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Inspiratie:
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Na een tijd van creatieve crises
is het dan zover, de nieuwe
brievenbus is klaar. De oude
was niet goed gesitueerd en
bovendien aan vervanging toe.
Daarbij was de bus te klein en
viel bij het openen de kopij vaak
op de grond. De nieuwe bus is
een echte blikvanger. Deze
kan bijna niet meer genegeerd
worden en verdient het om
gewaardeerd te worden door
ons en door u. De afgelopen 5
jaar zijn wij als redactie druk
bezig geweest de pagina’s te
vullen met Buitenposter zaken.
En dat willen wij nog zo lang
mogelijk blijven doen. Daarbij
bent u onmisbaar. Wij denken
dat iedereen wel iets op papier
kan krijgen. Stop het zonder
verder moeilijk te doen in onze
postbus of mail het ons. Wij
denken bijvoorbeeld ook aan
al die bijzondere reisverhalen
die langzaam in uw geheugen
liggen te vervagen. Of aan die
leuke buurtverenigings-activiteit, of aan al die andere meer
of minder speciale gebeurtenissen in ons dorp.
Kunt u de pen echt niet op het
papier krijgen, geef ons dan
een seintje - en wij nemen
contact met op. Wij lenen
onszelf graag voor een goed
verhaal uit. Eigenlijk verwachten we ook meer invoer uit de
hoek van de verenigingen.
Een clubblad kan ons al veel
informatie geven en de bus is
er nu ook groot genoeg voor.
Ons nieuwe motto is dan ook:
horen, zien en schrijven... en
daardoor nog zo lang mogelijk
blijven!

Horen, zien en schrijven
Het was zwoegen, maar de nieuwe kopijbus is bijna klaar. Trots laat Donny Windsant zijn creatie zien.
Er zijn drie aapjes op de bovenkant getekend, die ‘Horen, Zien en Schrijven’ uitbeelden. Een motto dat
voor een ieder die dit blad leest van toepassing kan zijn. Als de laatste details aangebracht zijn, kunt u
de bus binnenkort op z’n vaste plek bewonderen. En vooral gebruiken!

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
op 22 maart 2005 in
de showroom van Enitor BV - Beatrixstraat 7/9
Aanvang 19.30 uur
Agenda
1.

Opening door voorzitter Maaike Dotinga

2.

Huishoudelijk gedeelte
a. Verslag ledenvergadering 2004
b. Jaarverslag 2004
c. Financieel overzicht 2004
(bovengenoemde verslagen zijn vanaf 15 maart af te halen
bij het adres Molenstraat 42. De aanwezigen van de vorige
ledenvergadering kregen deze, zoals afgesproken, toegestuurd)

1. verslag kascommissie, bestaande uit
dhr. L. Bulthuis en mw. L. Kramer
2. benoeming kascommissie 2005
d. Bestuurszaken:
Aftredend: Anke van der Veen, niet herkiesbaar
Benoeming: Auke Attema
e. Rondvraag
f. Sluiting huishoudelijk gedeelte
3.

Presentatie met filmbeelden over onder andere de
producten die worden gemaakt in de fabriekshallen van
Enitor gevolgd door een rondleiding

4.

Pauze

6.

Afronding en sluiting van de avond

Laat u zien, en horen!
U hebt opnieuw een jaar lang in dit blad kunnen lezen over
zaken waar PBB zich voor inzet. Op pagina 3 vindt u een overzicht daarvan. U kunt nu er over meepraten op de ledenvergadering. Er zijn natuurlijk de vaste verenigingszaken zoals het
financieel- en werkverslag over het jaar 2004 en de bestuursbezetting. Maar we willen opnieuw graag met u van gedachten
wisselen over zaken die nu en straks voor de leefbaarheid van
Buitenpost belangrijk zijn. Als voorbeelden daarvan noemen
we: de zuid-oostelijke rondweg, de herinrichting van het centrum en een goede bewegwijzering. Maar ook het dorp in het
algemeen, onze vereniging en dit blad. Uw inbreng in die kwesties is voor ons onmisbaar. Om het belang van het dorp goed
te kunnen vertegenwoordigen moeten wij op de hoogte zijn
van hoe ‘men’, en vooral hoe ù, er over denkt. Laat u daarom
zien en horen! Al met al willen wij het een interessante en
informatieve avond voor u maken. De kennismaking met het
bedrijf Enitor is daarbij een extraatje. Wij hopen veel belangstellenden te mogen verwelkomen. Voor ons ís de vereniging
- de leden. Maak gebruik van de gelegenheid en investeer een
stukje van uw tijd in uw eigen leefomgeving.
Ook niet-leden worden van harte uitgenodigd aanwezig te
zijn. De eerste consumptie is voor rekening van PBB.

Het bestuur: Maaike Dotinga, voorzitter; Johan Kootstra, vicevoorzitter; Ank van der Veen, secretaresse; Sytze Hoekstra, 2e secretaris;
Jelly Nijboer; penningmeester; Rients Leijendekker, 2e penningmeester;
Sietze Harders, algemeen adjunct; Auke Attema, aspirant-lid.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Hielke-Jan en Heidi Ellens
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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

De nieuwste kaartenvan:
Pokémon
Yu-Gi-Óh
Magic the Gathering

Model

bj.

km.stand

prijs Euro

Escort 1600 Bus. Ed. Cool 3drs
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk
Fiesta 1300 Collection 60pk
Fiesta 1300 Trend 5drs 75pk
Fiesta 1400 16V FirstEd 5drs 80pk
Fiesta 1.4 16V Trend 5 drs
Focus 1400 Ambiente 5 drs 75pk
Focus 1400 Trend 5drs 75pk
Focus 1600 Collection 3drs 100pk
Focus 1600 Collection 5drs 100pk
Focus 1600 Ghia 4drs
Focus 1600 Trend 5drs 100pk
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
Focus 1800 Collection 5drs 115pk
Focus 1800 Ghia Wagon TDDi 90pk
Focus 1800 TDCi Collection 5drs 115pk
Focus 1800 TDCi Collection 5drs 115pk
Focus 1800 Trend 3drs 115pk
Focus 1800 Trend Wagon TD 90pk
Fusion UAV 1.4 16V Ghia 5drs
Fusion UAV 1.6 16V Trend 5drs
Ka 1300 Trend 60pk
Ka 1300 Trend 60pk
Mondeo 1800 Business Edition 5drs
Mondeo 1800 Cool Ed. Wagon 110pk
Mondeo 2000 Centennial Wagon TDdi 90pk
Mondeo 2000 Coll. Wagon Tddi 115pk
Mondeo 2000 Ghia Platinum 5drs
Mondeo 2000 Ghia Wagon Tdi 115pk
Mondeo 2000 Trend 5drs 145pk
Mondeo 2000 Trend 5drs TDCi 130pk
Transit 280S Bestelwagen TDDi 100pk

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

114860
29950
83000
86000
60000
19000
75000
46000
55000
54000
21000
57000
90000
75000
75987
76000
83511
70000
55000
96572
10200
17222
41000
87741
83000
51000
58325
80050
105000
88012
66500
79000
32900

5950,00
7450,00
6400,00
6750,00
11900,00
12950,00
8950,00
11950,00
12745,00
12950,00
10950,00
9950,00
9450,00
12950,00
13450,00
15950,00
17500,00
15950,00
13500,00
11950,00
14950,00
17450,00
7250,00
6800,00
6250,00
15950,00
19945,00
19400,00
10950,00
17950,00
16900,00
23450,00
14220,00
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Al Gelezen

Achtkarspelen pakt afvalprobleem aan
Na de invoering van de slagboomheffing op 1 januari 2004 is het stil
geworden bij het milieuterrein Lutkepost, ongewoon stil zelfs. Waar
is de trouwe afvalstorter gebleven? Waar wordt zijn afval nu heen
gebracht? Wordt het stiekem gestort of wordt het verbrand?

De gemeentes Achtkarspelen en
Kollumerland gaan gezamenlijk een
bedrijfsverzamelgebouw inrichten aan
de Bernhardlaan. Deze voorziening zal
gekoppeld worden aan het CWI. In het
pand kunnen beginnende en ‘uit hun jas
gegroeide’ ondernemers (tijdelijk) onderdak vinden.
 De gemeente vindt dat er ten noorden
van de spoorlijn in het Oost, ruimte is voor
een windmolenparkje. In opdracht van de
provincie wordt gezocht naar mogelijke
locaties waar alternatieve energie gewonnen kan worden.
 Scouting Buitenpost krijgt van Achtkarspelen een eenmalige subsidie van 40.000
euro voor de nieuwbouw van een clubhuis.
De benodigde resterende 35.000 zal
uit andere geldbronnen moeten worden
gehaald.
 Tussen nu en 2010 mogen er 40 extra
woningen in ons dorp gebouwd worden,
door een herschikking van de toewijzingen
door de provinsje Fryslân.



Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !
Let op de kopijinleverdatum:
maandag 21 maart.

Het blad verschijnt
in week 13.
Houdt u daar ook
rekening mee?
COLOFON

6e jaargang nr. 4
februari 2005
De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Vereniging voor Plaatselijk
Belang Buitenpost. PBB is verantwoordelijk voor de inhoud van deze
krant en is dienaangaande aan te
spreken als bestuur en als rechtspersoon.
Oplage: 2500 exemplaren
Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus in ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@ilse.nl
Kopij graag getypt of op diskette aanleveren, en niet langer dan 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
J. Kootstra, tel. 0511-541322 of
S. v.d. Zwan tel. 06-26252594
Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide, Voorzoom 58,
9285 MR Buitenpost,
tel. 0511 - 543197
Vragen en klachten over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511 - 542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 21 maart 2005.
De volgende editie verschijnt
in week 13.

Het is weinigen ontgaan dat er sinds begin 2004 bij ´het stort´ de beurs
getrokken moet worden. De een noemt het belachelijk (we betalen toch
al afvalstoffenheffing!), de ander vindt het reëel. Ieder betaalt een vast
bedrag, maar de grote vervuiler betaalt meer, zo hoort het ook! Blijft het
feit bestaan dat er sinds de invoering tonnen minder afval gebracht wordt.
De feiten op een rij: in 2003 werd er nog 1393 ton grof huishoudelijk afval
ingezameld op het milieuterrein, terwijl dit in 2004 met 825 is afgenomen
tot slechts 568 ton. Wat daarbij opvalt, is dat het restafval uit de grijze
container het laatste jaar sterk is gestegen. Afgelopen jaar werd er 6711
ton afval huis aan huis opgehaald, terwijl dat een jaar eerder nog 5727 ton
was, 984 ton meer. Opgeteld betekent dit dat er ‘slechts’ 159 ton restafval
meer is ingezameld in Achtkarspelen. Alleen is er nog een andere grote
afvalpost: het houtafval. In 2003 nog 1615 ton was dit het afgelopen jaar
een hoeveelheid van slechts 530 ton. Een vermindering van 1085 ton.
Eigen haard… is goud waard
Dan begint de vraag toch te rijzen waar al onze inwoners die 926 ton afval
laten, wat voornamelijk houtafval zal zijn. De meest voor de hand liggende
suggesties zijn de afgelopen tijd al door de media genoemd. Een groot
deel zou illegaal gestort worden. Wethouder Van der Veen weet inmiddels wel beter: “Er wordt op de bekende dumpplaatsen ook nu nog afval
gestort, maar dit is absoluut niet meer dan voorheen”. Daarnaast wordt
geopperd dat er afval naar buurgemeenten zou gaan. Vooral tolerante
buurman Kollumerland zou zondermeer afval aannemen. Na een blik
in de milieuboekhouding daar, blijkt dat er inderdaad meer afval wordt
gebracht, maar dat het totaal ingezamelde afval minder is dan voorheen.
Andere buurgemeenten hebben strenge poortbeveiliging en pasjes-systemen. Volgens eigen zeggen wordt daar niets aangenomen van mensen
buiten de eigen gemeente. De conclusie is dat het houtafval dus binnen
de gemeente blijft. Als het dan hier blijft wat wordt er dan mee gedaan?
Volgens de wethouder heeft bijna iedereen wel een kennis met een houtkachel, die er nu lekker warmpjes bijzit. Ook zijn er bij de laatste jaarwisseling enkele bedrijven geweest die dachten op een slimme manier van
hun houtvoorraad af te komen, maar dat was maar een incident.
Gescheiden inzameling goed geregeld
Van der Veen ziet in de cijfers positieve ontwikkelingen: “De tendens is
dat er minder afval geproduceerd wordt, dit kan natuurlijk ook een gevolg
zijn van de recessie. Maar het geeft gelijk aan dat de consument zuiniger
omgaat met zijn eigendom en vervanging langer uitstelt.” In het bijzonder
noemt het college-lid het feit dat er meer met de grijze container wordt
opgehaald. “Daar zijn die bakken ook voor bedoeld toen ze werden aangeschaft. In plaats van dat men zijn afval naar het milieuterrein brengt”.
Daarnaast roemt hij de gescheiden inzameling. “Het ingezamelde textiel
is in 2004 gestegen met 41 ton ten opzichte van 100 ton in 2003. Ook in
de papierbakken was er verandering. Hier werd in 2003 al 77 ton ingezameld, terwijl dit in 2004 is gestegen tot 129 ton. Ook inzameling van luiers
is een groot succes, hier wordt jaarlijks al enkele honderden tonnen van
opgehaald. Al met al mogen we als gemeente best trots zijn op onze
burgers, dat we met zijn allen deze weg zijn ingeslagen”, aldus Van der
Veen.

