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’Vertel ’t maar’:
Leven als een
viking in 2005
"De Mienskip’
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Planschade

Kort geleden beklaagde het gemeentebestuur zich in een persbericht over het steeds toenemende aantal planschade-aanvragen. Het uitvoeren van een
bestemmingsplannen
brengt
steeds vaker met zich mee dat
er financieel compensatie gevraagd wordt door omwonenden. Meestal met de reden dat
het een waardedaling of genotsverlies van de eigen woning tot
gevolg zal hebben. Ook andersoortige plannen, bijvoorbeeld
de aanleg van een speelveld,
skatebaan of nieuwe verkeersvoorziening, worden niet langer
als vanzelfsprekend in de eigen
omgeving geaccepteerd. Vaak
met dezelfde argumenten. ‘De
mondige burger’ is een verschijnsel dat de laatste decennia de plannen van overheden
met steeds grotere regelmaat
doorkruist. Terecht bewaakt
een ieder zijn rechten. En benut
deze alle rechtmatige middelen, tot aan de rechter toe, om
zijn belangen te verdedigen.
Tegelijkertijd is de noodkreet
van de gemeente een duidelijk
signaal. Ruimte wordt steeds
kostbaarder en moet steeds
meer gedeeld worden. Het is
een vitaal gemeenschapsbelang
dat dat delen maatschappelijk
en financieel haalbaar blijft.
Het is aan de kunde en wijsheid
van een rechter om te bepalen
waar het gemeenschapsbelang
te veel hinder ondervindt van
eigenbelang. Wij maken ons
er alleen maar zorgen over. En
gaan u erover informeren.

Voor de leeuwen...

Spannend was het wel, maar leuk nog meer. De jubilerende openbare basisschool ‘de
Mienskip’ gaf op woensdag 19 oktober een speciaal optreden in
‘de Houtmoune’ waarin al haar leerlingen een circusgezelschap speelde.
Lees ook het artikel op pagina 20.

Van de bestuurstafel
Verslag van de bestuursvergadering Plaatselijk Belang van 12-10-2005
Als eerst heette de voorzitter ons van harte
welkom. In het bijzonder mevrouw A. Lammerts, die ons deze avond over ROCOV zou
vertellen. Met de gezondheid van ons bestuurslid Sytse Harders gaat het nog niet zo
goed. Vanwege wat complicaties moest hij
afgelopen week naar de cardioloog, wat de
nodige spanning weer oplevert. Wij hopen
samen met hem en zijn vrouw op goede
berichten. Sytse, veel sterkte vanuit het
bestuur gewenst.
Na de mededelingen was het woord aan
mevrouw Lammerts. Zij is bestuurslid van
ROCOV, wat staat voor Regionaal Overleg
Consumenten Openbaar Vervoer. Reden
voor haar aanwezigheid was om ons bekend
te maken met hun bestaan maar ook de
plannen om de sneltrein in de toekomst niet
meer te laten stoppen in Buitenpost. Het bestuur van ROCOV bestaat uit leden van de
Vereniging Kleine Dorpen, vier vrouwenorganisaties (plattelandsvrouwen), openbaar
vervoersreizigersorganisatie Rover, andere
reizigersorganisaties en gehandicaptenzorgorganisaties. Zij geven advies aan bijvoorbeeld Arriva en NoordNed maar hebben ook
regelmatig overleg met de Provinsje Fryslan.
Het was een uurtje met veel informatie, en
we hopen in de toekomst, wanneer dit nodig
blijkt, nuttig te kunnen samenwerken.
De voorzitter bedankte mevrouw Lammerts,
waarna de vergadering werd voortgezet.
Aansluitend werd onmiddellijk besloten dat
wij als bestuur van Plaatselijk Belang de
provincie een brief schrijven waarin wij nadrukkelijk pleiten voor het handhaven van

de stopplaats Buitenpost voor de sneltrein.
Het is in onze ogen erg belangrijk en niet
alleen voor Buitenpost, maar voor de wijde
omgeving.
Bij de binnengekomen stukken was er een
uitnodiging voor de opening van het Steunpunt Haersmahiem en een uitnodiging van
de gemeente Achtkarspelen in verband
met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Naar beide bijeenkomsten werd een
bestuurslid afgevaardigd. Ook was er een
schrijven van landbouworganisatie LTO binnengekomen waarin mogelijk toenemend
landbouwverkeer door het dorp, versterkt
door de nieuw aan te leggen rondwegoost, onder onze aandacht werd gebracht.
Wij zullen de gemeente een brief met onze
zorgen dit onderwerp sturen.
De amateur-tuindersvereniging van de
Swadde-Ikker vroeg om een bijdrage uit
het Leefbaarheidsfonds. Deze werd echter
binnen de voorwaarden die hiervoor worden
gehanteerd niet gehonoreerd. Het blijft voor
PBB, als beheerder van het Leefbaarheidsfonds, dikwijls moeilijk om bij de diverse
aanvragen te bepalen welke wel en niet in
aanmerking komen voor een bijdrage, en
dan nog in welke grootte. Als richtlijn hanteren wij meestal de overweging dat het toegekende geld op directe of indirecte wijze
ten goede komt aan het hele dorp. Daarnaast gaat onze sterke voorkeur uit naar
aanvragen die investeren in de toekomst.
Een jubileum, als moment waarop op zoveel
jaren bestaan wordt teruggekeken of gevierd, valt dus meestal niet in de prijzen.

In november is er een overlegavond in It
Koartling met jongerenwerkers van welzijnsorganisatie ‘Het Achtkant’, gemeente,
politie, middenstandsorganisatie BUVO en
anderen over overlast door jongeren in ons
dorp. Hierbij zal ook een afgevaardigde van
Plaatselijk Belang aanwezig zal zijn.
Ook werd nog verslag gedaan van een informatieavond in oktober in Kootstertille van
de Federatie Plaatselijke Belangen. Gedeputeerde Andriessen van de Provinsje Fryslan
was daar de speciale gast. De boodschap
van deze avond was dat er in zowel kleine
als de grote dorpen heel wat meer mogelijk
is dan men doorgaans denkt.
Ook mogen wij als gemeentelijke Plaatselijk
Belangen de vervallen wandel- en fietsroutes invullen op een kaart. Dan wordt
bekeken of het mogelijk is deze paden weer
begaanbaar te maken en te heropenen.
Mocht u nog een route weten, laat het ons
zo spoedig mogelijk weten.
Bij de gemeentelijke stukken werd gemeld
dat het er nu toch op lijkt dat er activiteit
in Nijenstein komt. Investeerder Lourens uit
Leeuwarden gaat, als alles volgens plan verloopt, een Grand Café in het pand vestigen.
Na deze toch wat langere vergadering dan
we gewend zijn werd de vergadering besloten.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang,
Maaike Dotinga-van der Veen.

Deze maand in ‘Buitenposters’: dominee van Helden
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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

Model

bj.

km.stand

prijs Euro

Escort 1600 Bus. Ed. Cool Wagon
‘98
Fiesta 1250 Centennial 3drs 70pk
‘03
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk
‘02
Fiesta 1300 8V Ambiente 3drs
‘04
Fiesta 1300 8V Ambiente 5drs
‘04
Fiesta 1400 16V Futura 5drs
‘05
Fiesta 1400 Trend 5drs
‘04
Focus 1600 Centennial 5drs 100pk
‘03
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk
‘03
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk
‘02
Focus 1600 Collection 5drs 100pk
‘03
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
‘99
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
‘00
Focus Ambiente 5drs 1.6 16V
‘ 04
Focus Ambiente Wagon 1.6 16V
‘04
Focus C-Max Futura 1.6
‘05
Focus Futura 5drs 1.6 16V
‘04
Focus NT First Edition 3drs 1.6
‘ 04
Focus NT First Edition 5drs 1.6
‘05
Galaxy 2000 8V Cool Ed. 115pk
‘04
Ka 1300 Style
‘05
Ka 1300 Centennial 60pk
‘03
Mazda Demio
‘99
Mazda Premacy 1.8 5drs
‘02
Mondeo 2000 16V FirstEd 5drs 145pk
‘03
Mondeo 2000 Cool Ed. 4drs Tddi 90pk
‘01
Auto van de week
Mazda Tribute 4x4 Touring 2.0
‘01

116000
30000
30000
31369
28548
11484
17563
55000
34000
52000
40000
105000
100000
30312
36379
22685
43842
14309
4300
39163
7143
23000
64500
42000
33000
105000

5950,00
10950,00
7750,00
11450,00
10850,00
14950,00
13950,00
14950,00
14950,00
12950,00
14950,00
8950,00
9950,00
15450,00
16950,00
21950,00
16950,00
18950,00
20950,00
23950,00
8950,00
6750,00
6450,00
16250,00
21950,00
11950,00

65000

17950,00
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Al Gelezen

De prijzen van bouwkavels gaat in
Achtkarspelen flink omhoog. De prijs voor
het plan Munewyk blijft overigens gehandhaafd op 45 euro per vierkante meter.
 Het echtpaar Postma heeft hun 60-jarig
huwelijksjubileum gevierd.
 Achtkarspelen heeft weer bladkorven in
de dorpen geplaatst. In Buitenpost staan
ze in de Schoolstraat, Molenstraat, Kuipersweg, de Ring en op de Bernhardlaan
 In de sneltreinen tussen Groningen en
Leeuwarden kan vanaf 17 oktober weer
een kopje koffie gedronken worden. Arriva-NoordNed komt hiermee tegemoet
aan de wens van veel reizigers. De prijs
van een beker koffie, thee of cappuccino
bedraagt 1 euro.
 Binnenkort zullen de Eringalaan en
de Parklaan worden gereconstrueerd.
De slechte onderhoudsstaat van het
riool maakt vervanging en herbestrating
noodzakelijk.
 Poiesz supermarkt aan de Voorstraat
vierde afgelopen maand haar 25-jarig
bestaan in ons dorp.
 Kinderopvang Bommelstein is heropend.
Het werd de afgelopen maanden grondig
gerenoveerd en uitgebreid.
 Enitor Buitenpost huldigde 5 jubilarissen die 25 jaar in dienst waren. Uit
Buitenpost waren dat: Klaas Dupon,
Jurjen Vaatstra en Jacob Spoelstra.
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krant en is dienaangaande aan te
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Oplage:

2500 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@ilse.nl
Kopij graag getypt of op diskette
aanleveren, en niet langer dan ongeveer 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
en 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 21 november 2005.
De volgende editie verschijnt
in week 48.

Dorcas voedselactie voor Oost-Europa

Nieuwe leden PBB

Dit jaar wordt voor de tiende keer de Dorcas Voedselactie gehouden. In ons land
kunnen wij het ons bijna niet voorstellen
wat honger is, hoewel het op economisch gebied slechter gaat dan
een paar jaar geleden. In Oost Europa is de situatie heel anders. Veel
mensen, met name ouderen en grote gezinnen hebben moeite om hun
hoofd boven water te houden. De enorme inflatie zorgt ervoor dat velen
ver onder de armoedegrens leven. Ouderen die hun leven hard hebben
gewerkt voor een pensioentje, hebben ervaren dat hun opgebouwde
pensioentje bijna niets meer waard is. Zij zijn volledig afhankelijk van de
steun van familie, vrienden of van de kerk. Vaders die hard werken tegen
een zeer laag salaris, weten vaak niet waar ze het eten voor hun gezin
vandaan moeten halen.

D. Ploeg, H. De Withstraat 48; H. Timmer, Schoolstraat
1; W.R. Bruining, Gagel 4; G. Bakker-Wiersma, De
Wiek 20; Van der Bij, De Wiek 34; C.J. Mosterman, De
Wiek 36; J. Tillema, De Wiek 21; Ouro-Agoro, De Wiek 23; W. Frenkel,
De Wiek 25; J.S. Lap, De Vang 27; J. Beerda, De Vang 4; J. Kremer,
De Vang 33; H.J. Bergervoet, Molenstraat 27; K. Kooistra, Molenstraat
32; T. Bos-Mosselman, Molenstraat 34; H. Bergsma, Molenstraat 44;
W. Dijkstra, Halbertsmastraat 30; H. v.d. Meer, Halbertsmastraat 32;
P. van der Bij, Halbertsmastraat 50; A. v.d. Zaag, S. Kloostermanstraat
2; T.E. Allersma, S. Kloostermanstraat 4; P. Faber, S. Kloostermanstraat 8; Y.P. de Boer, S. Kloostermanstraat 10; J. Veenstra, S.
Kloostermanstraat 16; G. v. Oosten-Wiersma, S. Kloostermanstraat
5; P. Kloosterman, S. Kloostermanstraat 7; G.S. Bouma, S. Kloostermanstraat 11; W. Tabak, S. Kloostermanstraat 13; J. de Meer, S.
Kloostermanstraat 15; G.W. Dam, S. Kloostermanstraat 17; J. Bouwhuis, S. Kloostermanstraat 19; J. van der Veen, S. Kloostermanstraat
23; L. Kloostra, Stationsstraat 13.
Nieuwe leden Vanaf 1 januari 2006
J. Spoelstra, De Wiek 11; W. Meyer, De Wiek 19; G. Postma, Poelruit 26; H. Poortinga-van Beets, Mejontsmastraat 4A; Dj. Cornelissen, Mejontsmastraat 6; J.G. Voersma, Mejontsmastraat 13; C. Hut,
Halbertsmastraat 34.

Tijdens de Nationale Voedselactie 2005, die in de eerst week van november wordt gehouden, wordt er daarom weer voedsel ingezameld voor
de allerarmsten in Oost Europa, zoals in Rusland, Albanië, Roemenie,
Oekraïne en Moldavië. Van de volgende producten worden voedselpakketten gemaakt: 3 pakjes droge soep, 1 pakje cacao, 1 pak droge
kruidenmix (rijst, pasta, macaroni), 2 pakken suiker a 1 kg 1 pak / doos
Brinta (ontbijt), 2 doosjes (vruchten)thee, 1 pak Liga (geen Milkbreak), 3
pakken macaroni (of andere pasta), 1 pak theebiscuit, 1 pot jam, 1 fles
(plastic of blik) limonadesiroop, 1 pakje kaarsen (2 a 3 stuks), 2 plastic
flessen zonnebloemolie a 1 liter, 2 tandenborstels, 1 blik groenten a 800
gram, 1 tube tandpasta en 2 kg gebroken rijst.
Wilt u deze mensen ook helpen dan kunt u bovengenoemde producten
brengen bij een van onderstaande personen: T. Coehoorn, Kruirad 41,
tel 543001, J. Slofstra, Kranswier 1, tel 541226, J. Kampen, de Zeilen
42, tel. 543667, E. Sijtzema, Parcours 40, tel 542053 en K. Tabak, de
Hoefslag 30, tel. 542570. Kunt u de producten niet brengen, dan kunt
een van deze mensen bellen, dan worden de producten bij u opgehaald.
Helpt u mee??
SOW diaconie Buitenpost PKN; gemeente i.w

