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Meer licht
De Feanster neemt in haar
rubriek “Uit de dorpen” elke
maand de verschillende dorpsbladen in onze gemeente onder
de loep. Ook ons blaadje wordt
onderzocht op interessante
onderwerpen en het resultaat
wordt beschreven in een summiere alinea. Zo ook in het
nummer van 11 januari. De
desbetreffende redacteur trok
daarin de conclusie dat wij als
redactie, Plaatselijk Belang en
inwoners ‘een somber volkje’
vormen. Misschien is dat te
wijten aan onszelf, en laten we
op onze pagina’s te weinig de
zon schijnen. Toch zat het ons
niet lekker. Laten we ons in
onze stukjes te veel leiden door
ontevredenheid en zwartgalligheid? Immers, onze insteek
voor de afgelopen jaren Binnenste Buiten was om juist wat
te doen aan het vaak gehoorde
negatieve zelfbeeld - proberen
de realiteit van een net zo goed
aanwezig stuk prettig en positief Buitenpost te laten zien. En
dat is al bijna zestig keer gelukt,
dus zo’n onmogelijke opgave is
het blijkbaar ook weer niet. We
laten het er maar bij dat het
men eerst beter zijn licht had
moeten opsteken.
Laat het u in ieder geval niet
weerhouden om dit jaar opnieuw goede en ook de minder
goede plaatselijke zaken aan
ons te melden. Wij laten er
dan nog eens een extra Wattje
méér eigen licht op schijnen.

Lang bleef het stil...

maar op 12 januari werd in de Ruiterstraat dan toch de eerste baby van Buitenpost in 2005 geboren! Als
dochter van Jan en Esther en zusje van Marije en Coen, breidde Juliët het gezin De Jong uit. Voor Jan
en Esther maakt het feit dat Juliët de eerste baby van Buitenpost in 2005 is, de geboorte nog specialer!
En Marije en Coen zijn ook erg blij, want zij wilden graag een zusje!

De stand van zaken van de gemeentelijke bezuinigingen
Begin 2004 werd de onheilstijding bekend:
financieel was er zwaar weer op komst en er
zou zeker 4 miljoen euro in het gemeentelijk
budget gesneden moeten worden. Alle betrokkenen waren het er dan ook over eens dat
de bezuinigingsoperatie diepe sporen zou
trekken in door de gemeente gefinancierde
en gesteunde voorzieningen. Nu, ruim een
jaar later, vroegen we twee wethouders naar
de stand van zaken.

Wal. Daarnaast zal de gemeente zich terughoudender gaan opstellen voor wat betreft nieuwe
investeringen en ontwikkelingen. De gemeente
doet een aantal passen terug. Overigens is er
nadrukkelijk voor gekozen om de burger niet op
te laten draaien voor de financiële problemen.
“Als gemeentebestuur wilden we de burger niet
opnieuw confronteren met verhoogde belastingen, we zijn blij dat het ook gelukt is”, vertelt de
wethouder.

Al in de loop van het afgelopen jaar werd duidelijk dat de soep niet zo heet gegeten zou worden
gegeten als ze opgediend leek te worden. Verschillende meevallers konden de bezuinigingsnood wat lenigen. Toch bleef het een kwestie die
de gemeenteraad een jaar lang, tot het einde
toe, in beroering wist te houden. Pas in december werden de laatste details bekend. “Per saldo
komen we nu uit op een bedrag van 3 miljoen
euro”, meldt wethouder Willem van der Wal, “1,6
miljoen is al gerealiseerd en 1,4 staat voor de
komende tijd op stapel. Toch kun je daarom niet
zeggen dat het daarom uiteindelijk wel meegevallen is, het bleef een zware klus”.

Welzijn
Het welzijnswerk heeft het bezuinigingsmes
wel moeten voelen. Hier is 5% gesneden in
de budgetten met uitzondering van het sociaal-cultureel werk. Daar wordt nu ruim vier ton
bezuinigd op de geldstroom naar ‘Het Achtkant’,
de belangrijkste uitvoerder van gemeentelijk
welzijnswerk. Verantwoordelijk wethouder Arend
Veenstra zegt erover: “Het is beslist een pijnlijke
operatie geweest. Toch denken we dat het een
verantwoorde keuze is geweest. In onze ogen
zat daar loze ruimte die kon verdwijnen”. Niettemin zal veel werk aan de basis daardoor worden geschrapt. Met name zullen verschillende
projecten voor jongeren en kinderen worden
gestaakt. Onze eigen plaatselijke instelling It
Koartling ziet bijvoorbeeld de ondersteuning van
de jongerenwerker gehalveerd; van 16 naar 8
uren. De jeugdsoos zal daardoor haar openingstijden terug moeten brengen naar één middag
en één avond. Overigens is dit hoofdstuk voor de
gemeente nog niet af. Veenstra: “We bezinnen
ons op een betere organisatie van dit werk. We
hopen daarmee in de toekomst meer efficiëntie
en nieuwe mogelijkheden te realiseren”.

Gemeente zelf
Een groot deel van de besparingen is gevonden
in het snijden van het eigen vlees door de gemeente. In de loop van de komende 2 jaar gaan
16 medewerkers uit het ambtelijk apparaat afvloeien. Op termijn zal ook de vierde wethouder
verdwijnen. “Dit trekt een zware tol op de dienstverlening van de gemeente. De gemiddelde
burger zal merken dat bijvoorbeeld bij het loket
voor een rijbewijs of paspoort de service niet op
oude niveau meer zal zijn gebleven. Ook zullen
het openbaar groen en andere publieke onderhoudszaken gaan lijden onder de gevolgen van
het verdwijnen van personeel”, stelt Van der

direct slachtoffer. Het Rijk heeft per 1 januari
2005 deze regeling afgeschaft, met een afbouwperiode van 3 jaar. ID’ers die bij een reguliere
werkgever aan de slag waren hebben daardoor
ontslag gekregen. Wethouder Van der Veen zegt
erover: “Als eerste wil ik zeggen dat het hier om
een groep mensen gaat die met veel inzet belangrijk werk doen en deden. Het is daarom een
bijzonder pijnlijke zaak. Toch is de zaak niet voor
iedereen verloren; via alternatieve projecten
willen we proberen mensen toch aan de slag te
houden. Het gaat immers om mensen die op de
reguliere arbeidsmarkt weinig kans maken, en
voor wie ‘het werk’ belangrijk is voor het dagelijks
leven.”
De komende jaren
Over de toekomst zegt Van der Wal: “Ik heb
goede hoop dat het bezuinigingswerk nu grotendeels af is. Met de nodige slagen om de arm,
kunnen we ook uit de berichtgeving van het Rijk
afleiden, dat de druk voor de gemeente er wat
af zal gaan. Mogelijk dat de verwachte economische opleving daar ook toe bij zal dragen.” Dat is
ook wel nodig. Veenstra stelt: “dat de laatste lucht
er nu echt uit is Hoewel de bezuinigingen fors
zijn geweest, is de pijn toch binnen de perken
gebleven. Nog meer bezuinigen zal onomkeerbare schade aan de diverse door de gemeente
ondersteunde voorzieningen veroorzaken”. Het
is trouwens te vroeg om nu al alle gevolgen te
kunnen overzien. Er zal over een jaar geëvalueerd worden, en pas dan komt er echte duidelijkheid wat de consequenties zijn geweest. Tegen
die tijd zullen we opnieuw dezelfde vragen gaan
stellen.

WIW/ID ‘ers
Deze groep werknemers die op tal van plekken
in plaatselijke instellingen actief zijn, is ook een

Deze maand in ‘Buitenposters’: Nyske Pol
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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

OPRUIMING
Zapf - 20% korting

(baby born, baby chou-chou, enz.)

Pingpon - 20% korting
en nog veel meer aanbiedingen

Model

bj.

km.stand

prijs Euro

Escort 1600 Bus. Ed. Cool 3drs
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk
Fiesta 1300 Collection 60pk
Fiesta 1400 16V FirstEd 5drs 80pk
Fiesta 1800 Century 5drs TD 75pk
Fiesta 5 drs 1.4 16V Trend 5drs
Fiesta 5 drs 1.4 16V Trend
Focus 1400 Trend 5drs 75pk
Focus 1600 Ambiente 5drs 100pk
Focus 1600 Collection 3drs 100pk
Focus 1600 Trend 3drs 100pk
Focus 1600 Trend 5drs 100pk
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
Focus 1800 Collection 5drs 115pk
Focus 1800 Collection Wag TDCi 100pk
Focus 1800 TDCi Collection 5drs 115pk
Focus 1800 TDCi Collection 5drs 115pk
Focus 1800 Trend 3drs 115pk
Focus 1800 Trend Wagon TD 90pk
Fusion UAV 1.4 16V Ghia 5drs
Fusion UAV 1.6 16V Trend 5drs
Ka 1300 Centennial 60pk
Ka 1300 Style 70pk
Mondeo 1800 Business Edition 5drs
Mondeo 1800 Cool Ed. Wagon 110pk
Mondeo 2000 Centennial Wagon TDdi 90pk
Mondeo 2000 Coll. Wagon Tddi 115pk
Mondeo 2000 Ghia Platinum 5drs
Mondeo 2000 Ghia Wagon TDdi 115pk
Mondeo 2000 Trend 5drs 145pk
Mondeo 2000 Trend 5drs TDCi 130pk

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

114860
29950
83000
60000
73030
21750
19000
46000
51000
55000
65000
57000
90000
75000
75987
85000
83511
70000
55000
96572
10200
17222
25071
25227
83000
51000
58325
80050
105000
88012
66500
79000

5950,00
7450,00
6400,00
11900,00
8450,00
12750,00
12950,00
11950,00
13950,00
12745,00
8950,00
9950,00
9450,00
12950,00
13450,00
17400,00
17500,00
15950,00
13500,00
11950,00
14950,00
17450,00
8950,00
7950,00
6250,00
15950,00
19945,00
19400,00
10950,00
17950,00
16900,00
23450,00
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Al Gelezen

Hoge woningnood in ons dorp

Van de bestuurstafel

De afgelopen week werd bekend dat de gemeente Achtkarspelen
grond tussen de Zegge en het woonwagenkamp heeft aangekocht.
Onverwacht deed zich de mogelijkheid voor het terrein te verwerven,
en met het oog op het grote gebrek aan huurwoningen besloot het
college snel tot aankoop over te gaan. Het illustreert de problematiek.
De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Achtkarspelen
en Kollumerland willen een gezamenlijk
bedrijvenverzamelgebouw realiseren in
ons dorp. Het onderkomen zou gekoppeld
kunnen worden aan het CWI gebouw aan
de Bernhardlaan.

Wethouder van der Wal zegt erover: “De aankoop is gedaan met het oog
op de toekomst. Tussen nu en 2010 zouden er tussen de 30 en 40 huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. Of dat allemaal lukt is van verschillende factoren afhankelijk. Daarbij spelen zaken als kostendekking en
een verantwoorde invulling van de grond een belangrijke rol. Maar voor de
gemeente was het zeker een verantwoorde stap. Op het vlak van de sociale
woningbouw is de nood hoog”.

De gemeente Achtkarspelen heeft
circa 9 hectare grond aangekocht aan
de zuidkant van Buitenpost. In het gebied
tussen de Buitenposter Vaart en de Alde
Dyk moeten op korte termijn woningen
verrijzen.

Directeur Jack van der Berg van Stichting Woningbouw Achtkarspelen is
niet onder de indruk: “Het is maar een druppel op een gloeiende plaat. Op
dit moment zijn er 254 woningzoekenden voor Buitenpost ingeschreven.
Het aantal is mogelijk wat lager omdat sommige mensen voor meerdere
plaatsen staan ingeschreven, maar het feitelijke aantal zal toch zeker ruim
boven de 200 liggen”. De groep woningzoekenden bestaat uit mensen met
verschillende achtergronden. Sommigen hebben behoefte aan woning
omdat ze gaan trouwen, hun huis willen verkopen of binding met het dorp
hebben gekregen. Maar er zitten ook ruim 50 zogenaamde ‘starters’ bij,
jonge mensen die zelfstandig willen gaan wonen, en ongeveer 10% van het
bestand zijn naar schatting van de directeur dringend in verband met echtscheiding: “Het is niet alleen ruimtelijk ordeningsprobleem, maar zeker ook
een schrijnende sociale kwestie, die dringend om een oplossing vraagt”.





Scoutingclub De Brimzen mogen van
het college van B en W een nieuw clubhuis
bouwen. Het gemeentebestuur wil 40000
euro uittrekken voor de vervanging van het
huidige clubhuis. Dit verkeert in slechte
staat en is te klein voor de 130 tellende
leden. De scouting moet zelf nog 82500
euro bijdragen.