Van de bestuurstafel
Met acht man/vrouw sterk waren we op 9 februari vertegenwoordigd op maandelijkse bestuursvergadering van Plaatselijk
Belang Buitenpost. Wegens ziekte was dat de laatste tijd weinig
meer gebeurd, maar gelukkig waren we nu allemaal in staat aanwezig te zijn. En zoals elke maand waren er wel weer een aantal
zaken te bespreken.
Na het vaststellen van de agenda en het doornemen van
het verslag van de vorige vergadering kwam de komende jaarlijkse
ledenvergadering ter sprake. Op voorstel van één van de (nieuwe)
bestuursleden hebben we dit jaar voor een heel andere opzet gekozen, naar ik meen ook helemaal nieuw. We hebben namelijk Enitor
BV bereid gevonden om ons en onze leden in hun showroom/
kantine te ontvangen. Na het huishoudelijk gedeelte, zeg maar de
echte vergadering, volgt na de pauze een presentatie met filmbeelden en een rondleiding door de fabriek van de grootste particuliere
werkgever van Buitenpost. Het volledige programma vindt u elders
in deze krant, het is trouwens de bedoeling dat alle leden een verslag van de vorige ledenvergadering van 16 maart 2004 krijgen en
daarbij een verslag van de werkzaamheden over het jaar 2004.
Ingekomen brieven waren er ook deze keer, onder ander
van de zogenaamde Klankbord-groep (vertegenwoordigers van de
omliggende gemeenten en dorpen) die zich bezig houden met de
perikelen rond de Stroobossertrekweg. Zij vroegen om iemand uit
het bestuur van PBB als lid van die groep. Hoewel Achtkarspelen
slechts een minimaal stukje Trekweg ‘bezit’, waren we blij dat een
deskundige, Rients Leyendekker, zich hiervoor beschikbaar stelde.
Verder waren er een tweetal aanvragen om een bijdrage uit het
Leefbaarheidsfonds, die werden afgehandeld.
Hierna deed de penningmeester uit de doeken hoe de vereniging er financieel voorstaat. Dat bleek zowel voor PBB als voor
de stichting ‘de Binnenste Buiten’ goed te zijn. Wat de dorpskrant
betreft, hier kon zowel een nieuw redactielid als een nieuwe rubriekschrijfster worden aangetrokken, hartelijk welkom ook namens het
bestuur van Plaatselijk Belang! En last but not least werd er ook
nog iemand gevonden die in zijn vrije tijd zich wil bezighouden met
het vinden van adverteerders.
Ons lid dat zich bezighoudt met de gemeentelijke stukken
had zijn zaken ook weer netjes op een rij: Nijenstein, WIW/IDbanen, bedrijfsverzamelgebouw in Buitenpost, nieuw clubgebouw
voor de scouting, aankoop grond voor woningbouw en nog meer,
het kwam allemaal nog even aan de orde. Enfin u hebt het alles uitgebreid in onze regionale kranten kunnen lezen.
Tot slot nog dit. Naar aanleiding van het P.S. van
de vorige keer heb ik een vijftal reacties gehad
waaronder een aantal krantenknipsels met foto’s.
Ook namens de aanvrager uit Appingedam allen
hartelijk dank. De datum bleek trouwens niet te
kloppen, de demonstratie vond destijds plaats op
het CH van 2 augustus 1989.
Namens het bestuur, Sytze Harders

De werkzaamheden van Plaatselijk Belang Buitenpost in 2004

Rients Gratama op
it programma
Op sneontejûn 19 maart komme
Rients Gratema en Peter Sybenga nei “The Point” mei harren
nijste programma “Makkumer slaat
Workumer”. In folslein Frysktalich
programma mei in Nederlânske
titel. Hat soks in reden? Jawol,
want de measte berjochten út de
omjouwing komme by de minsken
yn it Nederlânsk yn de hûs. En giet
it dan wol oer Makkumers en Workumers? Wolnee. It kinne likegoed
Stynsgers, Bûtenposters of Feansters wêze. En dat slaan slacht
ek nearne op, want der wurdt
hielendal net slein. It giet lykas
altiten gewoan wer oer ús minsken mei ús lytse swierrichheden
en meastentiids net al te grutte
hjoeddeiske problematyk. En dat
fansels net al te dreech en serieus.
Rients mei dan wol âlder wurde,
serieuzer wurdt’r net. Dat wie foar
pianist Sybenga dan ek reden
om wer mei Rients op in paad te
gean. De oangang fan dizze jûn
is 20.30 oere. Kaarten dogge yn’e
foarferkeap €12,50, oan’e seal is
dit €13,50. De foarferkeap wer by
DA-drogist Balsemien.
Agenda:
Zondagmiddag 3 april: Cultuurwandeltocht door Buitenpost. Start
in de Kruidhof vanaf 14.00 uur.

Het bestuur van PBB bestaat momenteel uit 8
leden, deze staan op de uitnodiging op de voorpagina vermeld. De maandelijkse vergaderingen
worden tegenwoordig in “It Koartling” gehouden.
Op 16 maart 2004 vond de ledenvergadering
plaats met als sprekers: de heer Postma van het
nieuw op te richten IJstijdenmuseum en mevr.
Veenstra, voorzitter van de BUVO. Plaatselijk
Belang geeft sinds november 1999 een eigen
dorpskrant uit “De Binnenste Buiten”. Deze 16
pagina’s tellende krant wordt elke maand, behalve in juli, gratis bezorgd in Buitenpost. De
Binnenste Buiten is in februari 2004 veranderd in
Stichting de Binnenste Buiten.
Afgevaardigden van de BUVO, Maskelyn en de
stichting Feestweekcommissie hebben dit jaar
een bestuursvergadering bezocht. Ook B. en W.
van Achtkarspelen brachten een bezoek aan PBB.
Ze zijn rondgeleid bij verschillende bedrijven in
Buitenpost, te weten de Ambachtelijke Houtbewerking “De Nerf”, Autobedrijf “Siton” en de
school het AOC Friesland. In oktober heeft het
bijna voltallige bestuur van PBB het jaarlijkse
gesprek gehad met de CDA-fractie. Dit gesprek
vond plaats in “De Schakel”.
PBB is aangesloten bij de Federatie van Plaatselijke Belangen in Achtkarspelen. Tweede secretaris Sietse Postma bezocht 3x een vergadering van
deze federatie steeds met een ander bestuurslid
van PBB. Op deze vergaderingen wordt het gezamenlijk belang van de Plaatselijke Belangen van
Achtkarspelen besproken.
PBB krijgt regelmatig uitnodigingen voor het bijwonen van diverse bijeenkomsten. Er werd dit jaar
gevraagd om mee te denken over Friese namen

van wateren in Achtkarspelen, mee te werken aan
de schoonmaakactie voor lagere scholen in Buitenpost. Twijzel vroeg om medewerking aan de
Simke Kloosterman rintocht. Ook de BUVO vroeg
om samenwerking. Raadsvergaderingen worden
regelmatig bijgewoond door Sytze Harders. Over
recreatie en toerisme en ook over de Stroobossertrekweg zijn heel wat gesprekken geweest.
PBB heeft de beschikking over een Leefbaarheidsfonds. Uit dit fonds worden bijdragen beschikbaar
gesteld aan verenigingen en instellingen die bij
PBB een aanvraag indienen. De voorwaarden om
een geldbedrag te krijgen, zijn door het bestuur
vastgesteld. Het belangrijkste doel is om het dorp
Buitenpost en zijn directe omgeving leefbaarder
en toegankelijker te maken. Dit geldt voor de
totale dorpsgemeenschap, zonder daarbij godsdienstige of publieke verschillen te maken. Verenigingen en instellingen die aan de voorwaarden
voldoen kunnen nog steeds gebruik maken van
dit fonds.
Sinds begin 2004 voert PBB het beheer over ‘de
dorpscomputer’ die een vaste plek in ‘It Koartling‘
heeft. Regelmatig wordt er (gratis!) gebruik van
gemaakt om zich te laten informeren door middel
van het internet. De reserves maken het zeker
mogelijk deze voorziening de komende jaren in
stand te houden.
De portefeuille van PBB bevat onderwerpen
die min of meer regelmatig ter sprake komen.
Belangrijke zaken zijn: verbeteringen van het
winkelcentrum en bedrijventerrein, goede bewegwijzering voor het dorp, verkeersveiligheid,
ontwikkeling van het dorp en zorg voor leefbaarheid in het algemeen. Komende jaren gaan wij
daar gewoon mee door.

Computerproblemen?

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

Dealer van:

Voorstraat 38 9285NT Buitenpost

Tel. 0511-840094
/ 06-16578760
e-mail: pc-doctor@freeler.nl
wij berekenen geen
voorrijkosten
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Hielke-Jan en Heidi Ellens
Heidi (30) en Hielke Jan
(33) kennen elkaar 13 jaar.
Ze zijn 10 jaar getrouwd
en hebben twee kinderen,
Sybren is 4 jaar en Jurre 3.
Samen werken ze 44 uur in
de week.
Heidi groeide op in Sânbulten,
bij Veenklooster: “Er woonden
daar maar weinig kinderen.
We speelden altijd buiten. We
speelden in het hooi van de
boer, we bouwden er hutten
van en stoeiden erin. Er was
ook veel ruimte om ons huis,
prachtig om te spelen. In Buitenpost moest ik er eerst aan
wennen dat niet iedereen iets
terug zei als ik ‘hoi!’ riep. De
MAVO-tijd in de Irenestraat was
super. Ik was een onopvallende
leerling, niemand pestte mij en
ik kon met iedereen opschieten.
Eigenlijk is dat nog zo. Mensen
komen gemakkelijk naar mij toe
en ik maak gemakkelijk contact.
Na een agogische opleiding
kon ik in een inrichting gaan
werken. Ik kreeg een baan in
Maartenswouden in Drachten.
Elke dag op de fiets erheen
was voor mij geen probleem.
In Maartenswouden kon je een
inservice-opleiding doen: de
z-opleiding. Die heb ik gedaan
en zo werd ik verpleegkundige
in de zorg voor verstandelijk
gehandicapten. Nu werk ik bij
Talant in Kollum. Werken met
verstandelijk gehandicapten ligt
mij. Ik heb geduld en inlevingsvermogen’. Ik werk al zes jaar
met dezelfde groep mensen.
Dat zijn zeven verstandelijk ge-

