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programma’s
winterseizoen
’Vertel’t maar’:
de vrouw
met ‘t hondje
Actief: de reünie
commisie
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Van iedereen of
ook wat van mij
De meeste mensen hebben niet
veel moeite om onderscheid te
maken tussen dingen van zichzelf of
dat van een ander. In de praktijk zal
menigeen het zelfs als zijn vanzelfsprekende recht zien dat in woord
en daad te verdedigen.
Het ligt wat anders als het gaat om
iets wat ‘van iedereen’ is. Een prullenbak in het park, een telefooncel,
een monument, een lindenboom of
een speelplek voor kinderen. Als je
er verder over nadenkt valt het zelfs
toe te passen op ‘grotere’, minder
tastbare zaken als: ‘de straat’, ‘de
lucht’, ‘stilte’ of ‘bewegingsvrijheid’.
Het ‘van iedereen’ lijkt dan stilweg
vertaald te worden in het onpersoonlijke begrip ‘niemand’. Vaak is
het dan makkelijker om te denken:
”het is niet van mij dus ik hoef me
er ook niet mee te bemoeien”. Maar
is dat zo?, vroeg ik mij af toen ik
hoorde van de grove vernielzucht
die een speelplek voor kleuters
van basisschool ‘de Mienskip’ een
aantal maanden terug trof. Niemand
had het gezien dus ook: niemand is
aansprakelijk te stellen.
Hoorde in de laatste opsomming
ook niet het begrip ‘toekomst’ thuis
- wat in mijn ogen bij uitstek aan
zo’n plek voor de nieuwste generatie
vastzit. Het glanzend nieuwe grote
hek om de school lijkt symbolisch
voor de vervaging van de grenzen
van wat mij, van een ander en met
name van ons allemaal is.

Heb ik uw aandacht?

En er was alle aandacht op de openingsavond van de feestweek tijdens
het straatartiesten festival in de Kerkstraat.
Meer over onze jaarlijkse dorpshappening op pagina 11.

Komende tijd staat het verkeer hoog op de agenda
Buitenpost heeft voor een groot deel haar
bestaan te danken aan haar gunstige ligging
voor het vervoer: gelegen aan een spoorlijn
en op een knooppunt van wegen. Dat bijvoorbeeld de slecht aansluitende toevoerwegen
van de Bakkershoek later voor een verkeersprobleem zouden zorgen, kon men toen, bij
gebrek aan een ruimtelijke ordeningsambtenaar, niet voorzien. Dat is veranderd. Nu
worden verkeersvoorzieningen ver vooruit
gepland, besproken en zijn ze aan allerlei
overheidsregels onderhevig. De almaar
toenemende verkeersdruk maakt dat het
wegennet steeds verder aangepast en uitgebreid moet worden. Maar de wegen, parkeerplaatsen en andere verkeersvoorzieningen
drukken ook een stempel op landschap en
woonplezier. Meestal is daarom een compromis tussen veiligheid, bereikbaarheid en
beperking van overlast noodzakelijk.
Ook ons dorp heeft een aantal actuele verkeerskwesties. De afgelopen maanden haalden ze
regelmatig de lokale pers. Een opsomming:
* Oostelijke rondweg en ontsluitingsweg
industrieterrein ‘de Swadde’ - het Oost
Het grootste ‘verkeers’-project dat voor de komende jaren op stapel staat. Het doel is om veel
oost-west verkeer om de dorpskern te leiden,
waardoor het centrum autoluw en publieksvriendelijker ingericht kan worden. Bovendien worden
twee spoorwegovergangen opgeheven en de
bereikbaarheid van nieuwe woonwijken aan de
oostzijde van het dorp verbeterd. PBB heeft deze
ontwikkeling altijd toegejuicht, omdat daarmee
de door het dorp snijdende drukke Voorstraat
aan invloed verliest. Dat de plannen niet door iedereen zondermeer gesteund worden bleek op
de informatie-avonden die in juli plaatsvonden.
Voor de omwonenden in het Oost zal er veel in

hun directe leefomgeving veranderen, met name
de bereikbaarheid van het dorp zal verminderen
en de drukte op de Parallelweg zal toenemen.
Vraag is ook of alle plannen wel het gewenste
resultaat zullen hebben - zal het zware verkeer
daadwerkelijk om het dorp rijden in plaats van
(het kortere) er doorheen?
* Aanpassing van de Brêgeloane
Het lijkt erop dat volgend jaar de verbreding
van de weg tussen Lutkepost en Blauwverlaat
van start gaat. Hiermee wordt de ‘flessenhals’
Surhuisterveen-Lauwersmeerweg aangepakt:
traag verkeer belemmert nu te vaak een goede
doorstroming. In de laatste plannen komt het
neer op de aanleg van een aparte ventweg voor
landbouwverkeer. Struikelblok is nog de Blauwverlaatster brug, (brom)fiets en landbouwverkeer moeten daar weer op één weggedeelte wat
tot gevaarlijke situaties kan leiden. PBB en de
Federatie Plaatselijke Belangen Achtkarspelen
hebben zich daar al tegen uitgesproken. Over
een goede oplossing wordt nog steeds nagedacht door Provincie en gemeente.
* Gevaarlijk kruispunt Kuipersweg-Akelei
Met de groei van de nieuwe woonwijk Mûnewyk
zijn hier regelmatig gevaarlijke situaties. Bebording moet voorlopig uitkomst brengen in het beperken daarvan, maar is de kous daarmee af?
* Onveilige situaties bij de basisscholen
Al jaar en dag wordt er geattendeerd op de grote
drukte bij het brengen en halen van kinderen bij
de drie basisscholen in ons dorp. Het is duidelijk
dat de verschillende lokaties niet berekend zijn
op het grote aantal auto’s, fietsers en wandelaars dat zich dan verzamelt, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Eigen verantwoordelijkheid is
daarin belangrijk, maar kan er ook meer gedaan
worden?
* Verlichting fietspaden - het Swaddepaed
Voor de zomervakantie werd de aandacht ge-

vestigd op de onveiligheid die door veel gebruikers van het fietspad tussen industrieterrein ‘de
Swadde’ en ‘It Paradyske’ ervaren wordt. Wat
kan daaraan gedaan worden?
Plaatselijk Belang denkt in deze kwesties zeker
niet de wijsheid in pacht te hebben en in staat te
zijn over alle onderwerpen een antwoord klaar te
hebben. Daarvoor zijn ze meestal te ingewikkeld.
Vaak moet vertrouwd worden op ‘de experts’.
Maar dat is voor ons geen automatisme. Ideeën
van iedere belanghebbende kunnen een ander
en helder licht werpen en zijn bijzonder welkom.
Ook zijn belangen, ook binnen het dorp, dikwijls
tegenstrijdig en soms bijna niet te verenigen.
Een fietser en een automobilist uit dezelfde
straat kunnen totaal verschillende inzichten
hebben over veilig verkeer. En de gevolgen van
nieuwe ontwikkelingen hoeven niet altijd alleen
maar positief te zijn. Om wat te noemen: heeft bijvoorbeeld in onze omgeving het steeds grotere
areaal aan asfalt en beton geen consequentie
voor de aantrekkingskracht op (gewenst) toerisme? Voor PBB is het niet eenvoudig te bepalen wat prioriteit heeft. Dat verkeersveiligheid op
nummer één staat, spreekt voor zich. Maar welk
en wiens belang komt daarna?
PBB voelt de verplichting op zijn minst goede
informatie in te winnen, verzamelpunt te zijn
van meningen en wensen, en gesprekspartner
te zijn voor degenen die hierin beslissingen nemen en mee willen praten. Dit blad gebruiken
we daarvoor. Hebt u een mening of een idee dat
hierin nuttig kan zijn - gooi het bij ons in de bus of
mail het ons. Wel geldt - nogmaals- net als voor
al onze kopij, dat anonieme post geen plek krijgt.
Wij horen graag van u.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Klaas de Jonge
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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

Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk
‘02
Fiesta 1300 Collection 3drs 75pk
‘00
Fiesta 1300 First Edition 3drs
‘99
Fiesta 1300 Forza 3drs 60 pk
‘97
Fiesta 1300 8V Ambiente 3drs
‘04
Fiesta 1300 8V Ambiente 5drs
‘04
Focus 1600 Centennial ed. 100pk 4drs ‘03
Focus 1600 Collection 5drs 100pk
‘03
Focus 1600 Collection 5drs 100pk
‘01
Focus 1600 Trend 5drs 100pk
‘02
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
‘99
Focus Ambiente 5drs 1.6 16V
‘04
Fusion UAV 1.4 16V Trend
‘04
Ka 1300 Centennial 60pk
‘03
Ka 1300 Centennial 60pk
‘03
Ka 1300 Collection
‘98
Ka 1300 Style 60pk
‘02
Ka 1300 Style 60pk
‘02
Mazda MX
‘98
Mondeo 2000 16V FirstEd 5drs 145pk ‘03
Sportka 1600 95pk
‘04

30000
6000
47000
108000
31369
28548
43000
40000
72000
32000
105000
30312
34601
8000
23000
110000
41245
18000
33350
33000
34727

7750,00
7450,00
6950,00
4650,00
11450,00
12950,00
13950,00
14950,00
11950,00
13950,00
8950,00
16950,00
14950,00
7950,00
6750,00
4950,00
6750,00
7450,00
8950,00
21950,00
13950,00

Auto van de week!
Mazda 626 1.8 GLX bouwjaar: 2000 km: 75000 kleur: groen
nu van 10750,00 voor 9950,00
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Al Gelezen

In de laatste raadsvergadering voor de
zomervakantie heeft de gemeente een
extra 100 uren tienerwerk aan sociaal
cultureel werk ‘It Koartling’ ondersteuning
toegewezen voor het laatste half jaar. Door
de bezuinigingen was het aantal uren professionele ondersteuning voor de jeugdsoos al op. Het bestuur van It Koartling
beraadt zich nog op de vraag hoe men nu
verder wil gaan.
 In de laatste weken voor hun zomervakantie, in juni, hebben leerlingen van de
eerste klassen van het Lauwerscollege
een compleet schaalmodel van ons dorp
gemaakt.
 De kavelverkoop van nieuwe bouwterreinen loopt in onze gemeente stevig terug.
Dit is ook duidelijk merkbaar bij de verkoop
van nieuwe stukken bouwgrond op de
nieuwe wijk ‘Munewyk’. Het economisch tij
is hiervan waarschijnlijk de oorzaak. Wel is
er gelukkig een toename in de verkoop van
bedrijfsgrond vast te stellen.
 Het Lauwerscollege heeft aan de gemeente laten weten het liefst het schoolgebouw aan de Gysbert Japicksstraat af
te stoten en die capaciteit aan de hoofdlocatie aan de Hoefslag toe te voegen.
Overlast en tijdsverlies is de reden van
deze wens. De gemeente heeft laten weten nu nog geen reden te zien om op deze
vraag in te gaan - dit gebeurt pas als een
leerlingentoename dit nodig maakt.
 Het parkeerterrein naast sporthal ‘de
Houtmoune’ zal aangepast worden. Een
groot deel van die ruimte zal toegewezen
worden aan een parkeervoorziening voor
het personeel van de Enitor. Herinrichting
van het groen tussen zwembad ‘de Kupe’
en tankstation Veenstra zal het aantal
parkeerplekken voor bezoekers van de
sportvoorzieningen weer op het oude peil
brengen.
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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
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 19 september 2005.
De volgende editie verschijnt
in week 39.

Programma ‘Maskelyn’
seizoen 2005 – 2006
‘Maskelyn’ is er ook voor het komende winterseizoen weer in geslaagd
een programma “voor elk wat wils” samen te stellen. Een brede verscheidenheid aan optredens zorgt er andermaal voor dat thuis zitten zo nu en
dan echt niet nodig is. Uit is immers goed voor u...
Bricquebec op zaterdagavond 8 oktober
De Friestalige rockband Bricquebec verzorgt de swingende aftrap van het
winterseizoen. De ‘wâldpiken’ Simon, Jan, Marius, Gert en Else willen ook
graag bij ons laten horen dat het geluid van hun band zo specifiek is dat
ze met geen ander te vergelijken is. Aanvang 21.00 uur.
Griene Sjippe op sneontejûn 5 novimber
Teaterkollektyf Griene Sjippe soarget foar in jûn folsleine rêst. It libben
giet, neffens eigen sizzen, as in sneltrein oan ús foarby en it is dan ek
hiel goed de trein op’e ho te setten. De fuotten langút, it gat ûnderút en
gewoan genietsje fan lieten en moaie werkenbere sketsen. Harren programma FlitsFlats om 20.30 oere.
It Fjouwerspan fan’e Lemmer op sneontejûn 10 desimber
Alwer ha we te krijen mei de tiid dy’t mar troch giet. It selskip Tetman de
Vries liet ús dit jierren lyn al witte: “De tiid hâldt gjin skoft”. It Fjouwerspan
nimt elkenien mei werom nei de tiid fan Tetman en Jarich de Vries. Hja
bringe in oade oan al dat moais wat de bruorren de Vries oer it fuotljocht
brocht ha. Fleurich, waarm en somstiden in bytsje mankelyk mar mei in
hiel soad nocht en wille. Begjint 20.30 oere.
Kindergoochelshow Pepino - woensdagmiddag 18 januari
De traditionele kindermiddag ontbreekt natuurlijk dit jaar niet op het
Maskelyn-programma. Goochelaar Pepino neemt de kinderen mee naar
een wereld vol magie. Er wordt een konijn uit een TV getoverd, er is een
hilarische Amerikaanse truc en tenslotte gaat Pepino ook nog koken met
de kinderen. Een middagje om niet te missen dus. Start om 14.00 uur.
Tiroler Avond met Buffet op zaterdagavond 21 januari
Sfeer, schwung en het gevoel hoog in de Alpen te zitten is volop aanwezig
tijdens de Tiroler Avond met de Oldehovekapel uit Leeuwarden. Zij verzorgen de passende muziek. De inwendige mens komt aan zijn of haar
trekken door de vele specialiteiten uit Tirol die uitgeserveerd worden de
keuken van The Point. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten voor deze avond zijn
alleen in de voorverkoop verkrijgbaar.
Edoza op zondagmiddag 12 februari in de Ned. Hervormde Kerk
Heerlijk genieten kan met mannenkoor Edoza uit Sneek. Begeleid door
piano of orgel brengt het koor koralen, negrospirituals, opera’s en musicaltoppers. Naast de verscheidenheid in het repertoire brengt het koor haar
liederen ook in groot aantal talen. Fries, Nederlands, Engels, Italiaans,
Russisch of Zweeds, het wordt gewoon gezongen. Met de akoestiek van
“de âlde wite” wordt dit vast een bijzondere middag. Aanvang 15.30 uur.
Teake en Griet op sneontejûn 25 maart
Wa kin se net? Teake v.d Meer en Griet Wiersma. Hja fersoargje dit winterskoft de útsetter fan Maskelyn. Twa toppers fan eigen grûn dy’t mei harren bysûnder typkes en prachtige lieten ús grif in hiel noflike jûn besoargje
sille oant yn’e lytse oerkes. Begjint om 20.00 oere.
Tenzij anders vermeld: in the Point aan de Voorstraat. Voor reservering
en voorverkoop van kaarten kunt u terecht bij Drogisterij Balsemien.