Het Behouden Huis
Op 21 oktober trad het circus Witova op in
sporthal ‘de Houtmûne’. De kinderen van alle
basisscholen hier ter plaatse hebben kunnen
genieten van een schitterend programma. Er
waren twee voorstellingen - ’s morgens voor
de onderbouw, ’s middags voor de onderbouw. Het werd een groot
succes in ‘de Houtmûne’. Clown Carlo en miss Dini kregen de volledige
aandacht van de kinderen: ze raakten als betoverd door de circuswereld
vol clownerie en muziek. Met bewondering keken ze naar de kunstjes
van de geitjes, de wip-wappende witte duiven, de grote alpaca die voor
zijn publiek knielde. Muisstil werd het toen artiest Sander drie grote cobraslangen uit zijn kist haalde. Gelukkig kon hij zo goed met ze omgaan, dat
er juffen uit de zaal in de piste durfden komen, waar Sander hen een slang
om de hals hing. Later bleek Sander ook jongleur te zijn met brandende
fakkels. Twee van de scholen hadden van tevoren ruimschoots aandacht
besteed aan ‘het circus’. Zelfs waren er circusvoorstellingen gegeven
door de kinderen zelf in de week voorafgaande aan het optreden
van Witova. De kracht van Witova ligt niet alleen in het professionele
optreden van de artiesten, maar ook in het grote vermogen contact te
maken met hun publiek (zie De Foto op pagina 7). Voor het Behouden
Huis was het een evenement dat àlle kinderen van Buitenpost (met hun
begeleiders) aanwezig konden zijn.
Op woensdag 2 november gaat in het Behouden huis een serie van 8
tekenlessen van start onder leiding van Evert Meilink., tijd: 19.30 – 22.00
uur, kosten: € 120,- excl. papier. Tekenmateriaal als potlood of houtskool
zelf meenemen. Maximaal kunnen 6 personen deelnemen. Opgave of
vragen bij Evert Meilink, evertmeilink@wanadoo.nl, tel. 0511 – 543511
of 06-25443346

dinsdag 22 november

Hylke Speerstra in bibliotheek Buitenpost
Hylke Speerstra, bekend van zijn boeken zoals “it wrede paradys”, “neaken
en bleat foar de dokter” en “op redens oer”. Komt dinsdag
22 november verhalen vertellen over en uit zijn nieuwe
boek dat in 2006 zal verschijnen. Speerstra schrijft niet
alleen mooie boeken, hij kan ook prachtig verhalen vertellen. Deze avond zal het gaan over het veranderende
boerenleven in deze provincie. Zelf heeft de schrijver het
onderwerp van zijn lezing ook wel eens aangeduid als
“de teloorgang van de friese boerencultuur” Wie graag
wil weten hoe speerstra hier over denkt moet deze avond
niet missen!
De avond begint om 19.45, De toegang is € 2,50. Graag even aanmelden:
tel. 0511-541558, Email: obbuitenpost@biblionet.nl

Promotie oud-dorpsgenote Van der Heide
Op maandag 10 oktober promoveerde onze vroegere dorpsgenote Jolanda van der Heide aan de RijksUniversiteit Groningen tot doctor in de medische wetenschappen. Het proefschrift dat ze in het openbaar verdedigde
had als titel ‘Postural control in children with cerebral Palsy during reaching’
(houdingsregulatie bij kinderen met spasticiteit tijdens een reiktaak). Jolanda Catharina van der Heide is 29 november 1969 geboren in Buitenpost.
Na het diploma atheneum aan het Lauwerscollege te hebben behaald
studeerde ze aan de academie voor fysiotherapie in Leeuwarden. Hierna
volgde de studie in bewegingswetenschappen aan de RU in Groningen.
Thans dus bekroond met een doctoraat. Ook namens Plaatselijk Belang
van harte gelukgewenst. Jolanda woont met haar echtgenoot en zoontje
Shervin in Groningen.

Alle nieuwe leden onze dank en van harte welkom!

Adverteren in dit blad: goed voor ons en voor u
Opnieuw kunnen we ons blad in 20 bladzijden, u aanbieden. Dat
dit met regelmaat mogelijk is, beschouwen we als een complimentje aan onszelf. Het in eigen beheer uitgeven van een dorpsblad
(maar 2500 exemplaren!), is een klus die elke maand niet zonder
hoofdbreken is. Een blad in drukkwaliteit dorpsbreed verspreiden
heeft een financieel plaatje dat sterk bepaald wordt door de advertentie-inkomsten. Dat wij in de loop van de afgelopen zes jaren
voortdurend hebben mogen rekenen op onze eigen middenstand en
bedrijven, motiveert sterk.
Het mes snijdt gelukkig aan twee kanten. De lezer en adverteerder
profiteert er van. En het geeft ons de armslag om uitgebreid te informeren en illustraties de ruimte te geven waardoor ze beter uitkomen. Dat het blad steeds meer een eigen plekje heeft gekregen in
de plaatselijke media blijkt ook wel uit het feit dat, in plaats van dat
we voortdurend de adverteerder moeten vinden, deze steeds meer
naar ons toekomt. We hopen dat dit in de toekomst blijft gebeuren.
Als redactie hebben we nog steeds genoeg ideeën en plannen die we
graag in dit blad zouden willen vormgeven.
Niet alleen bedrijven en middenstand kunnen overigens een plek
krijgen op onze advertentie-pagina’s. Wij bieden ook particulieren,
tegen bijzonder tarief, ruimte om (niet commercieel) zaken aan te
bieden - van fiets tot woning, of huurcaravan tot oppas. Informeer
bij onze advertentie-medewerker Jellie Nijboer naar de mogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat de advertentie op deze bladzijden bij
iedere dorpsgenoot door de bus glijdt.

Teaterkollektyf Griene Sjippe
Tsjinwurdich moat alles hurd, de minsken
ha nearne gjin tiid mear foar en binne altiten
ûnderweis; it libben giet as in sneltrein oan
ús foarby. It is dan ek heech tiid om dizze
trein stopje te litten en om yn alle gefallen ien jûn rêst te nimmen. Soks
kin op in bjusterbaarlike wize mei de produksje Flits Flats fan it teaterkollektyf Griene Sjippe. Flits Flats is in jûnfoljend programma skreaun
troch ferskate skriuwers út Fryslân mei werkenbere sketsen, situaasjes
en moaie lieten út ús deistich en foaral hastich bestean. Hja noegje it
publyk dan ek út om der noflik foar sitten te gean, de fuotten langút, it gat
ûnderút, de holle justjes skeef efteroer fanwege de man foar jo dy’t krekt
grutter is as jo sels en dan …… Flits Flats: It ferhaal fan de toiletjuffer, de
pitspoes, “de schone schijn”, de flie, trije yn in sel en de prachtige lieten
oer roke, Blesinka, alwer
trije yn in sel en noch
folle mear. Alle reden om
nei “The Point” te kommen foar in noflik jûntsje
út. Griene Sjippe winsket
harren publyk in noflike
en ûntspannen jûn ta
mei in soad koartswyl en
emoasje …. en dat docht
“Stichting Maskelyn” fansels ek.
Sneon 5 novimber 2005
Oanfang: 20.30 oere /
Lokaasje: The Point
Foarferkeap:  7,50 (DA-Drogist Balsemien) / Oan’e seal:  8,50
Aginda:
Sneon 10 desimber: It Fjouwerspan bringt in oade oan selskip Tetman de
Vries; “The Point”, 20.30 oere.

Algemene Ledenvergadering IJsclub
Op woensdag 23 november houdt de IJsclub Buitenpost haar jaarlijkse
algemene ledenvergadering om 20.00 uur in ‘The Point’ aan de Voorstraat
54. Van harte welkom!
het bestuur

Zes gouden en twee zilveren plakken
voor slager Jan van der Bijl
Het is niets nieuws voor slager van der Bijl om regelmatig in de prijzen te vallen
met vleesproducten. Dat ook de maaltijdschotels die sinds jaar en dag in de vitrines van de slagerswinkel te koop zijn in die categorie vallen, is voor Van der Bijl
opnieuw een bevestiging “dat we goed bezig zijn”. Zes keer werd een schotel met
de eerste prijs beloond op de Noordelijke Slagers Manifestatie in Groningen. De
Zuurkool-Hawai, Hete Kip en Chili Con Carne kregen de maximale score toebedeeld door de jury van collega-vakgenoten. De Hachee met krieltjes, de Broccoli

Open dag 19 november Kadowinkel Op’e Stâl
Kadowinkel Op’e Stâl is gevestigd in een historische boerderij aan de Voorstraat 1, tegenover Woonexpo Kapenga. Op haar Open Dag presenteert ze
weer een groot aantal activiteiten:
High Tea verrassing
Op ‘e Stâl houdt tijdens haar Open Dag een High Tea party: diverse theeën
worden geserveerd met hartige en zoete verrassingen. En natuurlijk ontbreken
de accessoires rond de High Tea niet. U kunt genieten van antieke serviezen
en kleinmeubelen van Bric a Brac.
Eigenzinnige Sieraden
Leona Design maakt ter plekke tijdens de Open Dag sieraden van zachte,
kleurrijke stoffen. U kunt voelen en kijken en de sieraden uit proberen om te
ontdekken dat deze artistieke manier van sieraden maken bij U past. Op ‘e Stâl
presenteert ook zelf haar nieuwe wintercollectie van sieraden.
Verrassend bloemen decoreren
Pietie de Boer, winnaar van vele prijzen bij bloemschikwedstrijden, zal tijdens
de open dag laten zien hoe op fraaie wijze bloemen, takken, mos en bladeren
geschikt kunnen worden in vazen. Tijdens de demonstraties kunt U vragen stellen en handige tips krijgen.

en de Goulash stonden ook bovenaan op het erepodium, zij het met een puntje
minder. Daarnaast werden de eigengemaakte boerenkoolschotel en Beppe’s
snert beloond met een tweede plaats. Niettemin in de competitie met collegaslagers uit de wijde regio, ook een bijzondere prestatie. Bij de waardering van de
gerechten werd niet alleen gelet op de smaak, maar ook beoordeeld op creativiteit
en presentatie. De maaltijd-producten vormen tegenwoordig een steeds belangrijker wordend onderdeel van het assortiment. Sommige klanten hebben weinig
tijd of behoefte om zelf eten te koken en vertrouwen voor hun warme hap op de
kundigheid en kwaliteit van de slager. Voor Van der Bijl is het “een uitdaging om
zelf telkens met nieuwe en lekkere gerechten voor de dag te komen”. Dat de middenstander daarin voortdurend slaagt wordt nu, naast de complimenten die hij
daarover van klanten krijgt, bevestigd door deze medaille-regen.

Dagelijks open van
8.00 - 19.00 uur
nu ook zaterdagmiddags
geopend van
14.00 tot 20.00 uur

Bijzondere woondecoratie
Van oudsher heeft Op’e Stâl een assortiment handgemaakte woonaccessoires
en kleinmeubelen. Nieuw zijn bijvoorbeeld grote, gekleurde glazen vogels op
ijzeren voetstukken, kleurrijke vazen van Pot en Mand, kandelaren en kaarsen
en glazen, lampen in getinte winterkleuren.

De dag wordt muzikaal omlijst door muzikanten
van de Muziekschool De Wâldsang.
Op’e Stâl is op 19 november geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Voor informatie: Hennie Pilat-Duhoux,
tel. 0511 542502 of 06 50911443
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Ds Gert van Helden, gereformeerd predikant
Dominee Gert van Helden
werd (al weer 45 jaar geleden)
geboren in Bergschenhoek,
een klein dorpje vlak ten
noorden van Rotterdam. In die
tijd was het fijn om daar op te
groeien, want daar waren de
voordelen van de landelijke
omgeving en de mogelijkheden
van de grote stad. Nu is het er
helemaal volgebouwd en niet
meer zo fijn als toen.
Van Helden: “Mijn ouders waren
vrijgemaakt gereformeerd. Later
zijn ze synodaal gereformeerd
geworden. Mijn vader was zeer
betrokken bij de kerk, hij is
ook een tijdlang kerkenraadslid
geweest. Bij ons thuis werd
vaak over kerk, staat en
maatschappij gesproken. Daar
heb ik veel van geleerd. Toch
heeft dat niet mijn keuze om
theologie te studeren bepaald.
Ik ging na mijn middelbare
schooltijd in Delft studeren
– 2 jaar vliegtuigbouwkunde;
op mijn brommertje heen en
weer. Ik moest ermee stoppen.
Theologie trok mij uiteindelijk
veel meer. Van 1980 tot 1989
studeerde
ik
theologie
in
Kampen – ik had alle voordelen
van het invoeren van de twee
fasen-studie en zo kon ik lang
studeren. Dat was fantastisch in
Kampen, een kleine stad, toch
bruisend van leven, met veel
studenten.’
Hoe was de theologie-studie?
“In het eerste jaar snapte ik

daar ook mijn doctoraalscriptie
over geschreven. Miskotte legde
voor mij de Bijbel bloot. Zijn
boek was voor mij een hulp
bij het lezen van de Bijbel. Ik
leerde de eerste beginselen
van bijbels denken en spreken.
Bijbelse woorden hebben hun
eigen betekenis. Ik begon te
denken en me te verdiepen
in het werk van Miskotte. Hij
schrijft moeilijk, juist daarom
bleef ik ermee doorgaan, iets
wat afstoot, trekt ook aan. Via
hem raakte ik geïnteresseerd in
het Jodendom. Maar eerst kwam
Karl Barth. We hadden prachtig
college over deze schrijver.
Er gingen werelden voor mij
open, wat ik toen geleerd heb
ben ik nooit meer kwijtgeraakt.
Bij hem vond ik antwoord op
de vragen naar het waarom.
Waarom moeten mensen zoveel
lijden en waar is God dan? Barth
legt uit dat God bij de mensen
is. Hij staat naast je en neemt
het voor je op. Die zekerheid
heb ik me eigen gemaakt en
komt voor in mijn preken. Vaak
zeggen mensen dat ze niet
meer geloven, omdat ze geen
antwoord krijgen op de vraag
waarom er zoveel lijden is in de
wereld en God dat toelaat. Als
predikant kan ik laten zien, dat
de Bijbelse God een bondgenoot
is – juist voor mensen die in de
knel zitten. Ik geloof niet dat
God de ‘onbewogen beweger’
is, en er niet op uit is om ons
te laten lijden. Door boos te
zijn
en tegen Hem aan te

Wat is het dominee zijn?
‘Ik vind het een mooi vak. Het
is heel afwisselend, je bent met
verschillende dingen bezig. Niet
alleen preken maken, maar ook
mensen opzoeken en in kringen
en gespreksgroepen samen ontdekken wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Ik heb de vraag of ik
dominee wilde worden lang voor
me uitgeschoven. Ik liep stage
in het hartje van Rotterdam. Ik
moest de gemeente verkennen,
gesprekken voeren, catechese
doen. Ik beleefde het als een
vervreemdende ervaring: in een
gigantisch gebied met duizenden mensen een kerkelijke gemeente vinden – 2000 gemeenteleden, van wie 65% ouder
was dan 65 jaar. ‘Als dit is waar
wij naar toe gaan met de kerk,
wil ik er dan wel aan beginnen
om te proberen er iets van te
maken? Heeft dat toekomst?’,
dacht ik. Uiteindelijk besloot
ik toch dominee te worden. Na
lang zoeken, vonden we, helemaal verscholen bij de grens
in het prachtige Westerwolde:
Sellingen, een prachtige plek
om het vak te leren. Er woonden
aardige mensen. Na 8 jaar werd
dat Buitenpost. In de advertentie stond: ruim aandacht aan
vorming en toerusting en aan
de jeugd. Dat trok mij aan.’
Hebt u het hier naar uw zin?
‘Ja, ik heb het goed naar mijn
zin, ondanks de moeilijkheden die er ook zijn. Buitenpost
biedt een grote speelruimte,

met elkaar, ruimte scheppen om
verdraagzaamheid te oefenen.
Dat blijft mijn droom. Al breekt
het me soms bij de handen af.’
Hebt u nog tijd voor studie?
‘Voor studie heb ik te weinig
tijd. Daarom was het heerlijk
om vorig jaar in mijn studieverlof me bezig te houden met de
theologie van de Duitse theo-

“...in de relatie met elkaar mag je God vertegenwoordigen...”
niet waar ze het over hadden…
Alles waarvan ik altijd gedacht
had, dat het zó was, viel weg.
Ik leerde anders te denken
over wat voor mij zo belangrijk
was: kerk en geloof, God en
de Bijbel. Sommigen van de
nieuwkomers in Kampen vielen
van hun geloof door alles wat
ze daar hoorden, ik beschouwde
het als een heerlijke tijd met
nieuwe inzichten. Ik voelde me
als een vis in het water in het
overzichtelijke wereldje – er
werd veel gediscussieerd, velen
waren serieus geconcentreerd
op hun studie. Ik heb er veel
geleerd. Vooral leerde ik van
schrijvers die de grote lijnen
laten zien van filosofie en de
theologie. Ik hield van vragen
als: Wat is geloven eigenlijk?
Waar gaat dat over? Vragen
die het geloof en het denken
onderzoeken.
Het
boekje
‘Bijbels ABC’ van Miskotte was
voor mij een openbaring. Ik heb