 De Buitenposter Johan Prins gaat voor 5

maanden naar Rottumeroog om het vogelleven te bestuderen.
 In de zomermaanden had Buitenpost het

hoogste aantal inwoners te weten 5748
personen. Nu staat de teller op 5700 en
heeft Surhuisterveen er weer 26 meer.
Er is een bouwaanvraag ingediend
voor de verbouwing van Nijenstein. Als er
geen bezwaren tegen de plannen worden
ingediend krijgt Nijenstein nog dit jaar de
beoogde functie van grand-café.



Mevrouw Kootstra, bewoonster van
zorgcentrum Haersmahiem, is op nieuwjaarsdag 101 jaar geworden.

De oorzaken zijn divers. De dure huizenmarkt maakt het voor beginners
moeilijk een huis te kopen. De afgelopen 15 jaar heeft de nadruk veel meer
op vrije-sector dan op huur-woningbouw gelegen. Vergrijzing van de bevolking speelt ook mee, dit is een groep die graag dicht bij het centrum wil wonen - een moeilijk in te vullen vraag. Bovendien wonen er gemiddeld steeds
minder mensen in een woning. “We hebben de afgelopen jaren weinig kans
gehad om grond te krijgen voor nieuwbouw. De inbreidingsmogelijkheden
in het dorp zijn op en op nieuwe bestemmingsplannen zijn de kavels vaak
te groot voor sociale woningbouw. In 1999 is er sprong van bijna 90 nieuwe
aanvragen geweest, en sindsdien doen we weer wat mee bij nieuwe projecten”, aldus de directeur, “maar wat er gebeurt is te weinig en te langzaam”. Op het nieuwe plan Mûnewyk zijn het afgelopen 4 huurwoningen
opgeleverd, een aantal dat veel te weinig is. “Om serieus het probleem aan
te pakken zou het minimaal nodig zijn om 30 à 40 woningen over een periode van een aantal jaren in dit dorp uit de grond te krijgen. Het valt niet mee
om nieuwe mogelijkheden te vinden, en soms heb je ook wat geluk nodig,
maar we blijven er hard aan trekken”, besluit van den Berg.
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Vragen en klachten over de bezorging:
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Druk: Drukkerij Banda, Kollum
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Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 14 februari 2005.
De volgende editie verschijnt
in week 9.

De Fryske Trûbadoer Piter Wilkens
is sa stadichoan wrâldferneamd. En
soks is mei reden fansels, want hy is
echt de hiele wrâld sawat ek al oer
west. Op sneontejûn 29 jannewaris
siket’r it lykwols wat tichter by hûs
en ferlit syn Marsum foar in tripke
nei The Point. Lykas alle jierren
hat Maskelyn wer in Fryske jûn op
harren program stean mei toppers
fan eigen grûn en Piter is fansels
sa’n topper. Syn repertoire bestiet
út willepunk, folkfersen, jankfodden,
ballades, harksankjes, meisjongers,
libbenslieten en suvere rock’n roll.
Foar elkenien hat’r grif wol wat
oansprekkends op syn wurklist. Fan
Pake syn wein oant de Knoopkes, hy
sil se grif allegearre sjonge en spylje.
Om yn de goeie stimming te reitsjen sjongt en spilet in frouljushantykoar
“Noaten op’e sang” fan 20.00 oere ôf yn it foarprogramma.
Kaarten foar dizze grif bjusterbaarlike jûn binne yn’e foarferkeap te
besetten by DA-drogist Balsemien (€ 8,50 ) en jûns oan de seal fansels
(€ 9,50)

P.S. Tijdens het maken van dit verslag werd ik
gebeld door een inwoner van Appingedam die mij
vertelde dat er in 1992 in Buitenpost een demonstratie was gehouden door de reddingboot van
Ameland. Hij zocht naar foto’s, krantenknipsels
en dergelijke hiervan. Vermoedelijk is dat destijds in de feestweek, dus in augustus, geweest.
Mocht één van onze lezers hier meer van weten
of zelfs iets in haar of zijn bezit hebben, dan zou
ik dit graag horen; telefoon: 541577.

Het nieuwe jaar is óók een goede reden...

Eén euro per inwoner naar giro 555

Gemeente Achtkarspelen steunt Azië
De gemeente Achtkarspelen heeft besloten de Samenwerkende
Hulporganisaties (SHO) te steunen met hun hulp aan Azië. Per inwoner
wordt er één euro overgemaakt op giro 555. Op basis van het toekomstig
inwoneraantal wordt een bedrag van €30.000 euro gedoneerd.
Achtkarspelen hoopt zo haar bijdrage te leveren aan het lenigen van de
nood van de mensen in de getroffen gebieden.
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Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.

Piter Wilkens komt nei Bûtenpost
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COLOFON

Op het programma van

Met de agenda van 8 december 2004 voor ons op tafel
waren we op woensdag 12 januari voor het eerst weer bij elkaar als
bestuur van Plaatselijk Belang. In december lag onze voorzitter in
het ziekenhuis, een aantal andere bestuursleden waren ziek en ‘er
was niet veel bijzonders’ zodat besloten werd de vergadering uit te
stellen tot januari volgend jaar en dat was het nu dus! Zodoende
hadden de meesten van ons elkaar ook in die twee maanden niet
gezien of gesproken en daarom werd begonnen met de goede gewoonte ieder het allerbeste voor het nieuwe jaar toe te wensen. Uit
ons ‘praatje gezondheid’ bleek verder dat alles nog lang niet was
zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Maar ook andere persoonlijke
zaken spelen soms een rol en dan is het niet altijd makkelijk je
voluit te concentreren.
Hoewel de voorzitter intussen ontslagen is uit het ziekenhuis en het wel goed gaat met haar, was ze vanavond nog niet
aanwezig maar we hopen dat dat in februari wel weer het geval
zal zijn. Onze secretaresse, Anke van der Veen, had vanavond de
leiding en na een woord van welkom kwamen toch nog verrassend
veel zaken ter sprake. Bijvoorbeeld de ledenvergadering, die eind
maart (22 of 29) of begin april gehouden zal worden en waarvoor
een heel andere aanpak werd voorgesteld. Het moet allemaal nog
geregeld worden maar we hopen u in het februari-nummer van de
Binnenste Buiten hier meer over te kunnen vertellen.
De financiële positie van de vereniging is uitstekend, ook hier
krijgt u op de ledenvergadering uitgebreide informatie van onze
penningmeester. Verder kwam de ingekomen post ter tafel waaronder een brief van een lid van de vereniging die ons attenteerde
op enkele onderwerpen waaraan wij, naar zijn mening, meer aandacht zouden moeten besteden. Dit mag dan zo zijn, maar een
onderwerp als bijvoorbeeld woningbouw is zo langzamerhand al zo
overbelicht dat wij als PBB menen daar weinig meer aan te kunnen
toevoegen.
Uitbreiding en vernieuwing van het bestuur is ook een
onderwerp waar we al tijden op hameren, anders gezegd: we zijn
eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. En in maart is
onze secretaresse van plan er mee op te houden, overigens wel
volgens het rooster van aftreden.
Verder was er nog een aanvraag voor een bijdrage uit het
Leefbaarheidsfonds die werd besproken, er werd een bedrag toegezegd.
Namens het bestuur, Sytze Harders

Nijjier

!

door Janne Oosterwoud

Ik seach it by in freondin, ‘Het boek met alle antwoorden’, fan Carol
Bolt. ‘Ha’, tocht ik, ‘fragen genôch oan it begjin fan it nije jier, jou my
mar antwurden’. Ik mocht it wol liene, dus fuortdaliks mar los. Ik haw
in fraach yn ’e holle, slaan it boek iepen op ien of oare bledside, en dêr
stiet dan it antwurd. Ik bin benijd, dêr giet it hinne:‘Hoe komt it mei de
âlvestêdetocht?’ ‘Jij zult het laatste woord hebben’. ‘Krije wy in moaie
simmer?’ ‘Je zult je moeten aanpassen’. ‘Moat ik fan partner feroarje?’
‘Wacht op een beter aanbod’. ‘Wurdt ús winkelstrjitte noch geselliger?’
‘Wees geduldig’. Dit seit neat, soks kin ik sels ek wol betinke. Mar wat
dàn mei trijehûndertfiifensechstich ûnwisse dagen dy’t blanko foar ús
lizze? Sneupend yn myn map mei sitaten fyn ik in moaie: ‘Wek een lach
en droog een traan, laat een woord van liefde horen, en je dag is niet
verloren’.

Computerproblemen?

Wij lossen het voor u op,
bij u thuis of op kantoor

Dealer van:

Voorstraat 38 9285NT Buitenpost

Tel. 0511-840094
/ 06-16578760
e-mail: pc-doctor@freeler.nl
wij berekenen geen
voorrijkosten
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Nyske Pol - 42 jaar op de planken
nu ambtenaar van de Burgerlijke Stand
‘De cirkel is rond’, zegt Nyske
Pol, ‘als kind woonde ik aan
de Kuipersweg, in het huis
naast het parkeerterreintje
(waar toen nog het Nutsgebouw stond); later verhuisden we naar de Molenstraat.
Nog weer later heb ik met
Henk weer aan de Kuipersweg gewoond, hier schuin
tegenover. Na een periode
aan de Spil, woon ik nu tenslotte aan de Kuipersweg,
alleen, Henk is er niet meer.
Ik kan het oude huis aan de
Molenstraat van hieruit zien.
Ik ben ‘te plak’, dit is mijn
Buitenpost, hier ben ik opgegroeid, hier leef ik.
Aan de Spil kon ik het nooit
goed vinden. Daar zag je geen
kip. Iedereen werkte overdag. Ik niet. Ik heb eens een
gedichtje geschreven over de
Spil. Dat ging ongeveer zo:
onze straat is altijd leeg, alleen
als de containers naar buiten
gaan gebeurt er iets, ik mis hier
mensen. Aan de Kuipersweg zie
ik altijd mensen. Ik ken velen
van de mensen, die hier voorbij
komen en zij kennen mij nog.
Het gebeurt niet, dat ik met
niemand praat. ’s Avonds laat

alhoewel Fries, mamme. Onze
kinderen noemen ons ook zo.
Ik weet nog dat we in Visvliet
woonden, in een gedeelte van
het huis dat daar nu de kruidenierswinkel is. Ik was zeven
toen we aan de Kuipersweg in
Buitenpost kwamen wonen.
De oude Kerkstraat herinner ik
me goed – al die kleine winkeltjes en steegjes. Heel gezellig.
Hotze de Jong had zijn winkel
achter ons. Hij kwam altijd
langs om de boodschappen
op te nemen. Daar waren wij
op gespitst, want hij had een
doosje bij zich waarin, als hij
dat opendeed, aan de ene kant
koekjes zaten en aan de andere
kant chocolaadjes. Achter glas.
Wij renden naar binnen als hij
eraan kwam, want dan mochten
we er één uitzoeken! Mijn vader
heeft zijn leven lang in de garage van Van der Meulen gewerkt.
Hij was daar chef. Hij heeft ook
in de gemeenteraad gezeten.
Hij was een sociaal voelend
mens. Hij reed op de eerste
zieken-ambulance en was lid
van de brandweer. Ik weet nog
dat hij de eerste keer met de
ambulance uitreed. Dat was
naar Twijzel. Daar waren twee
zusjes in de sloot geraakt. Bei-

Van werk naar toneel
“Ik trouwde met Henk. In die
tijd kon je niet blijven werken
als je kinderen kreeg. Henk is
23 jaar raadslid geweest en vier
periodes wethouder. Dat heeft
hij met grote inzet gedaan.
Maar ik zei wel eens: “je kunt
beter op toneel staan, dan krijg
je tenminste nog eens applaus”.
Hij hield van zaalvoetbal en
tennissen. Dat was vaak lang
napraten en laat thuis komen.
Hij was vele avonden niet thuis
en dat gold ook voor mij, want
ik zat bij de Fryske Krite. We
moesten dat goed plannen.
We speelden met de Krite vaak
ergens anders, soms op kleine
toneeltjes –‘dêr koest dy de
kont net keare’ We speelden
ook vaak buiten Friesland voor
‘Friezen om ûtens’. Zij houden
van de oude sfeer: pluchen
kleedjes op de tafeltjes en een
Fries vlaggetje. We traden ook
wel op in het Odeon Theater in
Zwolle (prachtig!) en een paar
keer de slotavond in de Lawei.
Als ik dan ’s avonds op tijd weg
moest, hadden de kinderen de
pyjama’s al aan als Henk thuis
kwam. Als ze mij uitzwaaiden
keken ze niet altijd even vrolijk.
Bij Blauwforlaet was ik dat al

“...toneel is erg belangrijk in mijn leven geweest...”
bel ik altijd nog met een vriendin die ook alleen is. Dat is het
moment waarop we elkaar even
spreken. We hebben het over de
meest gewone dingen en wensen elkaar welterusten’.

den en een jongen verdronken.
De hele nacht ijsbeerde hij door
het huis, totaal overstuur. Mijn
vader was een van de oprichters
van de Protestantenbond hier in
het dorp.

