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Ook in dit
nummer:

Tal van jubilea
 Sportkoppen:
Aps Timmer
Inspiratie:
Twan Belet
’Vertel ’t maar’:
Ritske’s nije
striehoed
Actief: de KWFcollectanten
(foto: redactie)

Er viel iets te doen...

Het oude motto “Er valt iets te doen tegen kanker” werd de afgelopen weken door een
zeventigtal collectanten dorp in de praktijk gebracht. Een deel van deze groep ziet u op deze
foto. Meer over deze grote en trouwe groep vrijwilligers kunt u lezen in ‘Actief’ op pagina 15.

De Centrale As zal zijn spoor trekken in Noordoost Friesland
‘De Centrale As’ wordt de komende tien jaar een begrip dat
van belang zal worden voor
Noordoost Friesland. Dit op
stapel staande grote verkeersproject moet de verbindingsweg Drachten-Dokkum grondig
verbeteren. Hoewel ons dorp
niet in het traject ligt zullen we
zeker gevolgen ervan ondervinden - een belangrijke haalde
het nieuws: de sneltrein zal mogelijk in de toekomst alleen in
Veenwouden stoppen in plaats
van in ons dorp. Wij wilden wel
meer weten over de plannen.
Wat is de reden van dit project?
Op de informatie-site op internet
valt daarover te lezen: “De Centrale As beoogt (...) een impuls te
zijn voor Noordoost Fryslân waardoor dit gebied ook in de toekomst
aantrekkelijk blijft voor bewoners
en bedrijfsleven”. De sleutel hierin
is Dokkum. Deze plaats is een belangrijke regiokern die, in de ogen
van de provincie, te lijden heeft
onder de beperkingen van het bestaande wegennet. Een optimale
aansluiting op de A7-snelweg bij
Drachten moet hierin verandering
brengen.
De provincie is al jaren met de
ontwikkeling van plannen hiervoor
bezig. Een inventarisatie leverde
dertig oplossingen op, die na rijp
beraad, nu terug gebracht zijn tot
een voorkeurstracé. Bij die schifting zijn verschillende belangen
onder de loep genomen. Uiteraard
was een optimale bereikbaarheid

een belangrijk streven. Maar, valt
op dezelfde site te lezen: “Ook
wordt binnen de bestaande alternatieven het meest milieuvriendelijke alternatief bepaald”.
Dat de Centrale As er komt, lijkt
nu wel vast te staan. Volgens plan
zullen de kosten ervan ruim de
200 miljoen euro overschrijden en
op zijn vroegst zal over een tiental
jaren de aanleg afgerond zijn. Terugkijkend in de geschiedenis is
het waarschijnlijk dat het bedrag
hoger uit zal vallen en er een paar
jaar extra voor de bouw nodig zullen zijn. Niettemin is het nog niet
te laat om kanttekeningen te plaatsen bij dit verhaal. Dit project zal
grote gevolgen hebben, niet alleen
voor de gemeenten waar de weg
doorheen loopt, maar ook voor de
regio. We hebben geprobeerd een
aantal overwegingen op een rij te
zetten.
De As zal een grove ingreep zijn
in de ruimte. Des te meer omdat
gekozen is voor een traject dat
grotendeels buiten de dorpen en
bestaande wegen om door natuurgebied gaat lopen. Een stuk landschappelijk natuurschoon wordt
geofferd voor beoogde tijdswinst
en gemak van de automobilist. It
Fryske Gea, natuurbeschermer
in Friesland, heeft al aangegeven
het zeker niet zondermeer met
alle plannen eens te zijn. Een
woordvoerder meldt: “Voor ons is
de discussie pas begonnen”. De
bedoeling van de weg lijkt ook
in tegenspraak met de trend dat

regionale (grootschalige) bedrijvigheid steeds meer voor het midden
van Friesland of Nederland kiest
of onder druk van de concurrentie
de stekker er uittrekt. Toerisme
en recreatie zou in deze streek
in de plaats daarvan een steeds
belangrijker economische rol kunnen gaan spelen. Is het landschap,
de rust en de ruimte dan niet een
even belangrijk (kapitaal)goed als
een snelweg?
Daarnaast is één van de doelstellingen van het project dat veel
verkeersactiviteit geconcentreerd
zal worden door de nieuwe weg.
De regio zou daar dan ook verkeersveiliger van worden. Maar zal
de theorie ook de praktijk worden?
Ongewenst sluipverkeer is moeilijk
te sturen en zal zoveel mogelijk de
kortste weg blijven zoeken. Zeker
als het gaat om verkeer dat van
Dokkum naar Groningen en Leeuwarden (en andersom) wil. Het is
ook regelmatig gebleken dat een
ambitieus plan zeker niet garant
staat voor een goed resultaat. Het
Mega-Park in Heerenveen is een
voorbeeld daarvan. Zal daarnaast
de enorme investering aandacht
voor andere wegen, bijvoorbeeld
de beruchte Trekweg, laten verslappen? En is het ook niet een
redelijke gedachte om te stellen
dat (een deel van) het geld, bijvoorbeeld als het in de ontwikkeling van toerisme en recreatie
gestoken zou worden, een even
goede (zo niet betere) opsteker
voor de regio op langere termijn
zou kunnen betekenen?

Niet alles staat al vast. Het nieuws
dat Buitenpost zijn halteplaats voor
de sneltrein Leeuwarden-Groningen kwijt zou kunnen raken is daar
een voorbeeld van. Veenwouden
zou transportknooppunt moeten
gaan worden als kruispunt van de
Centrale As en de spoorweg. Maar
ook daar kunnen vraagtekens bij
geplaatst worden. Buitenpost ligt
precies in het midden van het
spoortraject en biedt de ruime omtrek een goede verbinding met het
spoor. Als Veenwouden de rol van
ons dorp over moet nemen zullen
reizigers ten westen daarvan er
praktisch niets bij winnen. De gemeente Achtkarspelen heeft al laten weten faliekant tegen de plannen te zijn. Wethouder Van der Wal
zegt erover: “We hebben al een
tweetal gedeputeerden daarvan
op de hoogte gesteld. Het steekt
des te meer omdat er kort geleden
stevig geïnvesteerd is in verbetering van het Stationskwartier. In
de ogen van het college zou het
een onlogische en onverstandige
keuze zijn om in de status van Buitenpost als treinkern verandering
te brengen”. De discussie daarover
zal naar verwachting dus nog verder aangezwengeld worden.
Als een mammoettanker onderweg is, is ze bijna niet te stoppen
en haar koers moeilijk aan te passen. Hetzelfde lijkt ook op te gaan
voor dit mammoetproject van de
provincie en betrokken gemeenten. Er zijn zeker goede redenen
op te noemen voor wat men met
het project wil bereiken en daar is

Deze maand in ‘Buitenposters’: notaris Veerman

al veel tijd en energie in gestoken.
Maar ruimte voor discussie over
de beste uitvoering is nog steeds
nodig. Waar mogelijk wil Plaatselijk
Belang daar haar bijdrage in leveren. Misschien hebt u daar ook nog
iets aan toe te voegen?

het voorkeurstraject zoals dat nu
gepland staat in rood - met de route
om Bergum heen
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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 Forza 3drs 60pk
‘ 97
Fiesta 1400 Core 5drs TDCi 68pk
‘ 02
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 Wagon 100pk ‘01
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
‘99
Focus 1800 Collection 5drs 115 pk
‘00
Focus Ambiente 5drs 1.6 16V
‘ 04
Focus NT First Ed. 5drs 1.6
‘ 05
Galaxy 2000 8V Cool Ed. 115pk
Ka 1300 Centennial 60pk
‘03
Ka 1300 Centennial 60pk
‘03
Ka 1300 Style
Ka 1300 Style 60pk
‘02
Mazda MX
‘98
Mondeo 2000 16V FirstEd 5drs 145pk ‘03
Sportka 1600 95pk
‘04