(advertentie)

schoppen, krijg je geen contact
met Hem. God roept ons op
tot medemenselijkheid; het is
onze verantwoordelijkheid daar
gehoor aan te geven. Ik probeer
naar mensen om te zien, oor
te hebben voor wat anderen
te vertellen hebben, ruimte te
geven aan de ander, het niet
moeilijk te vinden de minste te
zijn”.’
Is een preek maken moeilijk?
‘Om een preek te kunnen
maken, heb je levenservaring
nodig. Je moet verhalen van
mensen kennen. Ik kom vaak
in aanraking met mensen voor
wie het leven op dat moment
donker is. In mijn preken wil
ik dan deze mensen antwoord
geven – hoop op perspectief.
Preken is in gesprek zijn met
mensen en God. Ik probeer
samen met mensen te zoeken
naar antwoorden.”

het is een gemeente met veel
mogelijkheden. Dat maakt dat
ik het hier naar de zin heb.
De diversiteit daagt mij uit om
veel verschillende kanten op te
denken. Een mens moet veel
kanten op willen kijken. Ik krijg
hier kans om me zelf verder te
ontwikkelen en nieuwe dingen
te doen. Ik heb hier een scherper beeld gekregen van wat een
‘gemeente-zijn’ is. De kerk zie ik
meer als een oefenplaats, in het
bijzonder van verdraagzaamheid. Niet voor niks noemde
men vroeger een kerkdienst
ook wel een godsdienstoefening. Praktisch betekent dat
voor mij dat je in de kerk ook
leert met de verschillen tussen
mensen om te gaan en elkaar
te verdragen. Dat is ook wat de
kerk zou kunnen bijdragen aan
de samenleving. Daarin moeten
we ook als verschillende mensen met elkaar samen leven.
De kerk kan een plek bieden
om verdraagzaamheid te leren.
Dat dat lang niet altijd lukt, heb
ik ook wel gemerkt. Ik ben er
ook veel onverdraagzaamheid
tegen gekomen. De waarheid
bestaat niet alleen uit woorden
– in de kerk is de Waarheid een
persoon. Geloven is niet iets wat
je moet aannemen, geloven is
vertrouwen hebben in Jezus, in
God, het is iets persoonlijks, het
heeft ook te maken met je levenservaring. Ik kan een ander
niet dwingen om te vertrouwen.
Het gaat over het aanvaarden
van verschillen, verzoening is
het hart van het evangelie. Overigens, soms is het ook moeilijk
mezelf te aanvaarden, met mijn
eigen fouten en tekortkomingen.
Mijn bijdrage als predikant zie ik
als: mensen in gesprek brengen

loog Marquardt. Hij maakte voor
mij duidelijk dat je na Auschwitz
niet zo makkelijk meer over God
kunt spreken. Ik ontdekte: de
kerk is niet onschuldig aan de
moord op de joden. In de hele
ontwikkeling van de theologie
en het denken daarover zit
een mechanisme dat de joden
tot slachtoffer heeft gemaakt.
De kerk heeft gedacht dat zij
in de plaats van het jodendom
is gekomen. Zij gaat voorbij
aan het verbond met de joden.
Marquardt wil als christelijk theoloog over God spreken, zó, dat
hij recht doet aan de jood die
leeft met dezelfde God, maar
dat op een andere manier.’ Marquardt leert mij om te gaan met
de verschillen in geloven. Voor
mij is de belangrijke vraag: kun
je je geloof zó uitdragen dat je
ruimte geeft aan het geloof van
de ander? Daar kan Marquardt
mij bij helpen. Hij leert voluit
christelijk te geloven en dat zo
zorgvuldig mogelijk te verwoorden en uit te dragen, zó, dat je
de ander ruimte geeft hetzelfde
te doen en na gaat denken over
een theologie van de hoop, in
plaats van een aantal zekerheden te koesteren. Marquardt
leerde mij dat je geen uitspraken moet doen over anderen,
als die niet allereerst ook voor
jezelf gelden. Zijn theologie is
een bijdrage aan het gesprek
tussen joden en christenen:
twee totaal verschillende manieren van geloven. Daarom
vind ik hem inspirerend. Hij is
gericht op communicatie tussen gelovigen. Hij is in staat
om bijbelteksten verrassend
uit te leggen. Hij poetst je bril
schoon, zodat je leert inzien
hoe je onbewust (traditioneel)

rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: Harrie Slagter/redactie

anti-joods denkt.’
Wat is anti-semitisme?
Anti-semitisme is verzet tegen
de vreemde ander. Ander in
ons midden. God komt in de
gestalte van de vreemde Ander
op mij af. Ik moet zijn hulp aanvaarden, als ik wil overleven.
Wat ik als boodschap vanuit
het evangelie hoor, is: wij kunnen als christenen niet in God
geloven zonder de jood Jezus.
In de kerkgemeenschap kun je
niet zonder de ander, die anders
leest, anders hoort. Je hebt de
ander nodig om werkelijk mens
te zijn. In onze tijd zien we het
individu als volledig mens, maar
in de Bijbel hoor ik: je bent iemand als je samenleeft, in de
relatie met elkaar mag je God
vertegenwoordigen. Ik probeer
in leerhuizen, leergesprekken en
preken de vreemde Ander binnen te laten. Hij komt ook storend binnen, Hij breekt mijn wereld open. ‘De mens is geneigd
tot alle kwaad’, betekent eigenlijk: hij wil het zonder de ander,
zonder God; hij wil baas zijn in
zijn eigen koninkrijkje. God is
het Woord, zijn stem breekt in,
roept. De stem van God hoor ik
in de Bijbel en via mensen. Wij
proberen antwoord te geven,
ook met ons gebed. Bidden is
reageren op wat God gezegd
heeft. God is het gesprek met
ons allang begonnen.’

(advertentie)
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Puzzelrol
voor 300 - 1500 stukjes

 14,99

Enitor is pionier op het gebied van specialistische
kunststof profielen. Meer dan 65 jaar ervaring en
know-how, inventiviteit en praktisch toegepast
marktpartnership staan garant voor een reputatie in binnen- en buitenland.
Enitor ontwikkelt en produceert kunststof
(half)fabrikaten voor vele takken van industrie,
volgens de meest complexe specificaties en met
de kleinste toleranties door middel van extrusie,
co-extrusie en tri-extrusie.
Enitor is onderdeel van de Engelse multinational
Filtrona PLC en is een groeiend bedrijf met op dit
moment ca. 200 medewerkers.

DA vierde 4e lustrum

Zaterdag 1 oktober was het een drukte van belang voor DA drogist Balsemien.
Deze vierde het feit dat op deze dag het bedrijf 20 jaar gerund werd door Jikkemien Nijboer. Een winkel die met de tijd is meegegaan en flink is gegroeid.
Op en top drogist
Na de MAVO kwam Jikkemien via kennissen te werken bij Kramer verf en behang
waar ook drogisterij artikelen verkocht werden. Na 6 jaar bij Kramer gewerkt te
hebben, gaf deze aan te willen stoppen met de winkel en werd op 1 oktober 1985
de winkel overgenomen door Jikkemien. De zaken gingen goed en al snel werd
de winkel te klein en werd er een pand aan de Kerkstraat betrokken. Hier bleven
alleen de drogisterij artikelen over. Dit was en is voor Buitenpost een uitzonderlijke markt, die gestaag bleef groeien. Vandaar dat het huidige pand aan het
Nijensteinplein in 1998 werd betrokken. Jikkemien: “Toen ik in 1985 begon was
dat voor die tijd wel een grote stap, maar nog te overzien. Voor een beginner is
dat nu bijna onmogelijk. Het is een kwestie van opbouwen geweest, ik heb door
de jaren heen geïnvesteerd om maar te kunnen blijven groeien. Dit heb ik met
name te danken aan mijn klanten. Er zijn er die speciaal voor mijn advies hier
komen. Zo zijn er klanten uit Burgum, die hier komen voor kleuradvies voor hun
haar, omdat dat daar niet te krijgen is. Veel mensen gaan in het dorp ook niet
naar de DA maar naar Jikkemien. Waar ik van geniet zijn de jongeren die vroeger
aan de hand van moeder hier kwamen om een dropje. Deze jongens komen nu
met hun auto voorrijden om een geurtje voor hun vriendin.”
Luisteren naar de markt
“Klanten zijn tegenwoordig mondiger en kennen de producten die wij verkopen.
Ik merk dat dit steeds meer groeit onder mijn klanten. Ik krijg ook de indruk
dat de buitenposter zijn inkopen meer in het dorp wil doen in plaats van in
een naburig dorp. Zo krijg ik regelmatig vragen naar speciale producten, als
ik hier een duidelijk trend in zie probeer ik in die markt te voldoen. Zo is er
sinds enkele jaren de babyhoek en kon je bij mij als eerste terecht om digitaal
je foto’s te laten afdrukken. Om efficiënter te kunnen werken heb ik vorig jaar
geïnvesteerd in extra automatisering, dit bespaart ons nu veel tijd. Je moet
altijd naar de markt blijven luisteren en mee blijven doen”, aldus Jikkemien.

Kazemier Auto’s

Franklinstraat 24 – 9285 WT Buitenpost – tel (0511)543997
DIESEL:
’93 Peugeot 306 5drs € 1450,- ** ’97 VW Passat 1.9 TDI, blauwm, 160dkm € 6500,-** ’99 Citroen
Xantia 1.9, airco, roodm € 3950,-** ’99 Ford Mondeo 1.8 TDci-wagon airco180dkm € 5900,-** ’99
vw Bora TDI 176dkm sportwielen € 8750.-** ’99 VW Passat TDI zwart, airco, cruisscontrol € 7950,** ’99 Citroën Xantia 1.9 turbo, airco, blauw € 3950,- ** ’97 VW Vento TDI, 200dkm, blauw, 4drs €
3950,-** ’95 Audi A4 TDI automaat, sportwielen, nieuwe APK, nieuwe distributie 270dkm € 4850,BENZINE:
’94 Honda Civic 1.5, Vtec benzine, str.bekr 140dkm, antreciet € 2650,- ** ’92 Mitsubishi colt, nw APK
€ 950,- ** ’89 Toyota Starlet APK maart 2006 harde auto € 650,- ** ’90 VW Golf 1.3 nw APK € 950,** ’91 Renault Clio 1.2 RN nw APK € 1400,-** ’91 Opel Corsa 1.4 110dkm nette auto € 950,-** ’91
VW Golf 1.6 nw APK netjes € 1500,- ** ’91 VW Jetta 1.6 pacific 170dkm € 1450,- ** ’98 Seat Toledo1.6, 4drs, 95dkm € 3950,- ** ’89 BMW 325i Touring, 6-cil, prachtig € 1850,- ** ’92 Audi 80 4drs,
zwartm, nw model € 2450,- ** ’92 Peugeot 309 5 drs 130dkm nette auto € 1250,- ** ’92 Mitsubishi
Galant 1.8 4 drs, zeer goed € 1250,- ** ’93 Citroen AX, zwart, nw APK €1500,- ** ’93 Opel Corsa 1.4
APK maart 2006 € 1250,- ** ’93 Ford Escort 1.6 5drs € 1600,-** ’93 VW Vento 1.8 GL uitvoering, nw
APK € 2500,- ** ’94 Mitsubishi Lancer 1.6 GLi LPG nette auto € 1650,- ** ’94 Suzuki Swift 1.3 GS
121dkm, zwart € 2650,- ** ’94 Opel Vectra 4 drs Sedan str.bekr € 1650,- ** ’95 Ford Mondeo 1.8 GLX
Sedan, 125dkm € 2100,- ** ’95 Citroén Xantia 1.6i 5 drs een hele mooie € 1750,- ** ’95 Renault 19 1.4
4drs Sedan 125dkm € 2100,- ** ’96 Renault Twingo blauw 160dkm € 2800,- ** ’97 Fiat Punto 55 SX
160dkm € 2900,- ** ’98 Ford Fiesta 1.3i 120dkm € 3250,-

www.autobedrijf-kazemier.nl
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Kristine van der Meulen:
“Leven als een viking in de 21e eeuw”
“Hoewel mijn grote passie het leven als een
viking in de 21e eeuw door lid te zijn van de
vikingvereniging Byfrost, al ruimschoots de
media in binnen en buitenland heeft gehaald
onder andere via SBS, Omrop Fryslan en
verschillende landelijke en regionale kranten ben ik erg ingenomen met het feit dat De
Binnenste Buiten een artikel aan mijn grote
hobby wil wijden.
Ik ben Kristine van der Meulen en 33 jaar en
woon al een aantal jaren met heel veel plezier in
Buitenpost. Ik ben opgegroeid in De Triemen. Na
de mavo in Kollum heb ik de havo in Buitenpost
doorlopen en ben ik archeologie in Groningen
gaan studeren. Als jong meisje had ik al veel
belangstelling voor oudheden en bijna dagelijks
was ik dan ook in het weiland te vinden op zoek
naar bijzondere dingen uit ver verleden tijden.
Mijn vervolgstudie was dan ook heel van zelfsprekend. Tussentijds heb ik ook nog een halfjaar als
au-pair in Londen gewerkt. Als archeologe heb ik
o.a. onderzoeken verricht bij de aanleg van de
Betuwelijn en een grafheuvel gevonden bij de
uitbreiding van een nieuwe parkeerplaats voor de
dierentuin in Emmen.
Lid van viking-vereniging
Momenteel ben ik werkzaam bij de KPN Mobile
Klantenservice. Het werk als archeologe ligt immers in tegenstelling tot in het zuiden van ons
land in het noorden niet voor het oprapen en er
moet wel brood op de plank komen .Vooral tijdens
de zomermaanden beleef ik bijna ieder weekend
veel plezier aan het uitoefenen van mijn grote
hobby het leven als een viking in de 21e eeuw.
Onze vereniging geeft presentaties met als doel
de sfeer voor de bezoekers te verhogen o.a. in
het archeologisch themapark Archeon in Alphen
aan de Rijn, het openluchtmuseum in Eindhoven
of elders en op shows in Denemarken, Schotland,
Engeland, IJsland en Zweden. Het heeft dus zowel een nationaal als internationaal karakter. Ook
geven wij wel eens educatieve voorstellingen op
scholen en in musea. In de kleren die wij zelf maken zien wij er uit als echte vikingen en spelen
het leven na zoals er in die tijd werd geleefd. Wij
oefenen oude ambachten uit. Maken onze eigen
gebruiksvoorwerpen en gereedschappen. In reformzaken kopen wij de ingrediënten van ”toen”
en koken op authentieke wijze onze maaltijden.
Wij bakken ons eigen brood. Brouwen ons bier
en volgens vikingrecept maken wij ook wel eens
honingwijn.

beleven en naspelen van de vikingperiode moet
nadrukkelijk tot uiting komen. Vikingen waren
Scandinavische bewoners van zuid-Noorwegen,
Zweden en Denemarken en leefden in de vroege
middeleeuwen. Ze zijn vooral bekend als ontdekkingsreizigers, kolonisten, ambachtslieden, handelaars en scheepsbouwers. Tijdens onze thema
weekenden kook ik graag op het kampvuur, giet
ik brons, maak ik glazen kralen of zit ik te weven.
Via het Drents Museum heb ik mee mogen doen
aan de The Mummy Road Show welke uitgezonden is op National Geographic Channel. Hier ben
ik erg trots op. In mijn schaarse vrije tijd ben ik
nog bij veel andere zaken betrokken o.a. bij het
streekmuseum in Noardburgum en ook geef ik
wel eens lezingen voor verenigingen.
Prehistorische boerderij als droom
Thuis mag ik graag creatief bezig zijn. De vikingtent die ik moet gebruiken voor de shows
heb ik zelf gemaakt. Mijn grootste droom is om
in het noorden van ons land een prehistorische
boerderij voor scholieren op te zetten of hier mijn
medewerking aan te verlenen. In het kader van
natuur- en milieu educatie moet dit volgens mij
mogelijk zijn. Het zelf verbouwen van groenten
en andere gewassen op biologische basis voor
eigen gebruik of voor onze vereniging lijkt mij
ook wel wat. Ik zal dan wel eerst moeten verhuizen naar een landelijk optrekje. Nu beleef ik veel
plezier aan de vele bloemen en planten die mijn
balkon sieren”. (foto: eigen foto)