Nyske Pol is een bekende Buitenposter. Niemand, die wel
eens naar de Krite-avonden
geweest is, die haar niet op
het toneel heeft meegemaakt.
Jarenlang speelde Nyske bij de
Fryske Krite, vaak de hoofdrol.
Het toneelspelen komt haar uit
het hart, het is haar lust en haar
leven, ze kan er uren over praten. Ze zit vol herinneringen –
aan het toneel en aan het dorp.
‘Toneelspelen zit onze familie in
het bloed. Mijn ouders en zussen hebben ook op de planken
gestaan. Het is erg belangrijk
in mijn leven geweest. ‘k Heb
er veel van geleerd. In moeilijke situaties weet ik me door
bepaalde technieken staande te
houden.”

Schoolperiode
“Ik ben in Kollum op de ULO
geweest en ik wilde het liefst
– een meisjesdroom - naar de
toneelschool. Daar was natuurlijk geen sprake van, want dan
moest je naar Amsterdam of
Maastricht. Dan maar naar de
kweekschool. Maar dat kon ook
niet. Ik was de oudste en mijn
ouders konden dat niet betalen. Mijn beide zusjes zijn wél
onderwijzeres geworden. Later
hadden mijn ouders er spijt van
dat het zo gegaan was. Ik heb
het ze nooit kwalijk genomen,
dat het zo gelopen is. Ik ging
op kantoor werken. Het laatst
bij Stertil in Kootstertille. Daar
had ik een heel goede plek. Bij
het afscheid kreeg ik maar liefst
een gouden horloge (!), een
staande schemerlamp, een ècht
schilderij en een receptie bij
Vreewijk in Drachten.”

Jeugd
“Mijn vader was een Groninger.
We noemden hem op z’n Gronings; pappe en mijn moeder,

(advertentie)

rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: Harrie Slagter

weer vergeten, zo vol zat ik van
het spelen.”
Inleven in een rol
“Wat ik zo mooi vind aan een
rol, is om er achter te komen
hoe een mens in elkaar zit.
Dat doe je thuis. Als ik me heel
goed in mijn rol ingeleefd heb,
voel ik niet dat ik hem spéél. Ik
heb meegedaan aan het Openluchtspel in Bergum, een belevenis! Ik kreeg de hoofdrol in
het stuk ‘Het Dievenbal’. Het is
machtig om samen een stuk op
het toneel te zetten. Daar moet
je hard voor werken, maar je
krijgt er heel veel voor terug.
Wij hadden een goede regisseur: Pyt van der Zee. Hij was
toneel-adviseur van Friesland,
later regisseur van Tryater en
heel streng. Ik moest een keer
de rol van dienstmeisje spelen.
Als je pas op het toneel staat,
heb je vaak een probleem met
je handen. Je weet gewoon niet
wat je daar mee moet doen.
“Ga die kopjes in de kast maar
afstoffen”, zei Pyt van der Zee.
‘Nee’, zei ik, ‘dat hoeft niet, die
zijn niet stoffig’. “Je doet het
wèl”, zei van der Zee. Ik deed
het. Ik moest bij de rechercheur verschijnen omdat mijn
mevrouw vermoord was en ik
moest zeggen: “...ik weet het
niet…”. “Je moet dat zeggen
met in je achterhoofd, dat je
het wèl weet”, zei van der Zee,
“nog een keer, nee niet goed,
nòg een keer…”. Telkens moest
ik het opnieuw doen.
Krite
We hebben 25 jaar in de ere-afdeling gespeeld. Hier in Buitenpost spelen we twee keer in november, een vrolijk stuk – daar
moeten we mee ‘de boer op’
en twee keer in februari. Bij de
lichte stukken komen er meer
mensen en dat betekent: geld
in het laatje. We spelen altijd
stukken met inhoud, die soms
ook wel op het repertoire van

professionele
gezelschappen
staan. Ik wilde altijd graag een
moeilijke rol, dat was voor mij
een uitdaging. Na afloop is er
altijd muziek en dansen. Prachtig, prachtig! Hier in Buitenpost
zijn dat echte dorpsavonden.
Mensen hier zien graag eigen
mensen. Rients Gratama zei een
keer: ‘je wilt dat je buurman als
rechercheur op toneel staat’.
Ik heb 42 jaar gespeeld. Altijd
was ik van te voren zenuwachtig, maar zodra ik de schmink
op had, was dat over. Vijf jaar
geleden ben ik gestopt. Ik was
bang dat ik op een keer mijn
tekst kwijt zou zijn. Dat is wel
eens gebeurd ook. Opeens wist
ik niet meer wat ik moest zeggen tegen André. Ik liep van het
toneel af om even in het boekje
te zien. Later zei André: en wat
moest ík toen? Ik zei: maar ik
kwam toch weer terug? Nu ben
ik erelid. Als ik van buitenaf het
licht in de kleedkamers van The
Point zie, denk ik: gelukkig, ik
hoef niet meer’.
Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand
“Ik doe al 15 jaar trouwerijen.
Trouwen is iets anders dan toneelspelen. Trouwen is geen rol.
Ik sta daar als Nyske. Toen ik de
eerste keer de toga aan had en
met bode Offinga door de gang
liep naar de trouwzaal zei ik: “Ik
loop hier achter de coulissen, u
doet open en ik kom op.” Die
toga was mijn toneelpak. Het
hielp mij om niet zenuwachtig
te zijn. Als ik mijn trouwspeech
voorbereid, probeer ik mij in te
leven in het bruidspaar. Dat heb
ik geleerd toen ik mij moest inleven in de persoon die ik moest
spelen – die moest ik goed leren
kennen. Toen Henk overleed,
zeiden de kinderen: mamme
kan zelf de begrafenis wel doen.
Ik dacht: misschien kan ik dat
wel. Ik heb het gedaan – in The
Point. Er waren veel mensen. Ik
weet helemaal niet meer wat

er om mij heen gebeurde. Ik
geloof niet dat iemand echt de
pijn van een ander kan voelen.
Dat is niet tragisch. Je kunt alleen maar jezelf voelen. Als je
om iemand huilt, huil je eigenlijk om het verdriet dat je zelf
met je meedraagt.”
De Protestantenbond
“Vierendertig
jaar
geleden
– we waren allemaal nog jong kwamen we voor het eerst bij
elkaar in het Nutsgebouw (erg
jammer dat het verdwenen is)
aan de Kuipersweg. Een paar
van ons waren kinderen van
de oprichters (waaronder mijn
vader) van de Nederlandse
Protestanten Bond in Buitenpost. Zij wilden graag dat ook
wij eens wat vaker kwamen.
We voelden daar eigenlijk niet
veel voor, maar vonden het die
avond wel gezellig met elkaar.
We spraken af één keer in de
maand bij elkaar te komen- 21
mensen, vandaar de naam Club
21. Toen het Nutsgebouw werd
afgebroken, mochten we bij de
door ons allen geliefde dokter
Van Helden boven de garage bij
elkaar komen. En sinds vele jaren komen we bij elkaar bij Roel
en Trijntsje Brandenburg. Het is
een fijne groep. Op de eerste
bijeenkomst in september heeft
iedereen ideeën opgedaan: wie
nodigen we uit of waar gaan we
heen. De maand mei sluiten we
meestal af met een fietstocht en
een etentje. De laatste vijf jaar
hebben we veel verdriet met elkaar moeten delen, doordat vier
mensen zijn overleden, waaronder mijn Henk.”
Over Buitenpost
“Heel fijn. Het is gezellig om
iedereen tegen te komen. Ik ga
óók naar de winkel om mensen
te ontmoeten. Ik ben benieuwd
of Nijenstein nu ook een trouwlokatie wordt. Het zou mooi
zijn als dat gebouw een functie
kreeg. Jammer dat de kerk niet
meer wit is. Op oude ansichtkaarten lijkt hij zo mooi: - de
âlde wyte.”

En is het dan wat kil
in huis,
dan snel een bloemetje
mee voor thuis
Bloemen daar knap je
van op !!
Voor een kleurrijke belevenis

voor al uw bloemwerk

OPRUIMING
Kortingen tot 50%
Gouden ringen, oorknoppen,
armbanden. Zilveren ringen,
armbanden en oorknoppen
Horloges in alle prijsklassen.
ZIE ONZE ETALAGE !

Gratis deelname aan
Club Aqua Kids
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elke woensdagmiddag
in de maand februari
13.30 - 14.00 uur
daarna gratis
vrij zwemmen
leeftijd: 6 - 12 jaar
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Tuin(be)leven

Foppe de Vries:
“Voorheen bezocht ik drie wedstrijden per weekend...”
Foppe de Vries is 59 jaar en
is al jaren verbonden met
alles wat maar met sport te
maken heeft. Hij is begonnen als voetballer en is nu
een
fanatiek
wielrenner.
Daarnaast volgt hij bijna
alles wat met sport te maken
heeft, op de televisie, op
het veld of in de zaal. In de
volksmond wordt hij dan ook
wel ‘Foppe Sport’ genoemd.
Voetbalcarrière
Op de lagere school zat Foppe
al bij de voetbalploeg van Buitenpost. Dat was nog de tijd dat
verkleden in het café plaatsvond. Er waren toen nog geen
kantines bij de voetbalvelden.
Later had Foppe een seizoenskaart van Heerenveen en ging
dan de ene week naar Heerenveen en de andere naar Cambuur op zaterdagavond. Zondag’s nog eens naar Groningen
om daar de verrichtingen van de
voetballers te volgen. De laatste
jaren volgt hij meer de wedstrijden uit het amateurvoetbal
in de regio. Foppe: “Voorheen
bezocht ik drie wedstrijden per
weekend, maar tegenwoordig
houd ik het na één tot twee per
weekend voor gezien.”
Fietsliefhebber
In 1969 is Foppe zelf begonnen te fietsen: “Gelijk in het
begin werd ik gevraagd om in
het bestuur van wielervereniging Otto Ebbens 1968 penningmeester te worden. Via via
ben ik toen ook in de jury van
wielerwedstrijden
gekomen.
Hiervoor waren meestal negen
personen nodig omdat er nog
geen
elektronische
kastjes
waren zoals nu, maar er moest
bij een massasprint toch een
goede klassering opgemaakt
worden. Elk van de negen jury-

In/bĳ:

leden, probeerde dan een
gedeelte van het peloton te
klasseren. Dit vergde goed
kijk- en schrijfwerk.” Foppe
ging en gaat nog altijd
naar veel wielerwedstrijden
toe. Dat is wel opgelopen
tot 90 per jaar. Afgelopen
jaar heeft hij er ‘slechts
30’ gezien, zoals hij dat
zelf zegt. Foppe: “Naar die
wedstrijden toe gaan is op
zichzelf al wedstrijd, want
meestal fiets ik er naar toe.
Een auto heb ik niet. Ik doe
ook regelmatig mee aan
toertochten. Zo ben ik nog
steeds lid van het in 1985
opgerichte FTC hier uit Buitenpost. Hiervan ben ik vanaf
het begin zo’n 12 jaar penningmeester geweest en schreef ook
nog voor het clubblaadje: “Ooit
had FTC 300 leden, maar omdat
iedereen het nu te druk heeft,
zijn er nog maar zo’n 100, en
dat is wel jammer”. Voorheen
fietste Foppe elke zaterdag
een toertocht. Meestal gingen
ze daar met 5-6 man heen;
er werd naar het startpunt
gefietst, waarna na de tocht van
100 km terug naar huis gereden
werd; een totaal van soms wel
250 km. De fietselfstedentocht
is ook al dertien keer verreden.
Sportredacteur
Sinds 1969 volgt Foppe de wielersport in het Noorden, en in
1976 begon hij met zijn eerste
editie van de Amateur Criteria. Nu heeft hij al 28 jaar de
Amateur Criteria voor Friesland,
Groningen en Drenthe geschreven. Foppe: “Dit boekwerk
van inmiddels 54 bladzijden
dik, schrijf ik nog steeds met
de typemachine. In het begin
werden hier en daar nog bladzijden gevuld met foto’s, maar
omdat het drukken duurder is

geworden, blijft dat nu vaak
achterwege.” Veel verslagen van
andere bekende rondes zijn ook
uit zijn pen gekomen.
Te veel sporten haast om op
te noemen. Naast voetbal en
wielrennen, worden nog andere
sporten gevolgd. Vanaf 1969
tot 2002 was De Vries donateur
van de Koninklijke Nederlandse
Schaatsbond. Dat gaf recht op
seizoenskaarten en werden er
vele internationale wedstrijden vanaf de tribune gevolgd.
In Thialf, Den Haag, Deventer
maar ook in Göthenborg, Oslo
en Davos werden tribuneplekken door hem warm gehouden.
Tussendoor is Foppe regelmatig
op zaterdagavond te vinden
in de sporthal, om de verrichtingen van de Flamingo’s
te volgen. Mocht iemand wat
gemist hebben over welke sport
dan ook, Foppe weet wat er
gebeurde, en de kans is groot
dat hij er bij was. Zo niet, dan
beschikt hij over een grote verzameling magazines, verslagen
en sportencyclopedieën. Qua
sport is Foppe dus bijna altijd op
de hoogte! (foto: eigen foto)