30000
6000
108000
99652
31369
28548
43000
40000
75000
105000
100000
30312
4300
39163
8000
23000
7143
18000
33500
33000
34727

7750,00
7450,00
4650,00
9950,00
11450,00
12950,00
13950,00
14950,00
12450,00
8950,00
10450,00
16950,00
20950,00
23950,00
7950,00
6750,00
8950,00
7450,00
8950,00
21950,00
13950,00
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Al Gelezen

Het Behouden Huis
Opening Culturele Seizoen
met medewerking van Klaas Akkerman, orgel
vrijdag 30 september 8 uur
in de Hervormde Kerk van Twijzel

 Het is onzeker of het Centrum voor Werk

en Inkomen (CWI) aan de Bernhardlaan
nog lang zal blijven bestaan. Het CWI
Noord-Nederland onderzoekt momenteel
het bestaansrecht van de kleinere vestigingen waaronder die van Buitenpost.
Een afname aan ingeschrevenen zou de
reden hiervan zijn. Een eventuele beslissing over een opheffing van de lokatie zal
in overleg met de betrokken gemeentes
plaatsvinden.
 In de discussie over goede verlichting
van fietspaden die een duidelijke verbindingsfunctie tussen dorpen hebben is,
heeft Achtkarspelen laten weten het nog
steeds een reële optie te vinden, deze niet
van verlichting te voorzien. Wel zouden
aanpassingen in de vorm van oriënteringslichten en padmarkering een mogelijkheid
zijn. De overwegingen die hierbij spelen
zijn dat ook veel verlichting de natuur
verstoort en ook uit schoonheidsoogpunt
niet altijd de voorkeur heeft.
 Werk en reactiveringscentrum Raderwerk aan de Edisonstraat vierde haar
eerste lustrum. Vijf jaar geleden opende
ze de deuren en heeft in die tijd een grote
ontwikkeling doorgemaakt. De laatste
aanwinst is de start van kledingverhuur die
overgenomen werd van Greetje Haagen
aan de Voorstraat.
 De textielcontainers aan de Christinastraat en Bernhardlaan zijn vervangen
door nieuwere exemplaren. Alleen de
inworpzuil is nu nog zichtbaar, het grote
opslagdeel bevindt zich nu onder de grond.
De ingeworpen kledingstukken komen ten
goede aan een goed doel, en een gedeelte
is bestemd voor de Cliniclowns.

Op vrijdagavond 30 september opent het Behouden Huis zijn culturele
seizoen in de Hervormde Kerk van Twijzel. Dr Theunis Jensma, tevens
secretaris van het Behouden Huis, heeft studie gemaakt van het ingewikkelde proces van de eenwording van Europa. Hij plaatst dit hele proces in
een historisch perspectief en legt uit waarom het voor de gewone burger
zo moeilijk is een stem uit te brengen op het referendum en te bepalen
of de Europese nu eigenlijk een goede zaak is of niet. Een belangrijk
onderwerp!
Aan het begin van de avond krijgt u een korte inzage in het financiële
overzicht van het Behouden Huis, dat sinds kort een stichting is geworden. U krijgt een voorproefjes van het nieuwe programma en Klaas Akkerman bespeelt op feestelijke manier het orgel. In de pauze is er koffie in
de kosterij aan de overkant. Komt allen!

Bricquebec opent
seizoen Maskelyn
Op zaterdagavond 8 oktober verzorgt de
Friestalige rockband Bricquebec de swingende aftrap van het winterseizoen 2005-2006 van de Stichting Maskelyn. De Band, die zijn naam
ontleent aan het Normandische dorpje Bricquebec, heeft sinds de oprichting zo’n 17 jaar geleden over belangstelling absoluut niet te klagen.
Ze mogen dan ook met recht de grondleggers worden genoemd van de
Friestalige rockmuziek. De wâldrockformatie is een bekende verschijning
geworden op vele Friese podia. Van een klein gezellig intiem kroegje tot
en met de grote festivals, overal wordt er gespeeld, overal is het genieten
geblazen. Ook de radio laat regelmatig de bekende nummers door de
speakers knallen. Wie kent ze niet? ‘Strjitlizzer’, ‘Ien kear’ en natuurlijk
‘Hjoed’ van de gelijknamige CD. Ook in The Point zullen de wâldpiken
Simon, Jan, Marius, Gert en Else laten horen dat Bricquebec zo specifiek
is dat ze met geen andere band te vergelijken is.

COLOFON
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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 24 oktober 2005.
De volgende editie verschijnt
in week 44.

Aanvang 21.00 uur.
Voorverkoop: € 10.00 bij DA Drogisterij Balsemien.
Aan de zaal: € 11,00
Agenda:
Sneontejûn 5 novimber: Griene Sjippe mei it programma FlitsFlats.
20.30 oere yn’e Point

De Fryske Boekebus yn Bûtenpost
De Fryske Boekebus komt ek yn Bûtenpost. Op tongersdei 20 oktober
stiet de bus tusken 12.00 en 17.00 oere op de merk yn it doarp. Elkenien
is wolkom yn de bus om te sjen wat
der allegear op de planken stiet op
it mêd fan Fryske romans, ferhalen,
dichtwurk, berneboeken, boeken oer
skiednis yn Fryslân en in grut ferskaat
oer bygelyks fiskjen, fûgels, hûnen,
streekprodukten, it búsboekje, Fryske
doarpen, keunst, ensfh. En fansels
cd’s fan Fryske artysten lyk as Piter
Wilkens en Gurbe Douwstra.
Sykje jo in jierdei- of Sinterklaaskadootsje of gewoan in moai Frysk lêsboek, in cd of neislachwurk foar josels, jo kinne kieze út in rom ferskaat.
De skriuwerskalinder foar 2006 is ek te keap. In moaie wikekalinder mei
op alle siden in gedicht of stikje proaza. Sa’n fjirtich skriuwers en dichters
ha in bydrage levere. It measte wurk is skreaun nei oanlieding fan it tema
‘Fier en fierder...’, mar der sitte ek bydragen by dy’t passe by de seizoenen,
feestdagen, ensfh. De tolve yllustraasjes fan Fryske lânskippen binne fan
byldzjend keunstner Jan Kooistra út Dokkum. De kalinder kostet 9 euro
mar by oankeap fan 9 euro oan boeken of cd’s kostet er mar 3,25 euro.
By it aksje Boek fan de wike (yn alle seis aksjewiken is ien boek oanwiisd
as boek fan de wike) is de kalinder sels hielendal fergees (sjoch it tydskrift
‘Boek’ dat yn Sondel hûs oan hûs ferspraat is of op www.fryskeboek.nl). By
oankeap fan berneboeken of cd’s is it Aksjeboek foar bern te keap foar 3.25
euro. Los en nei de aksje kostet dat 8,90 euro. Hanneke de Jong skreau it
aksjeboek ‘De betoverhoed’ nei oanlieding fan it tema fan de Berneboeketiid, ‘de Toverakademy’. It ferhaal giet oer it famke Mira dy’t mei har heit en
mem ferhuzet nei in eilân yn ‘e sinne. Har âlden begjinne dêr in hotel: La
Gavia, Spaansk foar De Toer. Mar der is wat mei dat hotel. Al gau hat Mira in
protte fragen. De Betoverhoed is geskikt foar bern tusken 8 en 12 jier, mar
it is ek in hiel moai boek om foar te lêzen oan jongere bern. Wy hoopje jo te
moetsjen yn de Fryske Boekebus.