Bennie Nauta, na 40 dienstjaren bij
Enitor nu redactielid van dit blad
Al eerder was ik benaderd voor de
redactie, maar ik wilde liever even
wachten tot ik met de vut was. Nu
is het zover en het lijkt me echt een
uitdaging om voor onze dorpskrant
te schrijven en mee te denken. Ik
ben geboren in Dokkumer Nieuwe
Zijlen. In 1975 ben ik in Buitenpost
komen wonen, maar mijn roots liggen in Kollum. Mijn jeugd heb ik daar
namelijk doorgebracht en ik voel me
dan ook nog een echte Kollumer. Na
40 dienstjaren bij Enitor kon ik met
de VUT. Sinds 15 augustus is mijn
prépensioen, zoals dat tegenwoordig
heet, een feit. Ik ben begin augustus
60 jaar geworden. Dat ik niet meer
hoef te werken, dringt nog niet echt tot me door. Ik zie het eigenlijk nog
steeds als vakantie, maar met het verschil dat nu de werkdruk weg is: alles mag en niets moet. Tot nu toe heb ik nog niet veel bijzonders gedaan
in mijn ‘vakantie’. Ik wilde al jaren eens naar het kamp in Auschwitz kijken,
maar dat was er nooit van gekomen. Nu heb ik alle tijd voor zulke dingen
en daarom ben ik al samen met mijn neef daarheen geweest. Het was
zeer indrukwekkend. Mijn grote hobby is tennis. Daarnaast houd ik van
lezen, vooral biografieën, memoires en lectuur over de tweede wereldoorlog. Ook houd ik van antiek en antieke stijlen en heb ik belangstelling
voor de inrichting van oude kastelen en landgoederen, in zowel lectuur
als op televisie. Redactielid zijn van de Binnenste Buiten is dus eigenlijk
heel modern!
In mijn leven tot nu toe heb ik veel andere landen bezocht. Ik ben vaak
naar Italië geweest; Sardinië, Napels-Rome, maar ik had daar ook familie. Verder Marokko, Spanje en andere landen om de Middellandse zee.
Indonesië heb ik ook al een paar keer bezocht. Reizen heeft me altijd
geboeid en volgens mij ben ik op bijna alle continenten geweest, onder
andere Canada. Indonesië trekt me nog steeds het meest, dus ik hoop dat
ik daar nog eens heen zal gaan. Hoewel mijn roots in Kollum liggen, heb ik
de indruk dat ik mij meer thuis voel in Buitenpost. Ik wil proberen om mijn
steentje bij te dragen aan de toekomst van onze dorpskrant en ik wens
alle Buitenposters dan ook veel leesplezier. (foto: redactie)

Van de bestuurstafel
Zes juli was ons bestuur weer bijeen en behalve
Sietze Harders en Sietse Postma was iedereen
aanwezig. Sietze Harders heeft heel voorzichtig gezegd dat hij misschien bij de volgende vergadering, na de vakantie, op 7 september
er weer even bij wil zijn. Hij zegt dat het redelijk gaat met zijn
gezondheid. Wij wensen hem verder beterschap!
Na het openen van de vergadering door Maaike wordt de agenda
vastgesteld en de binnengekomen en uitgaande post behandeld.
Afgesproken is dat er een brief naar het gemeentebestuur zal
worden gestuurd over het onlangs verschenen bericht in de pers
als “Streep door pad bij de Kruidhof” en “de gemeente ziet af van
fietspad langs de Lauwersmeerweg”. PBB zal hierop reageren met:
dat het ons spijt dat door één partij in samen met anderen vastgestelde plannen wordt gestreept. Samenwerken is dan niet zo
zinvol. Wij kunnen ons voorstellen dat het realiseren van plannen
op bezwaren kan stuiten maar het laten vervallen is het allerlaatste
wat mag gebeuren.
Wij vragen daarom: De afgesproken plannen te handhaven mogelijk
door verkoop, verplaatsing en dergelijke. En wanneer een fietspad
niet haalbaar is, in plaats daarvan bijvoorbeeld de realisering van
een voetpad te onderzoeken of andere alternatieven te zoeken.
Gelet op de goede ontwikkeling aan de oostkant van Buitenpost,
vragen wij ook voor die kant van het dorp aandacht voor het aangenaam wonen in die omgeving. Er zal een schets bijgevoegd worden
van een kleinschalig plan waardoor er voor het dorp mooie wandelmogelijkheden bij kunnen komen.
Ook heeft het PBB gereageerd naar het gemeentebestuur middels
een brief over de aanleg van de rondweg Oost om Buitenpost, met
het bericht dat we blij zijn nu deze plannen in een realiseringsfase
komen. Wij zijn echter niet gerust over de problemen die er zullen
ontstaan voor de voetgangers/wandelaars en fietsers die van de
nieuwe voorzieningen gebruik zullen moeten maken. Dit betreft
vooral de bewoners van het Oost maar ook de achterliggende
regio.
Hierdoor wordt voor deze categorie de bereikbaarheid erg oncomfortabel en vooral onveilig. Een route via de nieuw aan te leggen
ontsluiting van het industrieterrein lijkt ons geen alternatief. Dat
veiligheid en comfort voor deze mensen in de nieuwe plannen
slechter worden, mag naar onze mening niet de uitkomst van
nieuwe plannen zijn. Wij denken dat een voet-/fietstunnel in of
nabij het huidige tracé een goede oplossing kan bieden. Wij hopen
met deze brief dat de gemeente de plannen zodanig kan bijstellen dat er met name ook voor de zwakkere partijen onder de verkeersdeelnemers een verbetering in plaats van een verslechtering
ontstaat.
Tenslotte is er een brief naar het gemeentebestuur gegaan over het
bericht dat we ontvingen van de heer K.W. Veenstra. Dit betreft de
plannen van de Provincie om de sneltrein Leeuwarden-Groningen
niet meer in Buitenpost te laten stoppen. Hoewel wij officieel niet
kennis hebben kunnen nemen van deze voornemens hebben wij de
gemeente verzocht om alles in het werk te stellen om deze voorziening, die voor de functie die Buitenpost in de regio vervult zeer
belangrijk is, te behouden. De volgende bestuursvergadering van
PBB wordt gehouden op 7 september.
Namens bestuur PBB, Jelly Nijboer

Ledenwerfactie levert al 25 nieuwe leden op
Voor de vakantieperiode zijn al een klein aantal niet-leden bezocht
in ons dorp. Doordat er veel mensen niet thuis zijn in deze tijd, zijn
we eerst maar weer gestopt. Het resultaat mocht er trouwens zijn:
25 nieuwe leden! We gaan na de schoolvakanties vrolijk verder. In
elke volgende Binnenste Buitenpost houden we u op de hoogte.
Bestuur Plaatselijk Belang Buitenpost

Heeft Buitenpost
geen toneelspelers?
De Fryske Krite zorgt al generaties lang tijdens het
winterseizoen voor twee toneelavonden, ‘noflike jounen’, zoals ze in hun flyers zeggen. Fries toneel op
hoog regionaal niveau.
Voor de spelers is het een hobby die hen ieder jaar
weer veel plezier verschaft. De laatste jaren wordt het
echter steeds moeilijker om mannen te vinden. Toch is men er bij de Krite
van overtuigd, dat er in een dorp als Buitenpost jongens en mannen te
vinden moeten zijn, die ook wel eens het toneel op willen.
Om ook mensen te bereiken die wel Fries praten, maar het niet lezen,
is deze oproep geheel tegen de gewoonte in, in het Nederlands. Heb je
geen of weinig ervaring? Dat hoeft geen probleem te zijn. Probeer het!
Overwin je schroom en neem de stap. Wil je meer weten over deze mooie
vorm van ontspanning? Foppe de Vries, secretaris van de Fryske Krite
Bûtenpost, Julianalaan 26, tel.: 0511-541444

Het Behouden Huis
Het Behouden Huis heeft plannen gemaakt
voor het nieuwe seizoen. We verklappen nog
niet alles, maar vast staat al wel dat we eind
september hopen te beginnen met een openingslezing in de Hervormde Kerk van Twijzel.
Nadere aankondiging hiervan verschijnt in de krant en op affiches. Op
21 oktober komt circus Witova! Verder staan er op het programma: een
avond met poëzie, als het lukt in de Kruidhof, een tentoonstelling, een
orgelconcert in de Hervormde Kerk en een huisconcert in het Behouden
Huis. Details verschijnen in de volgende Binnenste Buitenpost.

H EERENVEEN WOLVEGA OOSTERWOLDE JOURE DRACHTEN BUITEN POST

De beste keus!
Opel Agila 1.2-16V Njoy, MPV, silver metallic, 2003, 25000 km
Opel Corsa 1.2-16V Sport, 3 deurs, silver metallic, 2003, 28000 km
Opel Combo 1.7DTL Comfort 65 PK, grijs kenteken, zilver, 2003, 34000 km
Opel Astra 1.4-16V Enjoy, 5 deurs, silver lightning, 2004, 38000 km
Opel Astra 1.6-8V Diamond, 5 deurs, blauw metallic, 2000, 74000 km
Opel Astra 1.6-8V Njoy, 5 deurs, star silver, 2004, 19240 km
Opel Astra 1.6 Pearl, 5 deurs, mirage metallic, 2001, 74000 km
Opel Astra 1.8-16V, coupe, blauw metallic, 2003, 15541 km
Opel Astra 1.6-16V Club, station, zwart metallic, 1999, 112000 km
Opel Astra 1.6-16V Pearl, station, polar sea blue, 2001, 69800 km
Opel Astra 1.8-16V Pearl, station, zwart metallic, 2001, 84204 km
Opel Astra 2.2-16V Sport, station, zwart metallic, 2002, 56000 km
Opel Meriva Y1.7DTH Essentia, 5 deurs, blauw metallic, 2003, 66400 km
Opel Vectra 1.8 Comfort, 4 deurs, grijs metallic, 2002, 84000 km
Opel Vectra 2.2DTI GTS, 5 deurs, zwart metallic, 2004, 42923 km
Opel Zafira 1.8-16V Elegance automaat, MPV, silver lightning, 2003, 52000 km
Ford Focus 1.6I-16V Trend, station, zwart metallic, 2001, 89000 km
Peugeot 206 1.4, 3 deurs, groen metallic, 2003, 23400 km
Seat Cordoba 1.6I Vario, station, blauw metallic, 2000, 115000 km

 9.900, 12.200, 9.300, 18.200, 10.500, 15.700, 10.900, 17.500, 8.900, 11.700, 11.900, 15.500, 16.250, 16.500, 26.700, 20.700, 10.500, 10.250, 7.500,-

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

www.siton-suzenaar.nl

meer dan 200 occasions op internet!
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Klaas de Jonge, directeur van basisschool ‘de Lichtbron’
Sinds zes jaar is Klaas de
Jonge directeur van de basisschool ‘De Lichtbron’. Hij
heeft altijd voor de klas gestaan – met plezier en met
zijn hele persoonlijkheid.
Even heeft hij erover gedacht leraar te worden aan
een middelbare school. Hij
studeerde MO-geschiedenis,
al weer jaren geleden. Toen
de gelegenheid zich voor
deed om de directie van De
Lichtbron over te nemen,
heeft hij toch daarvoor gekozen. Daar heeft hij absoluut
geen spijt van, het basisonderwijs heeft zijn hart.
Klaas Hendrik de Jonge werd in
1947 geboren in Westeremden,
waar hij tot zijn 24e woonde. Hij
haalde zijn einddiploma aan de
Kweekschool in Groningen en
trouwde met Eza Huisman uit
Loppersum, niet ver van Westeremden. Ze kregen vijf kinderen die allemaal de deur uit
zijn– Klaas en Eza zijn weer met
z’n tweeën.
Klaas: ‘Eza is mijn klankbord
en grote steun. We doen in
huis veel samen. Ik ben redelijk
handig in huis, al zeg ik het zelf.
Dat komt doordat mijn moeder
vroeger ook werkte en ik allerlei
huishoudelijk werk moest doen.
Ik had alleen maar zusjes, dat
ik een jongen was, telde niet in
het werk. Met ons drukke gezin
en omdat Eza ‘in de kraam’
werkt, kwam en komt dat goed
van pas!’

levendig gediscussieerd. Mijn
moeder had het vermogen alles
te zeggen wat ze dacht. Ze was
fel, maar soms te fel, ze maakte
keuzes vanuit haar innerlijke
overtuiging. In 1944, kwam de
scheuring binnen de gereformeerde kerk, de vrijgemaaktgereformeerden maakten zich
los. Het hele gezin waaruit mijn
moeder kwam werd gereformeerd-vrijgemaakt, zij was de
enige die samen met mijn vader
in de gereformeerde kerk bleef.
Dat leverde haar ruzie en strijd
op met haar familie en ook al
kostte het haar verdriet, ze
deed wat ze zelf het beste vond.
Ik herinner mij die verdeeldheid
als vreselijk, maar ik bewonderde mijn moeder omdat ze
vanuit haar eigen keuze handelde. Ik heb veel geleerd van
mijn ouders en als ik terugdenk
aan mijn jeugd, heb ik daar een
warm gevoel over.’
Waarom ging je naar de
kweekschool?
‘De HBS zat er bij ons niet in.
Dat was gewoon te duur. Daar
had ik graag heen gewild. Ik was
wel een beetje een studentje. Ik
zat in een grote klas. De meester moest zijn aandacht verdelen over drie klassen. Soms gaf
hij mij de opdracht om iets van
hem over te nemen. Ik moest
dan ‘lesgeven’ aan een van de
groepen. Als ik er nu aan terugdenk, schiet het woord ‘eigenwijs schoolmeestertje’ me in gedachten. Diep in mijn hart wilde
ik dominee worden (eigenlijk wil

hebben allemaal verschillende
opvattingen. Ik vind het fijn als
we daarin open zijn naar elkaar
en niet bang ons, indien nodig,
kwetsbaar op te stellen, om hulp
te vragen wanneer dat nodig is
en te helpen als dat kan. We
doen veel aan teambuilding.
Als directeur heb ik geen eigen
klas meer, maar ik bezoek wel
alle klassen. Soms geef ik een
les – om kritiek te ontvangen,
èn te kunnen geven. Ik vind dat
een school continu in beweging
moet blijven, in ontwikkeling.
We moeten ons zelf ook blijven
ontwikkelen. Dat geeft een goed
gevoel. Ik stel het als eis, aan
mezelf en aan ons team.’
Hoe werkt dat in de praktijk?
We proberen onszelf te verbeteren. Elk jaar stellen we enkele
ontwikkelpunten vast, waarin
we ons verdiepen. We trainen
ons zelf, doen cursussen, praten
er samen over. Zo zijn we bezig
geweest met de problematiek
van moeilijke kinderen, waarbij
we ons afvroegen: ‘Wat kunnen
we zelf en wat kunnen we beter
uit handen geven aan professionele begeleiders?’ We proberen
greep te krijgen op het gedrag
van ADHD-kinderen. We hebben
een methode bedacht om kinderen iets te leren van normen en
waarden door een lijst met wel
300 woorden, zoals veilig zijn,
gepest worden, verdriet, helpen, vriendschap. Die schreven
we op kaartjes en legden ze in
een bakje. Aan het begin van
een nieuwe week zetten we één