De Kunst van het Bewaren
Het bewaren van planten is al zo oud als mensen met planten
omgaan. Onze verre voorouders verzamelden knollen om te eten,
en ook zaden. Niet alleen werden de zaden gebruikt om er een
soort brood van te bakken, maar ze werden ook verzameld om te
kunnen zaaien voor de volgende oogst. We zouden dit verzamelen
en bewaren kunnen beschouwen als de eerst vorm van het bewaren
van planten.
Ontdekkingsreizigers verzamelden planten in verre vreemde landen
en namen die mee naar ons koude kikkerlandje. Vanaf de 16e eeuw
zien we op diverse plekken in Europa, en ook in Friesland, botanische tuinen ontstaan. Voor die tuinen werden planten verzameld
over de gehele wereld.
Niet alleen werd geprobeerd levende planten en zaden mee terug
te nemen op die lange ontdekkingsreizen. Vaak was er ook iemand
mee met veel kennis van planten die prachtig kon schilderen; misschien heeft u bij een tentoonstelling wel eens van die botanische
tekeningen of schilderingen gezien.
Een andere vorm van bewaren is het drogen van planten en het
bewaren ervan in een herbarium. Kent u ze nog? In vele biologielessen over planten kregen we de opdracht om planten te verzamelen, ze te drogen tussen kranten met een zwaar boek erop en ze
dan op te plakken, met vermelding van de naam van de plant, waar
we die plant hadden geplukt en de datum waarop we dat hadden
gedaan. Zo maakten we ons eigen herbarium.
Op 9 en 10 april 2005 houden de musea in Nederland het jaarlijkse
museumweekend. Ook De Kruidhof, de botanische tuin in Buitenpost, doet daaraan mee. Het thema van dit museumweekend in
2005 is: De kunst van het bewaren. Bij botanische tuin De Kruidhof
willen we graag laten zien hoe een herbarium eruit ziet en hoe leuk
het is om er één te maken. We doen daarom een oproep: heeft u
nog een herbarium in de kast staan? Of op zolder liggen?
Als u dit herbarium op 9 en/of 10 april wilt laten zien aan anderen,
neem dan contact op met De Kruidhof, telefoon 0511 – 54 12 53.
Vraag naar Frederieke van der Lijn of naar Lia Hummelen. We proberen zo een aantal deelnemers voor het museumweekend bijeen
te krijgen. En natuurlijk wordt uw deelname beloond, met een
arrangement voor De Kruidhof voor 2 personen ter waarde van €13,
die u kunt besteden op een door u gekozen dag in ons openingsseizoen 2005. Belt u ons??

Club Aqua Kids

Vorig jaar is Zwembad De Kûpe
gestart met Club Aqua Kids.
Elke woensdagmiddag kunnen
kinderen van 6 tot 12 jaar zich
uitleven tijdens de Club Aqua
Kids les. We namen een kijkje
bij zo’n les en spraken met
leider Rianne Westerveen.
Rianne is 26 jaar. Tijdens haar opleiding bij het CIOS in Sittard heeft ze
naast de hoofdrichting muziek en
dans het keuzevak ‘zwemleider B’
gestudeerd. Rianne is dus gekwalificeerd zwemleider. Over Club Aqua
Kids is ze enthousiast. Rianne: “Club
Aqua bestond al. Een aerobic-les in
het water voor volwassenen, maar
we zijn er nu voor het eerst mee bezig om dit ook
voor kinderen te organiseren. Voor Sportfondsen
is dit zeker vooruitstrevend.”
Enthousiasme
Nu zitten er 8 kinderen op Club Aqua Kids. Ze
komen elke week weer even enthousiast bij de les.
Rianne: “We hebben vorig jaar flyers opgehangen
voor een gratis demonstratieles. Dat hebben we 2
keer gedaan, daarna konden kinderen zich opgeven om elke week mee te doen. Daar zijn 8 aanmeldingen uit voortgekomen. Op zich een klein
groepje, maar deze kinderen zijn erg enthousiast.
Wat dat betreft heb ik 8 prima deelnemers. De
laatste les stonden er kinderen bij te kijken en zij
mochten 2 liedjes mee doen.” De leeftijden van
de kinderen verschillen, maar vallen wel in de
leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar. De les is in
het kleine bad van de glijbaan. Deze is tijdens de
les gesloten, maar na de les gaat de glijbaan weer
open. De kinderen die mee doen met Club Aqua
Kids mogen na de les gratis vrij zwemmen.

Joggen
Het is niet elke les weer helemaal anders, want
de kinderen leren een vaste beweging op een
liedje, maar aan variatie tijdens de lessen is geen
gebrek. Elke 10 weken wordt de lesstof namelijk
compleet aangepast zodat er genoeg gevarieerd
wordt. Rianne geeft deze les niet aan volwassenen. “Ik heb wel het programma voor volwassenen gevolgd, maar ik heb het aangepast voor
kinderen, want voor volwassen zit er een stukje
krachttraining in. Met kinderen mag je geen
krachttraining doen tot 12 jaar. We trainen dus
geen specifieke spiergroepen, maar we gebruiken basispassen van het aerobic zoals joggen en
marcheren en dergelijke. Natuurlijk is de snelheid
aangepast op het water, want daar heb je wel
weerstand van,” aldus Rianne. Op de vraag of Club
Aqua Kids voor alle kinderen is, antwoordt Rianne:
“Het maakt niet uit of je wel of geen ritmegevoel
hebt, alle kinderen hebben evenveel plezier. Het
gaat om het bewegen en dat mag ieder doen op
zijn of haar eigen niveau.” (foto: redactie)

Door aangescherpte regels is het aantal verkooppunten van vuurwerk vorig
jaar flink gedaald. In Buitenpost zagen de vaste vuurwerkadressen Wiersma
en V&B er kennelijk ook geen brood meer in, zodat er de afgelopen maand
geen legaal vuurwerk in ons dorp meer te koop was. Schaarste maakt echter
creatief in het zoeken naar alternatieven. Misschien dat daarom veel carbid
werd verkocht, terwijl de prijs van een tweedehands melkbus naar grote
hoogte steeg. Oudejaarsdag waren ‘s morgens zeer vroeg de eerste daverende knallen al te horen. Bijgaande foto toont een Buitenposter carbidploeg
die actief was in de weilanden van Egypte. Van links naar rechts: Wouter van
der Meer, Jelmer van der Wijk, Daniel van Beets, Herman Pilat, Meent Sytze
Pilat en Sake van der Bij. Sake stal de show dankzij zijn met Hindeloper schilderwerk versierde melkbus. (foto en tekst: Sijtze Pilat)

De opruiming van onze
wintercollectie is in volle gang

Kortingen tot 50%
(ook op de ski-kleding)

Gaastra, Protest, Twinlife,
Brunotti, Nordal, enz enz enz.

Maak nu nog gebruik van
onze winterbeurtactie
Uw fiets geheel
nagekeken en hersteld
Gepoetst en in de was
VOOR SLECHTS

29,95

(excl. materiaal, indien nodig fiets gratis halen en brengen)

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Christinastraat 1

tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl
tel. tweewielers: 0511-543611
www.vb-tweewielers.nl
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Binne Lutje en Boaite Post
“Tweehonderd en vierenvijftig”,
zegt Binne. Boaite kijkt op uit z’n
jaskraag, en bromt: “Wat?”. “Zoveel
mensen zoeken hier een huis”,
antwoordt Binne, “en nou hebben

ze die grond gekocht daar achter
de Timmerfabriek, maar dat duurt
nog wel zeven jaar voordat daar
wat staat, en dan ben je nog niet
eens voor een kwart geholpen.”
Boaite knikt: “Weet je wat beters
dan?”. Binne glimlacht tevreden:
“Jazeker, allemaal een kwestie van
groot denken. Volgende week
Brouwer en Brouwer de hele boel
daar laten egaliseren. Honderd
kaveltjes maken van 40 vierkante
meter, Bremer en Kamstra gas,
water en elektrisch laten leggen,
en Lauwersland 100 van die mooie
chaletjes laten maken, doen we
gelijk wat aan de werkgelegenheid. Die staan d’r over twee jaar
en 150 mensen zijn geholpen.

En woonwagens staan er immers al”. Boaite sneert: “en die
laatste honderd zoekers dan”.
“Geen punt”, roept Binne, “vijftig
woonarkjes van de CWI naar de
brug in de Buitenposter vaart
- past precies. Anneke Douma d’r
bij om ‘t te openen. En een naam
heb ik ook al: Buitenpost-Buiten
- Buitengewoon wonen. En als die
huurders dan later een echt huis
hebben gebouwd, houwen we het
gewoon voor de recreatie - dat willen we toch graag. Da’s pas creatief
denken - met rendement”. Boaite
lacht en rijmelt: “niet slecht voor
een ouwe vent. Ik snap trouwens
niet dat jij nooit bent binne-gelopen”.

“de omgeving leek echt zo’n Wilde Westen tafereeltje”

Arne Henstra vijf maanden uitgezonden naar Irak
Arne Henstra, 19 jaar, werd vorig jaar op 8 juli
uitgezonden naar Irak. Hij kwam op 18 november
terug naar Nederland. Wij zochten hem op en
praatten met hem over zijn werk in Irak.
Arne: “Om twaalf uur ‘s nachts kwamen we aan. Ze
hadden wel gezegd dat het warm zou zijn, maar toen
ik uit het vliegtuig stapte, was ik echt verbaasd. Ik dacht
eerst dat de warmte van de vliegtuigmotoren kwam,
maar het was er gewoon bloedheet.Later kwamen we
met de bus uit Koeweit. Eén van mijn collega’s stapte
uit de bus en ging meteen tegen de vlakte. Na twee
dagen in het ziekenhuis ging hij al weer terug naar
Nederland. 69 graden in de zon, dat heeft nogal een
impact op je lichaam We hebben de eerste week dan
ook in een acclimatiseringkamp gezeten. We mochten
toen in ons T-shirt lopen, soepel tenue noemen we
dat, want toen was het gewoon extreem warm. Ik
had de eerste maand veel last van brandblaartjes. Ik
pakte bijvoorbeeld de greep van de vrachtwagen beet
en dan had ik weer een blaar te pakken, maar na een
maand was ik er wat aan gewend. Anderen konden er
niet aan wennen. “
Kun je wat vertellen van de omgeving?
“De omgeving leek echt zo’n Wilde Westen tafereeltje, maar onderweg zie je wel veel verwoesting. Veel
gebouwen zijn kapot en overal liggen autokerkhoven
en kapotte oude tanks. Ook zijn er veel onbewoonde
huizen. Daaraan zie je wel dat het oorlog is. Op de televisie zie je mooie witte huizen in Bagdad, maar in de
omgeving van ons kamp stonden hooguit 50 huizen
en dan ook nog met een rieten dakje erop. We hadden ook nauwelijks contact met inwoners van dorpjes,
want meestal gooiden ze met stenen als je stilstond en
dus moest je gewoon doorrijden en je ramen dichthouden. Als het dan ook nog zo warm is, dan is het best
afzien. Ik dronk dan ook zo’n 13 liter water per dag. Wij
hadden een heel groot kamp: Shaibah Log Base. Het
kamp was haast zo groot als Buitenpost. We waren er
in totaal met ongeveer 2500 man. Het kamp bestond
uit Denen, Engelsen, Tsjechen en Nederlanders.
Shaibah was puur voor het doorsluizen van goederen,
zoals koelcontainers, medicijnen en dergelijke. We
zaten zo’n 200 km van Koeweit Stad vandaan. Daar
kwamen alle goederen binnen en daar haalden wij de
goederen vandaan.”
Waren die ritten naar Koeweit veilig?
“We reden allemaal met beveiliging om ons heen:
jeeps met mitrailleurs. Er is een brede snelweg die
van en naar Koeweit loopt en door heel Irak. Er was