Van de bestuurstafel
Twintig september was ons bestuur bijna compleet weer bijeen in ‘It Koartling’. De voorzitter
kon meedelen dat de gezondheid van bestuurslid Sytze Harders stabiel is en hem mogelijk op een volgende vergadering weer kunnen
ontmoeten.
Gespreksstof is er weer voldoende deze avond. Als eerste punt
meldt Maaike dat ze een gesprek gehad heeft met de heer W. de
Vries van Landbouworganisatie LTO over de noodzaak voor tractoren
om door het dorp te rijden. Als de rondweg klaar is wordt de situatie
nog verder verergerd. Als vervolg op het gesprek zou er nog een
brief komen, die nog niet ontvangen is. We wachten daar eerst
even op voordat we verder handelen. Bij de binnengekomen post
is een brief van de heer van der Ploeg over de verkeersveiligheid
op de Parklaan. De inhoud wordt genoteerd op de lijst met te
bespreken onderwerpen met B&W. Ook is er een aanvraag van
Bumata voor een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds die we
besluiten te honoreren. Op de uitnodiging voor de afscheidsreceptie
van gemeentesecretaris Groninger worden twee bestuursleden
afgevaardigd. De jaarverslagen van de Gemeente Achtkarspelen
en Zorgkwadrant Fryslan Oost worden als leesvoer meegenomen.
We besteden de nodige tijd aan het actuele onderwerp ‘Rondweg
Oost’. Auke Attema is naar de inspraakavond van de gemeente
geweest en praat ons bij. De conclusie kan worden getrokken dat
er toch nog het nodige verschil aan mening is over de uitvoering.
Met name direct omwonenden hebben hun kanttekeningen. We
besluiten een brief aan de gemeente te sturen waarin we nogmaals
onze zorg uitspreken over het belang van de verkeersveiligheid voor
alle weggebruikers. Ook komt het nieuws dat in de toekomst de
sneltrein misschien niet meer in Buitenpost zal stoppen. Dit heeft
te maken met de plannen die de provincie heeft om een snelle
verbinding tussen Drachten en Dokkum te realiseren. We begrijpen
de redenering maar zijn het er niet mee eens. Ook hier besluiten
we in een brief onze opvattingen hierover aan de gemeente mee te
delen. We willen ons verder verdiepen in het onderwerp en besluiten
mw. Lammerts van een reizigersorganisatie uit te nodigen.
Vast onderdeel is ook altijd de Binnenste Buiten. Jelly Nijboer heeft
het acquisitiewerk van Van der Heide overgenomen en is met frisse
moed aan de klus begonnen - het blad kan nog wel wat adverteerders
gebruiken. Het blijkt dat de ledenwerving ondertussen al 40 nieuwe
leden heeft opgeleverd. De komende wintermaanden gaat het
bestuur opnieuw op pad om ‘de score’ nog verder te verhogen.
In de volgende vergadering gaan we onze aandacht richten op de
dorpsvisie die zes jaar terug door de toenmalige voorzitter Piet van
der Kooy geschreven is. We gaan bekijken of we het stuk kunnen
actualiseren en gebruiken in ons werk. Na een korte rondvraag
waarin het werk van Rients Leyendekker om plattegrondsborden bij
‘de ingangen’ van ons dorp uit de grond te krijgen de aandacht krijgt
sluiten we de vergadering.
In de week aansluitend op de vergadering bereikte ons het
nieuws dat onze voorzitter Maaike Dotinga opnieuw met dezelfde
lichamelijke klachten te stellen heeft als van de afgelopen winter.
We wensen haar veel sterkte en hopen op een spoedig herstel.

Programma Rode Kruis Achtkarspelen
11 oktober: aanvang 9.15 uur, mevr.
Krook uit Engwierum houdt een boekbespreking met de titel ‘Leafde kin net sweie’
8 november: aanvang 9.15 uur, ‘Gezond oud worden’ door de heer H.W. ter
Haar uit Eastermar
13 december: aanvang 9.15 uur, iets creatiefs maken voor kerst
10 januari: aanvang 9.15 uur, zang en muziek door de heer A. Westra en
dochter mw. Themmen
9 februari: aanvang 14.00 uur, feestmiddag in de Brede School, Flevo 190,
Drachten met het duo Alpenland, nederlandstalige volksmuziek en conferences
11 april: aanvang 17.00 uur, Lentebroodmaaltijd. U hoort nog waar deze
plaatsvindt
9 mei: aanvang 14.00 uur, mw. Ruben vertelt over het ontstaan van de
kraantjeskan en laat ons verschillende zien
13 juni: aanvang 9.15 uur, Bingo-morgen
De boottocht 2006 is op 4 september

Enthousiasme
52e concours Tietze ingetuigd
Fries Ras kampioen toegejuicht
Geen ere-ronde voor sponsor en gast
Op gezonde foto als aandenken ingelast

Sportief Buitenpost kent veel takken
Voorzitter Giezen is van aanpakken
Volleybal kris kras straat in straat uit
Het seizoen met ledenactie ingeluid

Rituelen, mysteries in pingo opgegraven
Amateur arche- en geoloog staven
Hun mening met ludieke vondst
Waarbij de wetenschapper de wenkbrauwen fronst

Hiltsjemuoiswâlden offersteen
Kruidhofs entree te zien voor iedereen
Het runenschrift vermeld het masterplan
IJstijden herleven door Kloosterman
PEVADKO

voor diverse voorkomende werkzaamheden in onze slagerij
m/v - leeftijd ongeveer 16 jaar
voor meer informatie neem contact op met

Gezocht

Gezocht

enthousiaste zaterdagshulp

Zelf wist hij het al langer, maar toch
is het altijd prettig als het door een
deskundige en onafhankelijke jury
van vakcollega’s nog eens wordt
bevestigd: de rookworst van slager
Jan van der Bijl is van bijzondere
kwaliteit. Het in de eigen slagerij
vervaardigde vleesproduct kreeg
het Goudkeur van de eigen Keurslagers-vakorganisatie. Daarom is het
niet zonder reden dat het certificaat
op een zichtbare plaats in de slagerij hangt te pronken. Het is al lang
niet meer de eerste onderscheiding
die de slager in ontvangst mocht nemen, maar elke nieuwe onderscheiding bevestigt nog eens de eigen
bekwaamheid en geeft een stukje
voldoening over het eigen werk.
Dit wordt nog eens onderstreept
door het feit dat de worst 100 van de
100 maximaal te behalen punten in
de wacht wist te slepen. “We gaan
gewoon door”, geeft Van der Bijl bescheiden als commentaar, “dit werk
doen we immers met plezier”.