Het gaat om het beleven van
het materiaal. Vaak gaan we in
een ‘muzikaal bad’: samen met
collega’s laat ik allerlei soorten
geluiden horen. Ze mogen zelf
ook geluiden maken. ‘Kopje onder’ in het muzikale bad – dat
vinden ze fijn. Soms zit ze iets
lichamelijks dwars, buikpijn,
last van een teen, dan genieten
ze niet. Ik kan precies zien wanneer iemand geniet en wanneer
niet. We hebben geen gesprekken, dat kan niet, ik moet gewoon heel goed kijken. Daarom
is het belangrijk om zo lang
mogelijk bij één groep te blijven. We doen steeds dezelfde
dingen. Sommigen herkennen
wat we al eerder gedaan hebben, anderen doen het telkens
voor de eerste keer. Soms huilt
iemand. Dat laat ik geworden,
iemand mag best even huilen.
Elke dag leer ik beter hoe ik dat
moet opvangen. De groep bestaat uit einzelgängers – ik zie
weinig tot geen sociale vermogens in mijn groep. Opvoeden
tot zelfredzaamheid is wat misschien mogelijk is. Stimuleren
tot zelfredzaamheid, behoud
van vaardigheden dat is belangrijk en vooral een omgeving
bieden waar ze zich vertrouwd
voelen en waar veiligheid is. Dit
zijn enkele voorwaarden voor
onze cliënten waardoor ze zich
zelf kunnen zijn. Wandelen en
naar buiten gaan, vinden ze allemaal fijn.’
Houd je van ze?
´Ja, ik denk van wel. Ze zijn me
eigen. Ik kan veel van ze ver-

dat de Buitenpostervaart er was
en dat ze bezig waren die te
dempen. Mijn vader werkte bij
Wigboldus, een zaak in bouwmaterialen, hij stond naast
waar nu Gemeentewerken zijn.
We speelden daar met pellets
en zand en voetbalden op het
veldje waar nu de bibliotheek
staat, daar stond toen een heel
grote boom. In die tijd werd de
kerk gerestaureerd, wij stonden
er op de neus bij. We speelden
ook op de nieuwbouw van het
Molenerf. We bouwden er vlotten die we in het water duwden.
Mijn moeder hoefde nooit ongerust te zijn, het was veilig in
Buitenpost. Later gingen we in
de Wiek wonen. Mijn moeder is
sociaal ingesteld. De deur stond
voor iedereen open, die een
kopje koffie of thee wilde komen drinken. Na een jaar HAVO
ben ik toch maar naar de MAVO
gegaan – daar had ik het beter
naar mijn zin. Ergens in een
huisje in Augustinusga hadden
een stel jongens in een huisje
een geheime radiozender. Daar
werd ik DJ. Prachtig! Iedereen
luisterde er naar, zelfs in de
supermarkt kon je radio Desperado horen, daar draaiden ze
ons ook al. Elk van ons had zijn
eigen programma. Anne Tol had
bijvoorbeeld ‘Goud van Oud’,
een geliefd programma. Hij
had veel singles en hij wist heel
veel over muziek. Ik draaide
populaire muziek (uit de jaren
’80) en ik had een spelletjesprogramma. Op een keer belde een
meisje omdat ze het antwoord
wist op een prijsvraag. Dat was

rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: Harrie Slagter

als je kinderen hebt. Er waren
veel mensen bij het straatfestival –ze hadden veel plezier bij
bijvoorbeeld de acrobatiek en
het buikglijden. Dat geeft een
gevoel van saamhorigheid. In
Drogeham is dat anders. Daar

“...ik vind het jammer dat niet meer mensen belangstelling hebben voor wat er in het dorp gebeurt...”
handicapten, die functioneren
op het niveau van een kind van
ongeveer een jaar. Ze kunnen
niet praten en het is moeilijk
ze iets te leren. Eén man heeft
een spraakcomputer. Hij kan op
een plaatje drukken en dan zegt
een stem bijvoorbeeld: ik heb
honger. Ik ben bij ze, van negen
tot vier uur. Onze groep heet
‘belevingsgroep’. Ik ben de hele
dag bezig materiaal aan te bieden waaraan ze kunnen voelen,
ruiken, waarnemen. Het materiaal moet zintuigprikkelend zijn:
bijvoorbeeld een borstel, een
gladde steen, ruige stof, gladde
stof, watjes, lijm. We plakken en knippen wel, scheuren
papier, schuiven ermee, maar
het gaat nooit om het resultaat.

dragen - ik moet ze helemaal
verzorgen, eten geven, medicijnen, ze lichamelijk verzorgen.
Sommigen zijn incontinent.
Toch is het anders dan bij mijn
eigen kinderen. Daar voel ik
geen enkele afstand, maar bij
hen moet ik toch wel afstand
bewaren. Ik vind het leuk om
iedereen weer te zien, altijd, en
ik baal eigenlijk nooit wanneer
ik naar mijn werk ga.’
Hielke Jan is geboren en getogen in Buitenpost. Met zichtbaar genoegen vertelt hij hoe
hij daar gespeeld heeft met zijn
vrienden en hoe hij meewerkte
aan radio Desperado.
Hielke Jan: ´Ik ben geboren in
de Beatrixstraat; ik weet nog

(advertentie)

Heidi! We kennen elkaar van
de radio. Met vrienden naar de
Ringobar gaan in Veenklooster
– dat was altijd heel gezellig. Ik
voel me heel erg verbonden met
Buitenpost, vooral omdat ik er
zoveel mensen ken.’
Waar werk je nu?
‘Ik werk al twaalf en een half
jaar op het AZG in Groningen,
eerst als kok, nu als relatiebeheerder op de ICT-afdeling. Ik
maak afspraken met de afdelingen en vertaal de ICT-wensen en behoeften van de ziekenhuisafdelingen naar goede
afspraken. Op die manier kom
ik overal en leer ik heel veel
mensen kennen – er zijn bij ons
7000 medewerkers! Het is altijd
druk – zoveel mensen, zoveel
vragen, telkens weer anders. Ik
ben niet bang om te zeggen wat
ik denk of om mensen aan te
spreken – dat komt misschien
ook wel door de ‘leertijd’ bij
radio Desperado. Daar heb ik
het ook aan te danken dat ik
leuk vind om Sinterklaas te ontvangen als hij in Buitenpost aan
komt, om het programma aan
elkaar te praten en om speaker te zijn van de ‘gondelvaart
op wielen’ in Drogeham, nu al
negen jaar.’
Vind je dat er hier in Buitenpost
genoeg leven in de brouwerij
is?
‘Ik ben enthousiast over de
feestweek van de laatste twee
jaar. Het is leuk om mee te
doen. Dat merk je pas goed

beginnen de mensen in april al
met de tekeningen voor de gondels – dat is ook mooi. Dat lukt
hier in Buitenpost niet. Mensen
uit de kleinere dorpen vinden
Buitenpost vaak een dorp van
eigenwijze ambtenaren en onderwijzers. Heel veel dingen
willen wél in Buitenpost. Er gebeurt genoeg hier in het dorp.
We hebben hier Maskelyn en het
Behouden Huis en die bieden
voor elk wat wils’
Heidi: ‘Ik vind het jammer dat
mensen niet meer belangstelling
hebben voor dingen die in het
dorp gebeuren. Het is leuk om
mee te doen aan activiteiten op
school. Nu Sybren op school zit
en op de kinderopvang, neem ik
deel aan de ouderavonden. Een
dorp kan groots zijn wanneer de
mensen die er wonen inzet en
belangstelling tonen.’
Hielke-Jan: ‘Het Koartling zou
best belangrijker kunnen zijn.
De muziekavonden daar bijvoorbeeld zijn gezellig genoeg
om een keer achter de tv of de
computer vandaan te komen.’
Hoe belangrijk is het materiële
voor jullie?
We werken samen 44 uur in de
week.
Heidi:’Ik kan me in mijn werk
ontplooien – daar geniet ik
van’.
Hielke Jan: ‘We ervaren het als
een luxe dat Heidi twee dagen
werkt en ik vier. We genieten en
dat is genoeg. We streven niet
naar nóg meer. We leven heel
bewust in het hier en nu. We

hebben meegemaakt dat iets
opeens afgelopen was. Daarom
zeggen we: we zijn nú gelukkig.
Het opgroeien van de kinderen
is prachtig. Heidi heeft op haar
werk geleerd om evenwicht te
creëren. We zijn niet gestresst.
We zijn er voor de kinderen. De
kinderen erbij betrekken als ik
aan het klussen ben, dat vind
ik leuk. Het gaat om simpele
dingen. Ik heb liever dat ze met
een stuk hout spelen. Rust en
regelmaat en ruimte om dingen
te doen. Dat klinkt alledaags,
maar het is de basis. We zijn
niet streng. We leven met elkaar in één ruimte, daar is alles
van óns.’’
Heidi: ‘We leren ze veel kleine
dingen – opruimen, jas ophangen.’
Hielke Jan: ‘De tijd is wel anders. Ik kan me niet herinneren
dat mijn moeder waarschuwde
voor gevaar. De wereld is gevaarlijker geworden’.
Heidi:’Ik heb moeite met alle
verlokkingen van de moderne
tijd’.
Hielke Jan: ‘Er zijn veel valkuilen. Vierentwintig uur tv per
dag. Dat doen we liever niet.
We komen misschien braaf over,
maar zó doen we het, voor ons
werkt het goed. We voelen ons
er goed bij. Ieder doet het op
zijn eigen manier.’
Heidi: ‘Ik stel niet uit tot morgen, later is te laat. We leven
nú. Soms wil ik teveel, dan geniet ik er niet van. Dan moet ik
een keuze maken.’
Hielke Jan: ‘De band die ik met
de kinderen opbouw, is geweldig
en dat is de basis voor zoals ik
zou willen dat ze zullen worden:
gezond en sociaal, open voor
de ander , met waardering voor
wat híj kan. Vriendelijkheid is
niet duur. Ik vind het leuker om
de buurvrouw even te helpen
dan om verplichte bezoekjes af
te leggen.’
Heidi: ‘Ik móet op visite... dat
klínkt niet goed.’

Bloemen koop je
niet bij de Super,
maar bij de bloemist !
Aanbieding:
- 2 bos chrysanten  5,00
- 2 bos roosjes  4,50
- diverse leuke mandjes opgemaakt voor buiten vanaf  3,95

Het adres voor al uw bloemen en cadeaus

voor al uw bloemwerk
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Schaatsvrienden volbrengen 15 keer
de Alternatieve Elfstedentocht
Afgelopen jaar waren ze er
weer, André Alberda, Jan
van Helden en Koos Mathijs.
Drie kameraden die sportief
aangelegd zijn. Voor de 15e
keer waren ze van de partij
op de Weissensee in Oostenrijk. Meedoen met de
daar gehouden Alternatieve
Elfstedentocht. Dit jaar doen
ze niet mee, wat hun sportieve innerlijk spijt, maar
hun verstand wil niet meer
achter de carnaval vierende
menigte aan schaatsen.
Een lange weg te gaan
In 1989 zijn ze voor het eerst
afgereisd met toen nog 6 man
naar de Weissensee, om daar
de Alternatieve Elfstedentocht
te schaatsen. Die kans zat er
hier niet in en zo ver is de reis
naar Oostenrijk niet, lijkt het
althans. André: “De eerste rit
met z’n zessen in een busje
was al een wedstrijd op zich. Tot
de overnachting in Wertheim,
Duitsland gaat het altijd goed,
maar het laatste stuk de volgende dag is altijd moeilijker te
rijden. De weg wordt glad en de
hellingen worden steiler, als het
te glad wordt moet Jan er soms
uit om de sneeuwkettingen te
plaatsen.” Gelukkig is de lange
reis snel vergeten in het pension
in Naggel, waar ze nu al jaren
stamgasten zijn. Hier wordt de
inwendige mens verwend en
kun je bijkomen van de reis
van 1200 kilometer en tegelijk
wennen aan de temperatuur en
de hoogte van zo’n 900 meter.
De volgende dagen wordt het
ijs verkend en worden de spieren opgewarmd voor de tocht
van 200 kilometer. Deze wordt
gehouden op het meer de Weissensee, omdat het meer niet
heel groot is moeten er vaak

meerdere ronden worden gereden om de 200 kilometer te volbrengen. De grote van de ronden hangt elk jaar weer af van
hoe goed het meer bevroren is.
Het komt zelfs voor dat niet het
gehele meer bevroren is en dat
er 10 ronden van 20 kilometer
moeten worden verreden met
soms meerdere lussen erin.
Met tegenzin schaatsen
Hoe meer lussen er in de tocht
zitten hoe minder mooi er geschaatst kan worden. “Het begint dan te veel op een ijsbaan
te lijken”, zegt André. “Geef
mij maar grote ronden van 25
kilometer of meer. De laatste
jaren gaan we eigenlijk ook al
steeds met meer tegenzin naar
Oostenrijk om te schaatsen.
Dit komt vooral doordat de
tocht te veel wordt gezien als
een carnavalstocht. Voorheen
deden er zo’n 800 fanatieke,
gedisciplineerde schaatsers aan
de tocht mee. Tegenwoordig
zijn dat er zo’n 6000, verdeeld
over 3 dagen. Dit komt onder
andere door de stichting Wintermarathon die te tocht te veel
promoot bij het gewone publiek.
Nu worden er door de feestvierders zonder pardon papiertjes
en blikjes op het ijs gegooid,
zodat een ander daardoor kan
vallen.” Veel plezierrijders denken dat de temperatuur in de
schaduw van de Dolomieten wel
meevalt. Meerdere lagen warme
kleding en een bril is een eerste
vereiste om in temperaturen
tot wel -22 te kunnen schaatsen. Koos kan er dan ook niet
bij dat er nog steeds mensen
zijn die hun ogen en zelfs hun
geslachtsdelen laten bevriezen.
Door die lage temperaturen
komt er veel spanning op het
ijs. ’s Nachts in het pension hoor

Een mooi kiekje van Jan van Helden (links), Koos Matthijs (midden) en
Andre Alberda (rechts). Zelf hadden ze ook grote moeite om te herkennen
wie nu wie was op deze foto. Dit werd vanzelfsprekend door de de koude
omstandigheden tijdens de 200 kilometer langetocht op de Weissensee
van 23 januari 2004 veroorzaakt. (foto: eigen foto).