Als ik ze in het dorp tegenkom,
wil ik ze bij hun naam kunnen
noemen. Er zijn veel kinderen,
die op de een of andere manier
uitvallen, ongelukkig zijn. Ik sta
open voor signalen die duidelijk
maken dat er iets niet klopt.
Daarom wil ik ze kennen en een
band met ze hebben, dan kunnen we in gezamenlijkheid iets
voor ze doen.”
Is geloven belangrijk voor jou?
“God is enorm belangrijk voor
mij. Religieus gevoel heeft
volgens mij alles te maken
met verdraagzaamheid, ruimte
geven, anderen respecteren in
hun overtuiging. Die tegenstelling tussen de kerk van mijn
vader en die van de familie van

“...een schoolmeester is van nature een beetje eigenwijs...”
Hoe werd je opgevoed?
‘Ik ben gereformeerd opgevoed.
Mijn ouders waren eenvoudige
mensen. Mijn vader was landarbeider bij een hereboer. Hij
heeft het verschil in status goed
gevoeld, maar heeft zich daar
nooit door uit het veld laten
slaan. Mijn beide ouders waren
sociaal zeer bewogen. Ondanks
hun lage opleiding waren ze op
een intelligente manier betrokken bij wat er om hen heen en
in de maatschappij gebeurde.
Mijn vader was koster van de
kerk, gemeenteraadslid, zat
in het schoolbestuur en in de
kerkeraad, ijverde voor de bond
van landarbeiders. ‘Als ik niet
lid van de ARP was, zou ik communist geworden zijn’, heeft hij
wel eens gezegd. Mijn vader
was radicaal. Het is wel gebeurd
dat bij ons de ramen dichtgeplakt werden (door mensen uit
het dorp). Bij ons thuis werd

ik dat nog wel een beetje). Als
er vroeger niemand thuis was,
zette ik alle stoelen in de kamer
op een rij en dan legde ik op iedere stoel een psalmboek (mijn
vader was immers koster). Ik
ging zelf boven op een stoel
staan en dan preekte ik. Ik gaf
op mijn manier een boodschap
door. Maar dat mocht natuurlijk niemand zien. Later mocht
ik van mijn ouders naar de
Kweekschool met de Bijbel in de
Mesdagstraat in Groningen. Ik
ben nog altijd heel blij met deze
opleiding. Ik houd van kinderen.
Kinderen zijn de toekomst.”
Wat is de invloed van je jeugd?
‘Ik heb thuis geleerd om kritisch
te zijn, om kritisch naar mezelf
en anderen te kijken, en ook om
open te zijn – te zeggen wat ik
denk. Dat heeft invloed op mijn
handelen op school. We zijn een
groot team (26 mensen), we

(advertentie)

rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto’s: Harrie Slagter

van de woorden bovenaan op
het bord en telkens als er iets
voorvalt dat met het woord te
maken heeft, maken we elkaar
en de kinderen daarop attent.
In het volgend schooljaar gaan
we kijken of we iets kunnen
bedenken om met kinderen te
filosoferen. Kinderen zijn onbevangen en kunnen diepzinnige
opmerkingen maken!”
Vormen jullie een goed team?
“Telkens evalueren we wat we
doen. We beoordelen onszelf,
stellen ons steeds kwetsbaarder
op naar elkaar. Het werkt bevrijdend om open en eerlijk te zijn.
Dat versterkt je zelfvertrouwen.
Als je vertrouwen hebt in jezelf
en in elkaar, creëer je een goede
sfeer. Niet bang zijn voor jezelf
of voor de ander werkt positief.
In een functioneringsgesprek
komen vooral ook de goede dingen naar voren.”
Wat is jouw functie daarin?
“Mijn enthousiasme moet mensen warm maken. We werken
samen en hebben ons werk
goed gestructureerd. Dat houdt
in dat er vier coördinatoren zijn
met elk verantwoordelijkheid
voor een deel van de leerlingen
en groepen. Die verdeling van
het werk is mij enorm tot steun,
het geeft overzicht. We hebben
ook schoolregels opgesteld en
hebben ze zelfs op rijm gezet.
Die worden nageleefd, door
onze bijna 330 kinderen en door
onszelf.”
Ken je ze allemaal?
“Zodra ze op school komen,
probeer ik ze te leren kennen.
Ik ken bijna al onze kinderen.

mijn moeder vond ik verschrikkelijk - er kwam veel verdriet
uit voort. Mijn moeder heeft er
onder geleden en daarom denk
ik: er bestaat niet slechts één
mening, dat kàn gewoon niet.
Ieder mens zoekt God vanuit
zijn eigen wezen. Ik heb wel bepaalde zekerheden, ik ben overtuigd christen maar heb geen
vaststaande meningen heb. Ik
zoék God, niet alleen met mijn
verstand, ook met mijn hart.
En ik wil ook graag opgenomen
zijn in een gemeenschap van
gelovigen. Voor mij is het hele
geloof: de bemoeienis van God
met ons mensen. Ik geloof dat
God zich in Zijn (bijbels) verhaal
met ons bemoeit: in voor- en
tegenspoed. Ik wil graag zo
geloven dat ik daar zelf mee uit
de voeten kan. Dan ontvang ik
kracht om dingen te doen. Ik
geloof de waarheden van het
geloof op mijn eigen manier – ik
geloof heilig in God. Ik lees Zijn
bedoeling in Zijn woord in Zijn
verhaal. ’Het verhaal gaat’, van
Nico ter Linden. Alleen al de titel zet mij aan tot lezen. God is
voor mij een bron van inspiratie
van muziek. Bij het horen van
onder andere Bach klinkt voor
mij het goddelijke door.”
Hoe vind je dat je je geloof
moet doorgeven aan kinderen?
“Geloof overbrengen vind ik
moeilijk. Mensen moeten kritisch zijn, ook als ze zeggen
te geloven. Dat geldt evenzeer
voor kinderen. Je kunt ze in
aanraking brengen met Gods
woord. Ze moeten zèlf voelen,
kijken en leren denken. Ze moeten zelf leren kiezen, maar wel
kritisch. Je hebt als leerkracht

aan een christelijke school wel
de opdracht om de consequenties van geloven aan kinderen
‘voor te leven’. Je kunt je kind
niet voor alles beschermen, ze
moeten leren zélf te denken.
Volgens mij moeten kinderen
zelf God zoeken. God is immers
heel dichtbij, ook bij kinderen.
Een ‘stuk van God’ zit immers in
jezelf. Wij zijn een open christelijke school. Dat houdt in dat we
respect tonen voor verschillende
geloofsopvattingen.
Mensen
moeten hun eigen geloof ervaren. Wij leren de kinderen elkaar
te respecteren en te steunen in
hun eigen ontwikkeling en dus
ook in geloven!”
Wat maakt je gelukkig?
“Ik houd van sfeer, ook van wat
mystiek zoals je die bijvoorbeeld
wel kunt vinden in de katholieke
kerk. In de herfst is er vaak een
concert in de Bonifatiuskerk van
Leeuwarden door het Byzantijns
koor uit Utrecht met prachtige
muziek
uit
de
russischorthodoxe traditie. De sfeer die
ik daar ervaar vind ik waardevol.
Ik heb altijd klassieke muziek
opstaan, die brengt me bij
mezelf, bij mijn innerlijk, bij
de harmonie in mezelf. Ik ben
iemand die snel het geluk kan
vinden als het er even niet is en
ben gemakkelijk in het denken
dat iets goed gaat, misschien
soms wel wat té makkelijk. Ik
houd van harmonie maar je
moet wel steeds je best doen
om die te kunnen delen met
de mensen die het dichtst bij
je staan: je partner, je kinderen
maar ook je collega’s. Harmonie
en geluk vraagt voortdurend om
inspanning. Geluk zit in kleine
dingen, het is dichtbij en er
zijn veel waar ik van houd. Zal
ik een paar noemen? Recepten
verzamelen,
lekker
koken,
tuinieren, elke dag zwemmen,
wandelen, fietsen, het werk,
een complimentje krijgen of
geven. Ervaringen van mensen
kunnen mij opbeuren. Ik let op
dingen die mij raken en houd
van opgetekende wijsheden.
Ik bewaar goede gedachten,
stop ze in een ‘doos’ en daar
haal ik dan inspiratie uit. Weet
je wat ik een goede gedachte
vind? De spreuk die bij ons al
jaren op het prikbord boven de
keukentafel hangt: ‘Vanaf de
zevende dag (zegt God), heb
Ik alles uit handen gegeven.
Heel mijn schepping en mijn
wondermacht.
Niet
JULLIE,
maar IK wacht op het wonder!‘
Onze eigen acties horen een
gevolg te zijn van ons geloven.”
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‘de mevrouw met het hondje’
Terwijl ik achter de kassa zit lijkt het eerst een
vrij normaal winkelbeeld: Een dame achter een
rollator die haar dagelijkse boodschappen doet.
Aan het ‘stuur’ van de rollator hangt een tas. Ja,
ook een boodschappentas is vrij normaal in een
supermarkt. Totdat er ineens nieuwsgierig een
harig, wit kopje zich laat zien vanuit die tas... Ik
heb het over Janke van der Veen en haar Maltezer
Leeuwtje Cindy. Voor de meeste mensen waarschijnlijk beter bekend als ‘die vrouw met het
kleine hondje’.
Janke van der Veen werd geboren op 19 juni 1926 in
Warstiens. In datzelfde jaar nog is zij verhuisd naar
Altenburg waar ze tot haar zesde heeft gewoond en
daarna in Oppenhuizen tot ze op haar zeven en twintigste naar Den Haag ging. Daar werkte ze bij de Giro.
Haar zus die in Buitenpost woonde overleed al jong.
Janke had een goede band met de kinderen van haar
zus. Eén van hen was Wies, die met haar man Jaap in
ons dorp woonde. Janke wilde wel dichter bij hen zijn
- in de zomers en met kerst was ze altijd al in Buitenpost te vinden. Toen er in 1975 een functie vrijkwam
bij de Giro in Leeuwarden solliciteerde Janke dan ook
direct en met succes. Ze trok eerst tijdelijk bij Wies
en Jaap in en bleef er vervolgens wonen toen Wies en
Jaap verhuisden naar elders in ons dorp. Terug in het
noorden werd Den Haag wel eens gemist. Ze sloot zich
aan bij een kerk in Zwaagwesteinde en bouwde hier al
snel weer allerlei contacten op. Ze stopte met werken
op haar negenenvijftigste maar ging niet stilzitten. Integendeel, ze sloot zich aan bij een bijbelstudie- en een
gebedsgroep en was dol op borduren, lezen en fietsen.
Borduren
Borduren was eerst geen hobby, dat is pas later gekomen. Een vriendin in Den Haag, Greet, was ziek geweest en geopereerd. Janke en Greet wilden nog graag
contact houden, dus besloot Janke een weekend op
bezoek te gaan tijdens de herstelperiode. Omdat Janke
van lezen hield nam ze natuurlijk een dikke stapel
leesvoer mee. Maar aan lezen kwam ze niet toe, Greet
kwebbelde haar de oren van het hoofd terwijl deze
zelf zat te borduren. Dit leek Janke ook wel wat. Het
weekend daarop ging ze weer naar Greet toe, maar niet
onvoorbereid. Onderweg werd eerst bij een warenhuis
aangegaan voor borduurspullen. Dat weekend heeft
Greet haar leren borduren. Janke hield het borduren
niet voor zichzelf. Toen ze in 1969 zesentwintig weken
naar haar broer in Canada ging en vier weken naar haar
zus in Californië heeft ze de hele familie achtergelaten
met een ‘borduur-tic’. Ook reizend in de trein kreeg ze
er opmerkingen over, van de conducteur bijvoorbeeld:
“Heeft u dat lapje nou nog niet af?”
In Isra
Janke vertelt enthousiast over het Loofhuttenfeest, een
joods feest in Jeruzalem, Israël, waar ze maar liefst
vierentwintig keer achter elkaar geweest is. De eerste
keer was in 1980 op vierenvijftig-jarige leeftijd en ze
herinnert zich vooral het warme welkom. Elk jaar weer
was de tocht door de stad het absolute hoogtepunt. In
een grote stoet lopen de reizigers door de straten van