Als klant kunt u ook zonder verplichting kennismaken met
dit bekroonde product van deze slagerij.
De komende week kunt u gratis de rookworst aan een
smaakproef onderwerpen.
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Ebe Veerman, notaris
Ebe Veerman werd geboren in
Gerkesklooster. Toen hij drie
jaar oud was, verhuisden zijn
ouders naar Eastermar. In dit
dorp – volgens zijn zeggen
‘de parel der Wouden’- woont
hij nu weer. Hij studeerde in
Groningen: notariaat. Na de
diensttijd ging hij in Katwijk
wonen om in Leiden belastingrecht te studeren. Daar
woonde hij in een tuinhuisje
van een van de huizen aan
de strandboulevard, dat hij
’s zomers moest ontruimen
voor de badgasten. Hij genoot
ervan om ‘s avonds langs het
strand te lopen. Elf en een
half jaar werkte hij daarna
bij de belastingdienst. In
1992 werd hij kandidaat-notaris in Harlingen. Na 6 jaar
werd hij benoembaar en kon
hij solliciteren als notaris.
In 1997 verhuisde hij naar
Augustinusga waar hij een
maatschap aanging met notaris Palstra. In 1998 bouwden zij een nieuw kantoor in
Surhuisterveen. Op 1 januari
2000 – hij was toen al een
jaar benoemd – kwam het
notariaat van notaris Slobben
vrij. De notaris van ons dorp
heet nu dus Ebe Veerman.
Veerman: “Een notaris moet
onafhankelijk zijn in zijn oordeel en onpartijdig. Hij moet
rekening houden met de belangen van derden en integer
zijn. Het behoort tot zijn taak
om te zorgen voor ordening,
rechtszekerheid en evenwicht

overbrengen bij echtscheidingen
en erfeniskwesties, soms letterlijk: zeg tegen mijn vrouw maar
even dat ik haar een rotmens
vind. Voordat ik het weet, ben
ik onderdeel van het conflict en
dat is ongewenst. Er komen allerlei dingen op tafel, die je niet
direct verwacht. De waarheid
ligt meestal in het midden. Ik
probeer de rechtsbetrekking te
herstellen, zonder te zeggen
dat ik een sombermans ben,
weet ik wel dat deze dingen je
niet vrolijk maken. We hebben
tegenwoordig ‘flitsscheidingen’.
Dan kun je binnen 10 dagen een
huwelijk ongedaan maken. Maar
ik weet niet of ik daar een voorstander van ben. Er kleven nogal
wat juridische nadelen aan – je
kunt niet alles zo snel vastleggen en de scheiding wordt niet
geaccepteerd in het buitenland,
evenmin als een homo-huwelijk.
Daarom vind ik het niet goed
dat wij deze status verlenen. De
rol die mij goed ligt, is die van
vertrouwensman. Als notaris
kan ik mensen helpen, dan doe
ik een soort maatschappelijk
werk. Op het platteland heeft
de notaris een lage drempel,
binnenkomen is niet zo moeilijk.
Laatst vroeg een oude vrijgezel
mij: wat moet ik doen? Ik heb
een vriendin, niet een vaste,
maar wel een goede vriendin.
Wat moet ik haar geven? Moet ik
haar wasgeld geven als ze mijn
kleren wast? Moet ik betalen als
ik bij haar eet? Daar praten we
dan verstandig over.

steeds volgens dezelfde liturgie:
stilte, zingen, evangelielezing,
stilte, zingen. In het midden zitten de broeders, wij zitten erom
heen. Het zingen is prachtig.
Heel eenvoudig: wisselzangen
met begeleiding van een versterkte gitaar. Na een week gaat
het meerstemmig. ’s Morgens
is er altijd een inleiding door
een broeder. Volwassenen en
jongeren slapen in verschillende
zalen. Het gezelschap is multicultureel. Het is fantastisch om
zoveel soorten mensen, vaak
ook excentrieke mensen, te
ontmoeten. Het is onbegrijpelijk
hoe het heeft kunnen gebeuren
dat in deze vreedzame omgeving de moord op broeder Roger
heeft kunnen plaatsvinden”.
Religieus mens
“Ik ben een gelovig mens. Ik
geloof niet dat het leven afgelopen is na de dood. Voor mij is
1 Cor. 13 een belangrijk vers uit
de Bijbel: ‘Want nu zien we nog
door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot
aangezicht.’ Niemand kan in de
toekomst zien. Dat is waardevol.
Het maakt dat we allen even
sterk staan. God is niet een persoon. Wij nemen de gedaante
van Hem aan, niet omgekeerd.
Ik vond het programma met de
zomergast Robbert Dijkgraaf
interessant. Hij heeft het over
zwarte gaten. Tijd, licht en
ruimte hebben te maken met
deze zwarte gaten, ze verdwijnen erin en ze komen er weer
uit te voorschijn. God zal alles

“...voor wijsheid heb je kennis nodig...”
in de rechtsverhoudingen. Hij
heeft daartoe exclusieve bevoegdheden gekregen van de
overheid. Ik voel me vaak een
soort regisseur in veel zaken die
ik onder ogen krijg. Denk maar
eens aan echtscheidingen. Ik
geef daarbij voorlichting, maar
dat is niet eenvoudig. Ik probeer het zo te doen dat iedereen
het gevoel heeft dat hij erbij gewonnen heeft. Het geeft zeker
voldoening, maar het gebeurt
ook wel dat ik me er niet prettig
bij voel. Als het bijvoorbeeld om
geld gaat, en dat gaat het vaak,
proberen mensen wel eens het
probleem op het bordje van de
notaris te leggen. Dan zeggen
ze: als ik dood ben, dan zien ze
zelf maar. Ze schrijven niet precies op hoe ze hun bezittingen
verdeeld willen hebben. Dat zie
ik als lafheid. Soms gebruiken
mensen mij ook als boodschapenjongen, een rol die mij slecht
ligt. Ik moet dan boodschappen

Menselijke betrekkingen
“Ik ben gek op strips. Asterix
en Obelix vind ik prachtig. Die
probeerden ook al goede rechtsbetrekkingen te onderhouden.
En Ollie B. Bommel. Ik houd van
de structuur in de verhalen van
Marten Toonder. Hij heeft altijd
verschillende lagen in zijn werk
en steeds weer bepaalde types.
Mooi! Ik heb alles van hem bewaard. Wat ik graag lees is het
werk van Dietrich Bonhoeffer.
Wat mij aanspreekt is, dat hij
zegt: ‘je moet niet alleen praten
over Christus, je moet Hem navolgen’. Daar gaat het om. Toen
hij in de gevangenis zat, heeft
Bonhoeffer erover nagedacht
hoe hij over God moest spreken
tegenover zijn cipiers. Dat waren
mensen die volkomen werelds
waren. Hoe kon hij aan hen duidelijk maken wat God voor hem
betekende? Ik ben nu drie keer
in Taizé geweest. Ik houd van de
diensten daar. Eigenlijk gaan ze

(advertentie)

in allen zijn en wij zullen terugkeren in de moederschoot, misschien wel zoals in zo’n zwart
gat. Kerkelijke dogma’s en het
steggelen daarover is van alle
tijden. Ik vind dat de kerkvaders
er beter aan gedaan hadden wat
minder boeken over dogma’s te
schrijven en wat meer gewoon
‘goed te doen’. Ik probeer dat
in mijn leven te doen door bijvoorbeeld laagdrempelig te zijn
als notaris, benaderbaar, bij
mensen thuis te helpen en betrokken te zijn. Ik voel me wel
notaris, maar geen meneer”.
Over Eastermar
Mijn hele leven heeft zich daar
afgespeeld. De mensen zijn er
erg aardig en het landschap
onovertroffen. Wie er gaat wandelen vindt het ene zandpad na
het andere. Er ligt een netwerk
aan natuurlijke paden. Het landschap ligt er onaangetast door
verkaveling, het is eeuwenoud.
Elke zondag loop ik zo’n 15 tot
20 km in het gebied bij Eastermar: over de vele zandpaden,
langs de Âlde Leyen: bij Witveen
en Zwartveen. De Leyen is een
verveende plas, men heeft het
veen eruit gehaald. Het Bergumermeer stamt uit de IJstijd.
Het is een schitterende plas. Ik
loop graag in dit gebied, ik ben
een echte woudpiek. Het liefst
van alles maak ik wandeltochten
op de klei. Daar ligt de wereld
open. Het ruikt er anders, de
wind heeft er vrij spel, je zintuigen worden op een andere
manier geprikkeld. Over de dijk
bij Paesens lopen – mooier bestaat er niet. En daarna een
orgelconcert in Leens. Ik ga ook
wel naar Ost-Friesland, het gebied ten oosten van Groningen.