weinig verkeer onderweg. Het verkeer dat je zag was
vaak een Amerikaans of Engels konvooi. Eén keer
was er een flinke bom onderweg. Dan schrik je wel ja,
maar ’t is dan ook al gebeurt en dan wil je alleen nog
maar maken dat je weg komt. Ze rijden er trouwens
wel vreemd in Koeweit. Eigenlijk rijden ze als gekken. Hebben ze een lekke band, dan gaan ze naar
het eerstvolgende autoverkooppunt en halen ze een
nieuwe auto. Ze zijn echt vreselijk rijk daar. Ik heb zelf
een keer een ritje in een Ferrari gemaakt. Dat was een
leuk moment.”
Hoe bleef je in contact met het thuisfront?
“We hadden telefoons en ook internet. Je kon voor 22
euro 70 minuten bellen en voor 2 euro een uur internetten. Brieven en kaarten bereikten ons ook prima.
Ik heb niet veel gebruik gemaakt van deze faciliteiten,
want ik had daar te weinig tijd voor. Vanaf half 6 ’s ochtends was ik al aan het werk en pas na 9 uur ’s avonds
was ik klaar. Dan had ik het ook wel gehad.
Waar had je de meeste steun aan?
“Aan mijn collega’s. Zij maken namelijk precies hetzelfde mee. Hier thuis kunnen ze niet voorstellen wat
het is als ’s nachts het alarm gaat en je overal geknal
hoort. Toen ik weer thuis in Nederland was, ging op de
eerste maandag van de maand het alarm. Ik schrok
en ben volgens mij onder m’n bed gerold. Ik had een
heel andere associatie met het alarm en zo gaat het
ook met knallen. Op oudejaarsdag ben ik de hele dag
zenuwachtig geweest. En als ik nu in de supermarkt
loop, ben ik veel waakzamer. Als ik iemand zie met
zijn hand in de zak, dan denk ik wel even twee keer na.
Voor hetzelfde haalt hij er een 9 mm pistool uit.”
Wat is je het meeste bijgebleven van de missie in Irak?
“Wat me vooral is bijgebleven, is de band die je met
elkaar krijgt. Je zit een aantal maanden met elkaar in
een kamp en je beleeft alles met elkaar. Daardoor trek
je naar elkaar toe; je wordt elkaars maten. Je rijdt elk
konvooi samen. Als er iets gebeurt, dan kun je dat met
elkaar delen. Het was een leuke en goede ervaring,
maar ik hoef er niet weer heen. Het klinkt mooi ‘een
land opbouwen’, maar daar heb ik niets van gezien.
Ik ging er heen met die instelling, maar dat is me wel
tegen gevallen. Er is nog teveel strijd. We werden zo
regelmatig aangevallen, maar hier in Nederland laten
ze niet weten hoe de situatie daar is. Dit was geen
vredesmissie.”
Op de foto: Van links naar rechts Reinier en Pieter
Hakvoort uit Zuidhorn en Arne Henstra.

Het was feest in de Ruiterstraat op 31 december 2004! Feest
voor de 62 jarige Sjoerd van der Veen. Na 48 jaar gewerkt te
hebben, heeft hij nu het stuur uit handen gegeven. De laatste jaren werkte hij voor Fryslan Miljeu als vrachtwagenchauffeur. Hij
heeft altijd met plezier gewerkt en nu stopt hij met even zoveel
plezier. Sjoerd, we wensen jou een fijne FUR tijd toe!

“Een openbare spreekcel is aanwezig”

Buitenpost had in 1915 elf telefoonaansluitingen
Enkele maanden geleden vonden de Buitenposters weer een nieuw
telefoonboek in de brievenbus. Bijna elk adres heeft tegenwoordig
telefoon en de verspreiding van de boeken zal wel huis-aan-huis
gedaan zijn. Heel anders lag dit in 1915, nu 90 jaren geleden.
Tegenwoordig kan men op internet raadplegen welke personen in
heel Nederland destijds telefoon hadden. U kunt dus onder andere
nagaan of de voorouders waren aangesloten. Het zijn anno 2005
daarom interessante gegevens, want het opzoeken heeft iets van
een reis door het verleden. Moeten wij nu tien cijfers intoetsen om
iemand aan de lijn te krijgen, in die tijd was er in heel de provincie
geen enkel nummer met meer dan drie cijfers. In de kleinere plaatsen kende men alleen één of twee-cijferige nummers. Ook waren er
veel dorpen waar niemand telefoon had, zoals in Surhuisterveen.
Hier was echter wel een hulptelefoonkantoor gevestigd. Ieder die
wilde bellen kon hier naar toe gaan, want er was “eene openbare
spreekcel”. Dit was ook het geval in het merendeel van de andere
grotere plaatsen. In Fryslân waren er te Leeuwarden uiteraard de
meeste telefoonaansluitingen, te weten 915. Kollum had ongeveer
hetzelfde aantal als Buitenpost. Om te bellen van de ene plaats
naar de andere, moest men aan de plaatselijke telefooncentrale
vragen om de verbinding tot stand te brengen. Een echte telefoniste zorgde hier dan voor. Het duurde echter nog vele jaren voordat men iedereen rechtstreeks, dus automatisch, kon opbellen.
Wie hadden hier in de regio vaak wel telefoon? Dit waren de gemeentehuizen, de zuivelfabrieken, de notarissen, de artsen en de
hotelhouders. Maar heel weinig zakenlieden waren aangesloten.
De telefoonlijst van het Rijkstelefoonkantoor te Buitenpost, waar
de zuivelfabrieken te Twijzel en Gerkesklooster ook opstaan, zag
er als volgt uit:
5 Bakker, P.S., winkelier en koopman
11 Coop. Stoomzuivelfabr. “Welgelegen”, Dhr. H. Westra,
Gerkesklooster
9 Coop. Zuivelfabr. “Lutjepost”, Kantoor.
10 Coop. Zuivelver. “De Eendracht”, Dir. J.
Veldkamp, Twijzel
12 Drukkerij “de Noord-Ooster”, A. H. Kalis
1 Gemeentehuis
2 Jong, B.L.., Hotelhouder
6 Lindenhovius, G.J., Arts
7 Sickler, H.Th., Notaris
8 Velding, A., Gemeente-architect van
Achtkarspelen
3 Ynzonides, Dr. G. Med. Doctor en Arts,
Spoorlaan
Bijzonderheden:
- de winkel van P.S. Bakker zat in het huidige pand van “de
Marskramer”, op de hoek Voorstraat-Stationsstraat
- de vermelde zuivelfabrieken zijn in de loop van de jaren
opgeheven
- het gemeentehuis was nog gevestigd in het gebouw “Nijenstein”
- de hotelhouder runde “De Roskam”, nu Chinees Restaurant
- Buitenpost had destijds twee huisartsen, Lindenhovius aan de
Voorstraat en Ynzonides aan de Stationsstraat, toen nog Spoorlaan
genoemd
- Het “Post- en Telegraafkantoor” was in 1915 nog gevestigd in “het
gebouw met de pilaren” aan de Voorstraat
Er zijn nog allerlei anekdotes over mensen, die vroeger telefoon
kregen. Men wist nog niet hoe het werkte. Eén van de verhalen
gaat over een vrouw die pas was aangesloten. Toen op een gegeven
moment de telefoon overging en de persoon aan de andere kant
van de lijn bij een huisgenoot die opnam naar haar vroeg, was
haar eerste reactie: “moast efkes wachtsje. Ik moat eerst een
skjinne skelk foar ha...”.
(tekst en afbeelding: Dirk R. Wildeboer)
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Glimlach van een kind geeft
een gastouder voldoening
Al meer dan veertig jaar organiseert Europa Kinderhulp vakanties voor kansarme kinderen uit Nederland
en landen zoals Duitsland en Frankrijk. De kinderen
worden in het desbetreffende land geselecteerd door
organisaties als het Rode Kruis, het Leger des Heils en
de sociale diensten. Deze kinderen komen uit gezinnen
waar vaak gezinnen waar vaak grote problemen zijn
zoals: alcohol- en drugsproblemen, langdurige ziekte
van vader of moeder en kleine behuizing. Vaak worden
de kinderen jaren achtereen teruggevraagd door onze
gastouders. Dit schept een band en geeft het kind wat
houvast in zijn vaak wat chaotische wereld.
Een gastgezin kan meer betekenen dan een vakantie-adres alleen. Zo ervaren de kinderen dat het ook
anders kan dan bij hun thuis. Europa Kinderhulp uit
Friesland vraagt voor de komende zomer gastgezinnen die een plaatsje willen inruimen voor een kind, wat

Gebarencursus
aandacht en liefde
willen geven en
een plek om eens
onbezorgd te kunnen spelen en aandacht te krijgen. De
meeste kinderen zijn bang voor het onbekende, maar
dat is echt niet nodig. Een kind krijgt een onvergetelijke
vakantie, herinneringen die het een leven lang met zich
mee zal dragen.
Denkt u ‘dat is misschien wat voor ons”, schroom niet,
maar bel of e-mail naar: Joke de Vries, telefoon 0582573612 of friesland@europakinderhulp.nl Ook tijdens
het verblijf van de kinderen staan de vrijwilligers u
graag met raad en daad bij. Mocht u beslissen om mee
te doen, dan heten wij u van harte welkom.

‘Communicatie” is een belangrijk begrip in deze tijd. Op allerlei manieren
kunnen de mensen contact met elkaar maken. Maar wat als het eerste
intermenselijke contact moeizaam gaat of zelfs onmogelijk gevonden
wordt? Veel horende mensen durven geen contact te leggen met doven,
omdat deze communicatie anders verloopt. Dit betekent voor hen dat hun
kringetje van bekenden met wie ze een praatje kunnen maken, heel klein is.
U weet waarschijnlijk dat gebarentaal de eerste natuurlijke taal van doven
is. Ook deze taal is te leren. De Stichting Omgaan met Gebaren organiseert
al jaren gebarencursussen waarbij men de basis van deze boeiende taal
kan leren. In 12 lessen, gegeven door een ervaren docente die zelf doof is,
krijgt u een pakket gebaren aangeboden waarmee de basis voor communicatie met doven gelegd kan worden. Ook algemene tips over het omgaan
met dove mensen horen bij de cursus. Op deze manier maken wij de persoonlijke communicatie tussen dove en horende mensen gemakkelijker,
en de wereld voor doven wat groter.
Interesse? Februari 2005 start weer een cursus. Voor meer info of inschrijving kunt u contact opnemen met Tineke Tabak-van der Veer, Franklinstraat
6, telefoon 0511-541109.

Zuid-Afrika in vier weken - door Anne en Anke van der Veen

In maart 2004 besloten wij
een reis naar Zuid-Afrika te
maken. Met een reisgezelschap van 30 personen uit
heel Nederland reisden wij
met de bus 4 weken, van 15
oktober tot 10 november,
kris kras door onze vakantiebestemming. Het was prachtig, indrukwekkend en vaak
ook beschamend voor ons.
Wat een armoede en ellende,
het is toch maar verkeerd
verdeeld in de wereld, vinden
wij. Maar ‘wie ver reist, verhaalt’, zeggen ze. Hier is dan
ons verhaal.

Aankomst
We komen aan in Johannesburg,
waar gelijk alles anders is: temperatuur, kleding, mensen, geld
en cultuur. Het wisselen van valuta is een crime. Legitimeren,
formulieren invullen; het lijkt
wel of ze hier alle tijd hebben.
We willen op stap, de bus staat
al klaar en we krijgen eerst een
korte rondrit door de wereldstad
Johannesburg. We zien er niet
veel van, want we zijn wat moe
van de reis en dan ook nog die
warmte. Dan op weg naar de
prachtige in een vallei liggende
stad Pretoria. We kijken hier
onze ogen uit. Ze staat in dit
jaargetijde (het is hier voorjaar)
vol met 65000 paarsblauwige
Jacaranda bomen. Deze zijn
jaren geleden geïmporteerd
vanuit Zuid-Amerika. Pretoria,
de stad van Paul Kruger en Pretorius. Een stad met geschiedenis van voortrekkers (boeren),
maar als je de verhalen hoort
in het ‘voortrekkersmuseum’,
schaam je je dat je Nederlander bent, want we hebben hier
vreselijk huisgehouden, grond
ingepikt, de bevolking als slaven gebruikt, hun grondstoffen
gestolen. De volgende dag is
het zondag, maar het lijkt net

een zaterdag. Verkoop van allerhande spullen, de buitenkapper
knipt en de kraampjes worden
druk bezocht. De mensen leven
hier bij de dag, vandaag brood
en drinken, en morgen zien we
wel verder. Gemiddeld (laten we
ons vertellen) heeft een zwart
gezin ongeveer 8 euro nodig.
Daar werken ze voor en zodra
ze dat hebben, stoppen ze met
werken en gaan de volgende dag
weer verder. Dit geldt voor mensen zonder vast inkomen. Een
voorbeeld: We parkeerden onze
auto op een parkeerplaats, daar
staan jongens van 16 of 17 jaar
op je auto te passen. Daar moet
je natuurlijk wat voor geven.
Eén Rand is 13 eurocent. en dat
is toch te gek om te geven. Dus

we hebben ze 10 Rand gegeven;
gaan ze gelijk naar huis, want ze
hebben genoeg verdiend voor
vandaag, maar je auto staat dan
wel onbewaakt.
Op safari
Paul Kruger, een vroegere
regent van een deel van ZuidAfrika, is ook is de oprichter
van het zo bekende Paul Kruger
park, een natuurgebied dat 15
keer zo groot is als Nederland en
vol wilde dieren zit. We zijn er
2 dagen geweest en hebben er
geslapen in ronde hutten. Het
was indrukwekkend, alleen al de
geluiden die je ‘s nachts hoorde:
olifanten, rhino’s, apen en vogels. We hebben ze ook gezien
al rijdende in een safari-jeep en
raakten niet uitgefotografeerd.
Maar Afrika bestaat niet alleen
uit parken. Swaziland bijvoorbeeld, is een vreselijk armoedig
land. De bevolking heeft het
minimale aan eten en drinken,
en werk is er al helemaal niet.
De mannen zoeken werk in de
grote stad, wonen dan daar
in hutjes van allerlei soorten
bouwmaterialen en komen af
en toe terug naar hun vrouw om
geld te brengen. De koning van
dit arme thuisland is een doerak.