Snoekewaar

!

je het ijs soms kraken en zingen
door de kou. Het kan soms wel
50 cm dik worden.
Goede uitrusting nodig
De heren zijn niet over één nacht
ijs gegaan voor hun uitrusting.
De schaatsen waar ze op rijden
zijn speciale klapschaatsen,
waarbij het ijzer met een wisselsysteem zeer snel verwijderd
kan worden, om bijvoorbeeld te
klúnen. Er kan dan gewoon met
de schoenen gelopen worden
en er kunnen ski’s ondergezet
worden. Ook de kleding is speciaal uitgezocht, voorheen werd
er in lagen gedacht. Hoe meer
lagen hoe beter bestand tegen
de kou, maar de bewegingsvrijheid is dan ook verdwenen.
Tegenwoordig hebben ze door
de goede kleding nog slechts
3 lagen nodig: een T-shirt, trui
en een jas. Hun identieke kledij wordt door menig schaatser
herkend. Voornamelijk door het
feit dat André, Jan en Koos hun
eigen tempo aanhouden en beslist niet achter mensen willen
rijden Het aparte is dan dat er
altijd mensen van hun luwte willen profiteren. Dit wordt soms
opgelost door bij een koek en
zopie tent even uit te rusten.
De achtervolgers denken dit
dan ook te kunnen en bestellen
wat te drinken. Stiekem gaan de
heren er dan als een speer weer
vandoor.

Seefûgels saaie troch de loft, in keppel einen
fljocht op. It waait stûf. Unferwachts grypt
in wynpûst syn pet en smyt him yn ’e sleat.
Laitsjend stiet er dêr, as ik mei in stôk de pet

Lente

Al staan er wintergroene heesters in de tuin, al hebben we de
naaktbloeiende winterjasmijn (Jasminum Nudiflorum) al prachtig
geel bloeiend tegen de schutting staan, toch verlangt iedere tuinier
ieder jaar opnieuw naar dat moment. Sneeuwklokjes boven de
grond, dan de winterakonieten, vervolgens narcissen en krokussen, het is weer lente!
Het tuiniersbloed kriebelt. Wat zullen we dit
jaar voor éénjarigen zaaien? Wordt het nu
toch eindelijk eens die bijzondere kattesnor
(Cleome), of houden we het bij de oude vertrouwde snij-zonnebloemen? En de tulpenbollen die we in de uitverkoop van januari
kochten en in potten stopten omdat de tuin
nog bevroren was, redden ze het en staan de
neuzen al boven de grond uit te prikken?
Behalve bezig met de eigen tuin bereiden
ook veel tuinenbezittters zich voor op leuke
tuinuitstapjes. Dat merken we al volop in De
Kruidhof. Vragen over openingstijden, over de start van het seizoen
op 19 maart met Lente-planten, de eerste reserveringen van groepen, de voorbereidingen die de komende bezoekers treffen om naar
tuinen op stap te gaan leveren ons gezellige drukte waardoor ons
lentegevoel al lang is losgebarsten.
Ook in de tuinen bereiden we ons weer op een nieuw seizoen voor.
Het oude loof van de planten moet afgeknipt en opgeruimd, veel
planten uit de kas mogen inmiddels weer naar buiten om daar ‘af
te harden’, we kijken of onze stekken van vorig najaar goed zijn
aangeslagen, zodat ze kunnen worden opgepot. Niet alleen gaan
die nieuwe stekken naar de tuinen om beplanting aan te vullen.
Bezoekers vinden het altijd fantastisch dat er planten in de verkoop
zijn die zijn opgekweekt uit eigen stek, want: planten zien is planten
kopen. Kent u dat? Je gaat met een keurig boodschappenlijstje naar
het tuincentrum en komt toch met allerlei leuke, nieuwe plantjes
thuis. Ach ja, leer een tuinier maar eens af om te genieten van al
die nieuwe aanwinsten. Lente, dat is zich verheugen op bloei van
nieuwe planten, op de vertrouwde geur van kruiden en op snijbloemen uit eigen tuin. (foto: redactie)

Oostenrijk het hele jaar
Nu wordt er niet meer alleen ’s
winters naar de Weissensee gereden. Ook in het voorjaar gaan
de heren regelmatig naar dit
mooie ongerepte natuurgebied.
Niet om te schaatsen maar om
te fietsen op de mountainbike.
“De natuur is daar dan schitterend”, aldus André. “Het water
uit het meer wordt wel gebruikt
om er uit te drinken. En of we er
niet genoeg van kunnen krijgen
gaan we de laatste jaren ook
’s zomers naar dit prachtige
natuurgebied. We zijn gek op
het fietsen over de oude jaagpaden!”
Sportieve prestaties te over
Dat de drie de Alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk al 15
keer hebben verreden, hebt u
hierboven kunnen lezen. Maar
ook de Friese elfstedentocht
is door hen allemaal in 1997
verreden. In 1986 heeft André
de Elfstedentocht uitgereden
en Koos door omstandigheden
slechts tot Stavoren. Daarnaast
hebben Koos en André in 1994
de Elfstedentocht gelopen. André heeft de Elfstedentocht ook
tweemaal gefietst. Trots laat hij
dan ook zijn oorkonde zien dat
hij de Friese elfstedentocht op
drie manieren heeft volbracht.

door Janne Oosterwoud

Hy sit foar it rút te wachtsjen, de jas en de
pet op ’e stoel. Snoekfiskjen wurdt him
net mear, mar wy sille te fytsen. Hy kin net
sûnder bûtendoar. It is rûzich bewolkt waar.
‘Snoekewaar’, sis ik. Hy glimket en ik sjoch
hoe’t er mei muoite de trapers yn ’e rûnte
krijt.

Tuin(be)leven

út it wetter fiskje. ‘In snoek’, sis ik, ‘doare wy
no wol nei hûs?’ As wy by de tsjerke en it hôf
del fytse, liedt de klok. Tolve oere. Ik sjoch
temûk nei syn broazelige lea.
As krap in jier letter de klok begjint te lieden,
en de staasje him yn beweging set nei it hôf
oan ’e mar, is it wer krekt syn rûzich bewolkt
waar. Snoekewaar.

Mevrouw van der Leij 80 jaar
Dacht u ook: waarom hingen er op 15 februari de vlaggen uit in de Schoolstraat? Nee, er was geen jarig koningshuislid, maar onze ‘eigen” koningin
van de Schoolstraat, mevrouw van der Leij werd 80 jaar. Dit moest op een
speciale manier gevierd worden, vonden de buren. Om hun plan uit te
kunnen voeren, werd bij de familie geïnformeerd of mevrouw van der Leij
wel thuis is. Ze zou bij de kapper kunnen zitten, want “onze” koningin gaat
goed gekleed en gekapt door het leven. Gelukkig is ze die morgen thuis.
De familie wordt op het hart gedrukt om vooral niets te zeggen, want het
moet natuurlijk een verrassing blijven. We konden ons plan uitvoeren.
Dus verschijnt er om half elf het draaiorgel ‘de Noorderkroon’ uit Holwerd
voor de deur van Schoolstraat 10 met de klanken van ‘Lang zal ze leven’.
Stom verbaasd en diep ontroerd neemt ze de vele felicitaties in ontvangst.
Terwijl het orgel gezellige deuntjes speelt wordt een ieder uitgenodigd om
de door de buren meegebrachte koffie en koek binnen te gebruiken. Want
buiten is het behoorlijk koud en mevrouw van der Leij is altijd gastvrij. Ook
wordt de jarige uitgebreid geïnterviewd door de Kollumer krant, die natuurlijk getipt is. ’s Middags op de receptie in ‘de Piramide’ overhandigen
de buurvrouwen Marian Rigter en Gré Brander een zelfgemaakte collagefoto van het draaiorgel met mevrouw van der Leij als vrolijk middelpunt
en de buren er om heen. Onder het genot van een hapje en een drankje
is het draaiorgel voor de deur het onderwerp van gesprek bij veel tafels.
Tijdens de receptie is er een gast die een mooi stukje voordraagt en die
eindigt met de woorden: “Wat is de Schoolstraat zonder mevrouw van der
Leij?!! (foto: eigen foto)

WEG=WEG ACTIE
1e artikel 50% kassakorting
2e artikel 60% kassakorting
3e artikel 70% kassakorting
een greep uit onze opruiming:
50 fleecejacks, 120 vesten,
truien, sweaters,
30 winterjassen, 200 paar
schoenen, enz, enz, enz.
voor dames - heren - kids
Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Christinastraat 1

tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl
tel. tweewielers: 0511-543611
www.vb-tweewielers.nl
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Literêr programma yn bibleteek
Tusken 21 febrewaris en 6 maart binne de Fryske Boekewiken. Yn it ramt
fan dy perioade hat de Stichting It Fryske Boek mei bibleteken, kriten en
guon oare ynstânsjes rûnom yn de provinsje literêr programs organissearre. Ferskate skriuwers en muzikanten ha yn gearwurking in spesjaal
program gearsteld. Op tiisdei 1 maart komme Willem Schoorstra, Gerrit
Breteler en Jelke Kooistra yn Bûtenpost mei: De moeting

Het is merkwaardig dat wij met onze
moderne digitale camera’s, voorzien van automatische belichting
en kleurbalans, nooit de sfeer als
in een foto als deze, op een zelfde
bijzondere manier kunnen vangen.
Deze foto in fijnzinnige grijstinten
is in 1903 in de NH-Kerk gemaakt
door Durk Kuipers, begin vorige
eeuw een bekende persoonlijkheid
in het toen klein-dorpse Buitenpost.
De Kuipersweg heeft zijn naam
nog aan hem te danken. Kleinzoon
Hans Wartena heeft deze gescand
vanaf glasnegatief, “v/m 12 uur
4/9 ‘03”, was er in handschrift bij geschreven. Het middaguur was toen
hèt moment om interieuropnames
te maken in verband met het licht.
Maar dan nog was de sluitertijd zo
lang dat beweging van de personen op de galerij ‘een spookeffect’
veroorzaakten. In de deuropening
staat vermoedelijk de koster - maar
wie de drie personen zijn hebben
we niet met zekerheid kunnen achterhalen. Is er iemand die er meer
van afweet? We hopen trouwens
nog vaker uit het op zolder onder
het stof vandaan gehaalde Kuipers’
fotoarchief, te kunnen laten zien.
(foto: Hans Wartena)