Het landschap daar lijkt op het
Groninger landschap. Je vindt
er net als bij ons een coulissen-landschap met elzensingels
en boomwallen. De mensen zijn
er vriendelijk. Dikwijls mag ik
er een kerkorgel bespelen. Er
zijn daar prachtige oude orgels. Kom je in Greatsyl, een
mooi stadje aan de kust boven
Emden, dan ruik je garnalen en
de zee. Het ligt recht aan zee.
Ubbo Emmius, een geleerde die
vooral in Groningen nog steeds
bekend is, komt er vandaan.
Nee, ik hoef niet heel ver weg
te gaan om geweldige dingen op
te merken. Het zit hem niet in
grote dingen. Je bent pas een
levenskunstenaar, als je van
het kleine kunt genieten. Je
gaat dan merken dat je dezelfde
dingen steeds weer op een andere manier kunt proeven – dat
geldt voor dieren, je omgeving
en vooral de natuur. In de herfst
is lopen prachtig. Dan ruik je
heel andere dingen, je ziet andere insecten, je loopt tegen
een spinnenweb aan, er drijven
dingen op het water, die bij de
herfst horen... Er is een buitenland waar ik veel van houd.
Dat is British Columbia aan de
westkust van Canada. Daar
kan ik rondzwerven, urenlang
zonder iemand te zien, daar is
de wereld voor jou alleen, daar
heerst rust. Indianen zijn de
oorspronkelijke bewoners daar.
Zij leven anders, zij hebben een
andere relatie met hun land.
Een indiaan heeft jachtvelden,
velden waar hij overwintert,
waar hij vruchten plukt, waar
hij het vee laat grazen. Hij heeft
een dynamische relatie met zijn
land. Daar hebben de nieuwkomers te weinig rekening mee
gehouden. Ze zeiden weliswaar:
de Indianen krijgen alle vrijheid,
maar lieten ze ondertussen aan
hun lot over. Misschien wel op
dezelfde manier als wij deden
met de eerste Marokkanen en
Turken: red je maar. Ik ben
geschrokken van de troep die
ik aantrof in de nederzettingen:
mensen zijn totaal verslaafd aan
de drank. Ik ben daar in een
grote nederzetting van de Mennonites geweest die oorspronkelijk uit ons land komen. Zij
zijn naar Canada gevluchte navolgelingen van Menno Simons
uit Witmarsum. Je kunt duidelijk
zien dat ze wisten hoe ze het
land moesten bebouwen. Ze
zijn aan het verkavelen gegaan,
hebben boomwallen opgeworpen en molentjes gebouwd. Zij
leven volgens strenge regels.
In Winnipeg – een grote stad
midden in een uitgestrekt, onbewoond gebied – staat een
enorme Mennisten-kerk. Hier
ontmoeten de mennisten elkaar

en houden er godsdiensten. Wat
mij aanspreekt in Canada is de
muziek. Er zijn daar orkesten
die fantastisch goed spelen.
Wat is een wâldpiek?
Ik ben open en spontaan. Ik
ben niet iemand die afwacht,
afstand houdt, bedachtzaam
reageert. Dat is misschien niet
wat een notaris in de eerste
plaats nodig heeft. Maar op mijn
manier beïnvloed ik de sfeer,
zo dat er vertrouwen ontstaat.
Als mensen een huis gekocht
hebben en de akte willen opmaken, dan onderstreep ik met
mijn houding het unieke van
het moment, daar neem ik alle
tijd voor. Ik begin een gesprek
meestal met open vragen – het
kan nog alle kanten uit. Komt
er iets waar ik verder over wil
praten, dan probeer ik erachter
te komen wat er aan de hand is,
welk advies ik kan geven, hoe ik
ze kan verwijzen, kom erachter
welke dingen ze zelf niet weten.
Naast het notarisschap
Ik ben voorzitter van het bestuur van het Lauwerscollege.
Goed onderwijs is belangrijk.
Zolang ik voorzitter ben, komen
er geen onderwijsmensen in
het bestuur. Het bestuur moet
de onderwijsproblemen bij de
professionals laten en zich niet
bemoeien met de inhoud van
het onderwijs. Natuurlijk laten
we ons voorlichten door de vakkrachten. Maar wij zeggen niet
hoe iemand les moet geven.
Wij zijn ervoor om betrokkenheid te tonen bij het reilen en
zeilen van de hele organisatie.
Het exclusieve domein van het
schoolbestuur is het christelijk
inhoudelijke van het onderwijs.
Als je een christelijke school
wilt hebben, moet je er iets aan
doen. Daar praten we over met
ouders en deskundigen. Ik zeg:
het zout moet zout zijn, het
vuurtje moet brandend blijven.
Iemand anders zei eens: op
onze school heerst een soort
vrolijkheid. De mensen hier
voelen zich verantwoordelijk
voor elkaar. Er heerst een sfeer
van vriendelijkheid... Ik vind dat
leraren vaak een hoge beroepsopvatting hebben. Ik zie ook dat
zij ouders ondersteunen als dat
soms nodig is. Zij zijn geïnteresseerd in kinderen. Het is goed
dat je uit kinderen haalt wat
erin zit. Stuur ze niet te gauw de
maatschappij in om geld te verdienen. Ze moeten eerst leren.
Het belangrijkste in het leven
vind ik is dat je je talenten gebruikt, dat je ze optimaal benut
om zo meer te kunnen begrijpen
en genieten van het leven. Voor
wijsheid is kennis nodig en een
wijs man telt voor twee”.

Het nieuwe
speelgoedboek
is verschenen!
Haal hem in de winkel
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SWEET DREAMS COME TRUE !
Bij Monique’s Openhuis!

Het is volop najaar en de winter is in aantocht. Monique heeft voor dit
seizoen weer een schitterende collectie ingekocht en dat willen we u
graag laten zien! Daarom wil ik u van harte uitnodigen voor Monique’s
Openhuis op vrijdag 30 september tussen 17.30 en 21.30 uur en
zaterdag 1 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur. U bent van harte
welkom aan de Scheltingastraat 26 te Buitenpost. Iedereen is welkom.
Dus als u iemand mee wilt nemen kan dat gerust...
Wat kunt u verwachten? Tijdens deze dagen presenteren we de nieuwe
najaars / wintercollectie 2005. Welke zoals u van ons gewend bent van
trendy en weelderig uitbundig tot strak en eenvoudig is! Vrolijkheid!
Dat is de trend voor de winter. Vlinders, kralen en een schat aan glitters.
Kortom een collectie om van te genieten! Mocht er tijdens het passen van
de sieraden iets voor u bij zitten dan kunt u dit meteen aanschaffen en
mee naar huis nemen. Wij verwelkomen u graag onder het genot van
een kop koffie of thee!
Graag tot 30 september en/of 1 oktober,
hartelijke groet, Monique Hoekstra

Kazemier Auto’s

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

www.autobedrijf-kazemier.nl
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“De Edelzangers” bestaan 25 jaar