Ieder jaar zoekt hij een nieuwe
vrouw voor zijn harem. Ze zijn
dan een jaar verloofd en als ze
dan zwanger raakt wordt zij zijn
vrouw. Hij heeft al ongeveer 30
nakomelingen, stoort zich niet
aan de armoede in zijn land en
geeft iedere vrouw haar eigen
huis en huishouden.
Onze reis voert ook door Transkei, hier zijn de levensomstandigheden wat beter. Er zijn grote
steden of dorpen gebouwd vol
met de zogenaamde Mandela
huisjes van 4 bij 5 meter groot
met water en elektriciteit. Mandela heeft hier veel goeds gedaan. Maar ook hier zijn weinig
mannen: de stad trekt. Helaas is
het niet veilig om ‘s avonds over
straat te gaan, berovingen zijn
aan de orde van de dag; jammer. Een citytour dan, want dan
hoor en zie je ook veel. We gaan
verder, dwars door het zuiden,
we zien prachtige natuur: bergen die er uit zien als rondavels,
grote gaten in rotsblokken door
erosie van water, en uitzichten
met de naam ‘Gods Windows’.
Als Sinterklaas
Op weg naar het zuiden bekijken we een Zulu dorp. Dat is
een soort ‘showdorp’, zoals het
vroeger geweest was. We krijgen uitleg en een show over het
vroegere leven van medicijnman
tot krijger. We komen struisvogelfarms tegen en bezoeken er
ook één. De veren zijn beroemd
over de hele wereld; er is zelfs
een tijd geweest dat de veren
ten tijde van het carnaval in
Brazilië meer geld opbrachten
dan goud! De inlanders rijden op
deze dieren, maar dat durfden
wij niet. Daarna gaan we door
naar de uitgestrekte Drakensbergen, en hebben nog nooit
zo iets gigantisch groots gezien!
Een rit van een halve dag door
deze rotsbergen met toppen
van 3000 meter en hoger, kaal
en grijs - maar mooi. Onderweg
stoppen we vaak. Het staat
dan direct vol met kinderen en
moeders om te zien of er wat te
halen valt. De hele groep had
van alles meegenomen om uit
te delen, het is wel leuk om voor
sinterklaas te spelen, maar toch
ook verdrietig. Want als we een
basisschool bezoeken, zomaar
zonder afspraak, zien we 4 lokalen met 300 kinderen! Ongelofelijk. Eén klas met 88 leerlingen,
die allemaal op bruine bankjes
zitten (zoals in onze gymzaal
vroeger) en 1 velletje papier en
een potlood hebben. Om te hui-

len. (Zeuren wij over te weinig
computers in de klas). Gelukkig
hadden we veel weg te geven.
Wij zo rijk en dan zijn zij zo blij
met een potlood en schrift. Daar
krijg je rode wangen van.
Beautiful Gate
Op het eind van een dag, zien
we zomaar ineens een heel koppel pinguïns of pikkebijnen hier
genoemd. Bijzonder hoor en ze
zijn helemaal niet bang. We komen dan al aardig in de richting
van Cape Town of Kaapstad, ons
einddoel, met de zon net boven
de waterspiegel hangend, zien
we op de valreep walvissen
zwemmen. We rijden ‘De stad
van Afrika’ binnen. Aan de voet
van de tafelberg ligt Kaapstad.
De laatste zondag in deze stad
bezoeken we de grote kerk, de
oudste kerk van Zuid-Afrika en
een prachtige dienst, alles in het
Afrikaans. ‘s Middags bezoeken
we het christelijke ‘Beautiful
Gate’, de schone poort waar aids
kinderen worden verzorgd. We
hebben daar een ontmoeting
met Aukje en Tobias Brouwer uit
Zwaagwesteinde. Zij zijn daar
met hun kinderen bezig zwarte
kinderen te helpen; heel ontroerend en dapper. We raken diep
onder de indruk van hun werk.
Vanuit Nederland worden ze gesponsord en ze doen hun werk
daar in de overtuiging dat God
hen daar gebruikt.
Na een bezoek aan Robbeneiland, waar Mandela gevangen
zat, bezochten we ‘Kaap de
Goede Hoop’. Kaapstad zelf is
een wereldstad met heel veel
verschillende culturen. Voor
bijna ieder winkeltje staat een
kraampje waar de inlanders
hun waar verkopen, kappers
staan buiten te knippen en te
scheren. Buiten telefoneer je,

2 of 3 telefoons op een tafeltje.
Je koop daar sigaretten per stuk
evenals snoepjes. Als je kinderen wat wil geven en ze zijn niet
snel genoeg, heeft mama dit al
op een plank liggen om te verkopen. Als je uit eten gaat en je
krijgt te veel, krijg je dit mee in
een doggy bag. Een voet buiten
het restaurant staan kinderen
en mannen met hun hand open
“I am hungry”. Natuurlijk geef
je je doosje weg, maar draai je
je, dan is dit doosje al weer geruild voor bier of een sigaret of
schoenen. Wat een leven.
Moord voor 20 Rand
Sinds Mandela aan de regering
kwam is er veel veranderd. Ten
goede denk je dan, aan stemrecht, gezondheidszorg, scholen, huizen, werk en voorlichting
over aids. Je kunt namelijk overal gratis condooms krijgen: op
toonbanken in winkels, in postkantoren, in de bus, maar toch
zijn er nog veel mensen met dit
virus besmet. De gezondheidszorg is voor de zwarte bevolking
gratis, maar de blanken betalen
er wel voor. Vroeger woonde de
zwarte bevolking in thuislanden
of in grote groepen voor de stad
met prikkeldraad eromheen. Dat
is nu gelukkig anders en een
duidelijke verbetering, hoewel
we nog heel wat krottenwijken
gezien hebben. Nu wonen de
blanken in een ommuurde wijk
voor hun beveiliging, want er zijn
overal wapens te koop en voor
20 Rand word je al vermoord.
Criminaliteit is de grootse zorg
voor de regering na aids.
Wel vermoeid na 5000 km rijden. Al met al hebben wij een
prachtige reis gehad en hebben
we veel indrukken opgedaan.
‘Wie reist heeft verhalen’. We
zijn weer veilig thuis gekomen.
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rubriek: Iris Kloosterman en Jelmer Tamminga

Tsunami actie in Buitenpost !

In de kopijbus vonden wij deze
maand een berichtje van 4 kinderen. Zij hadden iets bijzonders
gedaan in hun kerstvakantie. Julia
de Boer (6), Jort Faber (10), Jacqueline Dam (10) en Andrea Dam
(9 jaar - niet op de foto) wonen in
de Simke Kloostermanstraat. Op 3
januari hebben zij een flessenactie
gehouden in hun buurt voor de zeebeving in Azië. Als correspondenten voor de Kinderhoek brachten
wij deze kinderen een bezoekje,
want overal in Nederland worden
acties gehouden en dus ook in Buitenpost!

Wat dachten jullie toen jullie de ramp op tv
zagen?
We vonden het verschrikkelijk en we konden ze
daar niet zomaar laten liggen. We moesten iets
doen.
Hoe kwamen jullie op het idee?
Papa Dam (Frans Dam) kwam op een zondag,
toen we ons verveelden, met het idee: “Ga een
actie houden voor Azië.” Zelf hadden we ook al in
ons hoofd, dat we iets moesten doen.
Hoe verliep de actie?
Toen bedachten we het idee om lege flessen op te
halen en deze in te leveren voor geld. We pakten
de kruiwagen en begonnen in onze straat.
De twee zusjes en hun vriendinnetje kwamen bij
de overburen. Jort zag zijn vriendinnen al aanko-

men en dacht “waar zijn zij mee bezig?” Toen ze
het verhaal verteld hadden, deed Jort ook mee.
Sommige mensen geloofden niets van de actie en
wilden niets geven. Anderen wilden niets geven
omdat het zondag was, maar ze gaven niet op! Ze
zijn twee lange dagen langs deuren geweest.
Hoeveel heeft de actie opgebracht?
Nadat alle flessen ingezameld waren (en er was
ook een leeg krat bier bij) en alles ingeleverd was
bij verschillende supermarkten en ook het geld
erbij geteld was, dat mensen los hadden gegeven aan de deuren, kwamen wij uit op een totaal
bedrag van maar liefst: 67 euro! Dit hebben we
naar giro 555 overgemaakt. We zouden het zo
weer doen bij een volgende ramp, alleen willen we
dan ook nog koekjes bakken. (foto: redactie).

Winnaar decemberpuzzel
Het toeval wil dat Andrea Dam winnaar is geworden van de decemberpuzzel! De puzzel in het
decembernummer heeft 62 goede inzendingen opgeleverd. De oplossing luidde: DE REDACTIE.
Hierbij danken wij onszelf voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

Een fraaie kleurplaat door
Donny Windsant

Ook zo’n zin in zelfgeteelde groenten?
Hartje winter en dan praten over tuinieren? Jazeker! Het is nu de tijd om
plannen te maken voor het komende tuinseizoen. Gezonde kroppen sla,
knapperige boontjes, overheerlijke piepers, mooie bloemen: er gaat niets
boven oogst van eigen tuin!
Heeft u aan huis geen ruimte voor een groentetuin? Dan is een volkstuin
misschien iets voor u. Op het tuinderscomplex De Swadde Ikker aan de
Einsteinweg is nog een aantal percelen beschikbaar waarop u naar hartelust kunt tuinieren.
Tuinieren op De Swadde Ikker is niet alleen ‘hard’ werken. Het is ook genieten, zeker als u zich bedenkt dat het volkstuincomplex grenst aan een
prachtig natuurgebied. Gezien deze
omgeving is het niet meer dan vanzelfsprekend dat er op De Swadde
Ikker biologisch wordt getuinierd.
Dat betekent dat er geen gebruik
wordt gemaakt van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen. De ervaringen
van de tuinders op De Swadde Ikker
met milieuvriendelijk tuinieren zijn
positief: het levert een goede oogst
op en is daarbij ook veel beter voor
mens en milieu.
Belangstelling? Neem dan contact
op met Sytze Metzlar, tel. 543734,
Folkert Langhout, tel. 541510 of
Wies Kooistra, tel. 544079.

Collectanten gezocht voor
Hersenstichting/NFGV

Ieder jaar wordt in februari gecollecteerd voor ruim 3,5
miljoen mensen met een ‘ziekte in het hoofd’. In 2005
vindt de collecte plaats in de week van 28 februari t/m
5 maart. De Nationale Collecte Hersenziekten en Psychische Ziekten is
een initiatief van de Hersenstichting Nederland en het Nationaal Fonds
Geestelijke Volksgezondheid (NFGV). Beide organisaties maken zich sterk
voor betere behandelmethoden, maar ook voor preventie en genezing
van hersenziekten en psychische ziekten. Dit doen zij onder andere door
het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en zorgonderzoek. Publieks- en patiëntenvoorlichting draagt bij aan meer kennis over ziekten als
beroerte, depressie, hersenletsel, schizofrenie, ADHD en dementie. Ook
bevordert dit het begrip voor mensen die aan deze ziekten lijden. De collecte is afhankelijk van de steun van zoveel mogelijk mensen in Nederland.
Er kan helaas nog niet in iedere straat worden gecollecteerd. Wilt u meehelpen met de collecte, geef u dan nu op bij het collectecoördinatie.
Meer informatie: www.hersenstichting.nl of www.nfgv.nl

Nieuwe Wet Kinderopvang maakt
subsidie zelfgeregelde opvang mogelijk
Ouders die zelf hun opvang hebben geregeld of willen gaan regelen kunnen met ingang van 1 januari 2005 voor overheidstegemoetkoming in de
kosten en werkgeversbijdragen in aanmerking komen, als ze zich met hun
oppas inschrijven bij Gastouderservice. Het kan dat men dan 1 tot 2 euro
per uur zelf moet betalen; soms worden zelfs 95% van de kosten vergoed
- ook komen de kosten van inschrijving én van de uren opvang voor tegemoetkoming in aanmerking. De nieuwe wet Kinderopvang geldt ook voor
gastouderopvang. Iets nieuws voor diegenen die tot nu toe buiten de officiële kinderopvang hun heil hebben gezocht, soms uit voorkeur, maar ook
omdat er geen plaatsing mogelijk was of de werkgever niet meebetaalde.
De nieuwe mogelijkheden bieden ook oplossingen voor ouders zonder
werkgeversbijdrage. De overheid compenseert dit grotendeels. Ook hogere inkomens, waar meer dan één kind wordt opgevangen, en die een gedeeltelijke werkgeversbijdrage hebben, kunnen straks goedkoper uit zijn .
Wat doet Gastouderservice Nederland?
Ze screent de aanmeldingen en schrijft mensen in die voldoen aan de criteria voor de gastouder en het huis. Voordeel van aansluiting is dat het Gastouderbureau de ouders en de gastouder kan ondersteunen. Deze krijgen
ondersteuning bij de opvang van het kind, wat alle partijen en niet in de laatste plaats het belang van het kind ten goede komt. Wil men voor de regeling
in aanmerking willen komen dan dient men te werken, te studeren, dan wel
een reïntegratietraject te volgen. Aansluiting bij Gastouderservice Nederland is alleen interessant voor mensen die structureel opvang nodig hebben. Als het maar om een paar uurtjes per week gaat zijn de kosten van het
gastouderbureau te hoog. Daar wegen de tegemoetkomingen niet tegen op.
Gastouderservice Nederland is een landelijk werkende gastouderservice.
Meer informatie? U kunt kijken op het internet www.gastouderservice.nl of
contactpersoon Tjikke Barwegen bereiken op tel. 543568.
(advertenties)

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt,
in uw,
èn het ‘Buitenposter’
belang
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Bij deze foto is er geen sprake van
‘vogelperspectief’ meer, ‘Jumbojet-perspectief’ lijkt meer op z’n
plaats. De opname is van midden
2003 en laat Buitenpost in z’n
volle grootte zien.

verschil met nu, terwijl de huizen
nog steeds als paddestoelen uit
de grond schieten. Her en der is
ook nog een dobbe (drinkplaats
voor vee) te herkennen, restanten van de ijstijden.