Veelzijdige hobby
Het meedoen aan deze levende geschiedenis van
toen is dan ook een heel veelzijdig. Enthousiasme, creativiteit, authenticiteit en vooral plezier in
de hobby is een gemeenschappelijk kenmerk van
onze vereniging waar ik al jaren lid van ben. Het

Clown Carlo laat, tijdens het optrenden van Circus Witowa op
21 oktober, zijn lama even goed kennis maken met zijn publiek.
Zie ook het artikel van het behouden huis op pagina 3.
(foto: Ebele Visser)

55 plus... blijf in beweging
Al vele jaren komt een groep enthousiaste 55-plussers één ochtend in de
week in de van der Bij-hal in Kollum bij elkaar om onder leiding van een gediplomeerde docente de conditie op peil te houden. Onder het motto “Alle
spieren in beweging... ook de lachspieren” is men op 5 oktober weer van
start gegaan. De lessen van telkens één uur omvatten o.a. loopoefeningen,
lichte aerobics oefeningen, coördinatie-oefeningen, grondoefeningen en
aan het eind vaak een balspel. De lessen vinden plaats op woensdagochtend. De dames van 9.00 tot 10.00 uur en de heren van 10.00 tot 11.00
uur. De groep dames bestaat nu uit 30 deelneemsters en er maken op dit
moment 8 heren hun opwachting iedere week. Vooral bij de heren is er behoefte aan wat versterking, al was het alleen maar om voor het laatste halfuurtje twee volleybalteams te kunnen samenstellen. Wilt u zich ook fitter
voelen en wat meer uithoudingsvermogen krijgen, kom dan eens keertje
vrijblijvend meedoen. Want u weet toch wel: bewegen moet.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Lucie Arendse,
telefoon 0511-544586

Dominee en imam samen in kerkdienst
Doopsgezinde Gemeente
Welke overeenkomsten en (schijnbare) verschillen zijn er in overeenkomstige bijbel- en koranteksten. Wezenlijke verschillen zijn er niet en als die
er zijn dan is dat toe te schrijven aan verschillen in cultuur en traditie. Volgens dominee Nicolay zijn wij allemaal kinderen van die ene Schepper en
kinderen van die ene vader Abraham. Allemaal vallen wij onder de Zegen
van God. Veel teksten in de Bijbel en de Koran spreken dezelfde taal. Wij
zijn allen gelovigen onder elkaar en moeten als één familie proberen samen te leven en samen te werken, aldus de imam, die het vredelievende
karakter van de Koran uitlegde. Deze uitleg is nodig omdat we maar al te
vaak horen over heilige oorlog, terrorisme in naam van Allah e.d. De Islam
kent geen terreur en wordt maar al te vaak misbruikt om terreur en oorlog
goed te praten. De doorsnee Moslim wil hetzelfde als wij. Wij hebben
elkaar, Christenen en Moslims als bondgenoten nodig om goed samen te
leven en om samen sterk te zijn tegen godsdienstig terrorisme en fundamentalisme. Het gaat hier niet om een ander te overtuigen van je geloof
maar we mogen wel getuigen. Daar moeten wij elkaar vrij in laten, aldus
de ds. Nicolay. Imam Onlü zegt dat je respect moet tonen voor elkaars
religie. Hij zegt te praten vanuit de Koran en niet vanuit de Islamitische
cultuur en traditie, zoals vaak het geval is We moeten zoeken naar rechtvaardige samenwerking waarbij we de dialoog zoeken. Daardoor ontstaat
vertrouwen waarna gevoel van bondgenootschap kan groeien. Dan pas
kunnen we de handen ineen slaan. Wij, christenen en moslims, zijn één
in ons verlangen om in vrede samen te leven. Berichten worden door de
westerse media (al dan niet met opzet) verkeerd weergegeven en vaak
wordt te veel nadruk gelegd op het slechte en te weinig op het goede.
Omgekeerd is dit ook het geval in de Islamitische wereld over de westerse
berichtgeving. Het negatieve wordt vaak overbelicht. Deze dienst wordt
uitgezonden op Nederland 3 - RVU ‘club van 100’ op 25 oktober. of een
week later.
Harry Tees.

Programma NVVH 2005-2006
Hierbij het programma voor het komend winterseizoen van het NVVH-vrouwennetwerk, afdeling Buitenpost en omstreken.
Dinsdag 18 oktober: de heer Ferwerda, strandjutter uit St. Annaparochie
Dinsdag 15 november: de heer Hoekstra vertelt over China
Dinsdag 20 december: ‘Midwinter’ samenzijn met Kerstverhaal en maaltijd
Dinsdag 10 januari 2006: Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 24 januari: de heer v.d. Wal over papierknipkunst
Dinsdag 21 februari: jaarvergadering en de heer Bruinenberg met film over
de Lindevallei
Dinsdag 21 maart: mw. Westra - St. Kuritsa, clowns met een missie
Donderdag 25 april: Vrouwenkoor ‘Noaten Op ‘e Sang’ - gevarieerde avond
De bijeenkomsten vinden plaats in ‘de Schakel’ in Buitenpost en één avond
in het Tillehûs in Kootstertille. Ook hebben wij een fietsclub, leesclub en een
hobbyclub. Kom eens vrijblijvend een avond bijwonen. Informatie bij Lucie
Arendse, telefoon 544586 of Annie Bruintjes 544524.

Onnavolgbaar
Witwassen niet alleen met geld
Een Ethiopische spring-in-‘t-veld
Bedreigd door ongekuiste man
Was iets stoms van plan

PV ‘De Koerier’ vierden het 45-jarig bestaan
Jubilarissen lieten zich een knallende feestavond niet ontgaan
Een sponsor wordt in het ‘korf’-zonnetje gezet
KV Flamingo balt en schiet met VTB-pret

Ruiters bij Botma en van der Ploeg op hun Post al 60 jaar
Dressuur en springen: hun kampioenen onnavolgbaar
Het Achtkarspelen secretarieel raspaard
Vertrekt: Bergen zijn nieuwe huis en haard

Kinderopvang gebonden aan wet en regel
Wordt van al die bureaucratie heel erg kregel
Creatief veilig spel in Bommelstein
De neuzelende instanties kunnen tevreden zijn
PEVADKO

Bijbel met werk
van Rembrandt

H EERENVEEN WOLVEGA OOSTERWOLDE JOURE DRACHTEN BUITEN POST

De beste keus!
Opel Agila 1.2-16V Maxx,MPV ,brons,2004,6700 km
Opel Corsa 1.2-16V Sport,3 deurs ,zilver,2003,28000 km
Opel Combo 1.7DTL Comfort 65 PK,grijs kenteken ,zilver, 2003, 34000 km
Opel Astra 1.6-8V Diamond,5 deurs,blauw, 2000,74000 km
Opel Astra 1.6-8V Edition,5 deurs,zwart,2001,51000 km
Opel Astra 1.6-8V Njoy,5 deurs,star silver,2004,19240 km
Opel Astra 1.6-16V Sport Edition,5 deurs,rood,2002,60000 km
Opel Astra 1.6-8V Club,station,groen,1999,93000 km
Opel Astra 1.7DIT Pearl,station,grijs/blauw,2001,86000 km
Opel Astra 1.4-16V Enjoy,5 deurs,silver lightning,2004,38000 km
Opel Astra 1.8-16V Sport,5 deurs,star silver,2004,23750 km
Opel Signum 3.2-16V Elegance automaat,5 deurs,silver lightning,2004,19500 km
Opel Zafira 2.0DTH Elegance,MPV,zilver,2001,155000 km
Daewoo Kalos 1.4-16V Style,5 deurs,blauw,2004,12900 km
Daewoo Tacuma 1.6-16V Style,MPV,zilver,2004,11500 km
Ford Focus 1.6I-16V Trend,station,zwart,2001,89000 km
Peugeot 206 1.4,3 deurs,grijs,2000,115300 km
Peugeot 306 1.6,3 deurs,rood,1999,91000 km
Renault Megane 1.6 Berline,5 deurs,blauw,1999,118000 km
Seat Cordoba 1.6I Vario,station,blauw,2000,115000






















10.900,12.200,9.300,10.500,10.700,14.500,12.700,7.900,11.250,18.200,20.750,36.950,14.700,12.500,18.500,10.500,7.500,5.750,6.500,7.500,-

Siton Suzenaar Buitenpost Kuipersweg 74a (0511) 54 32 20

www.siton-suzenaar.nl

meer dan 200 occasions op internet!

Linnen omslag
met illustratie
wordt geleverd in
fullcolour foedraal
formaat 16 x 24 cm
ca. 1920 bladzijden
ISBN 90-6126-868-0

Prijs  99,00
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Bumata vierde 25 jarig jubileum
op ongebruikelijke wijze
Eindelijk was het dan zover. Bumata werd
25 jaar en vierde dit op vrijdag 21 oktober
en zaterdag 26 oktober. Op vrijdagavond 21
okt werd een uitvoering gegeven voor alle
belangstellenden in de sporthal de Houtmoune.
Na een openingswoord en een stukje geschiedenis
van Bumata begon het spektakel. Bumata kwam
al musicerend de sporthal binnen vergezeld van
een show van de majorettes. De instructrices
Anja Postma van de A-majorettes en Boukje en
Suzanne Ploegsma van de B-majorettes hadden
spannende geografische shows met de jeugd ingestudeerd. De oudere groep showde een stuk op
de muziek uit de film ‘Live en Let Die’ en de jongeren deden een mooie show op de muziek uit de
film Shark tale. Er waren ook 2 duo optredens van
Sieta en Alien. Beiden werken al 3 jaar samen en
doen ook mee aan wedstrijden. De uitvoeringen
van de majorettes werden afgewisseld door de
malletband die voor de pauze enkele schitterende
muziekstukken ten gehore bracht. In de pauze
was er een verloting omdat Bumata volgend jaar
nieuwe uniformen hoopt aan te schaffen. Er zijn
de laatste maanden aardig wat nieuwe leden bijgekomen wat dit nodig maakt. Ook werden een
aantal jubilarissen in het zonnetje gezet omdat ze
12 1/2 jaar of langer in de muziek bezig waren.
Ook het bestuur kreeg een herinnering aan het
25 jarig bestaan en ook hier waren jubilarissen
vanwege hun inzet.

Gastoptreden van Domuko
Na de pauze vond er een gastoptreden plaats
van collegaband met majorettes Domuko uit
Dokkum. Dit werd door het publiek ten zeerste
gewaardeerd en ze kregen dan ook een warm
applaus Met iedereen van Bumata werd het muziekstuk ‘Stomp’ gespeeld. Doordat dit nummer
gespeeld werd op niet-traditionele muziekinstrumenten maar op olievaten, kliko’s, verfblikken en
met bezems, was dit een groot succes. Voor de
jeugdband die nog maar 6 weken bestaat was dit
hun eerste concertdebuut. Ze zetten hun beste
beentje voor en oogsten veel succes. Vermeld
werd nog dat de jeugdband het oogappeltje van
de instructeur was en andersom. Tot slot werd
het finalestuk Una Paloma Blanca door alle muzikanten en majorettes van Bumata en Domuko
uitgevoerd. Een zeer geslaagde avond
Muzikaal feestje
Zaterdag 22 oktober was dan het feestje voor de
leden van Bumata in hun feestelijke omgebouwde
oefenruimte. Na de koffie en het gebak kwam
een keur van artiesten langs om dit feestje mee
te vieren. Zo waren Frank en Mirelle aanwezig,
Boney M, K3, Vader Abraham, de cheeky girls,
Mieke, Michel, Frans Bauer en Marianne Weber. Er
is heel wat afgelachen om deze playbackers. De
wedstrijd werd gewonnen door Jan Lap met twee
van zijn kinderen Cynthia en Natasja. Het bleef
nog lang gezellig.
(foto: redactie)

Van links af, achterste rij: Henk Penninga, Henk van der Meer, Jan Alting, Niek
Dijkstra, Harm Postma, Hans Kramer en Sjoerd Groenhof. Voorste rij: Elly Kramer,
Rika Hoekstra, Doetie Dijkstra, Alidjoeke Bakker, Annie Evenhuis en Jan de Vries.

Door Dirk Sijtsma, stagaire ROC Friese Poort
Dames en heren, appels en peren! Ja mensen, het was weer Oogstdag & Fruitshow op zaterdag 8 oktober jl. bij ‘De Kruidhof’. Meer
dan 70 verschillende soorten appels en peren werden getoond,
pompoenen werden omgetoverd tot prachtige lampionnen, en
verschillende standhouders verkochten heerlijke en soms prachtige
producten op het grote terras bij tuincafé ‘De Uithof’. Kortom het
was een groot succes!
Pomologen en pompoenen
Om tien uur gingen de poorten bij ‘De Kruidhof’ open, er waren
al direct mensen die stonden te popelen om naar binnen te gaan,
sommigen wilden gewoon even kijken, anderen met de bedoeling
om een vreemde appelsoort te laten onderzoeken door een van de
pomologen, weer anderen kwamen om een bepaald soort appels te
kopen bij een van de standhouders...
Ook startte om half elf het pompoen snijden. Kinderen konden van
een gele, oranje of groene pompoen en mooie halloween pompoen
snijden. Wie klaar was met snijden kon mee met onze verhalenvertelster de tuin in, op zoek naar Pompeloentje en Monseigneur
Courgette, een sprookje bedacht door Anneke Kaastra, één van de
vele vrijwilligers.
Van appel tot geitenkaas
Op het terras stonden twaalf standhouders om hun eigen unieke
producten te verkopen en/of te demonstreren. In de kraam van
‘De Kruidhof’ werden twee heerlijke soepen aangeboden namelijk:
pompoensoep en uiensoep, deze gingen als warme broodjes over
de toonbank. In de kraam van Koperen Sporen werden verschillende soorten koperen (tuin)gereedschappen getoond en gedemonstreerd, koper verbetert de grondstructuur, en koper is zeer
duurzaam, een grote belangstelling voor dit soort (nieuw in Nederland) gereedschap. Uiteraard was de Wrâldfrucht uit Buitenpost
aanwezig om hun waddenproducten te promoten en te verkopen.
In de kraam van De Molkerei werden diverse soorten geitenkaas
verkocht, De Molkerei maakt van biologische geitenmelk heerlijke
geitenkazen en tovert deze samen met diverse kruiden om tot
een heerlijke delicatesse. Naast deze standhouders was er nog
een fruitbomenkweker, een mandenmaker, en werd er biologische
kaas, biologisch fruit, jams en chutneys verkocht. Tussen alles door
waren ‘De Wynpletters’ uit Buitenpost te horen, een vrolijke groep
trekzakspelers die de sfeer compleet maakten.
Het Rad van Fortuin
Afgelopen zomer heropenden we de Avonturentuin. Voor deze tuin
is nog een nieuw informatiebord nodig. De opbrengst van het Rad
van Fortuin wordt hieraan besteedt. Veel bezoekers deden enthousiast mee. De standhouders hebben allemaal één van hun producten geschonken als prijs.

Een halve eeuw later...

1e klas Chr. Lagere School, 1955, van links af, achter: Anne Kamstra (overleden), Niek Dijkstra, Griet Hoekstra, Meine Wijmenga, Bert Klaver, Jan Alting,
Jan de Vries, Juf Goyinga, Sjoerd Groenhof; middelste rij: Pien Koning, Piet de
Jong, Henk Terpstra, Anne Veenstra, Hans Kramer, Germ Kazemier, Henk v.d.
Meer, Harm Postma, Doetie Dijkstra, Alidjoeke Bakker; voor: Anne Evenhuis,
Bonne IJlstra, Henk Penninga, Elly Kramer, Ietje Elzinga, Japke Beiboer, Greetje Schriemer, Dik Hendriks. Rika Hoekstra en Sjoerdje Reitsma.ontbreken.