Kinderkring Doopsgezinde Kerk

In 1980 werd de volièrevereniging “De Edelzangers” in Buitenpost opgericht en in 1981 werd de
eerste show georganiseerd, zodoende houden wij
dit jaar de 25e (jubileum)show. De vereniging
telt nu ± 22 leden die een diversiteit aan vogels,
kanaries, parkieten, en tropische vogels kweken.
Het leuke van deze hobby is dat je het bij huis
kunt doen en zodoende een stukje natuur heel
dichtbij kunt creëren. Op de foto rechts ziet u een
binnen- en buitenvolière van een lid, gevuld met
vogels van diverse pluimage.
Eens per jaar wordt via een onderlinge tentoonstelling met elkaar gewedijverd wie de mooiste
vogels heeft gekweekt. Het eerste weekend van
november wordt de show gehouden, sinds een
aantal jaren is dit in het ‘It Koartling’. Ook in dit
jubileumjaar is dat weer het geval, de show wordt
gehouden van 4 tot en met 5 november. Op 4 november worden de vogels door deskundige keurmeesters van de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers beoordeelt. Voor publiek is de show
opengesteld vanaf 4 november (19.30 uur) tot en
met 5 november (16.00 uur). Vanwege dit jubileumjaar gaat de vereniging tijdens deze show iets
speciaals doen. Op deze show zal de Buitenposter
kunstenaar Hotze de Jong éénmalig een gedeelte
van zijn gemaakte kunstwerken aan het publiek
tonen. Hotze is pas op latere leeftijd, eerst was
er altijd de supermarkt, begonnen als amateur
kunstenaar met het maken van schilderijen op
basis van olieverf en later
op
aquarel.
Aquarel geniet
zijn
voorkeur,
“want
dat kun je op
een
middag
doen”,
aldus
de enthousiast
vertellende 84
jarige Hotze. Door een workshop bij Pier Bosma
uit Kollumerpomp kwam het beeldhouwen om
de hoek kijken, wat nu de hoofdmoot is van zijn
hobby-werkzaamheden.

Hallo jongens en meisjes van Buitenpost en omstreken. Op 11 september is in de Doopsgezinde Kerk aan de Julianalaan 12a te Buitenpost de
zondagsschool weer begonnen. Dit seizoen gaan we veel leuke dingen
doen zoals knutselen, zingen, verhalen, video en nog veel meer. We
komen bij elkaar in ‘de Ark’, elke zondag van 10.00-11.00 uur. Zondag
25 september starten we voor de oudere kinderen (vanaf 10 jaar) een
kindergespreksgroep onder leiding van Willemke de Jong. In deze ronde
tafelgesprekken behandelen we diverse onderwerpen en gaan met elkaar
hierover in discussie.
Je bent van harte welkom en voor vragen en opgave kun je contact opnemen met Alie Schootstra 0511 542362.

25-jarig jubileum Bumata op 21 oktober
Dit is een unieke gelegenheid om het werk van
de Jong eens te komen bekijken en een praatje
te maken met deze enthousiaste oudere kunstenaar.
Voor de toegangsprijs van €2,50 (kinderen tot 12
jaar mogen gratis naar binnen) kunt u Buitenposter cultuur en thuisnatuur komen bewonderen.
Toch heeft de vereniging moeite om het hoofd
boven water te houden, een aanwas van nieuwe
leden (vanuit Buitenpost) zou zeer wenselijk zijn.
Het lidmaatschap bedraagt €25,- voor leden en
€12,50 voor sub-leden. Graag nodigen we alle aspirant hobbykwekers, en niet bij onze vereniging
aangesloten Buitenposter kwekers, uit met ons
in gesprek te komen om de toekomst van deze
Buitenposter vereniging veilig te stellen. Op de
jubileumshow kunt u bewonderen hoe een klein
aantal kwekers een grote variëteit aan gekweekte
vogels kan tentoonstellen. Allen van harte uitgenodigd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met één
van de volgende nummers: 06-53695609 of
0511-452520.
Leden en bestuur ‘De Edelzangers’ uit Buitenpost
(foto’s: eigen foto’s)

Aps Timmer:
‘Tennis, my first love’
Ook dit seizoen had ze zich weer ingeschreven
voor het jaarlijkse dubbeltoernooi van de tennisvereniging Buitenpost. Dat tennis een sport
is van 8 tot 80 blijkt wel uit het feit dat de 781⁄2jarige Aps Timmer dit volledig beaamd en zij
met genoegen haar grote tennishobby via De
Binnenste Buiten wil benadrukken. Aps: “Mijn
jeugdjaren heb ik doorgebracht in Dedemsvaart
en daar was nog niet de mogelijkheid om te tennissen. Ik leefde mij toen uit in de zwemsport.
Nadat wij in Buitenpost zijn komen wonen ben ik
vanaf de oprichting in november 1967 lid geworden van de tennisvereniging en heb evenals mijn
gezinsleden tennislessen genomen. Toen wij in
Lutjewoude woonden tennisten wij in Kollum. Ik
kon het sporten goed combineren met mijn werk.
Wekelijks speel ik op maandag- en woensdagmorgen nog graag een partijtje tennis en als de
vereniging activiteiten organiseert ben ik uiteraard ook van de partij”.
“De tossavond op dinsdag sla ik bijna nooit over.
Het nadeel hiervan is dat je wel eens later dan
dat de bedoeling is huiswaarts keert. In de wintermaanden spelen wij in de hal. Van een winterslaap is dus geen sprake. Met teamgenoten
uit de hal spelen wij deze maand ook nog een
gezelligheidstoernooitje in Kootstertille en daar
zie ik nu al weer naar uit. Tot op gevorderde
leeftijd heb ik met genoegen vele jaren meegedaan aan de jaarlijkse damescompetitie. De
spanning vierde dan wel eens hoogtij vooral als
het kampioenschap voorhanden lag. Er moest
ook veel getraind worden maar gezelligheid was
ook een belangrijk aspect. De competitie werd
altijd dan ook afgesloten met een etentje en werd
er weer uitgezien naar het nieuwe seizoen. In
navolging van de competitie organiseert de tennisbond Friesland jaarlijks ook Ladiesday. Dit
is een damesdubbeltoernooi. Zo ook in 2003.
Nadat de wedstrijdleiding met de prijsuitreiking
beleefd naar mijn leeftijd had gevraagd (je ziet
maar tennis is een sport van 8 tot 80), keerden

wij vanuit Hardegarijp huiswaarts met een eerste
prijs. Hier ben ik trots op. In mijn woonkamer heb
ik dan ook voor al mijn tennistrofeeën een hoekje
ingeruimd. Op de televisie volg ik tot in de late
uurtjes zo veel mogelijk alle tenniswedstrijden en
ben dan ook heel blij dat Eurosport weer via de
kabel te volgen is.”
“Ik ben ook al jaren lid van de kantinecommissie. Met al de activiteiten die de tennisvereniging
organiseert vraagt dit soms van mij wel veel
energie. Misschien moet ik overwegen het ‘kantinestokje’ eens over te dragen aan een jongere
generatie. Maar hier ben ik nog niet helemaal over
uit. Het nadeel is dat je dan ook veel contacten
mist en dat zijn ook zaken waar ik veel waarde
aan hecht. Zolang mijn gezondheid mij niet in
de steek laat wil ik nog even doorgaan met een
balletje te slaan. Ik heb ook altijd belangstelling
gehad voor reizen en menig uurtje breng ik door
met puzzelen. Maar mijn grootste hobby is en
blijft tennis. Niet voor niets staat bij Aps Timmer
op de voordeur het bordje met de tekst: ‘Tennis
my first love’. (foto: Harrie Slagter)