Bestemmingsplan Mûnewyk is
grotendeels nog een braakliggend bouwterrein - een heel

Een bijzonder plaatje, waarbij
een vergrootglas misschien nog
goede diensten kan bewijzen!

De kopijbus hangt op uw bijdrage te
wachten in ‘The Readshop’
Stel ons op tijd op de hoogte van
‘alles wat er in Buitenpost speelt’
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Cursussen en
workshops
Beheer: Arjen Heidbuurt
Jongerenwerker: Daphne Mason, telefoonnummer: Achtkant, Surhuisterveen
Cursuswerk: Lidy Plantenga 0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen 0511 543445
Kinderwerk: Ylse Veenstra 0511 540109

11 februari
Carnaval

voor groep 7 en 8
Tijd: zeven uur tot
half negen
Kosten:  0,50

23 februari
Knutselmiddag

25 februari
Film ‘Sharktale’
voor groep 7 en 8
Tijd: half acht
tot ne+gen uur
Kosten:  0,50

voor groep 1 t/m 4

Tijd: half twee tot drie uur
Kosten:  0,50

26 februari
Karaoke /
playbackshow
de voorrondes

Aanvang: half acht
Entree:  1,Let op de briefjes en
aankondigingen in school!
Aanmeldingen:
Hieke - 542770 of bij
Joke - 543803

Vrijwilliger van het jaar: Joke de Vries
Regelmatig wordt van bezoekers de veronderstelling gehoord
dat ‘alle’ medewerkers een baan in It Koar tling hebben. Niets
is minder waar. Afgezien van onze par ttime beheerders Arjen
Heidbuur t, Wijke Wiersma, Klaas van Houten, en de 8 uren
die jongerenwerker Daphne Mason in de jeugdsoos investeer t, wordt al het andere werk door vrijwilligers gedaan.
Zowel het bestuur, als de vrijwilligers van het volwassenen
en kinder werk, en de vrijwilligers van de jeugdsoos steken
vele uren belangeloos in het sociaal-cultureel werk. Het zijn
vaak mensen die jaren achtereen, ook hun spaarzame vrije
tijd, geven aan de dorpsgemeenschap. Het is daarom dat de
titel Vrijwilliger van het Jaar door het bestuur nieuw leven
ingeblazen werd tijdens de nieuwjaarsborrel op 14 januari.
Het is een goede zaak mensen af en toe in de schijnwerpers
te zetten; zeker als ze hun werk min of meer onzichtbaar en
zonder uitgebreide bedankplichtplegingen achteraf, verrichten. Mochten in het verleden Lydie Plantenga (die meer dan
20 jaren in de organisatie heef t gestoken) en Johan Kootstra (die ook al 15 streepjes achter z’n naam heef t) met de
eer strijken, nu was het beur t aan Joke de Vries.
It Koar tling heef t geen uitgebreid
archief waaruit geput kan worden,
maar volgens ingewijden kan zij
óók binnenkor t haar derde lustrum
vieren. Vaak in het gezelschap van
één of meer van haar kinderen is ze
voor en tijdens de activiteiten een
stille kracht achter heel veel kinder werk-werk. Tijdens de toespraak
van voorzitter Jan Veenstra werden
haar kwaliteiten nog eens onderstreept: “Een toegewijde, betrouwbare en creatieve aanpakker”. Voor
haar collega’s van het kinder werk is
Joke iemand ‘die er altijd, en altijd
op tijd is’. Ze is de praktische invuller van menig knutselmiddag - van bijna niets weet ze haast
altijd iets te maken. Joke kreeg een oorkonde uitgereikt met
bijbehorende attributen. De varianten op de spreekwoorden
die op het document waren toegevoegd spraken boekdelen:
‘wie vroeg is, komt nooit te laat’ en ‘spreken is zilver, doen
is goud’. Uit de reactie van de ontvangster bleek dat ze ‘het
helemaal niet had ver wacht’. De bescheidenheid die daaruit
sprak bevestigde alleen maar dat de keuze van deze Vrijwilliger van 2004 des te meer terecht was.

Tekenen en schilderen
Een cursus voor beginners
en gevorderden, ieder op
eigen nivo. Tijdens de lessen
komen ondermeer aan bod:
aquareltechnieken, pentekenen,
acrylschilderen, ellipsen, kleur,
compositie, werken naar
aanleiding van thema’s, portret
en landschap
Start: 12 januari; 10 lessen
woensdag 19.30 - 21.30 uur
Kosten:  70,Bovenstaande cursussen
inlichtingen en opgave bij:
J. Kronenburg, tel. 542024
Vogelhuisje
donderdag 27 januari; 1 les
19.30 - 21.30 uur
Kosten:  21,50
Vlinder
donderdag 29 februari; 1 les
19.30 - 21.30 uur
Kosten:  23,50
Paasguirlande
donderdag 10 maart; 1 les
19.30 - 21.30 uur
Kosten:  19,00
Paasei
donderdag 17 maart; 1 les
19.30 - 21.30 uur
Kosten:  26,00
Bovenstaande workshops
inlichtingen en opgave bij:
E. Kramer, tel. 543242

Gezocht: bestuurslid!
Nog steeds is er dringend behoefte aan aanvulling in ons
bestuur. Wij vragen met nadruk
om mensen die iets van hun vrije
tijd in de organisatie van onze instelling willen steken. It Koartling
probeert voor alle mensen in ons
dorp een plek te bieden met activiteiten voor jong en oud. Dit werk
wordt door vrijwiligers gedaan.
Voor een bestuurslid
houdt
het werk 1 maal een vergadering
per maand, en bij gelegenheid
andere activiteiten die met het
bestuurswerk te maken hebben.
Bent u geïnteresseerd, neem dan
vrijblijvend contact op met Johan
Kootstra, telefoon 541322, of
met het telefoonnummer van It
Koartling.

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !
Let op de kopijinleverdatum:
maandag 14 februari.

Het blad verschijnt
in week 9.
Houdt u daar ook
rekening mee?

Jeugdsoos It Koar tling is weer open !
Er is van alles te doen:
Tafeltennis - Poolbiljart - Spijkerslaan
Sjoelen - Darten - Kaartspelletjes - Disco
Karaoke - Muziek luisteren - Film of tv kijken
- Gezellig kletsen met vrienden/vriendinnen
Binnenkort kun je ook internetten
en spelletjes op de pc spelen
De soos is voor kinderen vanaf groep 8
en jongeren tot en met 15 jaar.
Er mag niet worden gerookt en
er wordt geen alcohol geschonken.
Er is altijd een jongerenwerker aanwezig.
Lijkt het je leuk om langs te komen? Twijfel dan niet en kom
eens een kijkje nemen! Ook ouders mogen even kijken.

Openingstijden :

Woensdagmiddag 14.00-17.00 - Vrijdagavond 19.00-22.00

Activiteiten :

● 28 januari - tafelvoetbaltoernooi
opgave: team 2 personen voor woensdag 26 januari
opgaveformulier in jeugdsoos of telefoon 06-46322653)
● 11 februari - Carnavalsfeest
aanvang: 19.30 uur - verkleed is verplicht

Entree is gratis

Hardcore in It Koartling
Het nieuwe jaar wordt in It Koartling muzikaal ingeluid met een hardcorefestival op 28 januari a.s. Hardcore is een muziekstijl met duidelijke banden
met punk en metal. Kenmerken zijn de combinatie van metalriffs en maatschappijkritische teksten, die zeer gedreven wordt gebracht. In tegenstelling tot het ruige image van de muziek is de sfeer bij de concerten altijd erg
gemoedelijk. Op 28 januari zijn er 3 bands present:
All odds against mee, 50/50 en Remain.
All Odds Against Me
In de zomer van 1998 werd in Harlingen een
hardcoreband opgericht met de naam ‘Retaliate’.
Na een minder actieve periode i.v.m. andere werkzaamheden van de bandleden, werd in 2003 een
nieuwe start gemaakt onder een nieuwe naam:
All odds against me. De band heeft in 2003 een cd
uitgebracht en is op dit moment druk bezig met het
schrijven van nummers voor hun volgende cd. Ook
is er een videoclip opgenomen.
50/50
Deze band uit Heerenveen heeft enige bandwisselingen en stijlveranderingen ondergaan,
maar is sinds 2002 weer ‘back to the roots’. In
2003 brachten ze een cd uit. Liefhebbers van
melodische hardcore en punk (skatepunk)
komen bij deze band ruimschoots aan hun
trekken.
Remain
De muziek van deze uit Heerenveen afkomstige band wordt omschreven
als‘youth crew old school’. Eind vorig jaar brachten ze een demo uit.
Vrijdag 28 januari - hardcore in It Koartling, Schoolstraat 31 in Buitenpost.
De zaal gaat open om 20.00 uur. Entree € 3,=
Meer informatie: It Koartling - 0511 541214

Donkere maand(en)?
Buitenpost wordt geroerd
Door bericht en beeld meegevoerd
Inzameling voor Bulgarije en Roemenië
Sri Lanka, Zuid-Oost Azië en Armenië
Stoer gedrag op Bakkershoek tijdens de jaarwisseling
Brandweerlieden bij de kazerne terug: de ontgoocheling
Een nimmer goed te keuren verwerpelijke en laffe daad
Die niet alleen auto’s tevens “elkaar helpen” schaadt
Yoga proefles ontspanningscursus in het M.C.
Breng evenwicht in jezelf en doe stoïcijns eens mee
Aeikoer met Spreeuwduif en Buff leghorn een grootse show
De Friese Bondsmedaille voor fraaie Kwaker van hoog niveau
Januari 2005 start bij iedereen met een helpende hand
Ludieke acties brengen “echte “daden tot stand
Ons hoofd en hart met een specifiek Tsunami beeld
Beseft ons waarom het “eigenlijk” in het leven speelt.
PEVADKO

Wie herkent in deze somber ogende
Kerstman een bekende Buitenposter? Oplossingen naar:

info@vb-tweewielers.nl
Uit de goede inzendingen wordt
een dartbord verloot;
beschikbaar gesteld door V&B
Sport en Tweewielers!

LET OP:
UW MENING GEVRAAGD
Bij het Buvo-bestuur/leden heerst de vraag of een
koopavond op donderdag misschien passender is
voor Buitenpost dan de vrijdagavond.
Graag vragen wij u als consument en inwoner
van ons mooie dorp om uw mening.
* Ja.de koopavond moet naar de donderdag
* Nee de koopavond moet op vrijdag blijven
* Ik heb geen mening (maakt mij niets uit)
uw antwoord graag mailen naar buvo-buitenpost@zonnet.nl
of dit briefje met uw mening inleveren
bij één van de volgende adressen:V&B,
Hedera Bloemen, bakker Gouma, slager
v/d Bijl. Wij danken u hartelijk voor uw
medewerking.