Tuinbeleven

Het is 50 jaar geleden dat wij als
6-jarigen de klas van juf Goyenga
binnenstapten. De lagere school
aan de Kuipersweg. In onze ogen
een groot gebouw, veel grote kinderen maar een lieve juf. Al zingend
leerde zij ons de letters van het alfabet. Voor toen misschien wel heel
modern. Twee van deze ijverige
leerlingen, Elly Kramer en Doetie
Dijkstra, namen het initiatief een
reünie te organiseren. Het is per
slot een halve eeuw later. Wat zou
er van iedereen geworden zijn? Het
kon niet in de oude lagere school,
die staat er niet meer. Maar wel in
de toenmalige tuinbouwschool,
het huidige Koartling. Zaterdag 1
oktober. Een warm welkom, koffie
met oranjekoek. Herken je elkaar
nog? Dat bleek toch vrij eenvoudig.
Een blik die je herkent, een stem of
iemands oren. Verbazingwekkend.
Een oude film van Buitenpost, een
wandeling door het dorp aan de
hand van oude foto’s en uiteraard
een foto maken op de plek waar we
50 jaar geleden met elkaar begonnen zijn. En niet te vergeten, vertellen, hoe is je leven verlopen. Hoe is
het nu een halve eeuw later. Waren
we in klas 1 ook zo harmonieus?
Deze dag in ieder geval wel. Een
bijzondere dag en toch zo gewoon.
Een dag die om herhaling vraagt en
de voorlopige afspraak is hiervoor
reeds gemaakt.
(foto’s: eigen foto’s)

De vrijwilligers
Zonder alle vrijwillige inzet van verschillende mensen was deze dag
niet zo’n succes geworden. De vrijwilligers hebben deze dag ook
veel werk verzet in onder andere het tuincafé, bij het pompoen
snijden en niet te vergeten als bezetters in verschillende kramen.
Zonder vrijwilligers dus geen Kruidhof! De Oogstdag & Fruitshow
was tevens de laatste openingsdag van ‘De Kruidhof’, in de winter
worden de planten uit de verkooptuin vorstvrij opgeslagen in de
kassen, de tuin moet winterklaar worden gemaakt en voorbereidingen voor het nieuwe jaar worden getroffen, ook in de winter dus
volop (vrijwilligers)werk in ‘De Kruidhof’!

Winnaar pompoen wedstrijd
Tijdens de Oogstdag & Fruitshow bij ‘De Kruidhof’, 8 oktober jl., konden
kinderen van een gele, groene of oranje pompoen een Halloween
lampion maken. Ook mochten ze meedoen met het raden van het
gewicht van een reuzenpompoen. De zesjarige Roel van der Veer uit
Noordbergum was de gelukkige winnaar. Hij schatte een gewicht van
17 kg. en kwam daarmee het dichtste bij het werkelijk gewicht van 16,8
kg. Roel kwam woensdag samen met zijn moeder en broertje zijn prijs
ophalen. Op de foto: in het midden, de winnaar Roel van der Veer, links
zijn broertje en rechts Tonny Etmans, medewerkster van ‘De Kruidho’f.
(foto: Dirk Sijtsma)

200 paar
schoenen

50%

korting!
Christinastraat 1
tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl

waardebepaling
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Een vrijblijvende
waardebepaling kost
niets en verplicht u
tot niets. Het geeft u
wel een indruk van
de huidige waarde

én de verkoopbaarheid van uw woning.
Bel of mail nú voor
het maken van een
afspraak!

Bernhardlaan 40
9285 TT Buitenpost
Tel. 0511-54 10 56
info@sikkemamakelaar.nl
www.era.nl

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Egon Russo, Italiaanse Nederlander,
over eten en kleding
Wanneer Egon, zoon van een Nederlandse
moeder en een Italiaanse vader, verschijnt
op onze afspraak, lijkt het wel of hij in zijn
kleding die twee onderdelen van zijn identiteit heeft willen uitdrukken: hij draagt een
degelijke, donkerblauwe trui op een zonnige, diepgele broek. Ik vraag hem wat het
voor hem betekent om half Italiaans te zijn.
Hij spreekt de taal; in zijn hobby en vooral
zijn werk is hij erg gericht op Italië, en hij
heeft bovendien een vriendin die afkomstig
is uit dat land. Toch voelt hij zich Nederlander, zegt hij. Maar hij ‘heeft’ duidelijk wel
wat met Italië.
Een hobby van hem (en zijn vriendin) is bijvoorbeeld het verzamelen van kookboeken uit
verschillende landen. Niet zozeer om eruit te
koken, maar meer om ze te bekijken en te lezen.
Hij heeft dan ook een voorkeur voor boeken met
foto’s. (Inmiddels zo’n twee en een halve meter!)
Al kijkend en lezend proeft hij als het ware. Ook
interessant vindt hij anekdotes over voedsel,
discussies over bijvoorbeeld de juiste bereidingswijze van vlees, de opbouw van smaken, enz.
Met Nederlanders zullen deze onderwerpen niet
zo gauw ter tafel komen, denkt Egon. “Nederland
heeft veel minder een kookcultuur dan Italië. Niet
dat je hier niet lekker kunt eten, maar de Nederlandse keuken is minder gevarieerd, doordat
er van oudsher veel minder verschillende ingrediënten voorhanden waren. En de Italianen zijn,
ook doordat ze zich meer in voedsel verdiepen,
veel kritischer. In Nederland is het al gauw goed.
‘Kerst’ komt daar, om maar iets te noemen, al weken van te voren ter sprake: wat ga je dan eten?”
Ook als Egon in het buitenland is, praat hij graag
met mensen over eten: welke ingrediënten hebben ze, waar eet je lekker, etc. Maar Nederlanders veranderen ook: “Je komt hier nu ook vaker
mensen tegen die zeggen ‘eten is belangrijk’. Je
hoeft tegenwoordig voor goeie kookprogramma’s
op tv niet meer perse uit te wijken naar Franse of
Engelse zenders.”
Ook in zijn werk heeft Egon zijn blik verruimd en
de link met Italië gelegd. Samen met zijn vriendin
is hij gestart met een Italiaanse herenmodezaak
in Haren, waar ze sinds vier jaar hun eigen kledingmerk verkopen. Een bijzondere stap, want
Egon heeft communicatiewetenschappen gestudeerd en zijn vriendin Chinees. “We wilden graag
een eigen bedrijf beginnen en zagen een mogelijkheid voor dit type kleding. Dat wil zeggen Italiaanse bovenkleding en accessoires, met zoveel
mogelijk handwerk en uitsluitend gebruikmakend
van natuurlijke materialen in zowel confectie als
maatwerk. Italië is op zichzelf al een marketingproduct: het doet het goed in de markt.
Voor de marketing en de public relations voor ons
kledingmerk heb ik natuurlijk gemak van mijn
studie, maar in het dagelijks werk doe ik er niet
veel mee. We hebben alles moeten leren. Mijn
moeder heeft lesgegeven aan de modevakschool
en had boeken over textielwarenkennis. Het eerste jaar hebben we alleen boeken bestudeerd!
Ontwerpen doen we eigenlijk alleen in de kantlijn, want herenmode is niet zo veranderlijk. Als
je eenmaal de goede patronen hebt aangeschaft,
is het verder vooral een kwestie van details:
knoopsgaten, boord, wijdere of strakkere pijpen.
En natuurlijk de stof!
Je leert door ervaring, maar je moet ook de juiste
ateliers treffen in Italië. Daar hebben we veel geluk in gehad: we hebben mensen gevonden die
hun passie en de kennis die vaak al generaties in
hun familie was aan ons wilden doorgeven. In het
begin wisten we soms van niets, maar dat wil je
dan niet laten merken. Via via leer je weer andere
mensen kennen; we werken veel met thuiswerkers en die staan niet in de Gouden Gids! Langzamerhand zijn we er zo tussengekomen, ondanks
dat we maar een kleintje zijn. Die thuiswerkers
werken nog echt met naald en draad, zonder ma-

chines. Het is een uitstervend beroep en degenen
die het nog uitoefenen zijn er trots op en laten
zich er goed voor betalen. Zij maken bijvoorbeeld
de knoopsgaten nog met de hand en zetten de
knopen handmatig aan het overhemd en die gaan
er niet af als je aan een los draadje trekt!
Onze stoffen komen uit Noord Italië, uit de regio
rond Biella. De naaiateliers voor het knippen en
naaien van bepaalde gedeelten van de kleding
zitten rondom Napels, de stad waar mijn vader
en vriendin vandaan komen. De thuiswerkers
doen vervolgens hun deel en daarna gaat de
kleding weer terug naar het atelier om helemaal
afgemaakt te worden. In Nederland gebeurt er
niet veel meer, hoogstens vermaken of op lengte
maken. Twee keer per jaar gaan we zelf naar
Italië, voor de winter- en zomercollectie. Dat is
goed voor de contacten, het menselijke. De mensen laten je weer nieuwe dingen zien, je kunt de
puntjes op de i zetten.
Bij de keuze van materialen, modellen en kleuren
gaan we voornamelijk af op ons gevoel: wat vinden we zelf mooi. We vragen ons niet af, wat er
op dat moment in de mode is. We willen Italiaans
zijn en dat uitstralen. En het is net als met eten:
Italiaanse mode doet het hier goed.
Het grootste verschil met Nederlandse kleding is
de fijnheid van de materialen: dunne, soepele,
zachte stoffen. De kleuren zijn vaak levendiger.
Het is moeilijk in woorden te vatten, het is subtieler, geraffineerder, het valt mooier.
Hoewel het sinds ‘elf september’ slechter gaat
met de economie, vooral in de kledingbranche,
loopt onze zaak goed. Het is heel plezierig om
er te zijn: door het contact met de klanten krijg
je direct reacties op je product, waar je zo nauw
bij betroken bent. We zijn trots op wat we opgebouwd hebben. Dat maakt het ook moeilijk om
te beslissen of en zo ja, hoe we willen uitbreiden.
Aan de ene kant hebben we zoiets moois in handen: daar moeten meer mogelijkheden in zitten
dan alleen één winkel. Aan de ander kant zijn we
huiverig om er ‘derden’ bij te halen, die misschien
dingen met je merk doen die je niet wilt. Een
voorbeeld is de opruiming. Wij hebben die nooit:
we hebben het hele jaar door een goede prijskwaliteitverhouding. Daar geloven we in. De klant
voelt zich anders misschien snel bedonderd. En
je hebt kans dat je in een negatieve spiraal komt:
men koopt alleen als er iets aan de prijs gedaan
is. Er zijn in Nederland veel merken die deze filosofie met ons delen, maar weinig winkeliers die
het in de praktijk nastreven.
Egon heeft zijn ‘Italië-gevoel’ van huis uit meegekregen. En hoewel Nederlanders er dus wel
voor open staan, valt er hier nog een wereld te
winnen. “In Italië zie je veel pakken en mooie
kleding in het straatbeeld. En dat zijn heus niet
allemaal advocaten! Hier presteert men het om
in een spijkerbroek naar de schouwburg te gaan.
En wat je bij begrafenissen en trouwerijen soms
aan kleding ziet, vind ik vaak respectloos. Men
denkt dat alles maar moet kunnen, maar er zijn
grenzen. Het hoeft heus niet duur te zijn, maar
wel gepast. Het gaat er niet alleen om wat je zelf
vindt, de buitenwereld kijkt ook naar jou!”
(tekst: Ineke Mooijweer; foto: eigen foto)

Denkt u wel eens... Waarom staat mijn vereniging /
straat / club nooit eens in dit blad?
Dan is dat tegelijkertijd een uitnodiging aan uzelf.

Schrijf ons of vertel het ons...
en wij geven de ruimte!

Bijzonder programma muziek en
zang in NH-Kerk
Op zaterdagavond 5 november a.s. zal het vrouwenkoor Noaten op ‘e Sang
uit Surhuisterveen optreden samen met de Fluteband uit Buitenpost.
Het 50 vrouwen tellende koor treedt zeer regelmatig op, maar een optreden
met het dwarsfluitorkest onder leiding van Jelle Hogenhuis is een nieuwe
uitdaging. De Fluteband bestaande uit een 35-tal muzikale talenten die allen dwarsfluit spelen, heeft als thuisbasis Buitenpost. Ook zij oefenen, net
als Noaten op ‘e Sang wekelijks om tijdens de optredens goed voor de dag
te komen. Na veel muzikaal vooroverleg, aparte en gezamenlijke repetities,
zal op in de N.H.Kerk de uitvoering op 5 november plaatsvinden. Noaten op
‘e Sang o.l.v. dirigente Sietske Smid zal een aantal liederen zowel in ’t Fries
als Engels ten gehore brengen. De Fluteband zal een aantal nummers
spelen en uiteraard zal er de gezamenlijk uitvoering zijn. Door de perfecte
akoestiek in deze kerk, het unieke van dit gezamenlijke programma, mag u
deze avond niet missen.
De Kerk is vanaf half 8 geopend, waarna er om 8 uur met het programma
wordt gestart. De avond zal tot ca. half 10 duren en de toegang is gratis.
Jong en oud is van harte welkom om de avond bij te wonen..

Dieredei

!

door Janne Oosterwoud

‘Goeiemoarn’, groetsje ik de hússpin dy’t my oansjocht yn ’e hoeke by it
oanrjocht. It is per slot ouwer oktober hjoed, dan moat der in skepke
boppeop. Ynienen dûkt er ûnder de plint. Fûtsy! Dy lit him net aaie.
Bûten foar it keukensrút hinget in krússpin. Ik kidelje him even ûnder it
grauwe achterliif en pak him út syn web. Ik aai him foarsichtich en set
him dan werom. Bisten aaie is hiel goed tsjin stress, wisten jim dat?
De reade kat dy’t altyd yn ús tún skyt naait út troch de konifearen. Hy
wit wol dat ik him net aai. Ik ha tè faak kattestront oan ’e skuon.
De kikkert yn ús fiverke is net aaiber, mar hy harket altyd nei my as ik
tsjin him praat. Foar him sil ik hjoed wat lekkers keapje. Mei in potsje
droege larfkes kom ik werom fan de dierewinkel. Ik bin benijd! Ik set
de fyts achter hûs, sil de tún yn…en sjoch noch krekt de ielreager
fuortfleanen

Deze foto werd ca 35 jaar geleden gemaakt door mw Sietsma, die toen in
de wijkverpleging in ons dorp werkzaam was. In opdracht van dokter werd
ze naar Bart Schievink gestuurd, die ‘achteruit’ in de Buitenposter Mieden
woonde. De omstandigheden waarin hij woonde en zijn gezondheidstoestand baarde Sietsma zorgen en na enige tijd werd hij opgenomen in het
toenmalige Diaconessen-ziekenhuis in Leeuwarden. In haar loopbaan trof
Sietsma vaker mensen aan die er nadrukkelijk een eigen levensstijl op na
hielden, soms niet ten voordele van hun eigen welzijn. Maar de situatie en
het karakteristieke uiterlijk van Schievink trof de wijkverpleegster dusdanig
dat ze vroeg om een foto te mogen maken. Oud-Buitenposters, maar ook
oudere mensen in de omtrek, zullen zich hem zeker herinneren.

Oplossing prijspuzzel
september
De puzzel heeft 39 correcte
inzendingen opgeleverd. De
oplossing luidde:
Cafe Twaspan.
De winnaar is mevr. S.VeldHiemstra, de Schepperstraat 26.
De prijs wordt thuisbezorgd.
Hierbij danken wij de sponsor
hartelijk voor het mogelijk maken
van de prijspuzzel.
Volgende maand is er een
nieuwe prijspuzzel

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !

Let op de kopijinleverdatum:
vrijdag 21 november.
Het blad verschijnt
in week 48.
Houdt u daar ook
rekening mee?
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Stichting Sociaal Cultureel Werk ‘It Koartling’
Schoolstraat 31
9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214

De Jeugdsoos

De jeugdsoos is elke dinsdagmiddag en
vrijdagavond open voor jongeren in
de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar.

Beheer: Arjen Heidbuurt, telefoonnummer It Koartling
Jongerenwerker: Daphne Mason, telefoonnummer Het Achtkant, Surhuisterveen
Volwassenenwerk: Lidy Plantenga 0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen 0511 543445
Kinderwerk: Ylse Veenstra 06 55974842

Kinderwerk in de maand november!
11 november Lampionnenkeuring

voor peuters en kinderen van groep 1 t/m 6
van half zes tot 8 uur
een warme traktatie en ranja voor iedereen en
leuke prijsjes voor de prijswinnaars

18 november Muziek / spellenavond
voor groep 5 en 6
van 19.00 - 20.30 uur, entree  0,50

25 november Disco

groep 7 en 8 in de jeugdsoos
van 19.30 - 21.00 uur
entree:  0,50

Beterband heeft grip in de bandenmarkt
Nog maar amper een jaar als bedrijf
werkzaam en nu al een verhuizing. Het
startpunt van het bedrijf, de loods van
vader van der Wal, wordt verkocht en de
jonge ondernemers Arjen Hoof en Gerard
van der Wal besloten daarop een deel te
huren van timmerfabriek van de Witte.
De laatste kon door een efficiëntere
manier van werken een gedeelte van de
loods verhuren.
Vergroting oppervlakte
Het heeft Gerard en Arjen vele uren
werk bezorgd om de nieuwe werkplek
naar eigen inzicht in te richten. Maar het
resultaat mag er ook zijn. De werkvloer
van zo’n 200 vierkante meter is ingericht
met een kantoor en een overzichtelijke
garage met een brug. Ook is er rekening
mee gehouden met meerdere bruggen

te kunnen uitbreiden. Daarnaast is er
een verdieping gerealiseerd van zo’n 70
vierkante meter waar de opslag van de
banden is. Dit houdt nog niet in dat we
klaar zijn, we zijn nog druk bezig om de
laatste puntjes op de i te zetten en de
aankleding te verfraaien.
Buitenpost goed richtpunt
Een mooiere locatie konden wij ons
niet wensen zegt Gerard, het is een
perfecte zichtlocatie. Wij hebben nu al
diverse klanten over de vloer gehad die
puur door hier langs te rijden binnen zijn
gekomen. Wij merken nu al dat hier op
de Kuipersweg 76a meer aanloop is dan
de Beatrixstraat. Dat komt voornamelijk
door de ligging van het gebouw. Het was
niet het eerste pand wat we bekeken
hebben maar toen we via kennissen
hoorden dat het beschikbaar kwam

waren wij gelijk enthousiast. Wij denken
dat we hier vandaan de klanten goed
kunnen helpen. Voor ons zelf hadden
we ook een verwachting uitgestippeld,
maar daar komen we nu al ver bovenuit.
Dat betekent niet dat we nu verder maar
afwachten. We hebben al geïnvesteerd

Hoewel de herfst nog niet echt overtuigend bezit heeft genomen van de natuur is deze foto een herinnering aan de echt
warme dagen van deze zomer. Tijdens de restauratie van de
NH-kerk, die ondertussen grotendeels is afgerond, beklom

in een richtapparaat om krom gereden
aluminium velgen te richten. Een
apparaat dat door een gewone garage
niet wordt aangeschaft, maar voor de
klant een uitkomst is. Zo kunnen wij ons
motto, betere prijzen, betere service
hoog houden.

onze fotograaf Harrie Slagter de steigers om dit plaatje van het
westelijk deel van ons dorp vast te leggen. Mensen van buiten
ons dorp benoemen vaak het vele groen dat in Buitenpost te
vinden is. Kijkend naar deze foto wordt dat zeker bevestigd.
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buurtvereniging
Molenstraat-Oost
Het jaarlijkse uitstapje
Zaterdag 1 oktober was het weer zover.
Bijna alle leden gingen mee. Meestal
blijven we wat dicht in de buurt. Want
elk jaar zeggen we: ja, daar zijn we nog
nooit geweest en het is zo dichtbij. Deze
keer hebben we ons doel gericht op het
openluchtmuseum themapark De Spitkeet in Harkema. De sportievelingen
gingen op de fiets (het weer werkte ook
mee) en de rest in auto’s. De ontvangst
was in de schaapskooi met een kop koffie of thee. Hierna volgde de museumroute. We werden in 2 groepen verdeeld
en beide groepen kregen een gids mee.
Onze gids kon prachtig vertellen tijdens
de route. Zo wordt je echt geconfronteerd met de armoede die er vroeger

geweest is. Het terrein is ongeveer 4
ha groot en men heeft geprobeerd dit
zoveel mogelijk met de oorspronkelijke
begroeing te herstellen. Die begroeing
is van veel wilde planten en heide. De
akkers liggen op een beschut gedeelte
van het terrein. Hier worden gewassen
verbouwd die vroeger voor de heidebewoners belangrijk waren. Ook ligt er een
pingo, een waterplas, ontstaan in de ijstijd. Deze was voor de heidebewoners
belangrijk als drinkwatervoorziening.
Hierna kwamen we op het armenkerkhof. In 1870 werd dit terrein, waarop nu
de spitkeet staat, door de gemeente bestemd als armenbegraafplaats. In 1877
kwam er een kleine klokkenstoel bij,
nadien konden de overledenen er gratis
begraven worden. Er zijn toen ongeveer
200 mensen begraven waaronder 100
kinderen. In 1920 is het kerkhof gesloten, verwaarloosd en vergeten, tot de
komst van het Themapark in 1990.

Al wandelende door het mooie natuurgebied hebben we de spitkeet,
opgebouwd van plaggen, hout en riet,
bekeken. Hierin heeft een gezin met 11
kinderen gewoond, de fam. Tjerk van
der Veen. De omstandigheden waren
erbarmelijk slecht. De noodzaak van
een armenkerkhof in de streek was
duidelijk...
Verderop staat een wâldhûske “Jehannes Hinke hûske” uit 1840. Ja, de
mensen waren arm, maar de natuur
was rijk want nadat we dit huisje bezichtigd hadden kwamen we langs de
fruithof met zgn. hoogstambomen.
Deze soorten bomen verdwenen steeds
meer omdat het lastig was
de vruchten te plukken en
maakten plaats voor laagstambomen. Ook hebben
we het S.W.A.-huis woningwetwoning bekeken.
Ook zo goedkoop mogelijk
gebouwd om de huur zo
laag mogelijk te houden.
In 1909 werd de stichting
SWA opgericht. Dit huisje
werd gebouwd in 1912.
De stichting had tot doel
de woonomstandigheden
te verbeteren. Er werden
grotere huizen gebouwd
met een regenwaterbak en
waterpomp. De waterleiding kwam pas 40 jaar later! Als laatste
staat er het Jelle Damhûs. Ook een woningwethuisje, maar door de bewoners
later verbouwd. Het is genoemd naar
Jelle Dam die de ellendige omstandigheden op de heide heeft beschreven en
bovendien streed voor verbetering van
het lot van de heidebewoners.

Cultureel Buitenpost Anno 1938

‘Uit Bewogen Tijden’ Tableaux Vivants in 8 delen
Er was wel degelijk cultuur in Buitenpost
van voor de oorlog. Typerend voor deze
tijd is het oranjegevoel, vooral bij het
gereformeerde deel van de bevolking.
Juul Beerda stelde ons materiaal ter hand
waaruit we het volgende vernemen.
1938 : prinses Beatrix wordt geboren.
Ter gelegenheid van deze blijde gebeurtenis werd in de Gereformeerde Kerk van
Buitenpost voor alle volwassen inwoners
een Historisch Spel opgevoerd, tegen
betaling van f0.50 plus f0.10 belasting
per persoon. Dit Historisch Spel, getiteld ‘Uit Bewogen Tijden’, werd geschreven door auteur J.P. Wiersma, schrijver
van het beroemde boek ‘Âldfars Groun’.
Het spel omvat een achttal historische
tableaux vivants uit het Huis Oranje Nassau (1572-1587), met als slottableau
een scene uit onze tijd. Er worden in
grote tableaux vivants
drie episodes
gedramatiseerd uit het leven van gravin
Juliana van Stolberg, de moeder der
Oranjes. Men ziet hierin gravin Juliana
optreden. De handeling heeft plaats op
het stamslot Dillenburg. We zien ook de
gevluchte Prins Willem van Oranje, die
van renboden de tijding ontvangt, dat
de Geuzen Den Briel hebben ingenomen.
Het tweede tableau brengt gravin Juliana
met haar kleindochter Maria (Maaiken),
die haar grootmoeder behulpzaam is bij
het schrijven van brieven en het uitdelen
van geneesmiddelen aan zieken in de
omgeving van het slot. Het derde tableau
verbeeldt het einde van gravin Juliana,
die zich door een hofdame den laatste
brief van haar oudsten zoon, Prins Willem
van Oranje, laat voorlezen. In de volgende twee tableaux zien we o.a. Louise
de Coligny, weduwe van de prins, Oldebarneveldt, Marnix van Sint Aldegonde.
Deze treedt in een uitweiding over een
lied, dat hij indertijd dichtte en dat hij

zich voornam in eerbiedige opdracht aan
den Prins te zenden. Hij moest door een
overhaaste vlucht uit Emden, waar hij
als bannelingen door spionnen van Alva
gezocht werd, zich redden, zoodat ook
het manuscript van het gedicht moest
achterblijven. Later ging Aldegonde weer
naar Emden en vond het gedicht terug.
Hij brengt het de Prinses-Weduwe, die de
dichter verzoekt het lied het Wilhelmus
– aan haar voor te lezen. In de volgende
drie tableaux is graaf Willem Lodewijk,
de Friese stadhouder, hoofdpersoon. Omtrent het slottafereel, dat een verrassing
zal zijn, kunnen uiteraard geen mededelingen worden gedaan.
“In dit spel treedt op enkele momenten een Rey van Maagden op, terwijl
een groot koor af en toe vierstemmige
liederen laat horen. Veel zorg wordt besteed aan de belichting. Voor de juiste
aankleding der historische personages
is de deskundige medewerking verkregen van dr. A.Wassenbergh, directeur
van het Fries Museaum te Leeuwarden,
bijgestaan door den auteur en een costuumcommissie. Bovenstaande tekst betreft de aankondiging van het spel in de
pers. Daarom nog het onderschrift ervan,
gericht aan de pers: WelEd.Heer. Bovenstaand stuk is naar verschillende bladen
verzonden, met verzoek het te willen
plaatsen op Vrijdag, 7 januari. Het zou
door vele personen zeer op prijs worden
gesteld, indien op dien datum opname
ook in Uw blad plaats had.
Hoogachtend, Persbureau Buitenpost.
Zo zien we maar: een werkelijk kleurrijk
en fantasievol evenement in Buitenpost,
waaraan veel mensen hun medewerking
verleenden en waarvan, mogen we aannemen, een talrijk publiek in Buitenpost
heeft genoten. Met dank aan Juul Beerda.
(tekst:Jannie Jensma; foto: Juul Beerda)

Nadat we allemaal weer bij de schaapskooi aangeland waren hebben we nog
even nagepraat en de uitgang opgezocht, vergezeld van een origineel
Nederlands ras landgeit die normaal
graast op de weide bij de spitkeet.
De geit voelde zich wel thuis bij onze
groep, maar werd door de beheerder
letterlijk bij de horens gepakt en naar
zijn plaats terug gebracht. Het is een
echte aanrader om daar ook eens een
kijkje te nemen. Als je dan weer thuis
bent besef je destemeer dat wij nu in
weelde leven.

Podiumtalent.nl in Buitenpost met GoSimon, Organ X en Release Music Show
Zaterdag 12 november is het dan eindelijk zover.
Podiumtalent.nl zal voor de tweede keer plaatsvinden in
Buitenpost. Na een lange tijd van voorbereidingen is de
organisatie dan ook blij dat het niet lang meer duurt voordat
de eerste gitaarklanken zaterdagavond uit de grote zaal van
‘The Point’ zullen klinken. “Na een oproep op de website
www.podiumtalent.nl stroomden de aanmeldingen binnen,”
aldus één van de organisatoren. “We hadden niet verwacht
dat er zoveel behoefte is aan een podium, zelfs niet na het
succes van vorig jaar!” Het gaat er bij Podiumtalent.nl om
dat bands uit de regio een plek krijgen op een podium zodat
ze daar hun talenten kunnen laten horen en zien aan een zo
groot mogelijk publiek. “Een plek om als beginnende band
op te treden is er veel te weinig in deze regio en dat terwijl
er zoveel talent is. Met dit initiatief hoopt Podiumtalent.nl
iets op te zetten wat een voor de regio blijvend evenement
kan worden.” Steun van sponsors is er voor de organisatie
gelukkig wel, anders zou het niet haalbaar zijn een dergelijk festival te houden. Podiumtalent.nl begint zaterdag 12
november om 20:30 uur, de deuren van The Point aan de
voorstraat 54 gaan een half uur eerder open. De entree is
€ 3,00. De actuele informatie is op www.podiumtalent.nl te
vinden.

door de intensiteit en het enthousiasme waarmee ze worden gepresenteerd aan het publiek. Onlangs is de eerste
CD van GoSimon, getiteld ‘Part of the game’ uitgekomen.
Na optredens op o.a. het Freeze-festival en Downtown café
zijn ze druk bezig geweest met het schrijven van nieuwe
songs. Deze klinken een stuk rauwer en er wordt meer
gebruikt gemaakt van sequencers en samples. Binnenkort

GoSimon
De Friese band speelt eerlijke, eigen composities, die afwisselend gedreven - hartstochtelijk vanuit de tenen lijken te
komen en het volgende moment ingetogen - melancholisch
en breekbaar als glas zijn. De melodieën zijn heel belangrijk
en blijven je bij, door mooie klankcombinaties van gitaar,
synthesizer en (meerstemmige) zang, ondersteund door
een stevige ritmesectie en zeker niet in de laatste plaats

Organ X
Tijdens de diverse omzwervingen in de muziek kruisten de
wegen van de Organ X leden elkaar al diverse malen. Niet
alleen in bands met eigen repertoire, maar ook in bekende
top 100 bands proefden zij aan de verschillende aspecten
van de muziek. Aangezien de ideeën over muziek sterk
overeenkwamen, kon het niet uitblijven dat er uiteindelijk
een band werd opgericht: Organ X. Inmiddels heeft deze sa-

gaan ze nieuwe songs opnemen in de studio en hopen eind
2005 de tweede cd op de markt te brengen.

menwerking haar eerste tastbare resultaat opgeleverd, de
demo-CD “Here”. Hierop is de kracht van Organ X te horen:
van het heftige opzwepende “Mesmerize” via het poprock
nummer “No Need” naar het meer gevoelige “Here”. Duidelijk is te horen dat we hier te maken hebben met ervaren
en creatieve muziekanten,
die in ieder nummer mede
door het hogere spelpeil
de juiste snaar weten te raken. Voor elk bandlid geldt
dat het liedje op zich het
belangrijkste is. Wie denkt
dat deze CD het enigste is
wat Organ X in petto heeft,
heeft het duidelijk mis.
Naast in totaal een tiental
eigen nummers, hebben
zij voor het live publiek
zo’n dertigtal nummer in
petto. Dit is niet het standaard rock repertoire wat
je zou verwachten van een
band met een schat aan top 100 ervaring, maar meer een
verzameling van persoonlijke favorieten, die je moeiteloos
een avond lang boeien.
Release Music Show
De Release Music Show, de drive-inshow die met een platenbestand van meer dan 16.500 verschillende platen en
dj’s met meer dan 15 jaar ervaring geschikt is voor elk feest
van groot tot klein. Zij verzorgen voor deze avond ook het
licht- en geluid voor de bands.
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Tennisclub Buitenpost sluit het seizoen af
Hoewel de meeste leden nog druk in de weer zijn in
het “Bibbertoernooi” (dat doorgaat tot eind december)
werd 15 oktober het tennisseizoen 2005 afgesloten
met een slottoernooi voor de leden. Na afloop werden
de diverse commissies door het bestuur bedankt voor
hun inzet, er volgde een samenvatting van het afgelopen seizoen en werden de clubkampioenen gehuldigd.
Afgesloten werd met een hapje en een drankje. De tennisclub is met ruim 300 leden een bloeiende vereniging
met veel vrijwilligers die hun best doen alles soepel te
laten verlopen. Wij keken in het clubblad en verbaasden
ons over de veelheid aan activiteiten en evenementen
die er worden verzorgd.
Voorbereiding seizoen
In maart worden de banen in orde gemaakt. Dit doen
de leden zelf en dat is nogal wat. De banen worden gefreesd, opgevuld, uitgevlakt en gewalst. Dit alles neemt
de nodige tijd in beslag en die tijdsdruk wordt veroorzaakt door de start van de competitie in de eerste week
van april.
Openingstoernooi en voorjaarcompetitie
Traditioneel werd op zaterdag 2 april het seizoen geopend met een openingstoernooi voor alle leden. In
april en mei vinden alle wedstrijden plaats van de
voorjaarscompetitie. Er zijn zowel doordeweeks als in
het weekend wedstrijden. In diverse klassen komen
de teams uit! Van de 23 competitieteams werden er
dit jaar twee kampioen en promoveren dus naar een
hogere klasse.
Clubkampioenschappen enkelspel
In de maand juni zijn de enkelkampioenschappen van
de club en is het altijd heel gezellig op het park. Leden
en belangstellenden komen dan regelmatig een avondje kijken om iedereen aan het werk te zien.
Frouljumiddei
Special voor de damesleden is er al sinds jaar en dag de
“frouljumiddei”. Dit jaar op 21 juni werden de froulju de
banen opgestuurd om te strijden in de dubbels.