Jeruzalem onder luid gejuich en gezwaai van de inwoners. In 1980 deden er 985 personen van over de hele
wereld mee aan het feest. In 2003, de laatste keer dat
Janke mee deed, waren dat er al 6.000 en het afgelopen jaar schat ze op ongeveer 7.000. Ze ging er altijd
met vier vrouwen heen. Eén van hen verkoopt nu nog
veel van Janke’s borduurwerken in België omdat ze ze
hier moeilijk kwijt kan. Een bijzonder moment in Jeruzalem was tijdens een kerkbezoek. Terwijl ze een oude
kerk bezichtigden, had Janke een witte rugzak bij zich
met daarop een badge met de tekst ‘Israël you’re not
alone’. Een inwoonster van Israël tikte Janke op haar
schouder en legde in gebrekkig Engels uit hoe fijn ze
die boodschap vond en omhelsde Janke vervolgens.
Janke vindt dat veel mensen negatief tegen Israël aankijken en ook dat dit onterecht is aangezien de mensen
daar heel vriendelijk zijn. Ook zegt haar geloof haar dat
Israël Gods volk is en dus nooit slecht kan zijn.
Janke en haar hondjes
In het weekend ging Janke een keer naar een vriendin,
Baukje, op de camping in Bakkeveen. Baukje had tijdelijk een hondje bij zich, maar was niet van plan het te
houden en ze vroeg of Janke het hondje niet wilde hebben. Zijn had hier eigenlijk nog nooit over nagedacht,
ze had nooit dieren gehad. Ze had wel eens aan een kat
gedacht, maar was niet echt een kattenliefhebster. Op
dit beestje was Janke direct verliefd, “Ze was gewoon
zo lief, ik kon het niet laten haar mee te nemen.” De
Yorkshire-terriër was toen al drieëneenhalf en kreeg de
naam Sheela. In 1990 nam Janke zelf ook een caravan
op de camping in Bakkeveen. Natuurlijk ging Sheela
trouw mee en tijdens fietstochten zat als een koninginnetje in het mandje. Janke werd echt te herkennen
door haar hondje. Zo kwam een vriendin Alies een keer
langs op de camping en vroeg naar de caravan van Janke van der Veen. Niemand wist het totdat Alies vertelde
dat Janke altijd een klein hondje bij zich had. Ineens
kon iedereen haar vertellen waar ze moest zijn. Zelfs
in Groningen wisten een paar schoolkinderen te zeggen
“Hé kijk, dat hondje komt uit Buitenpost!” Tijdens een
schooltoneelstuk van Wies’ kind had Janke het hondje
meegenomen in haar tas. In het toneelstuk was ineens
hondengeblaf te horen op het podium. Dit bleef niet onopgemerkt bij Sheela en er kwam prompt geblaf terug
uit de zaal. Sheela’s oppas tijdens vakanties, Corrie,
trimde haar ook. Tijdens één van die vakanties ging het
helemaal niet meer goed met Sheela. Corrie en Wies
hebben met Janke gebeld en in overleg met de dierenarts is ze toen ingeslapen. Jaap heeft haar begraven in
de achtertuin waar nu nog steeds een grafje met bloemen is te zien. Janke was erg verdrietig en had Sheela
liever in haar eigen armen laten inslapen, maar voelde
wel dat ze veilig bij God was. Sheela is tien jaar bij haar
geweest en werd veertien jaar.
Na Sheela was Janke heel erg onwennig en miste ze
het om een hondje om zich heen te hebben. Dus ging
ze met Corrie bij allerlei fokkers langs. Totdat ze Cindy
vond en zeker wist dat die met haar mee naar huis zou
gaan. Cindy was de kleinste van de hondjes die Janke
had bekeken en dat beviel haar goed. Ze kon een grotere hond niet meer aan. Ook Cindy gaat altijd trouw

Een vervolg van de panorama-foto die onze fotograaf Harrie Slagter vanaf
de steigers om de toren van de NH-Kerk maakte. Helemaal links staat het
Rabobank-gebouw, helemaal rechts is de ingang van de Molenstraat nog

met Janke op pad. Ze doen samen boodschappen, gaan
samen een eindje wandelen en zitten samen in de zon.
Corrie trimt ook Cindy. De reden waarom Janke Cindy
meeneemt in een tas is omdat ze anders eigenlijk de
winkels niet in mag. Dus ‘verstopt’ Cindy zich in een
boodschappen tas. En Cindy keurt de boodschappen
soms zelfs. Een keer in de supermarkt zat Cindy in het
winkelmandje en heeft toen stiekem een kwarktoetje
opengemaakt en opgegeten, nou het smaakte dus
goed!
Cindy
Toen Janke vorig jaar ziek was merkte ze pas echt hoe
belangrijk Cindy voor haar is. Ze is een tijdje in het
ziekenhuis geweest en later nog een aantal weken in
Hearsmahiem verpleegd, waar zij nu ook staat ingeschreven voor een woning. Die inschrijving was echter
niet zonder voorwaarden, als Cindy niet mee mocht zou
Janke daar ook niet gaan wonen. Janke had last van
rugpijn en een evenwichtsstoornis. In die tijd dat ze
niet thuis was hebben de buren op Cindy gepast. Het
buurmeisje kwam zelfs met Cindy in de fietstas langs
bij Janke op Hearsmahiem. Cindy was dol op de buren
en stoof daar altijd het huis binnen. Ook toen de buren
verhuisd waren bleef Cindy nog wel eens het huis inlopen, bij de nieuwe buren dus.
Daar was ze gewoon aan gewend geraakt.
Janke kan het zich nu echt niet meer voorstellen om
nog zonder hondje te leven, ondanks dat ze dat eerst
niet had gedacht!
(tekst: Loesja de Bruin; foto: Harrie Slagter)

te zien. Op de achtergrond rechts kunt u wellicht ook het schotelpark van
Burum onderscheiden. Het torentje links van het midden tussen het geboomte is van het kerkje in Augsbuurt.
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Het CPB en Passage
programma 2005 - 2006
Net als vorig jaar presenteren de christelijke vrouwengroepen CPB en
Passage in Buitenpost hun programma voor het komend seizoen ook
nu weer gezamenlijk. De data en onderwerpen zijn de volgende:
15 -9: Gezamenlijke startavond in ‘de Schakel’ met dhr. Walinga,
thema: ”Hoe verkoop je het beste nieuws”.
29 - 9: Rayonstartavond 19.45 uur in ‘de Fakkel’ te Drogeham, m.m.v.
dhr. Veltboom (CPB)
13 - 10: Mw. Gildenmacher uit Joure komt ons vertellen over bruiloften
toen en nu (CPB)
20 - 10: Mw. Kamminga uit Buitenpost geeft een lezing over fibromialgie (P)
20 - 10: Excursie naar de Gasunie in Groningen (CPB).
27 - 10: Creatieve morgen in ‘Herbranda’ (CPB)
07 - 11: Creatieve morgen in ‘Herbranda’ (P)
10 - 11: Mevr. Krook uit Engwierum komt met een boekbespreking
(CPB)
16 / 11 Provinciale ontmoetingsdag voor leden. Spreekster mevr. Jac.
Geel met het onderwerp: “Bewust zijn van je zelf”, ‘s middags optreden van de “Tjonger Skotsploech” uit Heerenveen (P)
17 -11: Dhr. J. Keizer uit Buitenpost spreekt over “Dienen onder het
hakenkruis’ (P)
15 - 12: Kerstviering van de gezamenlijke vrouwengroepen in Buitenpost om 19.45 uur in de Schakel. Organisatie: Doopsgezinde
Zusterkring
5 - 1: Nieuwjaarsreceptie in Herbranda (CPB)
12 - 1: Dhr. Ferwerda uit St. Annaparochie geeft een lezing over jutten
(CPB)
19 - 1: Mevr. De Haan uit Heerenveen, onderwerp: “Mijn Sabbatsjaar”
(P)
09 - 2: Jaarfeest met dhr. Hendrik van de Meer uit Goenga (CPB)
16 - 2: Jaarfeest met Johan Veenstra uit Nijeholtpade (P)
09 - 3: Mw. Paalman uit Leek verteld over haar blind zijn (CPB)
16 - 3: Mw. Toren uit Hardegarijp spreekt over het liturgisch bloemschikken, veertig dagen tijd (P)
5 - 4: Provinciale Jaarvergadering in ‘de Lawei’ te Drachten (CPB)
6 - 4: Gezamenlijke slotavond in ‘de Schakel’. Mw. Eleveld uit Zuidhorn
komt met Drentse humor
De avonden worden georganiseerd door CPB en Passage. De tijd en
plaats zijn 19.30 uur in Herbranda, tenzij anders vermeld. Bent u geen
lid en wilt u toch eens een avond meemaken, dan bent u als gast van
harte welkom! Nadere informatie: H. v.d. West, tel. 542318 (CPB), Joh.
Buma, tel. 541816 (P).

De kaatsclub “Buitenpost en omstreken” bestaat
dit jaar maar liefst 99 jaar! Aan de samenstelling van het ledenbestand is echter niet af te zien
dat de club op z’n zachts gezegd nogal bejaard
is. Vooral de laatste jaren is er volop animo bij
de jeugd om deel te nemen aan deze prachtige
Fryske sport. Kaatsen is een echte zomersport en
daardoor goed te combineren met wintersporten
als voetbal en korfbal. De kaatsclub heeft een
prima accommodatie aan de Parklaan. Niet alleen
een gladgeschoren grasveld maar ook een eigen
kantine van waaruit voor een natje en een droogje wordt gezorgd. Vooral de broodjes hamburger
zijn van fameuze kwaliteit. De jeugd traint iedere
maandagavond. Regelmatig worden er onderlinge
of ledenpartijen georganiseerd waar, zoals op de
foto’s te zien valt, fraaie prijzen kunnen worden
gewonnen. Daarnaast kan worden deelgenomen
aan federatiewedstrijden van het rayon “De Walden” (met dakje op de a). Vorig jaar nog werd een
lid van de Buitenposter Kaatsclub, Thea Hoekstra,
federatiekampioen. Over alle partijen gerekend
had zij de beste resultaten gescoord. Een hele
knappe prestatie! De echte cracks kunnen ook
nog meedoen bij KNKB-wedtrijden.
Kortom kaatsen is een uitdagende sport waar
heel wat mee te bereiken valt. Sportievelingen
kunnen hun ei er zeker in kwijt terwijl het ook nog
gezellig is. Als je het eens wilt proberen kom dan
na de zomervakantie eens op een mandagavond
langs op de Parklaan en sla een balletje mee.
Maar wacht niet te lang want de winterstop is al
weer in aantocht! (foto’s: eigen foto’s)

BvPF
‘Vrouwen van Nu’
afdeling Twijzel e.o.
Programma 2005-2006
20 september: de familie Klaassens
met uitleg over boerencamping ‘De
Klamboery”
5 oktober: thema-ochtend - mw. N.
v.d. Bij uit Groningen over ‘Gestalttherapie”
18 oktober: ‘Helping Hands’
9 november: Koffie-ochtend met contact- en commissieleden
15 november: Midwinterhoornblazen
door het echtpaar Kuiper uit Diever
20 december: ‘s ochtends: Kerststukken maken
‘s avonds: koffietafel met aansluitend
Kerstavond met medewerking van het
koor
17 januari: Drentse humor door mw.
Eleveld uit Zuidhorn
8 februari: thema-ochtend met nog
een vraagteken
21 februari: Jaarvergadering. Na de
pauze toneelstuk door de eigen leden
21 maart: mw. Maria Toren uit Ferwerd
vertelt over het boeddhisme
week 15: paasstukken maken
18 april: burgemeester Bearn Bilker
over de Friese Nassau’s
Is uw/jouw belangstelling gewekt,
schroom dan niet en neem, vrijblijvend, eens een kijkje in ‘de Bining’ in
Twijzel. Iedere derde dinsdag van de
maand om 19.45 uur. Bellen kan ook.
G. van Waarden (0511-542084) of H.
Feitsma (0511-542124)

Thuiszorg ‘de Friese Wouden’ start project
Palliatieve Zorg Thuis
Thuiszorg De Friese Wouden wil in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen
starten met het project Palliatieve Zorg Thuis. Palliatieve zorg is zorg voor
mensen waarbij genezing niet meer mogelijk is. Voordat het project kan
starten, zijn er nog vrijwilligers nodig.
De vrijwilligers zijn er speciaal voor om als medemens aanwezig te zijn
op die momenten dat er niemand anders is of kan zijn. Maar ook zijn zij
er voor die momenten waarop de verzorgende partner of de verzorgende
kinderen ‘even’ niet meer kunnen.Met dit project wil Thuiszorg De Friese
Wouden mensen die in de allerlaatste fase van hun leven verkeren, de
gelegenheid bieden om tot het einde toe in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Thuiszorg De
Friese Wouden. Dit kan via 0900-8801(0,10cpm) of via e-mail:
adrienne.de.wit@tfw.nl

(H)eerlijke groenten voor een eerlijke prijs!
Iedere vrijdagavond worden op volkstuincomplex De Swadde Ikker in Buitenpost biologisch geteelde groenten verkocht. De leden van de Amateur
Tuindersvereniging Buitenpost geven hiermee een goede bestemming
aan hun groentenoverschot.
Benieuwd hoe biologische groenten vers van de tuin smaken? Kom dan
eens langs tussen 19.00 en 20.00 uur! De Swadde Ikker vindt u aan de
Einsteinweg, aan de rand van het bedrijventerrein.

Afscheid predikant Doopsgezinde Kerk
Onder grote belangstelling heeft dominee Willemke de Jong op zondag
26 juni afscheid genomen van de Doopsgezinde gemeente in Buitenpost.
Dominee de Jong, die op 1 januari 2001 haar intrede deed, heeft op 1 juli
gebruik gemaakt van de OBU. De Jong die zelf voorging in de dienst werd
bijgestaan door zang van Antje Roosma en trompet van br. Harry Tees.
In hun toespraken bedankten zowel de voorzitter van de kerkenraad, zr. T.
Broersma, als br. H. Tees dominee de Jong voor de nieuwe dimensie en
inspiratie die zij de Doopsgezinde Gemeente heeft gegeven. Na de dienst
kon een ieder onder het genot van een hapje en een drankje persoonlijk
afscheid nemen. De Jong, woonachtig in Kollum, blijft lid van de Doopsgezinde Gemeente in Buitenpost.
namens de kerkenraad, Hennie Slingerland

Urker Zangavond op 24 september
Zaterdag 24 september is er een zangavond in de Gereformeerde Kerk
aan de Voorstraat. Aanvang is om half acht. Er wordt medewerking verleend door het mannenkoor ’Onger Oens’ uit Urk.

Op de foto van links af Sake van der Bij, Geeske
Henstra en Herman Pilat, prijswinnaars bij de oudere
jeugd bij de keatspartij van 13 juli 2005

de winnaars bij de jongste jeugd:
Andrea Dam en Riemer van der Wijk

´de Mûnts´ wordt in de toekomst
vaker feestelijk verlicht
Plaatselijk Belang heeft zich ingezet om één van de sierstukken van
het dorp, de molen ‘de Mûnts´ aan het West, van verlichting te voorzien. Nog net voor de feestweek kon het gerealiseerd worden. Hierdoor
hebben wellicht veel dorpelingen dit prachtige schouwspel niet waargenomen. Ook in de maand december en een gedeelte van januari zal
deze verlichting als het donker wordt gaan branden. Enkele leden van
het bestuur van de ijsbaanvereniging hebben toegezegd dit te zullen
verzorgen. Deze heren, dat zijn Jappie v.d. Veen, Aale de Haan en
Waatze Boersma hebben ook geweldig meegewerkt om dit tijdens de
feestweek klaar te krijgen. Het bestuur van Plaatselijk Belang bedankt
hierbij nog eens deze heren.

