op de website duurt
slechts 5 minuten. Overigens kunt u natuurlijk ook
meedoen aan onze maandelijkse internetpeiling!

De organisatie Overheidsloket 2000 heeft een zogenaamde Servicemeter ontwikkeld, een handig
onderzoeksprogrammaatje. Omdat veel publieke or-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
bureau Communicatie,
mw. J.A. Bakker, tel. 0511 - 548144.

Het koffiecafé gaat weer van start!
Afgelopen
seizoen
heeft
het Koffiecafé haar deuren
geopend. De ervaringen van
het vorige seizoen waren erg
positief. Joke de Jong heeft zich,
samen met een aantal anderen,
ingezet voor het Koffiecafé. Zij
vertelt over de gedachte achter
het café.
Foto uit het gemeente-archief van het pand Oude Dijk 7a in Buitenpost. Eigenaar
was G. Kamstra, de laatste bewoners was W. Kooistra. De opnames dateren uit
december 1964.

Joke: “Vroeger was het vrij
gewoon dat in je buurt vrijwel
iedereen tijd voor elkaar had.
Dat is er nu wat uit door alle
drukte. In het Koffiecafé hopen
we dat weer een beetje terug te
vinden. De bezoekers van het

afgelopen seizoen varieerden in
leeftijd van 0 tot in de 90 jaar.
Juist die verschillen maakten
het erg gezellig. Iemand van 90
jaar die de fles geeft aan één
van de baby’s, is een prachtig
gezicht.”
Er waren trouwe stamgasten en
mensen die zo nu en dan even
binnen kwamen lopen. Joke:
Het mooie ervan was, naast de
gezelligheid natuurlijk, dat je
elkaar beter leert kennen. Dan
ontstaat er ruimte om allerlei
dingen met elkaar te delen;
‘Kennen, doet liefhebben’ is het

spreekwoord! We hopen dat er
dit jaar wat meer dorpsgenoten
langskomen. Interkerkelijke en
onkerkelijke. Het is boeiend om
elkaar te leren kennen.”
Dus iedereen is welkom in het
Koffiecafé. Elke leeftijd, man of
vrouw, alleen, of met het hele
gezin. Laat u niet weerhouden
door een drempel, u zult zien
dat die weggevallen is! Vanaf
september is het Koffiecafé
elke vrijdagmorgen geopend
van 10.00 tot 11.30 uur in de
Fonteinkerk aan de Achtkant in
Buitenpost.

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

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