Paardencup
Tijdens de Buitenposter feestweek organiseert de tennisclub het paardencuptoernooi waarin de sterkere spelers van Friesland elkaar bestrijden. Leuke, spannende
en goede tenniswedstrijden zijn dan op de Buitenposter
tennisbanen te bewonderen. Koffietoss, georganiseerde
toss en ongeorganiseerde toss. Zondag 10 juli was er
de “koffietoss”; dit is eenmalig. Iedere dinsdagavond
is er de georganiseerde of ongeorganiseerde toss en
op het park heerst dan een gezellige drukte. Bij de
koffietoss en de georganiseerde toss worden de leden
ingedeeld in teams die elkaar bestrijden en aan het
eind is er altijd een winnaar die een prijsje verdient!
Bij de ongeorganiseerde toss komen de leden geheel
vrijblijvend, alle rackets worden door elkaar gehusseld
en zo ontstaan teams die elkaar bestrijden. Na een half
uur gaat de bel, de wedstrijd is afgelopen en er wordt
opnieuw getost. Ook de beginners komen aan hun trekken, want zij spelen dan samen met gevorderden en
doen hierbij veel ervaring op!
De koffieochtenden

Iedere maandag- en woensdagmorgen wordt er getennist. Iedereen is welkom en speelt mee. Natuurlijk is
er omstreeks tien uur koffie. Een heel sociaal gebeuren
binnen de tennisclub en uitermate gezellig.
Mixed Kampioenschappen
In september zijn de mixed kampioenschappen. Leden
geven zich individueel op en de technische commissie
stelt de teams samen. Naar sterkte worden poules gevormd. In de poule zijn de teams meestal aan elkaar
gewaagd, zodat er spannende partijen ontstaan.
Training
Gerard Zwart, de professionele trainer, is bijna dagelijks
op het park om de leden de finesses van het tennisspel
bij te brengen.
Jeugd
Zoals bij iedere vereniging is er ook een enthousiaste
groep jeugdtennissers en de jeugdcommissie regelt al
hun zaken. Natuurlijk doet de jeugd mee aan de diverse
competities en toernooien.
Binnentennis
Zodra het buitenseizoen voorbij is trekken de leden
de omgeving in om te spelen in de overdekte hallen.
Overal zijn er wintercompetitie’s waaraan door de Buitenpostleden wordt deelgenomen.
Wintertennis Buiten!
De ‘diehards’ tennissen gewoon door tijdens de wintermaanden. Twee banen, speciaal voor hen die het niet
uitmaakt of het koud en guur is, zijn een paar jaar geleden aangelegd. Al-met-al een interessante vereniging
die wij hier in Buitenpost hebben en het clubbestuur
benadrukte dat iedereen van harte welkom is om te
komen kennismaken met de tennissport en als er activiteiten zijn op het park is men vrij om eens binnen te
wippen werd ons verzekerd.
(foto: eigen foto)

M.A.A.S. kreeg een trampoline cadeau!
Gymnastiekvereniging M.A.A.S. heeft
onverwachts een cadeau gekregen, niet
voor haar 60 jarig jubileum maar het
tijdstip is wel goed gekozen.
In het voorjaar is M.A.A.S. telefonisch
benaderd door een afgevaardigde
van Essent, met de vraag of bij onze
vereniging belangstelling is voor een
springtafel?? Hoe en wat?? In het
bestuur is er druk over gepraat, het klinkt
allemaal veelbelovend. Na diverse mails,
met modellen, en telefoongesprekken is
het tot een akkoord gekomen. M.A.A.S.

wordt gesponsoord door Essent met een
springtafel voor het leven. GEWELDIG!
De gemeente, m.n. afd. samenleving
en sport, wordt op de hoogte gebracht
van deze unieke buitenkans, maar
zij moeten wel toestemming geven
om dit toestel in de gymzaal te
plaatsen. Dit wordt toegestaan. Hoera,
nu nog een datum regelen om de
springtafel op te halen. Ook dit wordt
geregeld en op 22 september zijn 3
bestuursleden van M.A.A.S. naar Goes
gereden waar bij fa. De Schelde onze

springtafel klaarstaat. Zij worden met
koffie en gebak ontvangen door de
afgevaardigde van Essent, krijgen een
hele interessante rondleiding door de
fabriek Het grote moment is daar: de
springtafel wordt overgedragen aan
M.A.A.S., ingeladen en de terugweg
wordt aanvaard. Eenmaal in Buitenpost
is de springtafel direct uitgeprobeerd tot
volle tevredenheid. M.A.A.S. hoopt dat
vele springers deze springtafel zullen
gebruiken om mooie sprongen te laten
zien.

Mary van Asperen: ”Een droom is voor mij uitgekomen”
Ze was op 8 oktober jl. een van de deelnemers aan het
jaarlijkse Rondje Kunst Achtkarspelen. Het is een initiatief van de gemeente om inwoners te laten kennismaken met kunst. Voorafgaand aan het Rondje Kunst is er
enkele weken een expositie van alle deelnemers in de
hal van het gemeentehuis in Buitenpost geweest. Tijd
om haar eens nader via de Binnenste Buiten aan u voor
te stellen. Mijn ouders met familiebanden in Schotland
en Amerika zijn in 1938 uit Holland vertrokken naar
het toenmalige Nederlands – Indië en in 1941 ben ik
in Soerabaja geboren. Mijn vader was werkzaam bij De
Rotterdamse Lloyd een groot internationaal scheepvaartbedrijf. Het was oorlog en vanaf 14 maanden oud
tot 4,5 jaar heb ik doorgebracht in Jappenkampen. Mijn
kleuterjaren die voor een kind mooi kunnen zijn heb
ik dan ook gemist. Achteraf zou blijken dat dit op mijn
verdere leven en kunstenaarschap grote invloed heeft
gehad.

Het lager onderwijs heb ik gedeeltelijk in Indië en
Nederland gevolgd. In 1950 zette ik met mijn ouders
voet op vaderlandse bodem. Na de lagere school ben
ik 1 jaar naar het Baarns Lyceum geweest waar ik af
en toe ook wel eens de prinsessen tegen kwam. In
Leiden heb ik mijn diploma Middelbare Meisjes School
behaald. Naar de kunstacademie gaan was mijn droom.
Maar ik kon niet goed tekenen en dacht dat ik toch niet
aangenomen zou worden, dus naar de kweekschool en
het onderwijs in. Eerst juf op een basisschool, waar ik
als 19-jarige voor een klas met 56 kinderen stond. Met
zoveel jeugd in een klas zou nu ondenkbaar zijn en niet
meer in deze tijd passen. Later ging ik Engels studeren
en werd lerares Engels in het middelbaar beroepsonderwijs. Helaas kwamen de beelden van het Jappenkamp na 50 jaar weer naar boven.Toen ik 55 jaar oud
was werd ik afgekeurd wegens een posttraumatisch
kampsyndroom. In die periode leerde een buurvrouw
mij de beginselen van het aquarelleren. De droom van
de kunstacademie kwam dichterbij.
Toen ik 59 jaar oud was trok ik de stoute schoenen aan
en ging naar de Koninklijke Academie voor Kunsten in
Den Haag om mijn werk te laten beoordelen voor toelating op de academie. Tot mijn grote vreugde en verrassing werd ik aangenomen. Intussen verhuisden mijn
man en ik naar Reahel. Dus moest ik proberen om op
de Kunstacademie Minerva in Groningen aangenomen
te worden. De toelatingsnormen waren strenger dan in
Den Haag en ik moest opdrachten maken. Maar….. het
lukte. Ik koos voor de avondopleiding die 1 jaar langer
duurt dan de dagopleiding . Ik kreeg vakken als grafiek,
( etsen, steendrukken, zeefdrukken ), fotografie, drukken, metaalbewerken en natuurlijk schilderen, tekenen
en kunstgeschiedenis.

Ik heb grote steun aan mijn man. Met een plaatselijke
aannemer heeft hij er mede voor gezorgd dat ik over
een ruim atelier kan beschikken. Brengt- en haalt mij
van de trein als ik naar de academie moet. Zorgt er
voor dat de grotere werkstukken onbeschadigd ter beoordeling in Groningen arriveren. Hij is echt mijn steun
en toeverlaat. Inmiddels zit ik in het laatste jaar en
hoop in juni 2006 af te studeren .Ik zal dan 65 jaar zijn.
Mijn werk is abstract. Ik werk met geometrische vlakken en kleuren.Vooral de werking van kleuren ten opzichte van elkaar fascineert me. Kleuren trekken elkaar
aan, stoten elkaar af, beïnvloeden elkaars kleur, zorgen
voor dieptewerking…. Kortom, spelen met kleur is mijn
‘ding’. Zo zie je: dromen zijn niet altijd bedrog, zij kunnen na jaren nog bewaarheid worden. Verder lees ik en
reizen wij graag. Ik ben één keer in mijn leven weer
terug geweest naar mijn geboorteland oftewel Indonesië, zo als het nu heet. Dat was in 1989 ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwelijksfeest.
Tot enkele jaren terug trokken wij er geregeld met de
camper er op uit Europa door. Een zus van mijn moeder
die in Amerika woont en op zeer hoge leeftijd de schilderkunst ook nog beoefent bezoeken wij ook regelmatig. Deze zomer zijn wij nog in Zweden geweest. Mijn
schetsboek en tekendoos laat ik tijdens de vakantie
bijna nooit thuis. Ik tracht dan nieuwe inspiraties op
te doen die ik hopelijk tot uiting kan brengen in mijn
schilderijen. Voor ontspanning ben ik wekelijks graag
ook enkele uren op de tennisbaan te vinden. Ik heb
dan ook extra genoten van het prachtige weer van de
afgelopen weken.
(foto: eigen foto)

Fitnesscentrum Bodyline 15 jaar actief
Vijftien jaar geleden begon Janny Bosgraaf aan de Schepperstraat in haar fitnesscentrum met lessen aerobics, callanetics en fitness. Een keuze die een achtergrond had. Na een ongeluk op haar 18e moest Janny langere tijd revalideren.
Hierbij werd ze gestimuleerd door de fitnessschool waar ze oefende en dit wekte
haar interesse. Samen met haar schoonzus Anneke begon ze in 1989 cursussen
te volgen om zich het lesgeven eigen te maken. Daardoor geinspireerd en omdat
hier geen fitnesscentrum was besloot Janny er zelf een te beginnen. In 1994 werd
het pand verbouwd en uitgebreid naar 500 vierkante meter. Een aerobicszaal en
een grotere bar werden erbij gevoegd. Daardoor kon aan klanten meerdere soorten lessen en trainingen geboden worden. Naast Anneke helpt ook zus Mathie regelmatig mee, die voornamelijk de klantenbalie en bediening achter de bar doet.
Vrouwvriendelijk
De fitnessbusiness heeft niet stil gestaan. In 2001 is er fors geïnvesteerd in cardioapparatuur en werden fietsen en steppers aangeschaft. Cardio werd een begrip
in de sportwereld. Inmiddels is er in Bodyline een complete cardiolijn aanwezig.
Naast de lessen waarmee het fitnesscentrum 15 jaar geleden is begonnen, wordt
er nu ook les gegeven in steps, body, pump, body gym en cadiofitness. Janny: “Ik
heb niet een sportschool waar voornamelijk spierballen gekweekt worden. Bij mij
gaat het meer om het hele lichaam en conditie. Dat zijn vrouwvriendelijkere trainingen. Niet dat er bij mij geen heren in de zaak komen, meer dan genoeg”.
Franklinstraat 9
9285 WT Buitenpost
T: 0511 424555
F: 0511 423963

Geen tovenarij
“Ik kan niet toveren”, zegt Janny, “het is ondoenlijk om snel een perfect figuur
te krijgen. Dat vergt meer tijd dan veel klanten denken. Voorheen werd veel voedingsadvies gegeven met een bijbehorende training. Tegenwoordig halen veel
klanten hun dieet van internet en komen dan bij mij om daar een training bij te
krijgen”. Wat de laatste jaren meer en meer in trek komt is de aangepaste training voor mensen met rug en/of knie klachten. Het is de kunst om andere spieren
bij deze groep mensen in beweging te zetten, zodat klachten verminderen. Al met
al is het de laatste 15 jaar een hele uitdaging voor mij geweest en we zijn nog lang
niet klaar. Als alles goed gaat zijn we binnenkort ook op internet te vinden, zodat
onze klanten daar kunnen zien wat bij ons allemaal mogelijk is”.
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Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

kits-stik
Moppen

Een man gaat naar een dierenwinkel en vraagt: “Is er nog iets speciaals
binnengekomen?” De verkoper antwoordt: “Ja, we hebben een pratende
duizendpoot!” De man is er wel benieuwd naar en koopt het dier. Thuis
gekomen vraagt hij de duizendpoot: “Ga je mee naar het casino?” De
duizendpoot antwoordt niet. De man vraagt het nog eens, maar de duizendpoot blijft stil. De man denkt: “Hij moet vast nog even aan de nieuwe
omgeving wennen.”, en wacht een uurtje. Dan vraagt hij weer: “Ga je mee
naar het casino?” De duizendpoot zegt nog niks, maar net als de man
denkt dat de verkoper in de dierenwinkel hem belazerd heeft, mompelt de
duizendpoot: “Rustig nou, ik heb je de eerste keer al gehoord, maar ik
moest eerst even al mijn schoenen aantrekken...”
Een aap komt een café binnen en bestelt een kop cappuccino. Hij betaalt
met een briefje van 20. De mevrouw achter de kassa geeft de aap tien
euro terug omdat ze denkt dat de aap dat toch niet opmerkt. “Er komen
hier niet vaak apen”, zegt ze. “Nogal logisch,” zegt de aap, “ze betalen
niet graag 10 euro voor een kop cappuccino!”
Wat is geel met bruine vlekken en kruipt over de grond?
Een giraf met hoogtevrees.