De collecte is bestemd voor Roemenië, speciaal voor een dorpje dat
nog nooit hulp heeft gehad. We denken te kunnen helpen met een soort
van hulppost, waar de mensen heen kunnen voor medicijnen en kleine
onderzoeken. Dit wordt dan gedaan door een ervaren verpleegkundige.
In dit dorp is helemaal geen medische hulp. Bovendien zal er voorlichting
gegeven worden aan de mensen over onder andere zwangerschap, bevalling, hygiëne, enzovoorts. Ook is ‘s avonds in de kerk een cadeau-tafel
aanwezig. Er is van alles te koop: zelfgemaakte cadeau’s en veel leuke
hebbedingetjes.
Stichting Tabor
Poelruit 6, telefoon 0511-543241

Sla stress van je af….
…maar dan wel tegen een shuttle van Badminton Club
Buitenpost (BCB). Want wij zijn op zoek naar JOU, junior of senior om bij ons te komen badminton spelen. Laat
je door middel van 3x gratis meespelen overtuigen dat
deze sport een pittige sport is. In plaats van ontspannen overslaan is het de bedoeling om de shuttle bij de
tegenstander op de grond te krijgen. En dat kan heel wat zweet opleveren,
wat lekker ontspannen aanvoelt. Ons nieuwe seizoen gaat bijna van start
namelijk dinsdagavond 6 september - 19.30 voor de jeugd ( tot en met 17
jaar) en vanaf - 20.30 kunnen de senioren spelen. Rackets zijn aanwezig
dus dat hoeft geen reden te zijn om het niet eens te komen proberen.
Voor verdere vragen kunt zich op de dinsdagavond wenden tot Tjidsger
v/d Meulen (voorzitter tel. 0511 543713) of Silvia Hiemstra (secretaris).

Totale leegverkoop
V&B Sport
i.v.m. onze verhuizing in het voorjaar
van 2006 totale leegverkoop van de
zomercollectie

-- ZATERDAG 3 SEPTEMBER --

alles gaat eruit tegen absolute bodemprijzen
Christinastraat 1
tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl

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

Uit in Buitenpost

In deze rubriek proberen we een zo compleet mogelijk
overzicht te geven van activiteiten in Buitenpost. Heeft
u ook een activiteit te melden, geeft dit dan zo vroeg
mogelijk aan ons door. De kopij moet in ieder geval de
volgende informatie bevatten: datum, tijd, locatie, activiteit en eventuele nadere omschrijving.

Periode 30 augustus tot en met 26 september
Activiteiten

Zaterdagmiddag en avond 16 juli werd het jubileumfeest ter ere van
het 20-jarig bestaan van de buurtvereniging Concourslaan gevierd.
’s Middags kon er door jong en oud aan spelletjes worden meegedaan,
onder andere kruiwagenrace, beschuitje blazen, hindernisbaan,
bierkrattenrace (zie foto onder) en eiergooien (zie foto boven).
Aansluitend was er nog een barbecue voor de gehele straat die doorging
tot in de late uurtjes.
bestuur buurtvereniging Concourslaan
(foto’s: eigen foto’s)

31 augustus: Inloopmaaltijd, koffie klaar vanaf 17.00 uur, maaltijd om 18.00 uur in
‘de Fonteinkerk’ - toegang vrij, opgave via telefoonnummer 543208
3 september: ‘de Kruidhof’ aan de Schoolstraat, van 10,00 - 17.00 uur, Bollen- en
Knollendag, demonstratie en verkoop van diverse herfstbloeiers
10 september: ‘It Koartling’ aan de Schoolstraat, van 13.30 tot 16.30 uur, startmarkt
met presentatie van de cursussen voor het komende winterseizoen, toegang vrij
10 september: ‘de Kruidhof’ aan de Schoolstraat, van 10.00 tot 17.00 uur, workshop
‘Stenen Determineren’ mmv de Stichting IJstijdenmuseum
Deze foto is gevonden op straat in
de Herbrandastraat. Misschien is
het wel een belangrijke foto die iemand is verloren. Als u de eigenaar
bent of kent kunt u de foto bij de
redactie ophalen.

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !

Let op de kopijinleverdatum:
vrijdag 19 september.
Het blad verschijnt
in week 39.
Houdt u daar ook
rekening mee?
aanvulling op het seizoensoverzicht in het vorige nummer:

Biljartclub 55 + Buitenpost e.o.
Biljartclub 55+ Buitenpost e.o. is op 25 november
1988 opgericht met 12 leden. Het aantal leden,
alleen inwoners van Achtkarspelen van 55 jaar en
ouder, is in de loop der jaren geweldig gegroeid.
Momenteel heeft de club ongeveer 75 leden, afkomstig uit 8 dorpen. Wekelijks, van maandagmorgen tot en met vrijdagmiddag, wordt er op de
3 biljarts in de gezellig ingerichte biljartzaal van
Nieuw Herbranda te Buitenpost door de leden naar
hartelust gespeeld in de onderlinge competitie. Er
wordt in 5 groepen (A-E), die op basis van het
moyenne zijn samengesteld, gespeeld zodat de
onderlinge krachtsverschillen in de groepen niet
te groot zijn. De spelsoorten Libre, Bandstoten en
Mini Pentatlon worden gespeeld. Tijdens het winterseizoen worden er ook uit- en thuiswedstrijden
tegen clubs uit de regio gespeeld. Hoogtepunten
zijn elk jaar weer de clubwedstrijden (prijswedstrijden om vleesprijzen). Deze worden 2x per

jaar (in november en maart) gehouden. In de
verschillende groepen worden eerst Libre-partijen gespeeld waarbij de twee hoogsteindigende
deelnemers per groep het recht hebben deel te
nemen aan de finale clubwedstrijden. Daar spelen de tien deelnemers allemaal tegen elkaar op
basis van hun moyenne. De hoogst eindigende
deelnemer wordt uitgeroepen tot clubkampioen.
Het uitgangspunt van de vereniging is: het bevorderen van de sociale kontakten, spelplezier
en gezelligheid. Natuurlijk is het winnen van een
partij dan mooi meegenomen. Met ingang van het
nieuwe seizoen (5 september) hebben we weer
plaats voor nieuwe leden. Dames en heren van
50 jaar en ouder: heeft u belangstelling voor de
biljartsport en woont u in één van de dorpen van
de Achtkarspelen, meldt u zich dan aan bij secretaris: W. Meijer, De Wiek 19, 9285 VD, telefoon:
0511-544383

Concerten

24 september: in de Gereformeerde Kerk aan de Voorstraat, 19.30 uur, organisatie
door Stichting Tabor, Urker zangavond met het Urker mannenkoor ‘Onger Oens’ ,
opbrengst collecte voor project in Roemenie, toegang gratis

Sport

5 september: sporthal de Houtmoune, vanaf 17.00 uur, volleybal-instuif
georganiseerd door volleybalverening VCB
Activiteiten die vallen in de periode van 26 september tot 31 oktober
graag vóór 24 oktober aan ons doorgeven.
Ook melding van evenementen op langere termijn en jaarprogramma’s
zijn van harte welkom in onze kopijbus bij ‘The Readshop’

Service

!

door Janne Oosterwoud

It fakânsjehûs yn Noarwegen falt ús raar ôf. Muffe bêden, âld fys
sanitêr en in goare keuken. Mar it útsjoch is prachtich en Kjell, de
eigener laket freonlik ûnder syn gigantyske wynbrauwen.
Elke dei komt er yn syn auto, like gammel as de ynfentaris fan syn
húskes, it terrein opriden foar de service. Yn syn opslachromte is gjin
nee te keap. Elk dy’t ferlet hat kin holpen wurde. Ik krij in panne, in
houten leppel en djippe boarden. Kinne wy teminsten sop ite. En
wolle wy rinne yn ’e bergen? Ik krij der in splinternije kuierkaart op ta.
Yn ’e supermerk helje wy wat blikjesiten. Mar ha wy eins wol in
blikiepener? En, as hienen wy him roppen, dêr rint Kjell. ‘Hallo Kjell’,
sis ik ‘wy ha in probleem’. Ik wiis op ’e blikjes en meitsje in draaiende
beweging. ‘Oké’, groetet er, en as wy thúskomme leit der in blikiepener
foar de doar. Sa’n gammele, út ’e jierren fyftich.

Kent u iemand uit ons dorp die
een plekje in dit blad verdient?

Schrijf ons of vertel het ons...

en wij geven de ruimte!

VCB ludiek op zoek naar nieuwe leden
Volleybalclub Buitenpost (VCB) zet zich momenteel in
om meer mensen warm te krijgen voor het volleybal.
Drie avonden trok VCB met een ‘mobiel-volleybalnet’
door ons dorp en op diverse lokaties speelden enkele
heren en dames van de vereniging een pittig partijtje.
Dit om hun geliefde sport nog eens extra onder de
aandacht te brengen. VCB-voorzitter André Giezen
probeerde tegelijkertijd door hoogstpersoonlijk zelf
aan te bellen omwonenden naar buiten te krijgen om
een kijkje te komen nemen of zelfs een balletje mee
te slaan. ‘’VCB telt inmiddels negentig actieve leden,
maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij’’, stelde
Giezen. De club komt in competitieverband uit met
drie herenteams en twee damesteams. Verder speelt
een damesteam mee in de Dorpencompetitie en is er
een gemend recreatieteam actief. Ook de jeugd heeft
de gang naar sporthal De Houtmoune gevonden en in
de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar spelen drie teams
in het rood/witte tenue. Dat de club niet stil zit blijkt wel
doordat er dit jaar een miniteam debuteert bij de club
in de leeftijdsgroep onder 12 jaar. In alle categorieën
zijn nieuwe leden van harte welkom. ‘’We organiseren
op maandagavond 5 september het VCB Openings-

toernooi en daaraan mag iedereen meedoen’’, nodigt
Giezen uit. De jeugd tot 18 jaar kan in De Houtmoune
een balletje slaan van 18.00 tot 19.30 uur en belangstellenden vanaf 18 jaar spelen hun mixtoernooi van
19.30 tot 22.30 uur. Schroom niet en kom massaal om
er samen met de leden van VCB een grote happening
van te maken, zoals ook het jaarlijkse Buurtvolleybal
van VCB dat is. Op de foto het ‘mobiele-volleybalnet’
aan de Waterlelie, terwijl de VCB-leden een demonstratie geven. (foto: Bertus Koopmans)

Groots
Pingo bekend regiobegrip
De Kruidhofs IJstijden fietsentrip
Achter de snaardrum een geweldenaar
Eindexamenconcert: slagwerker Kempenaar

Een kerk zonder kosteres
Een kosteres zonder kerk
Voor gemeente en predikant een dienares
Vutster Minke was één met haar werk

Geroepen tot het ambt
Gastvrouw in een religieus gebouw
25 jaar vele kerkvoogden trouw
horen zien en zwijgen haar toevertrouwde pand

Mounewyk verlaten is niet zonder gevaar
Een gemeentelijke blunder: verkeertechnisch aantoonbaar
Verkiezing miss Wâldkeninginne binnen Buitenpost
Feestweek opening: Baukje smaakvol roze uitgedost

PEVADKO

Los de puzzel op en maak kans op de prijs ter waarde van € 10,- Deze
wordt ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt. Oplossing – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de
kopijbus buiten The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 16 september.
Het hoekje om!
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Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van
analyse
boven naar beneden, van beneden naar boven in het diagram verborgen. Let
op:
de woorden gaan allemaal eenmaal het hoekje om. De letters mogen meerbeleggen
dan
eenmaal gebruikt worden.
feest

gevoelens
groei
ANALYSE
INTERNET
NAJAAR
SERIES
TRAPPEN
internet
BELEGGEN
KANS
ONTWIKKELING
SNEL
VAKANTIE
kans
FEEST
LACHEN
PARTICULIEREN
SPONSORING
VOGEL
lachen
leven
GEVOELENS
LEVEN
RAAD
STUDENTEN
WONEN
markten
GROEI
MARKTEN
REKENING
TELEFOON
najaar
ontwikkeling
Oplossing prijspuzzel juni
particulieren
De puzzel heeft 26 correcte inzendingen opgeleverd. De oplossing luidde:
raad
Administratiekantoor ATB. De winnaar is Reinetta Nicolai, Lutkepost 3.
rekening
De prijs wordt thuisbezorgd. Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk
series
maken van de prijspuzzel.
snel
sponsoring
studenten
telefoon
trappen
vakantie
vogel
“Je hoort de mensen in Buitenpost eigenlijk
wonen
al denken: “Ze zouden toch verhuizen naar
een pand in de Kerkstraat?” Dat is ook waar
maar het is nog niet klaar. Deze herfst wordt
er vast en zeker verhuisd”, aldus Klaas Bos,
de nieuwe eigenaar van V&B Tweewielers.