Tijd dringt voor de herinrichting

Hoe laat is het in de Kerkstraat?
Sikko Brouwer van V&B Sport en Tweewielers formuleert het scherp: “Het is nu vijf, nee,
drie minuten voor twaalf in Buitenpost. Als we willen dat er iets gebeurt, dan moet het nu
gebeuren”. De ondernemer kwam kort geleden in het nieuws met het bericht dat zijn zaak
gaat verhuizen. “Het kan nog een jaar duren, maar dan komt de Lidl in dit pand”, vertelt hij,
“wat er verder gaat gebeuren is nog niet zeker - ik ga niet weg uit Buitenpost. Maar ik heb
best nog wel ambitie, en het is hier moeilijk om iets voor elkaar te krijgen. De derde fase
van het centrum is nog lang niet in zicht, en de situatie verslechterd steeds verder”.
Voorzitter Janny Veenstra van ondernemersvereniging BUVO, kan zich vinden in de kritiek van Brouwer. “Enkele weken terug zijn we nog bij de gemeente geweest en hebben de
kwestie opnieuw aangekaart. Het is ons wel duidelijk dat het steeds moeilijker wordt om
onze plannen van de grond de krijgen. Tegelijkertijd hebben we weet van alle problemen
die er een rol bij spelen, zaken die de gemeente ook niet allemaal kan beïnvloeden. Maar
wat er in ieder geval nodig is, is politieke wil.” Jaap Bremer van Bremer Installaties is ook
ontevreden: “ik kan me maar niet begrijpen dat er niks gebeurt. Sommige dingen hadden
allang rond moeten zijn. Onze klandizie komt voor een groot deel van buiten Buitenpost
maar ik kan me voor anderen hier heel goed voorstellen dat men het niet meer ziet zitten.
Verschillende grote gegadigden voor een nieuw centrum zijn al afgehaakt en daarmee
hebben we, denk ik, de boot al gemist”.
Binnen de gemeenteraad is de mening eensluidend. “Een puinhoop”, noemt Filippus
Roorda van de CDA-fractie het. “Kort gezegd: dramatisch”, omschrijft Melle Kloosterman
van de FNP de situatie. Jolle Kronenburg van de PvdA: “Het is een onvoorstelbare trage
zaak. Ik kan bijvoorbeeld bijna al niet meer geloven dat Nijenstein dit jaar zijn bestemming
krijgt. Of wij buurdorpen naar de kroon moet steken is maar de vraag, maar een goed, netjes en aantrekkelijk centrum moet hier toch ook mogelijk zijn”. De meeste partijen maken
daarbij onderscheid tussen de aanleg van de rondweg en de daaraan gekoppelde herinrichting van het winkelcentrum, en de aanblik en onderhoudssituatie van de Kerkstraat.
“Het wordt tijd om beiden van elkaar te scheiden en gewoonweg te beginnen met een aanpak van de Kerkstraat. Ik wil me er in de raad sterk voor maken”, suggereert Roorda. Ook
Kloosterman benadrukt dat zijn partij oog heeft voor het langzamerhand onhoudbare:
“Hoewel ik zelf ook wel eens denk dat middenstanders best wel actiever mogen zijn in het
aantrekkelijk maken van de winkelstraat, moet de gemeente misschien toch overwegen
om geld erin te steken. Maar ook de projectontwikkelaars moeten er bij worden betrokken”. “Onze fractie heeft de kwestie al vaker aan de orde gesteld, maar we krijgen maar
geen duidelijkheid. Niettemin willen we er nog steeds veel werk van maken, want er moet
wat gebeuren”, stelt Kronenburg. Maar de impasse lijkt op dit moment te regeren.
Wethouder Klaas van der Ploeg kent de gevoelens en erkent dat het niet meevalt om het
winkelcentrum op gang te krijgen. “De moeizame vorderingen voor de rondweg, de grondverwerving in de Kerkstraat, maar ook de steeds hogere eisen van projectontwikkelaars
maken het steeds problematischer. Maar toch blijf ik er van overtuigd, dat het niet te laat
is. Het is niet eenvoudig maar het is oplosbaar. En het moet ook kunnen gezien de grootte
van het dorp. Volgens plan krijgt Nijenstein dit jaar nog invulling - dat kan al een opsteker
betekenen.” Geld is doorslaggevend in dit verhaal. Maar om wiens geld het gaat, blijft een
twistpunt. Van der Ploeg: “De gemeente is deels faciliterend, hoewel we in Buitenpost ook
wel initiatieven nemen. De haalbaarheid en de betaalbaarheid van plannen, en de deelname van alle partijen bepalen daarna of iets kan”. Uit de reactie van de raadsleden blijkt
dat men zich in dat standpunt kan vinden. De BuVo-voorzitter zegt erover: “We hebben
verschillende keren al aangegeven dat we er klaar zijn voor zijn”.
Of alle ‘grote’ plannen ooit tot uitvoer zullen komen, wordt ondertussen betwijfeld. Misschien moeten alle partijen nu in het muntenvakje van hun portefeuilles kijken wat er aan
wisselgeld op tafel valt te leggen. Daarna even kijken op ‘Marktplaats’ wat daarvoor te
krijgen valt, en dan dit jaar simpel íets doen. Gesteund door de oosterse wijsheid die stelt:
”Een reis van duizend mijl, begint met één stap” en de wandtegelfilosofie: “Er is geen beter
moment dan nu”. De belofte ligt er van alle partijen dat men energie in Buitenpost wil steken - en ze zijn het in ieder geval over één ding eens: het is tijd voor actie. Dit blad gaat in
het volgende nummer opnieuw een rondje ‘klokkijken’ bij de betrokkenen.

Trije alhiel ferskillende minsken moetsje inoar, op it snijflak fan muzyk en
literatuer. Skriuwer Willem Schoorstra debutearre yn 2001 mei de dichtbondel Ynwijing, nei’t er yn 1999 in Rely Jorritsma-priis wûn hie. Yn 2002
ferskynde in ferhalebondel: Berjochten út Babel, twa jier letter folge troch de
roman Swarte Ingels. It wurk fan Schoorstra woartelet yngreven yn de wrâld
fan hjoed de dei. Hurd en konfrontearend, mar ek hymoristysk en poëtysk.
Swarte Ingels, ûnthelle troch de krityk as masterwurk en boppeslach foar
de Fryske literatuer, sil perfoarst foarbykomme yn in tal fragminten. Fierders
sil er him útlizze op guon gedichten en priuwkes fan oar wurk, benammen
de nije roman dy’t op priemmen stiet. Skilder/muzikant Gerrit Breteler ferfear in 1967 nei Fryslân, dêr’t er yn 1975 oan’e Akademy foar Byldzjende
Keunst ôfstudearre. Sûnt eksposearret Breteler (dy’t skildert yn’e styl fan ‘e
âlde masters) yn binnen- en bûtenlân. As muzikant is er al in hiel skoft aktyf.
Sjonger by Kneppelfreed, spylje in Haggis en The Homes en hy stie boppedat oan ‘e widze fan de folkgroep Fling. Tsjinwurdich makket er Frysktalige
lieten. Breteler hâldt fan tradisjoneel ambacht. Foar dit program sil er him
troch pianist/oargellist en maat Jelke Koolstra begeliede litte. Soe harren
muzyk in spanningsfjild opsmite mei nijmoadrige fan Schoorstra? Wat sil
dizze moeting jaan? En wat hat soks te betsjutten foar it publyk dat dizze
keustners moetet? Koartsein: in spannend barren, dy’t it begrip winterjûnenocht op folslein eigen wize stal jaan sil.
It literêr program is yn de bibleteek, Tsjerkestrjitte 51 en begjint om 19.45
oere. De tagongspriis is  2,50 euro. De nijste boeken dy’t foar de boekewike útkamen en it wurk fan de skriuwers binne dan te keap by de boeketafel fan boekhannel ‘The Readshop’. It Fryske Boekewikegeskink Groetenis
fan Prakash, skreaun troch Steven de Jong, is ek te krijen fergees by oankeep fan op syn minst 9,- oan Fryske boeken of los foar  6,50.

In/bĳ: kinderopvang Bommelstein
In 1994 is Stichting Kinderopvang Achtkarspelen (SKA) van start gegaan. Eerst in een
woonhuis in Augustinusga en nu in een
gezellig pand aan de Schoolstraat. Leidster
Ellen neemt ons een dagje mee en vertelt
ons over de kinderopvang.
Samen met de peuterspeelzaal deelt de kinderopvang de voormalige oude school. De kinderopvang wordt ‘Bommelstein’ genoemd en
deze naam komt voort uit een film van Olie B.
Bommel. Het is namelijk de naam van zijn kasteel. Ellen: “Er zijn twee groepen kinderen van
0 tot 4 jaar. De ene groep heet ‘Bommel’ en de
andere groep heet ‘Tompoes’. In deze groepen
zitten maximaal 12 kinderen die opgevangen
worden door 2 leidsters. Daarnaast is er nog de
groep van 4 tot 12 jaar. Dit is de leeftijd waarop
de opvang ‘Buitenschoolse Opvang’ (B.S.O)
heet. Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen en ook weer 2 leidsters en heet ‘Wammes Waggel’. Een hele klus lijkt ons dat, maar
Ellen wijst ons erop dat alle 3 groepen ook nog
ondersteund worden door stagiaires.
Dagindeling
De kinderopvang is elke dag geopend van 7.30
tot 18.00 uur, ook in de vakantie. Het is voor de
kinderen goed dat de dag gestructureerd verloopt. Daarom werkt de kinderopvang met een
vaste dagindeling. Ellen: “Nadat de kinderen
zijn gebracht, mogen ze spelen totdat het tijd
is voor wat fruit. Daarna kunnen ze weer verder
spelen of nemen ze gezamenlijk deel aan een
activiteit.” Om half 12 gaan de kinderen brood
eten, maar niet voordat ze eerst naar de bakker
zijn geweest. “We halen het brood samen met
de kinderen op, dat is altijd erg leuk!”. Na het
eten gaan de kinderen die daar behoefte aan
hebben even slapen.
Daar zijn slaapkamers
voor ingericht. En elk
kind heeft natuurlijk zijn
of haar eigen slaapzak.
En na wat drinken en
een cracker gaan de
kinderen aan het eind
van de middag nog
even in de ballenbak.
Knutselen, buiten spelen of binnen met het
vele speelgoed; de kinderen hebben het erg
naar hun zin en vermaken zich uitstekend. Zo
nu en dan werken ze
een week lang aan een
thema, zoals het thema

“water”. De kinderen mogen ook een vriendje
of vriendinnetje meenemen, ze zijn van harte
welkom. Ellen: “Het is trouwens geen probleem
als de kinderen tijdens de opvang een sport
beoefenen. De leiding brengt en haalt ze. Dat
doet de leiding ook als de kinderen naar school
moeten. Veiligheid staat voorop, daarom hebben enkele leidsters en de conciërge kortgeleden hun verkeersbrigadier diploma gehaald.”
Een keer per jaar gaan de kinderen vanaf 2
jaar naar Sanjesfertier, een overdekte speeltuin in Veenwouden. In de zomer wordt er soms
met z’n alleen een picknick of een zomerfeestje
georganiseerd. Het laatste zomerfeestje was
een gezellig indianenfeest!
Eigen plek
De kinderen van 0 tot 4 jaar hebben de benedenverdieping van Bommelstein. De oudere
kinderen worden boven opgevangen. Zij vermaken zich daar prima met tv kijken, lezen
en spelletjes doen. Computeren kunnen ze in
de computerkamer. Bij de B.S.O. is een kamer
in aanbouw, waar straks activiteiten georganiseerd gaan worden, zoals een kinderdisco. Op
de benedenverdieping, bij de kleintjes, zijn recent een knutsel- en een paar slaapkamers en
een personeelsruimte gebouwd. De ontwikkeling van de kinderen wordt goed bijgehouden.
Dagelijks wordt in een schrift bijgehouden wat
ze bijvoorbeeld hebben gegeten en gedronken
en waar ze mee hebben gespeeld. Met de
ouders bespreken de leidsters onder andere
hoe het gaat met het kind. Ouders moeten
zelf luiers en voeding meenemen. Voor brood,
drinken, koekjes en dergelijke zorgt de kinderopvang. De SKA heeft een eigen website:
www.kinderopvangachtkarspelen.nl
(foto: Harrie Slagter)

De Kruidhof ontwaakt
Zoals u kunt lezen in ‘Tuinbeleven’ heeft De Kruidhof al de lente in het hoofd. In tegenstelling tot wat u misschien dacht, is het er zeker niet stil tijdens de wintermaanden. Zo
worden onder andere de evenementen voorbereid die in het komende jaar plaatsvinden, voor 2005 zijn dat er zo’n 12, waaronder de openingsdag op 19 maart. Wij namen
een kijkje bij een nog wat besneeuwde Kruidhof, en keken in de agenda van 2005.
Op zaterdag 9 oktober 2004 was haar laatste openingsdag in 2004: de Oogstdag. Ruim
600 mensen bezochten deze en dat bracht het totale aantal over dat jaar op 14.000.
Iets waar Lia Hummelen, de bedrijfsleidster, tevreden over is. Nu ligt er nog sneeuw,
maar dat betekent niet dat er niks gedaan wordt in de tuinen - er wordt al druk gewerkt. Op de tuin werken 70 mensen, waaronder 8 in gemeentedienst en ruim 40
vrijwilligers. Verder is er een wisselend aantal mensen via reïntegratie werkzaam. “Elk
seizoen heeft haar eigen charmes”, aldus Hummelen. “In maart en april is het prachtig
om de tuinen weer tot leven te zien komen, in mei, juni en juli staat alles prachtig in
bloei en in september en oktober overheersen de herfstkleuren en het fruit”.
Het eerste evenement is ‘Lenteplanten’ in De Kruidhof. Dit evenement begint op de
eerste openingsdag op 19 maart en duurt een aantal weken. Hummelen: “Tijdens dit
evenement gaat het vooral om allerlei vroegbloeiende planten. Je kunt dus wel zeggen
dat De Kruidhof ontwaakt!”. Op de openingsdag geeft De Kruidhof twee workshops: het
enten van fruitbomen en het snoeien van ‘leifruit’ (fruit dat wordt geleid bij de groei).
“Het is het begin van een hele serie. We geven dit jaar op elke tweede zaterdag van de
maand verschillende workshops zoals ‘natuurlijk tuinieren’ en ‘tuin- en plantenfotografie’, aldus Hummelen, “maar deelnemers moeten zich wel opgeven”. Op 9 april volgen
‘rozen snoeien’ en ‘wilgentenen vlechten’. Dit jaar valt het ‘recreatierondje Achtkarspelen’ op tweede paasdag ook in het evenement ‘Lenteplanten’. Op deze dag zijn alle
musea en toeristische attracties in Achtkarspelen geopend. ‘Lenteplanten’ eindigt met
het Museumweekend op 9 en 10 april. Deze wordt altijd landelijk georganiseerd met
dit jaar is het thema: ‘De kunst van het bewaren’. Hummelen: “In december en januari
hebben wij een oproep geplaatst voor wie thuis nog een herbarium heeft. Een herbarium is een album met gedroogde
planten en bloemen die op vloeibladen zijn ingeplakt. Voor ons is
het erg bijzonder dat we een aantal aangeboden hebben gekregen
voor de expositie.”