Enkele maanden geleden plaatsten wij een grote luchtfoto van ons dorp op deze pagina’s. Eén van de reacties
die wij daarop kregen was of ‘de buitengebieden’ dan niet
bij Buitenpost horen. Inderdaad in het Oost, het West,

Lutkepost en zelfs Paradyske en Rohel wonen ook lezers
die zich Buitenposter voelen. Vandaar deze foto in jumbojet perspectief. We hebben de grenzen ditmaal wat ruimer
genomen, de straal is ongeveer 7 kilometer.
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Waardebon - Waardebon
Nagelstudio Monique
deelt uit met de feestdagen
Veel bling bling voor weinig ping ping
Bij inlevering van deze waardebon ontvangt u
15% korting op de sieraden.
Alleen geldig in de maand november
Leuke Sinterklaas kado’s of voor de kerst
Elke zaterdagochtend 10.00 - 12.00 uur
in de maand november - inloopochtend (ingang achterom)

Nagelstudio Monique

Scheltingastraat 26 - tel. 0651745729

Redactiewerk is geen hondebaan.
En lid worden van PBB is al
helemaal niet hondsmoeilijk!
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 18 -

Nijenpijn

door Dirk R. Wildeboer

“Wassen neuzen?”
3 juli 1912 - Buitenpost - “Aan de beide
einden van de bebouwde kom van het dorp
Buitenpost zijn vanwege het gemeentebestuur van Achtkarspelen borden geplaatst
tot waarschuwing tegen het te snel rijden
van automobilisten. Voorwaar een prachtige goed werkende maatregel in het belang van de algemeene veiligheid op de verkeerswegen. De maximum snelheid in het dorp bedraagt thans 15 kilometer per uur. Jammer echter dat in de politieverordening van deze
gemeente in ‘t geheel geen artikel voorkomt, dat eenige kracht kan
bijzetten aan de bepaling geplaatst op bedoelde borden. Zouden
deze waarschuwingsborden dus eigenlijk niet als wassen neuzen
te beschouwen zijn?”
“Uit den tijd”
17 april 1928 - Quatrebras - “Thans is officieel besloten dat met
ingang van 28 april a.s. op den weg van Quatrebras van BergumDrachten-Beetsterzwaag-Gorredijk naar Heerenveen geen tol meer
zal worden geheven. Op dezen weg waren maar eventjes 7 tollen en
vele automobilisten verkozen dan ook andere wegen, die minder
duur waren. Men vermoedt, dat nu ’t verkeer langs dien weg aanmerkelijk zal toenemen. ‘t Is te hopen dat het niet lang meer zal
duren dat de drie tollen, welke nu overblijven tusschen Quatrebras
en Dokkum, eveneens zullen gaan verdwijnen. Ze vormen voor het
verkeer ware hindernissen en nu de wegenbelasting is ingevoerd,
zijn ze feitelijk uit den tijd. Het tegenwoordige verkeer eischte algeheele opruiming van deze wegversperringen”.
“Enkele tientallen ratten...”
14 december 1928 - Eestrum - “Sedert vele jaren huisde op de
schuur van de heer W. de Vries te Eestrum een ooievaarspaar. Het
trok de aandacht, dat er de laatste paar jaren geen jongen werden
uitgebroed. Omtrent de oorzaak taste men in het duister. Wat bleek
tijdens de vorige week bij een noodzakelijk geworden reparatie aan
het uilenbord, waarbij het ooievaarsnest zich bevond? Toen men
bij het nest kwam om dit te verwijderen, sprongen enkele tientallen
ratten om de timmerlieden heen. Een viertal kon men uit de weg
ruimen; de anderen ontkwamen. Zeer waarschijnlijk is, dat de in
het ooievaarsnest wonende ratten, telkens wanneer er een ei was
gelegd, dit weghaalden om er zich aan te goed te doen”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1952, die woonden in Buitenpost
28 juni: Hoogsteen, Tietje, 77 jaar, wed. van Bijlsma, Tjeerd
2 juli: Molenaar, Minke, 56 jaar, e.v. Tamsma, Pieter
16 juli: Postma, Sjoukje, 74 jaar, e.v. Oldenburger, Bareld
21 juli: van der Linde, Geertje, 70 jaar, e.v. Rusticus, Ykele
6 augustus: Hettema, Hinne, 3 jaar, z.v. Hettema, Tjitze, schilder en
Noordman, Tjitske
19 augustus: Bosgra, Zwaantje, 71 jaar, e.v. Jongbloed, Jan
15 september: van der Wal, Froukje, 61 jaar, e.v. Algra, Sipke
25 september: Rispens, Teunis, 78 jaar, wedn. v. Oosterhoff, Hiltje
21 oktober: Wiersma, Dedde, 79 jaar, e.v. Zuidersma, Fokje
1 november: Koopman, Aaltien, 76 jaar, wed. v. Braam, Harm
25 december: Zevenhoeken, Rinze, 76 jaar, e.v. Hoekstra, Rinske
29 december: de Groot, Pier, 75 jaar, wedn. v. de Jong, Klaaske

Buitenpost heeft ook zijn ‘Burgerwacht’ gekend. Deze foto herinnert aan
het feit dat een damescomité gelden in de gemeente had ingezameld om
de burgerwacht met een vaandel te verrijken. De aanbieding en overdracht
vond plaats in de tuin achter het gemeentehuis toen de ‘mobiele brigade’
in nieuwe uniformen werd gestoken. Dat gebeurde in 1939. Het comité
bestond uit van links naar rechts: de dames P. van der Glas, Van der MolenHuizinga, Pijnakker-Kits, G. Beerda-Baron, Y. Rusticus-van der Linde en E.
Hoekstra-Hellinga. In het midden staat H. van der Laan met het nieuwe
vaandel. In uniform (van links naar rechts, na v.d. Laan): Auke Hoekstra,
Johannes Douwes, Leffert Zwart, Willem Tuinstra, Jelle Kootstra, H. Duijst,
S. Hoekstra en Jelle Wielsma. De burgerwacht werd in 1940 ontbonden.
Het liquidatiebesluit is nog te vinden in het archief van de gemeente
Achtkarspelen, waarin ook de bestemming van de verworven bekers,
medailles en het vaandel is vastgelegd. De beker werd geschonken aan
scherpschutter L. Zwart, die deze trofee nog in zijn bezit heeft.
(Uit: “Kent u ze nog... de Buitenposters”, door Jurre Hart Zijlstra)

Binne Lutje en Boaite Post
“Vermoeid en zwijgzaam staat
ze, terwijl ze wacht. De tijd
heeft zijn sporen meedogenloos in aangebracht. Ze was
er altijd en nooit heeft ze haar
plicht verzaakt. Toch is het
lang dat zorgzame hand haar
heeft aangeraakt. Men passeert haar, nog zonder een blik
waardig te gunnen. Behalve
dan met medelij, want ze zou
nog zoveel geven kunnen.”
Boaite haalt diep adem. Binne
kijkt met ongeloof z’n oude
vriend aan: “Wat is dit, lees
jíj gedichten?”. Boaite grijnst:

“Nee, sterker nog, jij vlerk,
Boaite Post draagt voor uit
eigen werk. We zitten al een
half uur voor Nijenstein te stinnen, en toen schoot me me
opeens dit te binnen”. Binne’s
sigaartje zakt tot ze bijna met
de grijze askegel recht naar
beneden hangt. Een denkrimpel verschijnt op zijn gezicht.
“Goh, jij ken wel tussen de
krantenberichten, zo goed kun
je dichten”, weet hij uiteindelijk
uit te brengen. “Ach, je weet
hoe het is met kunstenaars,
ze moeten pijn lijden voordat
ze wat moois kunnen maken”,
bromt Boaite schertsend, “en
het doet pijn aan mijn ogen als
ik naar Nijenstein kijk”. Binne’s
gezicht klaart op: “dan weet
jij niet wat ik weet, maat, we
hebben lang moeten wachten,
maar we worden binnenkort uit
ons lijden verlost. Als we het
mogen geloven dan gaan ze
binnenkort echt aan de slag.
Lourens heet de beste man
die zijn geld erin gaat steken.

Het staat in de krant dus dan
moet het wel waar wezen”.
Boaite trekt even zijn wenkbrauwen op: “Ik geloof geen
enkele krant. Ze schrijven
allemaal maar raak. Eerst zien
en dan geloven, zeg ik altijd”.
Toch is het alsof het gebouw
opeens een iets andere uitstraling heeft. De hol-ogige
ramen lijken wat minder flets
en het is net alsof de deur,
tijdens een zuchtje wind, verwachtingsvol een beetje rammelt. De gelaatsuitdrukking
van Boaite is opeens weer die
van een gekwelde artieste in
barensnood. Het nieuws heeft
hem
blijkbaar
overvallen,
want het blijft lange tijd stil.
Eindelijk prevelt hij: “Voor de
oude dame is het toch gegeven, om te beginnen aan een
nieuw leven. Maar toch twijfelt
ze, want al is ze niet door de
slopersbal gevloerd, is het nu
straks het chirurgen- of het
slagersmes die haar beroert.”
Binne knikt tevreden.

Basisschool ‘De Mienskip’ vierde feest!
In november is het 25 jaar gelden dat het openbaar onderwijs in Buitenpost een nieuw gebouw
kreeg aan de Groenkamp: ‘De Mienskip’.
In deze school werden de kleuterschool en de
lagere school samen gehuisvest en daarmee had
Buitenpost een primeur in de omgeving, want pas
vanaf 1985, toen de wet op het basisonderwijs er
kwam, gingen in het hele land kleuteronderwijs en
lager onderwijs wettelijk samen op in basisonderwijs. Het was, en is nog steeds, een uniek gebouw.
Dat er vaste vloerbedekking lag, was ook heel bijzonder. Daar was men heel zuinig op en daarom
mocht er de eerste jaren binnen niet op schoenen
worden gelopen. Kinderen en ook ouderen konden
kiezen: op sokken lopen of een plastic hoesje om
de schoenen. Dat laatste had niet de voorkeur van
vele leerlingen, met als gevolg dat er in die tijd
heel veel sokken in record tijd werden versleten!
Of het nu dankzij die hoesjes is, is niet zeker, maar
feit is wel, dat pas sinds enkele maanden alles
vernieuwd is.
Een 25-jarig jubileum is meestal reden voor een
feest. Zo ook voor De Mienskip. Het begon allemaal zaterdag 15 oktober met een grootse reünie.
Niet alleen vanuit het hele land, maar ook uit
Duitsland en Engeland kwam men om samen met
anderen herinneringen op te halen. Ruim driehonderd reünisten beleefden een fantastische dag.
Als herinnering kreeg iedereen een boekje mee,
waarin behalve de geschiedenis van het openbare
onderwijs, ook herinneringen van oud-leerlingen
te lezen en foto’s uit de oude doos te zien zijn.
Zo schreef Andries (Broer) Ploeg het volgende
gedicht:
Och heden, ja
Ik zie een foto uit de jaren
Dat ik zelf een kind nog was,
Ernstig kijkend, wat afwachtend,
Zittend in de derde klas
Juffrouw Weidijk, vele vrienden,
Namen noemen, och waarom.
Misschien zal ik ze nog kennen
Als ik naar De Mienskip kom.
Zij die zijn en die verdwenen
Meegenomen door de tijd.
Foto’s kunnen laten weten
Dat herinnering niet slijt.
En soms laat het leven weten
Dat verleden rijkdom wordt.
Als vandaag verschuift naar morgen.
En ook morgen is maar kort.
Vele wegen gaan naar Rome,
Maar toch ook naar Buitenpost.
Als een foto me laat weten
Dat ouder worden jaren kost.
’s Middag kon men in De Mienskip oude foto’s
bekijken, nieuwe foto’s laten maken, bijkletsen
enz... Voordat iedereen naar The Point vertrok,
werd er door velen nog van de gelegenheid
gebruik gemaakt om even door de âld skoalle te
lopen. Hier kon je vooral vele verhalen horen, over
het papierhok, de zolder, het kolenhok. Wat grote
indruk op verschillende zestigers had gemaakt en
daardoor niet vergeten, was Jan de Boer, die ooit
door juf Fennema voor straf naar het kolenhok
werd gestuurd en vervolgens werd vergeten. ’s
Avonds kwam een ongeruste vader bij juf Fennema aan de Kuipersweg aan de deur. Samen

togen ze naar school, waar Jan de Boer, die toen
een jaar of acht, negen zal zijn geweest, heerlijk
lag te slapen tussen de kolen. Het hok is daarna
alleen nog gebruikt waar het voor bedoeld was!
Het feest werd in The Point voortgezet. Na een
buffet was er opnieuw volop gelegenheid om klasgenoten te treffen. Het avondprogramma startte
met “Achterwerk in de kast”, opnames van herinneringen, die ’s middags in De Mienskip waren opgenomen. Later op de avond verschenen nog twee
bijzondere gasten: Sint en Piet, die terecht verontwaardigd waren, dat juist zij, die al honderden
jaren op bezoek kwamen, niet waren uitgenodigd.
Hiermee kwam een einde aan het officiële deel.
Het feest werd nog daarna nog tot in de kleine
uurtjes voortgezet.
Het jubileumfeest voor de leerlingen!
Voor de kinderen die naar De Mienskip gaan, was
het de week daarop feest. Een droom leek voor
hen in vervulling te gaan. Want zeg nou zelf, wie
krijgt nu zo maar de gelegenheid zich te ontpoppen als circusartiest! Arie Hemmen uit Zwolle
begeleidde het circusproject, dat eindigde met
een heuse voorstelling in de sporthal. Een groots
opgezet project dus, waarbij ook vele begeleiders
waren betrokken. Maandag 17 en dinsdag 18
oktober was de school omgetoverd in een circusschool. In alle groepen werden de circusacts
voorbereid onder de deskundige leiding van Arie
Hemmen... Dinsdagavond was voor de kinderen
het hoogtepunt: in de sporthal, die inmiddels was
omgebouwd tot een prachtige circustent, mochten
ouders, broers, zussen, grootouders en andere
betrokkenen het resultaat van hun keiharde oefenen
bewonderen!! Koorddansers, jongleurs,
tijgers, fakirs, tonlopers, ballopers en vele andere
circusartiesten gaven acte de présence aan het
hooggeëerd publiek, dat diep onder de indruk was.
Dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar in zo’n
kort tijdsbestek tot zulke fantastische prestaties
kunnen komen, overtrof alle verwachtingen. Arie
Hemmen verstaat de kunst, de kinderen tot grote
concentratie te brengen, maar daarnaast ervoor
te zorgen, dat de spanning niet te groot werd:
even de rust nemen om opnieuw iets te proberen,
als het niet meteen lukt. Iedere act had z’n eigen
land van herkomst en dat was ook aan de kleding
te zien, alle kinderen zagen er fantastisch uit, het
geheel straalde professionaliteit uit. Drie uur lang
hielden de kinderen het publiek en elkaar in de ban
van het circus! Dit feest zullen zij zich later, als zij
over vijfentwintig of vijftig jaar in Buitenpost komen voor een reünie, zonder twijfel herinneren!!
Hopelijk zullen er dan nog een paar dvd’s zijn bewaard, zodat ze er opnieuw van kunnen genieten.
Vrijdag tenslotte gingen de leerlingen, evenals alle
andere basisschoolleerlingen uit Buitenpost, opnieuw naar de sporthal voor een circusvoorstelling.
Deze voorstelling werd echter verzorgd door circus
Witova. De Mienskippers keken vast met andere
ogen en konden zich nu vast goed inleven in de
spanning en concentratie, die opgebracht moeten
worden om alles tot een goed einde te kunnen
brengen. Daarnaast hebben zij vast teruggedacht
aan hun eigen fantastische ervaring en misschien
wel stiekem gevonden, dat zij het hier en daar een
tikkeltje beter deden!

Kwaliteit uit principe

� �����

WybrAnd Computers
Groningerstraat 5
9231 CH SURHUISTERVEEN
Tel. 0512-360742
Fax. 0512-360743
E-Mail : info@wybrand.nl
URL : www.wybrand.nl