V&B Tweewielers heeft nieuwe eigenaar

Terugkeer naar Buitenpost
Klaas zit al jaren tussen de fietsen. Hij heeft
er door de jaren heen al duizenden gerepareerd en verkocht. “Tot voor kort had ik een
Profile-fietszaak in Lemmer, maar eigenlijk
wou ik het wel eens ergens anders proberen.
Al geruime tijd had ik de Profile organisatie
gevraagd of er elders een fietszaak nodig was
of kon worden overgenomen. Toen kwam opeens V&B in het zicht. Ik kende Sicco Brouwer en zijn zaak al jaren en daarnaast komt
mijn vrouw van oorsprong uit dit dorp, dus
was de beslissing niet moeilijk.”
Van regenpak tot fietsenrek
“Een moderne fietsenzaak verkoopt en repareert niet alleen maar fietsen”, zegt
Klaas, “Als Profile Buitenpost voeren wij een breed assortiment. Mensen komen bij
ons niet voor niets: wij hebben alles van regenpak tot fietsenrek. Van verre komen
er racefietsers voor speciale de artikelen, bijvoorbeeld sportvoeding.” De laatste
jaren komt er op fietsgebied ook steeds meer variatie. Had je vroeger alleen maar
gewone fietsen, tegenwoordig heb je keuze uit een nog meer dan alleen de recreatieof stadsfiets. De techniek niet stil en is er in de showroom aan de Christinastraat
ook een elektrische fiets te bewonderen en te testen. Deze worden tot een snelheid
van 24 km/uur bekrachtigd en hebben een reikwijdte van 45 kilometer. “Voorheen
werd de fiets met hulpaandrijving vaak gekocht door ouderen, nu zie je steeds meer
dat ook jongeren geïnteresseerd raken in dit type”, zegt Klaas.
Comfort
Een nieuwe fiets heeft steeds minder onderhoud nodig doordat er meer aluminium
en roestvast staal in wordt verwerkt. Roest hoeft tegenwoordig geen probleem meer
zijn. Het sleutelwoord voor de huidige generatie fietsen is comfort. Dit is volgens
Klaas terug te vinden in het gebruik van gelzadels, verende zadelpennen en voorvorken en de naafdynamo’s. “Een nadeel voor de klant is dat het steeds moeilijker
wordt om zelf aan de fiets te sleutelen, maar daar zijn wij hen graag bij van dienst.
Zo hebben wij sinds enige tijd een eigen website www.profilevb.nl waar onze klanten ook buiten werktijden terechtkunnen om informatie in te winnen. We willen
ons in service proberen te onderscheiden van de collega’s.”
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Een kleine kijk op de feestweek
Naar mijn mening is de feestweek dit jaar weer heel
geslaagd. Vooral het straattheaterfestival op de
openingsavond bracht veel mensen op de been en
werd bovendien een gezellig treffen in de Kerkstraat.
Vorig jaar werd er voor het eerst ook een wandeltocht
georganiseerd op de zondag. De deelname hieraan
was toen niet direct overweldigend, maar dat kan
groeien. Degenen die wel meeliepen waren vol lof
over de prachtige route. Jammer, dat dit deze keer niet
werd herhaald. Het programma bood nu voor ‘elk wat
wils’, want smaken verschillen gelukkig nu eenmaal.
Voor de niet meer jongsten onder ons zijn vooral
Aanvankelijk leek het dat heel wat activiteiten in
het water zouden vallen (zoals deze ljepper op
sportpark ‘ de Swadde’ ), maar wonder boven
wonder zeilden de meeste activiteiten tussen
het slechte weer door. Zelfs de zaterdag, die
bijzonder slecht inzette, gaf net op tijd de zon
terug voor de solexrace en het ringrijden. Alleen op de slotdag gooide regen nog wat roet
in het eten, een kleine domper op de CH en
jaarmarkt. De lichtroute liet een ietwat magere
indruk achter, ondanks dat het aantal aanmeldingen ongeveer gelijk was. Blijkbaar valt het
niet mee om in een periode van (late) vakantie
en andere drukte dit onderdeel de uitstraling te
geven die een feestend dorp verdient. De feestweekcommissie buigt zich over de vraag wat
hieraan verder gedaan kan worden.

(foto’s: redactie)

de oriënteringsrit en het optreden van Teake van
der Meer leuke avonden. Helaas vond dit ook nu op
dezelfde avond plaats, nu moesten velen kiezen. Als
dit op twee avonden had plaatsgevonden, had men
aan beide deel kunnen nemen. Als de invulling van
de maandagavond en de dinsdagavond net andersom
waren, was het bijvoorbeeld opgelost. Wellicht is hier
een organisatorische reden voor, maar het kan een
punt van aandacht zijn voor de feestweekcommissie
om bij de planning rekening te houden met de
verschillende doelgroepen en zo te proberen, een
ieder van meerdere activiteiten te laten genieten.

Ondanks het weer zijn toch alle activiteiten goed uit
de verf gekomen. Suzanne: “Wat dat betreft waren de
‘weergoden’ ons goed gezind en hadden wij geen last
van de regen tijdens onze activiteiten. De kinderen
waren erg enthousiast en een meisje merkte zelfs op:
“Ik vond de spelletjes niet heel leuk, maar heel héél
erg leuk!”. Positief was ook het aantal vrijwilligers.
“Zelfs op maandagavond boden zich nog mensen
aan om te komen helpen. Mede dankzij de vrijwilligers
zijn de kinderspelen zo goed verlopen, en die wil ik
allemaal dan ook hartelijk bedanken!”.
Genoeg te beleven
Suzanne van der Meer, Janine Dijkstra en Tineke
Nieuwenhuis zijn vanaf eind vorig jaar bezig geweest
met de organisatie. “Er komt toch heel wat bij kijken”,
aldus Suzanne, “We hadden voor de kleine en de
grotere kinderen in totaal 20 spelletjes. Het thema

was ‘circus’. Alle spelletjes werden rond dit thema
aangekleed. En er werd zichtbaar genoten!” Via-via
kwam de commissie in contact met een ballonnenclown:
“Clown Rice maakte voor iedereen een leuk dier of
een hoed van een ballon en de kinderen kregen ook
nog eens een echte clownsneus van hem. Dit maakte
het thema circus natuurlijk helemaal compleet. De
clown deed zijn acts ontzettend leuk en heeft ook bij
andere onderdelen geholpen. Bij het schminken heb
hier en daar heel mooie creaties gezien.”
Sponsors
Dit jaar kregen verschillende evenementen de naam
mee van de hoofdsponsor, voor de kinderspelen was
dit SBW. Suzanne: “Er werd niet alleen financieel
gesponsord. Super de Boer sponsorde met drinken
en wat lekkers, de Dropshop het dropveterhappen
en Haagen Hobby zorgde voor de clownsneuzen.
Tussen de middag kregen de kinderen patat en ijs
van Hoekstra Snackservice en deze gaf ieder kind na
afloop een verrassing mee. Dit alles werd spontaan
aangeboden, fantastisch toch? We kijken terug op
een geslaagde dag en hopen op een net zo gezellig
volgend jaar!”
Er was het nodige spektakel op grote
en kleine schaal. Tijdens de NK-solexrace gaf het Kobutex-raceteam een demonstratie ‘burn-out’ met motoren en
voegden kleine karts een knetterend
ingrediënt toe. Een geslaagde combinatie van onderdelen. Het fun-fierljeppen en gladiatorengevecht waren het
‘interactieve’ deel van het programma,
toeschouwers konden tot op het laatste
moment meedoen. Met name de jeugd
liet zich hier van hun sportieve kant zien
- het blijft een vermakelijk gezicht om
bekende en minder bekende dorpsgenoten te zien falen èn stralen in hun
strijd voor de jaarlijkse dorpsfeest-eer.

Publieke belangstelling bij de verschillende activiteiten
van de feestweek was onverminderd goed, en soms
zelfs beter dan voorgaande jaren. Maar de kermis
en Concours Hippique hadden te maken met een
tegenvallende opkomst. Het is een traditie dat vaak
op dezelfde dag een ander groot evenement, de PC
in Franeker, op de eerste woensdag van augustus
wordt gehouden. Ook andere publiekstrekkers zoals
het skûtsjesilen maken het “Waar gaan we heen?”,
steeds meer een meerkeuzevraag. Enkele jaren
geleden voegde buurdorp Surhuisterveen met haar
Profronde voor wielrenners zich in dat rijtje, en dat lijkt
merkbaar.
Hendrik Snip van Openbare Orde en Veiligheid van
Achtkarspelen zegt erover: “We zijn er wel voor dat festiviteiten niet in hetzelfde dorp op het zelfde moment
vallen. Maar we kunnen het niet voorkomen dat ze in
verschillende dorpen gehouden worden. Het liefst zijn
we voor spreiding maar de dorpen zijn daar vrij in. We
mogen niet verder kijken dan de wet openbare orde
en veiligheid. Vergunningen worden daardoor puur gebaseerd op orde en veiligheid en niet op concurrentie.
Het is lastig dat grote evenementen in dezelfde week

Wat is er te doen in de maand
september bij ‘De Kruidhof’?
Bollen-en Knollendag
Uiteraard organiseren we weer de Bollen- en Knollendag op de
eerste zaterdag van september. Op 3 september zal opnieuw Han
Nienhuis, ook wel bekend als ‘De Bolle-jist’, aanwezig zijn met
unieke exemplaren voor het voor- en najaar. Pieter Braaksma is
voor de tweede keer van de partij met zijn collectie tulpenbollen en
krokussen. Bijzonder in zijn collectie is de (rode) Bonifatius tulp. In
de verkooptuin zijn veel planten in de aanbieding, zoals rozen en
de Zilverkaars. Een nieuwe activiteit dit jaar is de ‘Zadenwandeling’.
We zijn deze dag open van 10.00 tot 17.00 uur.
Bijzondere bol- en knolgewassen
Regelmatig krijgen we diverse vragen over planten. Vragen specifiek over bollen en knollen kunt u tijdens deze dag voorleggen aan
de heer Nienhuis en de heer Braaksma. Op 3 september komen zij
met bijzondere en bekende soorten voor- en najaarsbloeiers, zoals
sieruien en herfsttijloos naar De Kruidhof. Ook in Nederland gekweekte soorten die van oorsprong groeien in landen als Griekenland en Bulgarije kunt u tijdens deze dag vinden bij De Kruidhof.

Kinderspelen opnieuw succes!
Op dinsdag 2 augustus waren de kinderspelen aan de
Parklaan. Het veld was wel wat zompig maar dat hoefde
de pret niet drukken, er deden zelfs 200 kinderen mee.
“Een geweldige opkomst”, aldus Suzanne van der
Meer, bestuurslid van de feestweekcommissie.

Tuinbeleven

Zadenwandeling
In het najaar zijn het niet langer de kleuren van bloemen die onze
aandacht in de tuin trekken, maar de vormen van planten en hun
zaden. De ‘Zadenwandeling’ is een rondleiding van een half uur
door enkele van de thematuinen, waarbij de gids u wijst op de
variatie in zaden en vertelt over de manier waarop de planten
deze verspreiden. Tijdens de wandeling mag u twee soorten zaden
uitzoeken waarvan u gratis wat meekrijgt. De wandeling start om
10.30, 11.30, 13.30 en 14.30 uur. Opgave vooraf is niet nodig.
Workshops
In de serie workshops op iedere tweede zaterdag van de maand
bieden we in september de volgende workshops:

Workshop Kunstwerk van natuurlijke materialen
Datum en tijd: 10 september 2005, 1e workshop 10.00-12.00 uur
(hoge schaal), 2e workshop 13.30-15.30 uur (lage schaal)
Inhoud
Maak onder leiding van Udie Jousma uw eigen kunstwerk van natuurlijke materialen. Toegepast op vaas of schaal worden ze door
u verwerkt tot een prachtige en unieke bloemdecoratie. U zult er
maandenlang plezier van hebben dankzij de moderne bloemschik
techniek. Met Jousma, bekend van bloemschikwedstrijden, maakt u
een schaal met Turkse muts of hoge vaas met polygonumstokken.
Kosten
De kosten voor deelname aan de workshop ‘kunstwerk van natuurlijke materialen’ bedragen: € 25,- per persoon. Dit bedrag rekent u
af aan de entreebalie. Deelnemers aan deze workshop hebben op
deze dag gratis toegang tot de tuinen.
Opgave
In verband met een maximum en de inkoop van materiaal dient u
zich uiterlijk 26 augustus op te geven door onderstaand formulier in
te vullen. Zend het naar: ‘De Kruidhof’, Schoolstraat 29b.
-------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier voor de workshop:
Kunstwerk van natuurlijke materialen op 10 september
Naam ................................................................................
Adres ................................................................................
Telefoonnummer
.........................................................
........................
Ik/wij doe(n) mee met ... personen á € 25,- per persoon.
Gewenste workshop (s.v.p. aankruisen):
0 aanvang 10.00 uur
0 aanvang 13.30 uur.
De totale kosten van € ..... reken ik af bij binnenkomst aan de entreebalie van ‘De Kruidhof’.
Handtekening

vallen, maar als in beide dorpen de beveiliging goed
geregeld is, kunnen wij daar niets aan doen.

--------------------------------------------------------------------------

Vooral voor de kermis zou dit weleens een steeds groter probleem kunnen worden. Surhuisterveen trok dit
jaar 30.000 bezoekers, dat maakt de keuze voor veel
kermisexploitanten niet moeilijk. Er ligt nog een contract tot en met 2007, wat er dan gebeurt is de vraag.
Suzanne van der Meer is commissielid van de feestweekcommissie en is geboren Surhuistervener: “Ik
vind het toch jammer. Vroeger was de wielerronde altijd in september. Ik vind het raar dat dat verschoven is.
Op de dinsdag hadden we een activiteit bij de kermis,
dan zie je dat er toch veel publiek naar de wielerronde
is gegaan. Dit is toen ook gebeurd met de profronde
van Surhuisterveen en de amateurronde hier. Buitenpost heeft de amateurronde daarop geschrapt. We
proberen er als commissie de schouders eronder te
zetten en er een feest van te maken. Jammer dat het
dan op zo’n manier wat minder wordt”. Commissielid
Sabine van Dijk: “Gelukkig zien we Surhuisterveen
niet als een bedreiging. Wel merk je dat beide evenementen elkaar soms bijten. Het wordt wel een punt om
rekening mee te houden. We zien volgend jaar weer.”

Op de determinatiedag zullen bij ons een aantal deskundigen vanuit de Stichting IJstijdenmuseum aanwezig ==zijn om uw vondsten
te onderzoeken en soort en samenstelling vast te stellen.

Workshop ‘Stenen determineren’ op 10 september

Tijdens vakanties worden vaak stenen in allerlei soorten, kleuren
en afmetingen meegenomen als trofee of aandenken. Bij thuiskomst blijft de vraag wat voor soort steen eigenlijk is gevonden en
uit wat voor materialen ze bestaat. Stenen bestaan uit mineralen
of kristallen en herbergen soms fraaie fossielen. Deze kunnen tijdens de determinatiedag een naam krijgen. Alle vondsten, ook die
van archeologische waarde zijn, kunnen op deze dag van 10.00
tot 17.00 uur voor onderzoek worden aangeboden. Tijdens een
determinatiedag in de Achterhoek in 2004 kwamen tijdens een
dergelijke determinatiedag fraaie archeologische werktuigen boven
water die jarenlang in een vergeten hoekje op een boerderij hadden gelegen. De hoop is dat hetzelfde nu ook gebeurt. Tijdens de
determinatie zal een tentoonstelling van gesteenten in ‘De Kruidhof’ zijn opgesteld. Opgave vooraf niet nodig, er zijn geen extra
kosten verbonden aan deze workshop. Korting op de entree ‘De
Kruidhof’.Informatie is in te winnen via Stichting IJstijdenmuseum,
telefoon 0511-542275.
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Stichting Sociaal Cultureel Werk ‘It Koartling’
Schoolstraat 31
9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214

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

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 0511 540109

Startmarkt

2005 - 2006

Maak kennis met ons cursussen op
zaterdag 10 september van 13.30 - 16.30 uur

---- Cursussen ---Keramiek

start: 26 september
10 lessen (1x per 2 wk.),
maandag 20.00-22.00 uur
kosten:  75,- (excl. mat.)

Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:
Sjoukje v. Lune,telefoon: 541430

Luisteren naar muziek

(voor de echte beginner)
start: 27 september,
dinsdag 9.30-11.30 uur
5 lessen, kosten:  35,00

Groep 1 - start: 27 september,
dinsdag 19.30-21.30 uur,
10 lessen, kosten  60,Groep 2 - start: 28 september,
woensdag: 9.30-11.30 uur,
10 lessen, kosten:  60,-

Edelsmeden

start: 2 november
8 lessen (1x per 2 wk),
woensdag: 19.30-21.30 uur
kosten:  67,50 (incl. mat.)

Tekenen en schilderen
start 28 september
woensdag 19.30-21.30 uur
10 lessen, kosten:  70,-

Tekenen en schilderen
voor jongeren vanaf 9 jaar
start 28 september
woensdag 16.00-17.30 uur
10 lessen, kosten:  70,-

Basiscursus computer

Basiscursus computer

(voor de echte beginner)
start: 29 september,
donderdag 19.30-21.30 uur
5 lessen, kosten:  35,00
Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:
Elly Kramer, telefoon: 543189

Nieuwe Cursussen:

Digitale Fotografie
en Vilt Maken

Ons cursusprogramma wordt deze
winter uitgebreid met de cursussen Digitale Fotografie en Vilt
Maken. De laatste heeft misschien
enige uitleg nodig. Vilt is een niet
geweven stof, die ontstaat door
wol samen te persen en te wrijven
met behulp van vochtige warmte.

Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:
Jet Kronenburg, telefoon: 542024

Vragen maar ook
opmerkingen
over ons werk
zijn van harte
welkom!

- WorkshopsLangwerpig tafelstuk
donderdag 3 oktober
19.30-21.30 uur
kosten:  ,00 (excl. mat.)

Najaarskrans in
bruine tinten

donderdag 3 november
19.30-21.30 uur
kosten:  ,00 (excl. mat.)

Tafelcompositie met
drie niveau’s
donderdag 17 november,
19.30-21.30 uur
kosten:

Hangend Kerststuk
donderdag 1 december,
19.30-21.30 uur
kosten:

Voor informatie en opgave over
bovenstaande workshops
kunt u terecht bij:
Elly Kramer, telefoon: 543189

Alle cursussen zijn onder
voorbehoud van voldoende
deelname. Data en tijdstippen
kunnen (mogelijkerwijs in overleg)
nog wijzigen. De cursusbedragen
zijn onder voorbehoud van
drukfouten.

Quilten

donderdag 9 februari,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten: nog niet bekend

Tekenen en schilderen
(schildersclub)
start 4 oktober,
dinsdag 13.30-15.30 uur
8 lessen, kosten:  70,00

Aquarelleren

start: 4 oktober,
dinsdag 19.30-21.30 uur
8 lessen, kosten:  70,00

Midwinterstuk

We starten met de cursus vilten
voor beginners bestaande uit 4 lessen van elk 2,5 à 3 uren. Daarna is
er de mogelijkheid tot het volgen
van verschillende workshops. De
cursusleidster is Ineke Carolus. Zij
is ook op de startmarkt aanwezig.

Programma oktober
(verdere info/opgave volgt via
school):
14 oktober: Vossenjacht
21 oktober: spellenavond voor
groep 5 en 6
29 oktober Bling Bling feest
(groep 7 en 8)

Paaskrans op voet

Kerststuk

donderdag 8 december,
19.30-21.30 uur,
kosten: nog niet bekend

Winterstuk

Vilt is de oudste manier van stof
maken. Het heeft ook een rijke traditie. Wat maken we van vilt? Heel
praktisch: allerlei kleding, hoeden,
pantoffels, sieraden etc. Maar ook
kunstzinnig: wandkleden of ruimtelijke objecten. In de natuurlijke
kleuren van het schaap of in alle
kleuren van de regenboog. Vilten
is een feest!

Dit jaar gaan we weer verschillenden dingen doen: jongens en
meiden- avond, disco’s, karaoke
avonden, knutselmiddagen, thema
avonden, ruilmarkt, spijkerbroekhangen, streetdance… Ik hoop
dat jullie samen met ons er weer
een spetterend seizoen van zullen
gaan maken, want zonder jullie
kunnen wij het niet. En zeg nou
zelf met z’n allen is het toch veel
leuker?! Ook als jullie nieuwe ideeen of vragen hebben laat het ons
dan gerust weten, dat vinden we
zelfs erg leuk! Helpende handen
kunnen we altijd gebruiken, dus
als je als ouder/betrokkene wat
wil betekenen voor onze jeugd;
schroom dan niet om even iemand
aan te schieten van It Koartling of
te bellen naar Ylse 06 55974842.
Het begin van de knutselmiddagen
hangt aan een zijden draadje, we
hebben nog niet genoeg helpers.
Dus… van harte welkom!

inschrijving
dit kan telefonisch of op de
cursusmarkt
betaling
- uw aanmelding geldt voor de
hele cursus
- na aanmelding ontvangt u
een kwitantie met daarop het
verschuldigde bedrag
- het cursusbedrag dient zo
snel mogelijk overgemaakt te
worden
- in bepaalde gevallen is
gespreide betaling van het
cursusgeld mogelijk
- afzeggen kan tot 1 week voor
aanvang van de cursus
terugbetaling
restitutie van het
cursusbedrag, bij
onderbreking van de cursus,
is slechts bij hoge uitzondering
mogelijk

Digitale Fotografie

Groep 1: start 20 september
Groep 2: start 27 september
6 lessen (1x per maand),
dinsdag: 9.00 -11.00 uur
kosten:  35,- (excl. mat.)

Hallo allemaal! Een nieuw schooljaar staat voor de deur, dus ook
een nieuw kinderwerkjaar…
Ook dit jaar gaan we voor jullie
leuke activiteiten organiseren in ’t
Koartling. Ik hoop dat jullie er allemaal azullen zijn, want het wordt
weer leuk. En dat wil je toch niet
missen?! We beginnen dit seizoen
op 14 oktober met een spannende, leuke vossenjacht. In het
dorp zullen ‘vossen’ verstopt zitten
waar jullie opdrachten van zullen
krijgen. En wie weet krijg je, als je
het goed hebt gedaan, ook een letter waar uiteindelijk een woord uit
moet komen.

Cursusvoorwaarden

donderdag 19 januari,
19.30-21.30 uur,
kosten: nog niet bekend

start: 3 oktober
maandag: uur
10 lessen, kosten:  ,-

Het Kinderwerk
begint ook!

Paasstuk

donderdag 23 maart,
19.30-21.30 uur,
kosten: nog niet bekend

donderdag 30 maart,
19.30-21.30 uur,
kosten: nog niet bekend

Pag. 14
Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

kits-stik
Hallo “kits”!

Nog een paar dagen en het luie leventje wordt weer ingeruild voor
de harde schoolwerkelijkheid. Hoewel… al je klasgenoten weer
terugzien en elkaar overtreffen met sterke vakantieverhalen is
natuurlijk best iets om weer naar uit te kijken.
Weet je nog, dat we om je verhaal vroegen in het vorige nummer?
De sluitingsdatum is inmiddels met een maand verlengd om iedereen de kans te geven een spannend vakantieverhaal in te sturen,
dus tot 19 september kun je nog je belevenissen op papier zetten
en in de bus bij The Readshop deponeren of naar ons mailen.
bibupost@ilse.nl
Doe je mee? Hier zijn alvast een paar verhalen.

Het vakantieverhaal van Nathaly Dijkstra
Volgens mij heb ik in de zomervakantie nog nooit zoveel gedaan als deze vakantie.
Aan het begin van de zomervakantie ben ik met zus en vader voor een dagje naar
walibi world geweest. Het leukste vond ik de goliath, Dat is de snelste achtbaan in
Nederland, hij gaat wel 120 km per uur, en heel erg stijl. En de el’condor vond ik het
engst, daar zat je met je benen los in, en door de wind werd mijn hoofd naar beneden
gedrukt, ik heb steeds mijn ogen dicht
gehouden. Ik ben er ook maar 1 keer in
geweest. De suikerspin van 3 euro was
echt enorm! Die heb ik maar met mijn zus
gedeeld, want anders werd ik misselijk.
Daarna zijn we nog een heel veel andere
attracties geweest. Dat was echt heel erg
leuk.
Een week daarna zijn we ook met z’n
drieën naar Limburg geweest, we zijn
toen nog naar Maastricht geweest en
Valkenburg, in Valkenburg zijn we nog met
een kabelbaan geweest en een Mergelgrot
bezocht, jammer genoeg was het maar een
hele kleine grot. Er waren overal netten
en hekken gespannen waar je niet mocht
komen. Toen we de mergelgrot uitliepen,
vroeg ik aan me vader of ik zo’n steen
mocht, dus kroop hij onder het net en
haalde er een hele grote steen onderweg.
En helemaal vies kwam hij er weer onderweg. Op de camping was het best gezellig,
En werden wel leuke dingen georganiseerd, één van die dingen waar paalgevechten
waar je elkaar met een skippybal moest afslaan, als eerst waren er van die hele
kleine jongetjes en met één tikje vlogen die er al af, dus daar heb ik heel erg om
gelachen. Er was ook een bingo, maar daar heb ik niks mee gewonnen. Als de man
dan bijvoorbeeld zei: nummer elf, dan zei de hele zaal ELLUF, vet vaag.
Na de vakantie op de camping waren we nog een week bij mijn vader. Daarna zijn we
naar mijn moeder gegaan en zijn we op dinsdag naar IJmuiden geweest, dat ligt in
Noord-Holland. De volgende dag zijn we met de vliegboot naar Amsterdam geweest.
Normaal met de auto duurt die reis een uur en met deze supersnelle boot duurt het
maar 20 minuten. Achter het station in een soort haven stapten we uit. We hebben
een klein stukje gelopen en toen de tram naar het Centraal Station gepakt. Toen zijn
we lopend naar Madame Tussauds gegaan. Het ging om 10 uur open en we stonden
daar nog 20 minuten te wachten. Opeens raakte mijn moeder in gesprek met een
mevrouw, die mevrouw had twee kortingskaartjes en ze had zelf maar eentje nodig.
Wij kregen zo’n kaartje en hadden toen voor mijn zus en mij allebei 7,50 korting en
voor mijn moeder 8,50. In Madame Tussauds was ook een paadje met ‘Screem’. Dat
was echt veel te eng. Mijn moeder wilde wel, maar ik durfde echt niet. Er stond ineens
iemand op en die maakte hele enge gebaren, dat was geen pop. We waren met een
groepje van 10, maar er gingen maar 2 het paadje doen. Er waren allemaal sterren.
Ik sta nog met Koningin Beatrix erop. Toen we alles hadden gezien zijn we nog even
over de markt geweest en nog lekker geshopt. We zijn ook heel veel zwervers en
drugsgebruikers tegen gekomen, en in de tram was er een zwerver die heel erg high
was, die begon heel erg te lachen om iemands anders schoenen, hij liep ook steeds
heen en weer door de tram, dat was wel even eng . Want dan weet je niet was ze
gaan doen. Rond 5 uur gingen we weer terug met de vliegboot. In Amsterdam heb ik
nog wat kleding gekocht en mijn zus een muntjeswikkelrok voor buikdanseressen. En
morgen ga ik nog voor een week op vakantie met mijn zus en moeder. En dan zit de
vakantie er al weer op, en dan voor de eerste keer op de Grote school…
Groetjes, Nathaly Dijkstra

We gingen op vakantie naar Zwitserland en Frankrijk.
Het was wel een erg lange reis in de auto.
We gingen eerst naar Zwitserland, naar de plaats Interlaken.
We zijn daar met de langste kabelbaan van Europa
geweest.
De Männlichenbahn in Grindelwald.
We kwamen op een hoogte van 2343 meter.
Boven was het best koud. Je had een mooi uitzicht.

In Grindelwald hebben we ook gerodeld.Het was erg leuk
om met een grote snelheid naar beneden te roetsjen.
De camping lag aan de Thünersee.
In de Thünersee was het water erg koud en heel mooi
blauw,want het was bergwater.
We hebben daar met de kano gevaren.

In Frankrijk zaten we in Les Abrets,dat ligt dicht bij
Chambery.
Mijn vader en mijn broer hebben de Alpe D’Huez opgefietst.
We hebben ook gezwommen en gewaterfietst in het meer
Lac d’Aiguebelette.
Op de camping waar we zaten (La Coin Tranquille) was veel
te doen.
Zoals zwemwedstrijden,speurtochten en elke dag om half 3
’s middags een spel bij de kiosk.
Er waren veel Nederlanders en het was erg gezellig.