MODESHOW !

Jubileumjaar
Aardig is dat De Kruidhof dit jaar
haar 75-jarig jubileum viert. De
evenementen zijn dit jaar feestelijk gemaakt, met bijvoorbeeld
cadeau-aanbiedingen in de winkel, lekkere hapjes in het tuincafé
en speciale plantenaanbiedingen.
“Een voorbeeld daarvan is dat
we voor 7,50 euro een pakket
kruidenplantjes aanbieden om
een kruidentuintje aan te leggen
inclusief een uitgebreide handleiding. Het bedrag is symbolisch
voor ons 75-jarig jubileum”, aldus Hummelen. Als klap op de
vuurpijl wordt de avonturentuin
die anderhalf jaar geleden door
kinderen is ontworpen, op 10
juni geopend voor de pers. Op 15
juni wordt de tuin speciaal voor
de kinderen nog eens geopend.
Hummelen: “Bij de opening voor de kinderen maken we er een groot feest van met
verhalenvertellers, speurtochten en een tentoonstelling over heksenplanten en misschien… komt er ook een heks op bezoek.” Verder houdt De Kruidhof exposities in het
tuincafé ‘De Uithof’. De eerste expositie ‘Vooruitblik op De Kruidhof’, is een fototentoonstelling over de tuinen en planten van De Kruidhof. Hummelen: “Een fotograaf
heeft een heel jaar lang foto’s gemaakt van alle bloemen en planten in de tuinen. Op
die manier is het nu al mogelijk om te zien wat er de rest van het jaar aan groei en
bloei staat te wachten. Wij zijn er zeker van dat dit een bijzonder feestelijk jaar gaat
worden voor De Kruidhof!”

Maandag 14 maart
‘s middags 13.30 uur
‘s avonds 19.30 uur
i.v.m. beperkt aantal
plaatsen reserveren
gewenst!

Aanbieding :
Helleborus Orientalis:
vanaf  3,50
Gedurende het evenement ‘Lenteplanten’
(19 maart tot 10 april)
entree halve prijs
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Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

MOPPEN
Kees zit te huilen langs de waterkant. Zijn vader komt hem halen en
vraagt wat er aan de hand is. Jantje: “Theo heeft mijn boterham in het
water gegooid.” Vader: “Met opzet?” Kees: “Nee, met pindakaas.”
Kees en Piet komen in een snackbar. Ze bestellen twee hamburgers; als
ze ze krijgen is er eentje veel groter dan de andere. Zegt Jantje: “Kies
jij maar eerst.” Piet pakt gelijk de grootste. “Nou ja,” zegt Kees, “je
moet altijd de kleinste nemen.” “Die had jij zeker gekozen als je als
eerste mocht?”, vraagt Piet. “Ja, ik had de kleinste gekozen”, antwoordt Kees. “Nou, wat zeur je dan,” zegt Piet, “die heb je toch?!”
Jan mag een keer met de taxi naar opa. Als ze bij zijn huis komen, zegt
de chauffeur: “Dat wordt 15 euro.” Jan zegt: “Rijdt dan maar een stukje
terug, want ik heb van mijn moeder maar 10 euro meegekregen.”

Geen ooievaar,
maar jumbo-jet

Peuters Bernebrêge op knuffelmorgen
De peuters van kinderopvang ‘De Bernebrêge” brachten een bezoekje aan
het AOC. De peuters werden door de
leerlingen van de derde klas gehaald.
die de ‘knuffelmorgen’ georganiseerdhadden. De kleintjes konden in het praktijklokaal de kleindieren bekijken. Vooral
kuikentjes en de cavia’s waren favoriet.
In het grote dierenverblijf waren alle
ogen gericht op de paarden, geiten en
konijnen. Na afloop werden de peuters
nog even getrakteerd op limonade en
koek. De leerlingen die de ‘knuffelmorgen’ hadden georganiseerd, waren erg
tevreden en vonden het zowel voor de
peuters als voor henzelf een geslaagde
ochtend, die wat hen betreft in de toekomst nog wel eens georganiseerd zou
kunnen worden. (foto: eigen foto)

Weet jij het?
Waar kun je de
pilaar die hiernaast
op de foto (in
Buitenpost!) staat,
vinden?
Oplossingen voor 14
maart in de kopijbus
in ‘the Readshop’.
De prijs is  5,- voor
de gelootte winnaar.

Op 20 januari kwamen Petra en Sjoerd
Kloosterman (Irenestraat) thuis met
hun dochter Dyanne Lou Xiang. In
plaats van een ooievaar, stond er een
vliegtuig in de tuin! Dyanne is op 25
oktober 2003 geboren in China. Petra
en Sjoerd vertelden ons: Na 4 jaar
aangesloten te zijn bij ‘Wereldkinderen’, stelden zij ons in december voor
dat wij Lou Xiang konden adopteren.
We kregen een foto van haar te zien
en waren meteen verkocht! Samen
met 9 andere echtparen vertrokken wij
in januari naar China naar het tehuis
en op 10 januari konden wij haar voor
het eerst in onze armen sluiten en waren we ineens haar ouders. Dat was
een heel bijzonder moment. We noemden haar Dyanne. We konden in China
al even aan elkaar wennen, maar daar
was het nog allemaal erg hectisch. Nu
in Nederland is het onvoorstelbaar hoe
vlot Dyanne zich aanpast en hoe snel
ze dingen leert. Ons leven staat nu
helemaal op z’n kop met een kindje
van 16 maanden, maar we zijn heel
erg gelukkig met haar!

Wonen aan het water in Buitenpost.
Een aantal jaren geleden presenteerden de vereniging voor plaatselijk
belang te Buitenpost en de bedrijven en middenstandsvereniging de
BUVO een rapport waarbij wonen aan het water en de aanleg van een
jachthaven nabij het bekende flapbrugje in de Oudedijk, mogelijk moest
worden. Daarbij moest de sluis bij het van Harinxmakanaal te Rohel verdwijnen en de Buitenpostervaart als vaarweg in ere hersteld worden.
Niet alleen Buitenpost maar ook andere dorpen hebben in het verleden pogingen gedaan om de dorpsvaarten weer in ere te herstellen
en een functie te geven. In sommige dorpen is dat gelukt. Zo beschikt
Augustinusga over een fraaie lokatie van wonen aan het water inclusief
een fraaie jachthaven. Tot nog toe heeft Buitenpost de wensen vanuit het
verleden niet in daden kunnen omzetten. De Buitenpostervaart leidt al
jaren een kwijnend bestaan door de afsluiting nabij het kanaal. Hoewel
de laatste jaren geluiden opgaan dat de barrière bij het kanaal verdwijnt
omdat een hogere waterstand goed zou zijn voor de ontwikkeling van de
natuur in het miedengebied blijft de sluis gehandhaafd.
Het nieuwe rapport van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) kan voor
Buitenpost een oplossing bieden. In het rapport dat de fraaie titel van
“Verkenning Friese Boezem” heeft meegekregen worden een aantal aanbevelingen gedaan bij nieuw in te richten woonwijken. Nu de gemeente
Achtkarspelen recent een aantal hectares grond heeft gekocht nabij de
Buitenpostervaart en daar in de nabije toekomst een honderdtal woningen wil bouwen, ontstaat een nieuwe mogelijkheid om daarin ook de
Buitenpostervaart te betrekken. Blijkens het rapport moet 10 % van het te
bouwen oppervlak en het verharde oppervlak, gecompenseerd worden
in de aanleg van waterpartijen. Dit omdat de bergingscapaciteit van het
Friese water toe moet nemen. Die nieuwe waterpartijen worden bij voorkeur aangesloten op de boezem, in dit geval via de Buitenpostervaart op
het kanaal. Het rapport schrijft daarbij ook dat het bouwen van woningen
aan het water een extra dimensie geeft aan het wonen op zich en daarbij
ook economische waarde heeft.
Voor Buitenpost is het nu tijd om zich te verdiepen in de oude plannen
en het stof van het waterplan van jaren geleden weg te blazen. Een suggestie daarbij zou zijn om samen als dorp, gemeente, Wetterskip Fryslân
en de Dienst Landelijk Gebied de ontwikkeling van water en wonen in
Buitenpost eens onder de loep te nemen. Een inventarisatie van mogelijke subsidies kan een realisatie van een oud plan misschien naar een
moderne uitvoering brengen.
Jan Kloosterman

Geef je op voor de korfbalinstuif
Ieder jaar organiseren de korfbalvereniging KV Flamingo’s en de korfbalbond meerdere korfballessen voor de basisscholen in Buitenpost. Deze
korfballessen, ter promotie van de korfbalsport, leveren ieder jaar weer
zo’n 10 nieuwe jeugdleden op. Ook dit jaar hebben naar aanleiding van
deze lessen meerdere kinderen zich alweer opgegeven voor de gratis
(proef)trainingen bij de Flamingo’s. Aansluitend op de school korfbal lessen organiseert KV Flamingo’s ieder jaar weer de korfbal-INSTUIF voor
alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar uit Buitenpost. De instuif vindt plaats
op zaterdag 19 maart van 09.30 – 11.00 uur in Sporthal De Houtmoune.
Aan de hand van allerlei spelletjes en oefeningen zullen de kinderen met
korfbal bezig zijn. Mochten de kinderen naar aanleiding van deze ochtend
geïnteresseerd raken, dan kunnen ze vier keer gratis aan een korfbaltraining meedoen. Voor opgave voor de korfbal-instuif kan contact opgenomen worden met Janco Slingerland, Dr. Wumkestraat 12, 0511-542357 of
Baukje Benedictus, De Zeilen 19, 0511-543969.

Bouwvergunning voor het IJstijdenmuseum
De gemeente Achtkarspelen heeft aan de Stichting IJstijdenmuseum een
bouwvergunning verleend voor het te bouwen museum. Voor de vergunning moest een zogenaamde artikel 19 procedure worden doorlopen. Die
is nu met succes afgesloten. Het opent ook mogelijkheden om in de wintermaanden van 2005 op 2006 met de bouw een aanvang te nemen. Het
tijdstip waarop met de bouw wordt begonnen is afhankelijk van de binnen
te halen subsidies en sporsorbijdragen. Daaraan wordt door het stichtingsbestuur op dit moment hard gewerkt. Verder werkt het bestuur aan
een tijdelijke expositie van voorwerpen zoals die in het museum zullen
worden tentoongesteld. Die expositie zal in de zomermaanden te zien zijn
in het restaurant van de Kruidhof.
Januari 2005
“Coty Beauty” Jikkemien onze Nijensteinse DA-drogist
gelijknamige firma : “Zij is de Las Vegas winnaar onbetwist”
Sikko fiets, sport V&B zeer vertrouwd
de Kerkstraat in - Lidl’s grutter op Brouwers erf gebouwd.
Onze Rashid is in ToGo “gebleven “
Verdriet intens benefiet voor zijn geliefden gegeven
Voetballen voor Azië, een bescheiden doelpunt regen
Predikanten: één met geel, de opbrengst viel niet tegen
Scholen laten zich in januari zien en horen
De Mienskip: een weeshuis in Srilanka sponsoren
Lauwers Colleges voorzitter maant tot opvoedkundige
verantwoordelijkheid
Intern een nieuw logo en projectweek dat is de onderwijs realiteit
Voor een kleine duizend huurvragenden een wachtlijst
FNP gekrakeel en nu eens naar zich zelf verwijst
De oplossing : grond aangekocht levensloop bestendig
Wethouder toen doof, de ander heden zeer behendig.
PEVADKO
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Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door de adverteerder die
als oplossing tevoorschijn komt. Oplossingen – bij voorkeur op een
kaartje – inleveren in de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor
vrijdag 18 maart.
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Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar
links, van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal
gebruikt worden.
ADEM

GEEL

PRET

VOGELS

DAUW

GROEN

REGEN

VOORJAAR

DURF

KOFFIE

RENNEN

WATER

EGEL

LENTE

RUIKEN

ZOEN

ETEN

NATUUR

RUST

FIETS

PASEN

VAKANTIE

ZON
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Jeugdsoos It Koar tling
is weer open !