Op 21 oktober bestaat malletband en majorette korps Bumata 25 jaar.
Naar aanleiding hiervan geven we een concert op vrijdagavond 21 oktober aanstaande in sporthal ‘de Houtmoune’. Alle groepen zullen meerdere
optredens verzorgen en er is een gastoptreden van showband Domuko
uit Dokkum. Iedereen is hier van harte welkom en de entree is gratis. Het
programma begint om 19.30 u en de zaal is open om 19.00 u.
Bumata heeft het laatste jaar veel nieuwe leden erbij gekregen waar de
vereniging heel blij mee is. Ook is er een jeugd majorettegroep bijgekomen. We kunnen uiteraard nog meer nieuwe leden gebruiken en zouden
ook de majorettegroepen graag nog willen uitbreiden. Hou je van muziek
en dansen kom een keer vrijblijvend kijken bij onze vereniging op de repetitie avonden. Voor de malletband is dit op dinsdagavond van 19.30 u tot
21.30 u. Voor de majorettes van 18.45 tot 20.30 uur. De repetitie avonden
zijn in ons gebouw op sportpark ‘de Swadde’ aan de Jeltingalaan. Bij
de malletband is de instructeur Edwin Brugge en bij de majorettes zijn
dit voor de oudere groep Anja Postma en voor de jeugdgroep Suzanne
Ploegsma en Boukje Ploegsma. Je mag bij ons altijd een maand gratis op
les. We hopen uiteraard op veel publiek bij ons jubileumconcert.
bestuur Bumata

Wilde u altijd al eens gebarentaal leren?
Gebarentaal is de natuurlijke, eerste taal voor doven. Veel horende mensen zijn gefascineerd door deze boeiende, levendige taal. Als uw belangstelling verder gaat dan alleen kijken naar gebaren, dan is dit uw kans. In
september start Stichting Omgaan met Gebaren een Basiscursus Gebaren. Tijdens deze cursus, die bestaat uit 12 lessen, krijgt u een woordenschat in Gebaren aangeboden. U maakt kennis met de wereld der doven
en leert communiceren met mensen die niet kunnen horen. Een ervaren
dove docente geeft les aan kleine groepen belangstellenden. Een leuke
informatieve cursus voor degenen die willen omgaan met dove mensen
en voor hen die belangstelling hebben voor een expressieve, rijke taal.
Wilt u meedoen of meer informatie? Contactpersoon van Stichting Omgaan met Gebaren is: T. Tabak-van der Veer, Franklinstraat 6, tel. 541109

Vocaal Ensemble bestaat 10 jaar

Het Vocaal Ensemble Buitenpost bestaat tien jaar en daarom is het feest!
Wij willen dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en hebben
daarom besloten om van ons Kerstconcert op 17 december een speciaal
concert te maken. Deze zal uit verschillende delen bestaan. Het VEB zingt
enkele favoriete Carols. Verder staat de ‘Messe de minuit’ van Charpentier op het programma. Het slot zal bijzonder zijn, want wij nodigen iedereen die van zingen houdt uit hieraan een bijdrage te leveren.
Wat houdt dit in?
Heeft U de afgelopen jaren wel eens stilletjes mee zitten zingen bij de bekende Carols? Lijkt het u ook fantastisch om eens hardop mee te zingen
samen met ons? Zou u het ook prachtig vinden om nu eens als heel grote
groep Carols te zingen? Wij zouden het in ieder geval heel erg op prijs
stellen als u op al deze vragen volmondig met ‘ja!’ antwoordt. Denkt u dat
u niet kunt zingen?! Dat is onzin! Iedereen kan zingen! Daarom nodigen
wij een ieder die van zingen houdt en die dit feestelijke concert wil opluisteren met zijn of haar bijdrage van harte uit om samen met ons drie repetities bij te wonen. We gaan dan met elkaar enkele zeer bekende Christmas
Carols instuderen onder de bezielende leiding van onze dirigent Marleen
Miedema. We doen dit in de Iepenbiere Basisskoalle ‘de Mienskip’ op zaterdag 12 november. De volgende repetities zijn op 26 november en 10
december, steeds ´s middags van 4 tot 5 uur.
Bent u enthousiast of wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met Thijs
Oomens, tel. 0512 331353; Tijs Rippen, tel 541249, Evertje Gatsonides,
tel. 542772, of Tineke van der Lijn, tel 0512 352735

Baldadigheid ten top op kaatsveld
De leden van de kaatsclub Buitenpost hadden op de Parklaan nogal wat
last van mollen. Om dit te bestrijden werd er een mollenvanger gevraagd
om deze plaag te bestrijden. Deze wist een 20-tal van deze wroeters te
vangen. Maar toen deze persoon enkele dagen later weer op het veld verscheen waren er 8 klemmen verdwenen. Eén werd teruggevonden in de
struiken. Wel een teken dat wellicht jeugd deze baldadigheid heeft uitgehaald. Voor de mollenvanger een behoorlijke strop, want een mollenklem
komt op ongeveer 10 euro.
Wie eventueel iets heeft gezien of gehoord van deze baldadigheid, wil deze
dan dit doorgeven op telefoonnummer 0511 541444 ?

Verlaatsterweg 10a
Gerkesklooster
telefoon 0512-350630

Kijk voor ‘het huis van de maand’ op
www.regiohuis.nl!

V&B Sport
Voor al uw sportartikelen
en vrije-tijds kleding!

Kom in onze ruim gesorteerde winkel
eens een kijkje nemen!
Christinastraat 1
tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl

waardebepaling
GRATIS

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

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

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

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Twan Belet, thuis in een Oosterse keuken
De grote Wajangpop voor het
raam van Twans huis aan de
Bernhardlaan lijkt de bezoeker te verwelkomen in een
Oosterse wereld, maar Twan
is een echte Brabander, die
toevallig van Indonesisch en
Thais koken houdt.
Twan werd 57 jaar geleden
geboren in Bergen op Zoom
en kwam, na een aantal
omzwervingen, in 1994 in
Buitenpost wonen. “Ik werkte
in een Indonesisch restaurant
in Hilversum, maar ik wilde
weg uit het Westen. Ik kende
Buitenpost, omdat mijn zus hier
al woonde. Toen ik hier kwam,
heb ik eerst een half jaar op het
AZC in Kollum gewerkt bij de
maaltijdvoorziening. Dat ging
toen nog vanuit Meckema, tot
ze in 1995 zelf gingen koken.
Daarna ben ik assistent-begeleider geweest bij de horeca-opleiding in Groningen, maar door
een reorganisatie verdween
mijn baan. Ik heb nu, sinds
een paar maanden, geen werk,
maar ik zou zoiets wel weer
willen doen. In Hilversum was
ik restaurantmanager: ik hield
me met de gasten bezig, deed
de inkoop en de reserveringen
en maakte de dienstroosters. Ik
was en ben geen kok: ik wil niet
in de keuken staan, maar met
mensen omgaan, een praatje
maken, advies geven. Het was
een authentiek Indonesisch restaurant: de eigenaresse kookte
zoals ze het van haar moeder
had geleerd en die weer van
haar moeder, zonder concessies te doen aan de Nederlandse
smaak.
Bijvoorbeeld
de
pepers maar weglaten omdat
Nederlanders daar niet zo van
houden. In een heet gerecht
horen zeker pepers, maar er
worden ook veel andere kruiden gebruikt, die helemaal niet
‘pedis’ zijn. Het is hier al gauw
‘hiet’, maar dat komt omdat
de mensen de kruiden niet
kennen.
Dé Indonesische keuken bestaat
trouwens niet echt: elke familie
heeft eigen recepten, die van
generatie op generatie worden
overgedragen. In het land zelf
zul je niet zo snel een rijsttafel