Dit was het verslag over mijn vakantie.
Grytsje de Vries
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 15 -

door Dirk R. Wildeboer

Veel zigeuners
22 januari 1919 - Buitenpost - “In de afgeloopend dagen passeerden Buitenpost
veel zigeuners. Ze zijn meestal goed bij kas
en schijnen grooten handel in paarden te
doen. Eigenaardig is het, dat ze uit alle
oorden van Europa komen opdagen. Men
treft zoowel Belgen als Franschen, Polen, Hongaren en Italianen
aan. Meestal zijn ze de Fransche en Duitsche taal machtig. Het
gastvrije Nederland heeft voorwaar geen slechten naam in den
vreemde”.
Stuk spek
27 april 1918 - Dantumawoude - “In een schoorsteen van een huis
te Dantumawoude, dat door de bewoners was verlaten, werd door
de nieuwe bewoners een stuk spek gevonden, dat plm. 20 pond
woog. Het was evenwel niet meer genietbaar. Blijkbaar had men
dit hier, hoe is’t mogelijk in dezen vetloozen tijd, vergeten”.
Ondier
19 augustus 1924 - Veenklooster - “Een ringslang, die waarschijnlijk afgedwaald was uit het bosch te Veenklooster, werd al geruimen tijd waargenomen. In de omstreken van het Wildpad over den
spoorweg. De kippenhouders zijn in’t geheel niet op een dergelijk
beest gesteld, zoodat het een verademing was, tot het den veehouder H. v.d. Meer gelukte het ondier te doden”.
Beestachtig
5 januari 1923 - Twijzelerheide - “Oudejaarsavond heeft te
Twijzelerheide een ernstige mishandeling plaatst gehad, waarbij het mes voor de zooveelste maal werd gebruikt. Zonder
eenige woordenwisseling heeft de 17-jarigen koopman W.P. van
Zwaagwesteinde den 21-jarigen arbeider Jacob de Haan van
Twijzelerheide met een kaasmes een snede ter lengte van ongeveer
7 centimeter en diep 3 centimeter in den linkerbenedenonderarm
toegebracht. Het is mes is op het been afgestuit. Tegen den dader,
die volledig bekende, is procesverbaal opgemaakt. Oudejaarsnacht
en Nieuwjaarsavond is het in Twijzelerheide weer beestachtig toegegaan”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1951, die woonden in Buitenpost
28 juni: Meijer, Andries, 74 jaar, wed. v. Dam, Jeltje
18 augustus: van der Meulen, Freerk, 66 jaar, e.v. Dobma, Froukje
2 september: Kuipers, Durk, 79 jaar, wedn. van Lolcama, Jantje
6 oktober: Boersma, Thijs, 59 jaar, assurantie-agent, e.v. Steigenga,
Wietske
12 oktober: Pol, Hendrik, 82 jaar, e.v. van der Galiën, Akke, eerder
wedn. van Sinema, Josina
11 november: de Boer, Harmen Hylke, 8 maanden, e.v. de Boer,
Hylke Folkert, directeur van gemeentewerken, e.v. van Klaarbergen,
Grietje
15 november: Bakker, Afke, 74 jaar, e.v. Eringa, Pier
21 november: de Winter, Hubertus Laurentius, 1 jaar, z.v. de Winter,
Dignus Laurus, veehouder en Vermuren, Klazina
3 december: Kimp, Jeltje, 71 jaar, e.v. van der Veen, Marcus

In de uitgave “Buitenpost in oude ansichten” komt een foto voor van het
muziekkorps ‘De Woudklank’, in de eerste jaren na de oprichting. In verband
met de geschiedenis van dit muziekkorps is het gewenst nog een tweetal
foto’s in deze uitgave op te nemen. De oprichting dateert van 1904. De eerste
directeur was een lid van de muzikale familie Draper uit Leeuwarden. Latere
directeuren waren Kuiper en Pelletier, beiden afkomstig uit Groningen. Deze
foto uit 1918 is genomen voor het huis van A.U. Bottema aan de Stationsweg
tijdens een volksfeest. Op de voorgrond (liggend) F.J. Haagsma. Zittend van
links af: Arjen Bruinsma, Jan Zijlstra, Sietze Wenselaar, Pieter Tuinman
en directeur Pelletier. Staande: Sye Fennema, Frits Gaasterland, Abe
Sije Tuinman, Kees Spaanstra, Johannes Bolling, Pieter Loonstra, Roel S.
Zijlstra, Sietze Lanting en Eerde Koopmans. Bij volks- en schoolfeesten,
kaatswedstrijden en bij hardrijderijen op de schaats was ‘de Woudklank’
steeds aanwezig. Door gebrek aan leden raakte het korps later in verval en
was niet meer actief.
(Uit: Kent u ze nog... de Buitenposters”, door Jurre Hart Zijlstra)

Binne Lutje en Boaite Post
“En dat was de zomer...”, neuzelt
Binne sonoor met een imitatiestem. Samen met Boaite staan ze
voor de zoveelste klaterende bui
onder het portiekje van Gouma te
schuilen. De stompjes sigaar sissen
venijnig door enkele rake waterdruppels. “Hé, je kent je klassiekers,
dat leek Harry Nak toch, van de André van Duin-show”, antwoordt

Boaite. Binne knikt: “Een beetje Van
Duin is nooit weg, zei ik toch altijd.
Nou, het komend halaar hoor je
dat niet weer van mij”. Boaite kijkt
verbaasd op: “Wat dan?”. “Nou”,
vervolgt Binne, ”We zijn immers dit
jaar niet weggeweest, van het vakantiegeld hadden we zo’n breedbeeld-tv gekocht. We zeiden nog:
‘Als het toch weer te warm wordt,
dan liever thuis’ - want op de camping op Ameland hadden we het
vorig jaar niet meer van de hitte.
De zoon had 2 doosjes van André-van-Duin - 10-DVD - Het Beste
Van voor m’n verjaardag gekocht,
want ik had ook zo’n speler bij die
tv gekregen. Dus dat zou lachen
worden, zo af en toe. De eerste dag
van de bouwvak hebben we onmiddellijk de eerste d’r in gedaan,
want we waren toch wel nieuwsgierig. Dat houden we in ere hè,

vakantie is vakantie, dan kan de
tv overdag ook aan.” Boaite knikt:
“Ik sta ‘s ochtends vier uur ook nog
wel eens naast mijn nest, melktijd
weet je, dat blijft in je bloed”. “Ja,
we zijn ouwe stempels”, bevestigt
Binne, “M’n vrouw zei nog, als het
mooi weer is, gaat die kast weer
uit. Zonde van de zomer, zo voor
de buis. Wat denk je, ik heb ze allemaal, stuk voor stuk, tien keer gezien. Wat was er anders te doen. Ik
wordt nou ‘s nachts ook wel ‘s wakker, maar dan hoor ik Tante Truus
roepen, en dan is’t me vrouw die
me een hengst geeft. Heb ik weer
wat Ome Joop zitten schreeuwen.
Of Harry Nak of meneer de Groot.
Lichte zomerdepressie, zei dokter,
in combinatie met teveel prikkels.
De vrouw heb gelijk weer geboekt
voor volgende zomer: Ameland
- weer of geen weer”.

de reüniecommissie van ‘de Mienskip’
Maandag 15 augustus, ’s avonds in De Mienskip.
De reüniecommissie is bijeen en heeft op deze
avond ook de mensen uitgenodigd, die hun
aandeel leveren tot het slagen van de reünie die
op 15 oktober plaatsvindt. Vanavond heeft men
een uitgebreide agenda, wat betekent dat er toch
wel een beetje strak moet worden vergaderd. Dat
valt niet mee, want juist een groep die met zo’n
evenement bezig is, vervalt graag en regelmatig
in het ophalen van herinneringen.
Hoe ver zijn de voorbereidingen?
Het programma is rond en in verschillende
groepjes worden
activiteiten uitgewerkt: de
reüniecommissie houdt de grote lijnen aan, is
het contactadres en houdt de vinger aan de pols.
Door enkele mensen wordt aan een boekje over
het openbaar onderwijs in Buitenpost gewerkt, Dit
boekwerkje bevat behalve wetenswaardigheden
over het onderwijs, ook foto’s en herinneringen. De
reünisten krijgen dit als aandenken mee. Anderen
zetten de aangeleverde foto’s en films op dvd...
Weer anderen verzorgen het avondprogramma.
Al met al is er dus een grote groep enthousiaste
mensen bezig. Een reüniecommissie is eigenlijk
maar korte tijd actief, maar dan is er ook echt
sprake van actie! Sinds begin februari komt de
groep zeer regelmatig bijeen. Oud-leerlingen
Henk Roskammer en Reinold Paauw (zittend
op het paard), oud-directeuren Ernst Mebius
(staand tegen het paard) en Anneke Paauw
(helemaal rechts) en leerkracht Karin Bergervoet
(naast Anneke) hebben zitting in de commissie.
Daarnaast staan nog op de foto Jan-Willem Zwart
(linksachter naast het paard), Annette v.d. Horst
(vooraan) en Marianne Looijen (helemaal links).

Hoe gaat het met aanmelden?
In het begin gaat het heel langzaam, maar dat
was 25 jaar geleden ook het geval. Ook bleek,
dat er werd gedacht, dat het alleen voor oudleerlingen was bedoeld die in dit schoolgebouw
onderwijs hadden genoten. Waarschijnlijk zorgde
het woord Mienskip voor deze verwarring. De foto
uit 1939 die in het meinummer van de Bibu stond,
leek nog niet iedereen te overtuigen. Velen, vooral
de inwoners van Buitenpost, denken ook: “ och,
dat kan nog wel”. Bovendien denken sommigen,
dat iedereen wordt aangeschreven, maar dat
is onmogelijk. Immers, lang niet iedereen is te

achterhalen en daarom moet je het vooral hebben
van de Buitenposters, die zelf zoveel mogelijk
klasgenoten, familie en vrienden berichten. Een
mooi voorbeeld is de familie Roosma, die in één
keer 25 personen opgaf. (Misschien hebben zij op
16 oktober meteen maar een familiedag gepland?)
Daarnaast is er ook aandacht aan besteed in de
media: kranten, Omrop Fryslân, internet, etc. En
er is een eigen website: www.mienskip.nl . Maar
het belangrijkst en meest effectief blijft de mondtot-mond berichtgeving. Natuurlijk hoopt iedereen
dat er veel klasgenoten zullen zijn, waarmee
herinneringen kunnen worden opgehaald. Mede
daarom is er geen strak programma, er wordt
volop gelegenheid gegeven tot bijkletsen.
Trouwens, we zijn inmiddels de 100 gepasseerd
en weten nog velen die willen komen, maar zich
nog wel even moeten opgeven, dat belooft dus
een grote opkomst.
Opgeven kan op de volgende manieren:
• schriftelijk: contactadres: De Zeilen 63, 9285
MN Buitenpost
• via e-mail: info@demienskip.nl
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 – 15.00 uur: aankomst reünisten
in ‘de Mienskip’
15.00: welkomstwoord en opening
15.00 – 17.00 uur: gezellig samenzijn in de
verschillende lokalen, foto’s en films bekijken, etc.
Vanaf 16.00 uur: gelegenheid om herinneringen op
te halen tijdens een bezoekje aan de ‘oude school’,
die nu in gebruik is als peuterspeelzaal l
17.00 – 18.00 uur: vertrek naar The Point
aan de Voorstraat
18.30 – 20.00 uur: gezamenlijke maaltijd
20.30 – 22.30 uur: avondprogramma
rond 22.30 uur: officiële afsluiting
Daarna hoef je natuurlijk nog niet meteen weg
te gaan als je nog niet bent uitgekletst. Als extra
service is er een beroepsfotograaf aanwezig, die
groepen op verzoek op de foto zet. Ben je dus na 40
jaar weer met een groep klasgenoten herenigd, dan
kun je dat op de gevoelige plaat laten vastleggen.
Kosten: Alleen ’s middags in De Mienskip:
€ 5,- Vanaf 18 uur in The Point: € 20,-, Hele
programma: € 25,- Mocht je echt alleen maar
’s avonds na 20.00 uur kunnen, neem dan even
contact op met één van de commissieleden (tel.
0511-542269 of 0511-542223). Je bent definitief
aangemeld als je het bedrag hebt overgemaakt op
rek.nr. 321541588 t.n.v. Reünie De Mienskip. De
reüniecommissie hoopt dat ze na 15 oktober met
plezier op haar actieve periode kan terugzien.
In de eerste weken waren er al snel een
aantal aanmeldingen binnen. Er is echter
iets misgegaan bij het overzetten op een
ander computer, zodat we deze enthousiaste
mensen zijn kwijtgeraakt. Als je je dus
al in een vroeg stadium hebt opgegeven,
maar nog steeds niets hebt gehoord, hoor
jij hierbij. Onze excuses hiervoor en de
vraag of je je nogmaals wilt aanmelden bij:
info@mienskip.nl (foto: redactie)

Kazemier Auto’s Franklinstraat 24
Buitenpost tel: 0511 543997
DIESEL:

Voor al uw schoolspullen
en schoolboeken

`93 Peugeot 306 5 drs € 1450,`95 VW Vento 1.9 TDI 170.000km zwart Atlanta € 3250,`97 VW Passat 1.9 TDI blauw metallic 160.000km € 6500,`98 Peugeot 306 break 1-9 218 d.km € 4400,`99 Citroën Xantia 1.9 airco rood metallic € 3950,`99 Ford mondeo 1.8 tcdi-wagon airco180 dkm € 5900,`99 VW Bora TDI 176.000 km sportwielen € 8750.`99 Opel Vectra 20 DTH station zwart 190.000 km € 6950,`99 VW Passat TDI zwart airco en cruisscontrol € 7950,`99 Citroën Xantia 1.9 turbo airco blauw € 3950,`00 VW golf TDI 123.000 km 3drs groen metallic € 8950,-

BENZINE:

`87 VW Jetta 1.3 66.000 km nw apk 4 drs € 850,`89 Toyota Starlet APK maart 2006 harde auto € 650,`89 Honda civic shuttle automaat 1.5 € 950,`90 Nissan 200 sx turbo sportief € 1950,`90 VW Golf 1.3 nieuwe APK € 950,`91 Renault Clio 1.2 R.n nieuwe APK € 1400,`91 Opel Corsa 1.4 110.000km nette auto € 950,`91 VW Golf 1.6 nieuwe APK netjes € 1500,`91 VW Jetta 1.6 pacific 170.000km € 1450,-

`92 Peugeot 309 5 drs 130.000 km nette auto € 1250,`92 Mitsubishi Galant 1.8 4 drs zeer goed € 1250,`93 Citroën AX zwart nieuwe APK € 1500,`93 VW Polo Coupé in nieuwe staat 109.000 km € 1850,`93 Opel Corsa 1.4 APK maart 2006 € 1250,`93 Ford Escort 1.6 5drs € 1600,`93 Opel Vectra blauw metallic € 1450,`93 VW Vento 1.8 GL uitvoering nw APK € 2500,`94 Opel Astra station 1.6 € 2400,`94 Mitsubishi Lancer 1.6 GLI LPG nette auto € 1650,`94 Suzuki Swift 1.3 GS 121.000 km zwart € 2650,`94 Peugeot 106 nieuwe APK 90.000km € 2250,`94 Opel Vectra 4 drs Sedan stuurbekrachtiging € 1650,`95 Ford Mondeo 1.8 GLX sedan 125.000 km € 2100,`95 Citroén Xantia 1.6i 5 drs een hele mooie € 1750,`95 Renault 19 1.4 4drs Sedan 125.000km € 2100,`96 Renault Twingo groen metallic 123.000 € 3250,`96 Renault Twingo blauw 160.000km € 2800,`97 Fiat punto 55 sx 160.000 km € 2900,`98 Ford Fiesta 1.3i 120.000 km € 3250,-

We proberen u op de hoogte te
houden van wat er op ons af
komt ! Steunt u ons daarbij?