Beheer: Arjen Heidbuurt
Jongerenwerker: Daphne Mason, telefoonnummer: Achtkant, Surhuisterveen
Cursuswerk: Lidy Plantenga 0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen 0511 543445
Kinderwerk: Ylse Veenstra 0511 540109

11 maart
Disco en spellen

18 maart
Film ‘Mean Girls’

Tijd: zeven uur tot
half negen
Kosten:  0,50

Tijd: half acht
tot negen uur
Kosten:  0,50

voor groep 7 en 8

voor groep 7 en 8

23 februari
Knutselmiddag

Er is van alles te doen: Tafeltennis
- Poolbiljart - Spijkerslaan - Sjoelen
- Darten - Kaartspelletjes - Disco
- Karaoke - Muziek luisteren - Film
of tv kijken - gezellig kletsen met
vrienden/vriendinnen.
De soos is voor kinderen vanaf groep
8 en jongeren tot en met 15 jaar. Er
mag niet worden gerookt en wordt
geen alcohol geschonken. Er is altijd
een jongerenwerker aanwezig.
Lijkt het je leuk om langs te komen?
Twijfel niet en kom eens een kijkje
nemen! Ook ouders mogen even
kijken.
Openingstijden !!!

vanaf maart is de jeugdsoos
in plaats van 2 keer nu
4 keer per week open:
woensdag middag 14.00-16.30 uur
/ avond 19.00 - 21.30 uur vrijdagmiddag 14.00 -16.30 uur /
avond 19.00-22.00 uur
Entree is gratis

voor groep 1 t/m 4

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

Oproep Streetdance!

Wie vindt het leuk om zich uit
te leven in dans?! Geef je dan op
voor lessen in streetdance (voor
groep 6, 7 en 8). Wanneer, de
kosten, en andere zaken zijn
nog niet bekend omdat we eerst
genoeg deelnemers willen hebben.
Dus laat weten of je super wil
leren dansen…
Bel naar Ylse: 06 55974842.

Activiteiten Maart in de Jeugdsoos
Film woensdagavond 2 maart - Big Momma’s House (comedy)
FBI agent Malcolm Turner kruipt op een meesterlijke wijze in de huid van oma
in Big Momma’s House. Malcolm is op zoek naar een ontsnapte bankrover die
vermoedelijk naar het huis van Big Momma zal gaan, de grootmoeder van zijn exvriendin. Wanneer Big Momma plotseling op reis gaat dreigt het plan te mislukken en is het aan Malcolm om de rol van de spraakmakende oma over te nemen.
Film woensdagavond 9 Maart - White Chicks (comedy)
De broers Kopland zijn undercover agent bij de FBI. Wanneer zij een belangrijke
politie-inval verpesten, moeten ze voor straf een oppasopdracht’ uitvoeren. De
broers moeten 2 verwende erfgenamen van een groot hotel imperium, de Wilson zusjes, beschermen tegen kidnappers. Ze bedenken een plan om zichzelf te
gebruiken als lokaas. Maar de agenten zullen zich dan wel moeten vermommen.
Disco vrijdagavond 11 maart - Happy hardcore
Ben je gek van happy hardcore, trance en house muziek?
Kom dan naar deze gave happy hardcore avond.
Film woensdagavond 16 maart - Snowfever (comedy)
De verlegen Nicky gaat voor het eerst zonder haar ouders op wintersport. Haar
vriendinnen Sam en Max zijn vast besloten deze vakantie een leuke skileraar
aan de haak te slaan. In het wervelende Solden waar alles draait om babes, booze en boarden is Nicky aanvankelijk niet op haar plek, totdat ze Ryan ontmoet.
Vrijdagavond 18 maart - Tafeltennis/dart/tafelvoetbal/poolbiljart toernooi
Lijkt het je leuk om aan dit toernooi mee te doen? Geef je dan snel op bij de jongerenwerker uiterlijk woensdag 16 maart. Er hangen opgave formulieren in de
jeugdsoos of gooi een briefje met je naam er op door de bus van It Koartling.
Film woensdagavond 23 maart - Cyberdog (actie)
Als professor Alex voor een rijdende auto stapt, offert de hond van Nino, Rex, zich
op, om het leven van Alex te redden. Als dank opereert Alex de hond en implanteert een computerchip in de hond om hem superkracht te geven. Maar de vijanden van Alex willen de chip en Rex wordt een superhond-misdaadbestrijder en
zal Nino moeten redden.
Film woensdagavond 30 maart - 13 going 30 (comedy)
Wanneer Jenna haar 13e verjaardag viert, droomt ze van populair zijn en een
afspraakje met de leukste jongen van school. Maar haar feestje wordt een
nachtmerrie en terwijl ze opgesloten zit in haar kast wenst ze dat ze 30 jaar oud
is. Als ze wakker wordt, krijgt ze de verrassing van haar leven.

Entree is gratis

POP EN ROCK IN IT KOARTLING

Met de geslaagde en goed bezochte hardcoreavond van 28 januari nog vers in het geheugen,
kunnen we ons al weer verheugen op de volgende concertavond. Op vrijdag 25 februari is
het weer zover. Deze keer staan er drie regionale
bands op het podium: Waste of Energy, Reckless
en NewSense Memory.

Carnavalsfeest

Vrijdag 11 februari hebben we een carnavalsfeest gehouden voor kinderen van
groep 7 en 8 en de tieners van de soos. Bijna alle kinderen waren verkleed
gekomen en er zaten erg leuke creaties bij. Bijvoorbeeld twee baby’s en
een zak met stink-sokken… De laatste tijd hebben we karaoke zingen bij
onze vrijdagavond activiteiten. En ook is dit een groot succes! De avond was
super geslaagd als bewijs hebben we een foto bijgeleverd. Met z’n allen op
de dansvloer! Kom gerust een keertje kijken als wij aan het feesten zijn, dat
zouden we super gaaf vinden! Misschien tot ziens?!

Waste of Energy
Vier goed op elkaar ingespeelde muzikanten
brengen een mix van stevige rock, punk en metal
op de planken. Ze spelen zowel covers als eigen
nummers. De band is opgericht in 1990 en speelt
sinds 1994 in de huidige formatie. Van de beukende metal van Metallica tot de vrolijke punk
van de Toy Dolls: Waste of Energy speelt het.
Reckless
Deze band heeft al eens eerder op het Koartling-

Anneke Talens: derdejaars edelsmeden
Woensdagavond in It Koartling. Overal is
bedrijvigheid te zien en te horen. Wijke
is druk bezig in de buurt van de bar, vanuit de grote zaal komt gelach en gepraat
van de schilderclub en vanuit weer een
andere ruimte klinken zelfs echte werkplaatsgeluiden op. Machines zoemen en
gieren, er wordt geschuurd en gevijld:
de cursus edelsmeden is in volle gang.
Eén van de deelnemers is Anneke Talens.
Al drie jaar bezoekt ze deze cursus en
ze is dan ook de ‘oudste’ van de groep.
“Zelf noem ik het eigenlijk een cursus
sieraden maken”, zegt ze. “Ik heb nu,
na drie jaar, een hele verzameling! Het
is hartstikke leuk om te doen. Ik raakte
enthousiast toen ik van vrienden hoorde
dat ze een cursus zilversmeden deden
bij een juwelier. Op het moment dat ik
in de Binnenstebuiten zo’n cursus bij het
Koartling zag staan, besloot ik naar de
open dag te gaan en heb ik me meteen
ingeschreven. Wij werken alleen niet
met zilver, dat is zo duur. Als het dan
mislukt! Wij hebben ‘goedkoop zilver’ en
‘goedkoop goud’: alpaca en messing. En
soms koper.
Al het materiaal is inbegrepen bij de cursus, behalve de zaagjes. Die sneuvelen

namelijk heel snel. De laatste keer had ik
in een avond wel vijf zaagjes verbruikt!
Je hoeft maar even te hard te drukken
of een verkeerde beweging te maken en
het is al gebeurd. Je moet je aandacht er
heel goed bijhouden. Als er bijvoorbeeld
iemand tegen je begint te praten, kan
het al fout gaan.” Wat door Anneke in
de afgelopen jaren is gemaakt, heeft ze
goed bewaard. Ze heeft er moeite mee
om dingen weg te doen: het is toch een
stukje van jezelf. “Ik heb altijd al van
sieraden gehouden. Ik kon in het begin
niet geloven dat ik ze zelf ooit zo zou
kunnen maken. Zulke reacties krijg ik
ook wel van anderen. Als ze een ketting
of een broche van me zien vinden ze het
apart en zijn ze verbaasd dat het zelfgemaakt is.”
In die drie jaar heeft ze dan ook heel wat
geleerd. In de eerste cursus kreeg ze alleen verplichte werkstukken te maken,
om de basistechnieken goed onder de
knie te krijgen. “Je moet leren zagen,
buigen, vijlen, schuren en polijsten. We
gebruiken veel machines. De polijstmachine is heel snel. Daar heb je snel ongelukjes mee: vaak valt je werkstukje uit je
handen, of het slaat dubbel. Je kunt ook
uitschieten met je vijl: dan zitten er op-

podium gestaan. Ook hebben ze een spetterend
optreden gegeven op Kaaspop 2004 in Kollum.
De ontwikkelingen binnen de band hebben een
tijdje stil gestaan, maar nu zijn ze samen weer
fanatiek bezig. Tijdens het optreden op 25 februari zal hun nieuwe repertoire te horen zijn…

NewSense Memory
De band uit Kollum en omstreken bestaat uit
een aantal jonge, enthousiaste muzikanten. Zij
spelen alternatieve punkrock.
Dus voor een avondje ‘rocken’:
vrijdag 25 februari in It Koartling, Schoolstraat 31
De zaal gaat open om 20.00 uur - entree € 3,=
meer informatie: It Koartling - 0511 541214

rubriek: Ineke Mooijweer
foto: eigen foto

eens allemaal verkeerde krassen
op! Dat kan zo frustrerend zijn!
Het moet je liggen, zo fijn en
precies werken. Het is echt een
geduldwerkje. De cursusleider
heeft daar gelukkig wel oog voor.
Hij probeert ons gemotiveerd te
houden. Hij vraagt bijvoorbeeld
altijd wat ze er thuis van vonden.
En de allereerste les moet je altijd wat af hebben om mee naar
huis te kunnen nemen!”
Zo’n eerste cursus komt iedere
deelnemer dus met dezelfde
werkstukken naar buiten, maar
langzamerhand verschijnt er
meer variatie. Anneke heeft
bijvoorbeeld een paar fraaie
oorbellen gemaakt van gebrand
alpaca. Ook het combineren
van de verschillende materialen
levert verrassende, aparte sieraden op.
“Echt helemaal zelf ontwerpen heb ik
nog weinig gedaan. Als ik naar bestaande sieraden kijk, doe ik wel inspiratie op
om er iets aan te veranderen of aan toe
te voegen.” Jammer genoeg houdt deze
cursusleider er binnenkort mee op. An-

neke is vast van plan om thuis door te
gaan; ze heeft al een aantal machines en
materialen aangeschaft. “Ik probeer nog
zoveel mogelijk op te steken en ik maak
nu ook aantekeningen, anders denk ik
straks ‘hoe ging dat ook alweer’. Ik hou
van mooie dingen en ik mag heel graag
knutselen, dus ik blijf wel bezig!”
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Folder gemist?