Het buvo bestuur.
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 11 -

door Dirk R. Wildeboer

Een paard met heimwee
5 Augustus 1922 - Buitenpost - “Op de
paardemarkt te Buitenpost j.l. woensdag
waren aangevoerd 1019 paarden en 62
veulens. Het aantal spoorwagonladingen
met bestemming Holland en Duitschland, verleden jaar 52, was thans 22. De melkrijder S. Storm uit
Harkema-Opeinde verkocht op de paardemarkt aan een zekere
iemand uit Hardegarijp een paard. Des anderen morgens stond
het trouwe dier weer voor den staldeur van zijn oude meester”.
Een “onbevoegde” verlossing
28 October 1922 - Harkema-Opeinde - “Door de gemeentepolitie in
Achtkarspelen is tegen zekeren A.S. te Harkema-Opeinde procesverbaal opgemaakt voor een zeker niet dagelijks voorkomend feit.
Hij heeft namelijk verzuimd aangifte te doen van de geboorte van
een kind en heeft zich bovendien schuldig gemaakt aan onbevoegd
uitoefenen der verloskunde”.
Het lijk in de dobbe
1 Januari 1919 - Augustinusga - “Onderstaande geschiedenis
speelde zich af. ‘t Werd bedtijd. Na nog even gelucht te hebben,
begaven zij zich ter ruste: man en vrouw. Het slapen wilde evenwel niet vlotten. En hoort man dan niet juist alle mogelijke en
onmogelijke dingen? Maar wat was dat? Duidelijk hoorden beiden
een plof in het water van de dobbe vlak bij hun woning. Terstond
dachten beiden aan buurman, wien het tegenwoordig wel eens iets
mangelde. Zonder overleg sprongen beiden van bed en togen naar
buiten in nachtcostuum om als nog iets te redden, wat te redden
viel. Maar hélaas... te laat. Duidelijk zag men iets drijven, doch
geen enkel teken van leven. Voor men “hem” er uit trok, konden zij
zich dus eerst wel kleeden. Dus ging men naar binnen. Dit toneeltje was evenwel opgemerkt door surveilleerende politieagenten. Zij
konden zich evenwel niet begrijpen, wat het echtpaar in het nachtelijk donker naar den waterkant dreef. Hier gevraagd. De man,
niet weinig verbaasd daar op dat uur 2 werkelijke agenten tegenover zich te zien, gaf dezen heel openhartig een verhaal van hun
waarnemingen en vermoedens. Zoo trok men nu met z’n vieren
naar het water om den drenkeling op het droge te halen. Ja, ook
de agenten zagen iets drijven. Al spoedig had men “hem” te pakken
en toen “hij” goed en wel op den wal was gedeponeerd, bleek het
te zijn een oude... “boomstam”. De agenten dropen af en man en
vrouw gingen fluks ter bed om te droomen van hun verdronken
buurman, die rustig thuis sliep.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1949, die woonden in Buitenpost
9 januari: Hania, Pieter, 65 jaar, e.v. Koopmans, Rigtje.
18 januari: Westra, Pietje, 64 jaar, e.v. Bremer, Klaas.
3 februari: Roorda, Nicolaas Taekes, 84 jaar, e.v. Penninga, Anna.
7 februari: Veenstra, Aaltje, 79 jaar, wed. v. Elzinga, Douwe.
13 februari: de Boer, Gerrit, 88 jaar, wedn. v. Broersma, Roelofke
15 februari: Tjoelker, Lijkele, 64 jaar, landarbeider, wedn. v. van
der Veen, Antje
18 februari: de Haan, Fokje, 73 jaar, e.v. Tjoelker, Hijlke
18 februari: Terpstra, Jan, 40 jaar, slager, e.v. Plantinga, Johanna.
21 februari: de Haan, Jacobus, 81 jaar, wedn. v. Visser, Aukje.
26 februari: de Vries, Harmen, 70 jaar, wedn. v. de Leeuw,
Trijntje.

door Hans Hamers
Drukte van belang tijdens de stormdepressie
van vrijdag. “Maitiid”, heeft Piet Storein nog
gemeld in het Fryske Nijs fan 16.00 uur. Overal
actieve spinnen. In het laatste licht van vandaag
nog een merel gezien die zich al oefende in het
vinden van een vrouwtje. De lokbewegingen
spreken voor zichzelf. “Het moet er maar weer
eens van komen; eitjes leggen”, lijkt hij te denken. Het is januari, nota bene. De winter is in
volle gang! Nog eerder dan vorig jaar zijn op beschutte plaatsen de krokussen al aan het uitbotten. Bij ons staan de narcissen reeds in bloei.
In mijn wintertuin is de bananenboom al aan
een voorjaarsblad bezig; genoeg lumen in de
zonneschijn dus. Er lijkt wel geen pijl op te
trekken…boerenkool eten met de zon op half
zeven. Hoe kan een mens gewone stukjes
schrijven over planten en andere groei en bloei
fenomenen wanneer de winter veranderd in de
lente terwijl je staat te kijken naar de kurkjes
aan de bomen, die normaal de tak beschermen
tegen de vrieskou. Er is zelfs geen kunst meer
aan een Nieuwjaarsduik op 1 januari. Gewoon
wat zwemmen in warm water. De nieuwe Districtscommissaris van de Stichting Vogel Onder-

zoek Fryslân vertelde gisteren dat hij het zeker
wist: “Er groeien binnenkort palmbomen op de
Voorstraat in Buitenpost”. Tja, deze man heeft
natuurlijk ook alleen maar verstand van vogels.
Dan krijg je zulke opmerkingen. Een beetje gelijk heeft hij misschien wel. Ik heb namelijk in
ons dorp een boom gezien die het blad heeft behouden; een wilg. Dat is erg uitzonderlijk, want
het blad van deze wilgensoort valt zeker af wanneer de temperatuur – gemiddeld - onder 10°
C is gekomen. Deze boom, waarvan de schors
en de bast geneeskrachtig zijn lijkt te bewijzen
dat hij zichzelf gezond kan houden, ondanks
de winter. Verder heb ik een Taxus gezien (ook
een boom met geneeskrachtige kwaliteiten,
vooral bij kanker, als Taxol) die juist zijn naalden
heeft verloren, iets wat beslist niet zou moeten
plaatsvinden bij deze boom. Een raar gezicht:
afgevallen Taxusnaalden, rustend op bloeiende
narcissen. En wij maar denken dat Piet (Paulusma) Storijn het altijd mis heeft. Dat is dus
achterhaald. Hij kan er gewoon niets aan doen.
Hij heeft wel gelijk, maar het weer niet. Tot de
volgende keer over Berberkrûd.

BeterBand aan de Margrietstraat
Gerard van der Wal, 19 jaar, en Albert Hoof, 20
jaar, zijn waarschijnlijk de jongste ondernemers
van ons dorp. Met hun onlangs opgerichte bedrijf
Beterband, proberen zij de mensen in Buitenpost en omgeving te voorzien van een velgen en
banden voor de auto. Over twee weken zijn de
beiden klaar met hun stages, daarna kunnen zij
zich volop richten op hun zaak. Tijdens de stages
moet er overdag ook hard gewerkt worden, maar
als ze over twee weken weer in de schoolbanken
zitten, kunnen ze weten ze “overdag uitrusten en
’s avonds nog heel wat werk voor hun klanten
verrichten”.
Startplaats
Het idee voor het bedrijf is gezamenlijk gegroeid.
Ze kenden elkaar al als klasgenoten op de Havo.
Albert koos daarna voor de NHL-werktuigbouwkunde. Maar na korte tijd verflauwde de interesse
en zocht hij een opleiding waar hij meer met zijn
handen bezig kon zijn. Zodoende volgen beiden
nu dezelfde opleiding. Gerard heeft al eerder bij
een bandenbedrijf gewerkt en kreeg daar het idee
dat het beter, sneller en goedkoper zou kunnen.
Een eigen stek was snel gevonden. De vader van
Gerard beschikte over een ruime loods, waar gelijk gestart kon worden. Met een brug en speciale
apparatuur voor het monteren van banden was
de werkplaats gereed. Inmiddels ligt er een ruime
voorraad nieuwe en gebruikte banden in diverse
maten en merken. Daarnaast is de voorraad onlangs uitgebreid met een scala aan stalen en aluminium velgen. Dat een bedrijf runnen niet gelijk
klaar is, is ondertussen ondervonden. Er moet
van alles geregeld worden om goed te starten.
Gelukkig hebben ze hierbij hulp van ouders en
vrienden en buren gekregen. Het krijgen van bekendheid is nu volgend punt van orde. De laatste
hand wordt gelegd aan een groot reclamebord op
een kar die straks langs een doorgaande route
wordt gezet.

Gerard: “Het was mij bij stages al opgevallen
dat de meeste klanten pas laat in de middag
kwamen. Door het bedrijf ’s avonds en zaterdags
te openen, kunnen we deze groep klanten goed
bedienen. Vooral willen we een goede service verlenen. En de banden kunnen daarnaast kosteloos
bij Beter Band gecheckt worden.” Dit checken is
voor de autorijder een goed uitgangspunt om in
een vroeg stadium te weten of de banden aan
vervanging toe zijn. Hierbij moet men denken
aan bijvoorbeeld schuin afgesleten banden, builen en inwendige draadbreuken door hardhandige
aanraking van de band met de stoep. Dit kan een
klapband tot gevolg hebben. Wat veel eigenaren
niet weten is dat de minimum profielmaat 1.6
mm is, maar voor een goede waterafvoer onder
de band het raadzaam is om banden onder de 3
mm al te vervangen. Ook de politie controleert en
bekeurd op gladde banden. Een bekeuring voor
het rijden met een gladde band kost € 65.00, en
zijn alle banden onder het wettelijk minimum dan
kan de politie een bekeuring geven tot € 255.00.
Zonde van het geld vindt Gerard: “wij vinden dat
niet nodig en adviseren de klanten dan ook goed
op de profieldiepte te letten. Zeker ook uw eigen
veiligheid is in het geding als u met gladde banden rijdt.”

Speciale service
Albert en Gerard willen op zoveel mogelijk punten verschillen van andere bandenleveranciers.

De BUVO-activiteitencommissie

Weinig in het Oost van Buitenpost, afgebroken in mei 1954, het laatst
bewoond door het echtpaar Harm Tamminga en Tjitske Lollinga. Het
huis was destijds genummerd Buitenpost 23A en in eigendom van W.
Westra, aldaar. Tamminga was aanvankelijk melkrijder op de toenmalige
zuivelfabriek te Lutjepost. Door een infectie aan zijn linkerhand werd deze
nagenoeg onbruikbaar en moest hij op andere wijze aan de kost zien te
komen. Hij ging “in de handel”. Met zijn hondenkar, bespannen met drie
woeste honden, waarvan de beide buitenste voortdurend met elkaar in
gevecht waren, reisde hij in Buitenpost en omgeving af op zoek naar oud
ijzer, lompen, beenderen en zo voort. Harm Tamminga stierf op 86-jarige
leeftijd. (Foto uit: gemeente-archief).

Drie jaar geleden is er binnen
de BUVO een activiteitencommissie opgericht. En sindsdien
is het winkelen rond feestdagen
in het dorp een stuk aangenamer en aantrekkelijker voor
het publiek. Elke feestdag is
voor de commissie aanleiding
om er een klein feestje van
te maken of er een actie aan
te verbinden. “We krijgen erg
leuke reacties op onze acties”,
vertelt Anje van der Veen die lid
is van de activiteitencommissie.
“En daar gaat het ons ook om.
We willen het winkelend publiek

van buiten Buitenpost aantrekken en laten zien ons dorp ook
wat te bieden heeft.”
Of het nou gaat om dierendag,
Sint Maarten, de feestweek,
of de feestdagen in december,
overal is wat voor bedacht. De
eerstkomende actie is rond 14
februari: Valentijnsdag. Van der
Veen: “Mensen krijgen bonnen
bij hun aankopen waarop ze
kunnen aangeven waarom ze
hun geliefde mee uit eten willen
nemen. De grappigste en leukste 6 winnen een etentje.” Ook

de vaders en moeders van Buitenpost worden niet vergeten.
Rond moederdag worden 400
rozen uitgedeeld aan moeders
en oma’s. De mannen krijgen
voor vaderdag geurtjes, of timmermanspotloden of rolmaten.
“Als de sfeer goed is tijdens het
winkelen, dan komen mensen
weer terug. Zo niet, dan heb je
in ieder geval een hoop gezelligheid in het dorp”, meent Anje.

De Blauwe envelop…
Uw Belastingaangifte…
Onze deskundigheid
Bel voor een afspraak of loop even binnen
Verzorging van:
Administraties
Jaarrekeningen
Salarisadministratie
Fiscale werkzaamheden
Financiële analyses
Aangifte van:
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Loonbelasting
Omzetbelasting
Van links naar rechts:
mr. F. Bosma (Fiscad Advisering & Begeleiding),
A. de Boer, E. Terpstra en R. Wijma
(ATB administratie- & adviesburo)

Ondersteuning:
Start van de onderneming
Overname bedrijf

ATB administratie- & adviesburo werkt nauw samen met Fiscad advisering
& begeleiding. Deze samenwerking is de basis voor een deskundige
dienstverlening op een zeer breed terrein tegen een betaalbare prijs.