Kom snel kijken voor onze aanbiedingen

gespecialiseerd in
banden en velgen !
door de week zijn we telefonisch
bereikbaar vanaf 17.00 uur. We zijn
elke werkdag geopend vanaf 18.30 tot
20.30 uur en op zaterdag zijn wij de
gehele dag bereikbaar en geopend

Beatrixstraat 15
9285TV Buitenpost
Algemeen: 0511-540225
Arjen: 06-52394118
Gerard: 06-55330551
internet: www.beterband.nl

tot 80% korting !
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 12 -

door Dirk R. Wildeboer

Nieuwe burgemeester
16 Oktober 1917 - Buitenpost - “Tot burgemeester van Achtkarspelen is benoemd
de heer P. Eringa, voorheen burgemeester
van Hemelumer Oldephaert. Naar men verneemt zal de nieuwbenoemde burgemeester als zoodanig worden geïnstalleerd op 23 oktober a.s.
Weer met een stokje naar buiten
25 december 1907 - Harkema-Opeinde - “Het arme oude mannetje van 91 jaar te Harkema-Opeinde was overleden. De buren
deden wat burenplicht is en bekleedden hem, zoals ‘t heet, dat wil
zeggen, men deed hem de lijkkleding aan. Dit geschiedt in de regel
voor ‘t lichaam koud is, wijl de ledematen dan nog buigzaam zijn.
Nu stond men voor de deur der sobere woning om te beraadslagen,
wie de kist zouden bestellen en halen, wat ook behoort tot den burenplichten. Eén der mannen meende iets te hooren, doet de kamerdeur open en ziet de korte bedsdeurtjes opengaan. De doode,
die slechts schijndood was, komt er af en trekt zijn gewoone kleederen aan en thans wandelt hij weer met een stokje buiten”.
Met een stevige pong
20 juli 1901 - Kollumerland - “De tijd van ‘t vlasteppen” is aangebroken en daarmede de arbeiders-emigratie naar de provincie Groningen. Ongeveer 250 man uit Kollumerland trokken in den loop
dezer week naar de genoemde provincie en aldaar onder onder
ploegbazen in even genoemd veldgewas, dat zich uitstekend laat
aanzien, werkzaam te zijn. Er wordt goed geld verdiend; gemiddeld
f.2,50 per dag, doch zij die in het vak doorkneed zijn, brengen het
op f.3,50 per dag, wanneer ze namelijk zeven schoven kunnen afwerken. Menig arbeider keert dan vaak ook met een stevige pong
naar vrouw en kind terug”.
Drank onder de dekens
13 december 1919 - Boelenslaan - Maandag j.l. is door den chefveldwachters A. Schepel en de gemeente-veldwachters F. Brouwer
en F. Weening een inval gedaan in de verloflocaliteit van Boele
van der Heide. In deze localiteit is 0,3 liter brandewijn in beslag
genomen en in eene slaapkamer vonden de veldwachters onder de
dekens twee bemande kruiken met in de één 6 liter jenever en in
de andere 1,3 liter brandewijn. Reeds lang bestond ‘t vermoeden
dat genoemde B. v.d. H. zich aan clandestiene verkoop van sterken
drank schuldig maakte”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1949, die woonden in Buitenpost
1 maart: de Haan, Edze, 44 jaar, veehouder, e.v. Sikkema, Trijntje.
11 maart: Ystra, Antje, 78 jaar, wed. van Algra, Rindert Pieters.
11 maart: Zwart, Meindert, 86 jaar, e.v. de Vries, Akke.
17 maart: de Boer, Klaaske, 65 jaar, e.v. Wielsma, Jan.
19 maart: Visser, Thijs, 82 jaar, ongehuwd.
9 april: Stoker, Lieuwkje, 83 jaar, wed. van Hamstra, Bote.
23 april: Haagsma, Froukje, 72 jaar, ongehuwd
4 mei: Vonk, Hendrik, 4 dagen, z.v. Vonk, Johannes Wijtze, bakker
en van de Haan, Antje
7 mei: Huizinga, Johannes, 76 jaar, e.v. Bottema, Elisabeth.

De N.H. kerk met een stukje van de Oude Havenstraat in de winter van
1937. In het huis aan de rechterzijde heeft onder andere Loonstra gewoond,
die bij het spoor werkte. Links is nog wat te zien van een schutting die
hoorde bij de woning van de bekende D. Kuipers Jr. (foto uit het tijdschrift
“Fan Fryske Groun”.

door Hans Hamers
Berberkrûd, daar zou ik het over hebben deze
keer. Tineke is de boosdoener. Zij krijgt de
schuld van het feit dat ik de hele maand uit
mijn doen ben op zoek naar een geschikt onderwerp… maar ja, ik had haar al beloofd iets
te schrijven over Barbarakruid (Barbarea). Dan
moet dat maar, want er onderuitkomen is er bij
Tineke niet bij. Groene plant met gele bloemen,
eigenlijk een beetje gelijkend op een mix van
koolzaad en gele sering. Het grote verschil zit
hem in de eetbaarheid van de plant. Koolzaad
is nog wel te eten. Je kunt er ook brandstof van
maken en bakolie. Sering kan gegeten worden,
maar is dan ook gelijk je laatste maaltijd. Barbarakruid is volop eetbaar en nog lekker ook.
Het smaakt naar waterkers en bevat een enorm
hoog vitamine C3 gehalte. De vitamine C3, een
bioflavonoïde, versterkt de werking van vitamine C1, ascorbinezuur. Vitamine C1 is juist die
vitamine die een gunstige invloed heeft op ons
afweersysteem en in principe bij ieder mens en
dier voldoende aanwezig moet zijn in het geheel
van de voeding.
Barbara – eigenlijk Sint(e) Barbara is een
Rooms Katholiek martelares. Gestorven op
redelijk jeugdige leeftijd in 235 na Christus
uiteraard. Barbara staat symbool voor reinheid

en kuisheid en in het bijzonder voor maagdelijkheid. Haar vader heeft er veel – zo niet alles
– aan gedaan om haar te onttrekken aan de
mannelijke begeerlijkheid en is zover gegaan
haar gedurende lange tijd op te sluiten in een
toren. Ze was ongehoorzaam aan haar vader en
werd door hem gefolterd, ondermeer door haar
naakt door de straten te laten lopen. Een engel
kwam haar vrouwelijkheid bedekken met een
sluier. Barbara’s vader wilde haar hierop doden
en onthoofde haar. God strafte hem door hem
neer te bliksemen. De Barbaracultus is vooral in
het Oosten bekend. Bij ons heeft dit kruid haar
naam gekregen: it Berberkrûd.
Plots blijkt ook een andere meer sinistere kant
van dit plantje. De olie ervan kan leiden tot libidoverlies- zeg maar: ‘geen zin in vrijen’. Het
schijnt dat in de middeleeuwen - en wie weet
later nog wel eens – het kruid door bepaalde
echtgenotes werd toegepast om al te opdringerige mannen sterk af te remmen. Voor zover ik
weet is er in en om Buitenpost geen Berberkrûd
te vinden. Misschien is het wel met wortel en
tak uitgeroeid. Maar het kan ook zijn dat er in
heel Buitenpost geen Berberkrûd nodig is. Met
uitzondering van een straatnaam is dat wel te
hopen. Tot de volgende keer.

De Harry Venema Stichting vrijwilligerswerk voor Oost-Europa
Toen eind jaren ‘80 de Berlijnse muur viel en de
beelden uit het Oostblok hem raakten, besloot
toenmalig Buitenposter huisarts Harry Venema
dat er wat gedaan moest worden voor het arme
oost-europa. Met De Friesland Zorgverzekeraar
als sponsor, riep Venema de ‘Harry Venema Stichting’ in het leven en zette zich in voor het armste
deel van Roemenië. Bestuurslid Buma vertelt ons
over het succes van de stichting.
Buma: “Rond 1990 is Venema begonnen met zijn
stichting. Harry was een gedreven man, hij kon
mensen écht enthousiast maken en waarschijnlijk
heeft hij zo ook toegang gekregen tot de directie
van De Friesland. Die heeft de stichting een aantal
jaren gesponsord. Harry leerde Romke de Vries
kennen van de medisch technische dienst van het
Academisch Ziekenhuis in Groningen (AZG). Op
dat moment werd er vernieuwd waardoor veel
materiaal los kwam. Medisch maar ook gewoon
meubilair. En dat kon hij goed gebruiken voor
Roemeense ziekenhuizen. Zo is er in die periode
in één van die ziekenhuizen een hele Intensive
Care afdeling ingericht en in een kinderziekenhuis
is een complete nierdialyse afdeling geleverd.”
Stroomversnelling
Door het AZG-contact met De Vries raakte de hele
stichting in een stroomversnelling. In die periode
is Venema regelmatig naar Roemenië geweest en
heeft overlegd met ziekenhuizen, maar ook met
de overheid. Buma: “Hij had ook contact met de
toenmalige staatssecretaris van volksgezondheid. Dat was waardevol, want die man kon aan
bepaalde touwtjes trekken en dat was belangrijk
voor het transport. De medische voorzieningen
waren op dat moment vreselijk slecht en in de jaren dat de goederen uit Groningen kwamen, heeft
hij er voor gezorgd dat Roemeense vrachtwagens
die kwamen halen. Toen gingen er jaarlijks gemiddeld acht transporten richting Roemenië.
Venema ging zelf kijken of de goederen goed
terecht kwamen, en dat doen we nu nog.”
Toen de stichting begon te lopen, heeft Venema
vrijwilligers gezocht. Nu is er nog steeds een vaste kern. Het bestuur bestaat uit zes mensen en
er zijn 6 vaste vrijwilligers. Maar als er meer hulp
nodig is kan er altijd een beroep worden gedaan
op kennissen. Buma: “We zijn inmiddels allemaal
gepensioneerd, maar zetten ons nog steeds volledig in. We beginnen aardig naamsbekendheid te
krijgen en het is nu zo ver dat wij soms worden
gebeld of we belangstelling hebben voor goederen. We hebben een paar jaar geleden een afdeling van het Drachtster ziekenhuis leeg gehaald.
En dan moet je vooral denken aan bedden, maar
ook nachtkastjes, wasbakken en dergelijke.”
MCL
“Vorig jaar hebben we een fors deel van de inventaris van MCL-Noord in Leeuwarden gekregen. Er
zijn zeker 8 trailers naar Roemenie gegaan, en
we hebben nu nog genoeg materiaal voor 4 meer.
Het volgende transport bestaat uit bedden met

matrassen en nachtkastjes. Die komen uit MCLZuid en we hebben alles gratis gekregen. Het bezit van een eigen grote loods is van vitaal belang.
Dat hebben veel andere stichtingen namelijk niet.
Je kunt goederen wel ophalen uit een ziekenhuis,
maar dan moet het wel opgeslagen kunnen worden. Het duurt soms maanden voordat je ze weg
kunt brengen door de verlammende bureaucratie
in Roemenië. We zijn nu al vanaf januari bezig
om bedden te brengen, maar de regels veranderen zo vaak, dat je soms alles in orde hebt maar
dan ineens weer aan nieuwe voorschriften moet
voldoen. De ontvangende ziekenhuizen moet
trouwens voor de papieren zorgen. De meesten
betalen ook zelf de transportkosten.”
Medewerking uit Buitenpost
“We hebben hier in het dorp ook veel medewerking van bepaalde bedrijven. Om spullen op te
halen hebben we vrachtwagens nodig, die mogen
we gebruiken van Kapenga en om uit te laden
hebben we een heftruck nodig, die lenen we van
onze buren Bouwbedrijf Tamminga. Aanhangwagens mogen we gebruiken van tankstation Veenstra. De stichting werkt trouwens niet alleen voor
zichzelf”, aldus Buma, “We werken onder andere
samen met de Bulgarije Commissie. Zij hebben
bijvoorbeeld vorig jaar een deel van onze loods
gebruikt. En we hebben vorig jaar rolstoelen en
rollators gegeven aan een andere stichting die
nog transportruimte over had. Die goederen zijn
gebracht naar een leprakolonie in Zambia.”
Momenteel kun je het in Roemenië met een baan
redelijk uithouden, maar zodra je zonder werk
komt te zitten, ziek of wat ouder wordt, dan is
het gewoon erg moeilijk. Buma: “We zien er wel
verbetering want ze willen op termijn graag bij de
Europese Unie horen. Daar doen ze erg hun best
voor, maar op een aantal punten lukt dat echt
niet. Sinds 4 jaar werken we ook in Moldova, dat
is het armste land van Europa. Elk jaar gaat daar
een trailer hulpmiddelen naar toe: bedmeubilair,
rolstoelen en vooral veel incontinentiemateriaal.
De situatie daar is echt schrijnend.”

De loods op het industrieterrein aan de Wattstraat. In 1998, enkele dagen voor het overlijden
van de initiatiefnemer, heeft hij deze zelf nog geopend: ‘De Harry Venema Hal’. (foto: eigen foto)

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

Ondersteuning:
Start van de onderneming
Overname bedrijf

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