tegenkomen; dat is meer een
uitvinding van de Nederlanders.
Daar eten ze vrij simpel: rijst,
groente en b.v. vis of kip. Door
mijn werk in dat restaurant
(één van de weinige in ons
land met een Michelin-ster)
leerde ik vanzelf steeds meer
over Indonesisch eten; je moet
toch weten wat je op tafel zet
en vragen van de mensen over
smaken en ingrediënten kunnen
beantwoorden.
Mijn hobby is eigenlijk ontstaan
doordat ik het eten dat ik daar
kreeg voorgezet heb leren eten
en waarderen. Ik wilde het
toen zelf thuis ook wel eens
proberen klaar te maken. In
het begin lukte het niet, kreeg
ik de smaken niet goed, maar
je moet gewoon blijven proberen. Uiteindelijk ontwikkel je je
eigen stijl. Aardappels koken is
nog steeds niet mijn sterkste
kant. Mijn feeling ligt meer bij
het Oosterse. Ik ga vaak wel uit
van een recept, maar ik verander het als ik dat lekkerder vind.
Je moet bij het koken blijven
proeven. Het hoeft heus niet net
zo te smaken als in het boekje,
als de kruiden maar in balans
zijn. Het moet niet zo zijn dat
één smaak overheerst. Het gaat
eigenlijk om de eenvoud, niet
te veel smaken tegelijk. Als je
bijvoorbeeld kip maakt, doe er
dan geen vleeskruiden op, maar
peper en zout. Het gaat om de
smaak van het vlees!”. Twan zet,
als om zijn verhaal te illustreren, een lekker geurend bordje
voor me op tafel: kip in een saus
met kokosmelk. Want eten moet
je proeven! Het smaakt heerlijk:
kruidig maar toch niet scherp.
Hier in het noorden is de
Indonesische keuken niet zo
heel bekend, al staan er bij
de Chinees ook een aantal
Indonesische gerechten op de
kaart of in ieder geval gerechten met Indonesische namen
(b.v. babi ketjap, rendang, babi
pangang). Dat er wel meer en
meer wokrestaurants komen,
verbaast Twan niet. “Indonesisch
koken is niet zo leuk om naar te
kijken: het is vaak een kwestie van in een pan stoppen en
smoren. Wokken is zichtbaar.
Het is heel makkelijk en snel,
het eten is vers. Iedereen kan

iets lekkers maken, als je maar
durft. Koop een kookboek, b.v.
een eenvoudig Thais kookboekje, en een wok en begin!
We maken allemaal wel eens
nasi, maar ik ga ervoor naar de
toko in Groningen. Want als je
het vers kan krijgen, waarom
zou je dan poeder nemen?
Citroenblaadjes,
koriander,
Indische laurier, noem maar op.
Trassi is ook een heel belangrijke
smaakmaker. Eigenlijk zijn het
verrotte garnalen die gedroogd
worden: het ruikt vies, maar het
smaakt goed. Je moet het wel
gedoseerd gebruiken!”
Hoewel Twans voorkeur uitgaat naar Indonesisch en Thais
eten, kookt hij ook wel Frans en
Italiaans en lust hij graag boerenkool. “Als de smaken maar
eerlijk zijn, vers en geen vette
spullen. Het voornaamste is dat
je tijd en aandacht neemt om te
koken. Bij veel mensen is het:
we moéten eten. Maar je hebt
toch gewerkt voor je eten en
de volgende dag ga je er weer
voor werken. Als je kookt, moet
je er bewust mee bezig zijn en
geen twee dingen tegelijk doen.
Je bent met iets bezig of niet,
daar heb je verbinding mee. En
dat proef je! Als je je gedachten
er niet bij houdt, is het niet te
eten. Neem de tijd, dan geniet
je er ook meer van.” Twans
enthousiasme werkt aanstekelijk. Uit zijn hoofd geeft hij me
twee recepten: één voor nasi en
één voor vis in kokosmelk. Thuis
probeer ik het uit. Mijn kinderen,
die normaal niet bijster dol zijn
op rijst of vis, scheppen ditmaal
twee keer op!
Tenslotte: het eenvoudigste
recept voor echte Indonesische
nasi.
Bak wat spekjes uit in een pan
met wat olie. Doe er twee middelgrote uien in halve ringen bij
en twee teentjes fijngesneden of
geknepen knoflook en een theelepel trassi. Niet bruin bakken,
maar goed laten slinken. Als je
van pittig houdt doe je er een
lombok (peper) bij. Een beetje
paprikapoeder voor de kleur
en eventueel aan het eind een
beetje fijne prei.
Eet smakelijk!
(tekst: Ineke Mooijweer)

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

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 Schoolst

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’

Expositie Rondje Kunst in gemeentehuis
Van maandag 19 september tot
en met donderdag 6 oktober exposeren de deelnemers van het
Rondje Kunst Achtkarspelen in
het gemeentehuis in Buitenpost.
Het Rondje Kunst, dat op zaterdag 8 oktober wordt gehouden,
is een initiatief van de gemeente
Achtkarspelen om mensen te laten kennismaken met kunst in de
gemeente.
De acht deelnemers van het
Rondje Kunst Achtkarspelen zijn: ...een schilderij van Gustaaf Rutgers...
1. Botanische tuin De Kruidhof
(Buitenpost) met werk van Peter Ferro;
2. Gustaaf Rutgers (Buitenpost);
3. Pilat & Pilat (Twijzel) met werk van Cobi Mooiweer;
4. Mary van Asperen - Atkins (Augustinusga);
5. Creavisie Galerie (Surhuisterveen) met werk van Anneke Jansen Kniesmeijer en Wil Jansen;
6. Tamme Hoekstra (Surhuisterveen);
7. Klaske Kalsbeek - Vlasma (Rottevalle, gemeente Smallingerland);
8. Pier Douma (Kootstertille).
Deze drie weken is een overzichtsexpositie van de acht deelnemers in het
gemeentehuis te bezichtigen. Belangstellenden kunnen op deze manier alvast kennismaken met de deelnemers van het Rondje Kunst. Op 8 oktober
houden deze kunstenaars ‘open huis’ om hun werk te laten zien.
De expositie is te bezichtigen op maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur,
op dinsdag en woensdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00
tot 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Stationsstraat 18.

Ritske’s nije strieen hoed
Hee sille jim wol sizze, ik sjoch Ritske mei ien nije hoed troch
Bûtenpost riden. Ritske Hofstede is een geziene figuur in Buitenpost
en ‘verre’ omgeving. Vaak treft u hem fietsende met een stofjas en
klompen en op zijn hoofd draagt hij vrijwel altijd een strohoed en
juist die strohoed is het gesprek van de dag. Immers Ritske heeft
een enorme kennissenkring en kunde waar ook ter wereld. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat zich in dit selecte gezelschap ook
enkele beroemdheden bevinden. Zo ook Rintje Ritsma de viervoudige wereldkampioen schaatsen uit het friese plaatsje Lemmer. Nu
doet het verhaal de ronde dat Ritske de wereldkampioen schaatsen
vorige week tijdens een telefonisch onderhoud (“ik hearde gelyk dat
het Rintje weze moast, hy wie sa verkalden as ien snip. Ik ha him
advisjere om ris biologiske siepels tot him te nimmen, in hynstemiddeltsje der knappe jo gelyk fan op”). In dit gesprek beloofde zijn
grote maat uit Lemmer eens een nieuwe strohoed voor Ritske mee
te nemen. Een andere kennis zou de hoed meenemen uit Lemmer
en deze overhandigen aan Ritske Hofstede. JAHAA (Ritske) ik heb
vele vrienden aan de sport overgehouden, neem nu Ids Postma, wel
jammer dat de verkering met Anni Friesinger weer gebeurd is, “it
wie ien moardwijf, die Anni, werkelijk wier”. Wie weet niet dat ook
André van Duin tot zijn vriendenkring behoord. Zo was Ritske ook al
eens te gast in de André van Duin-show een paar jaar geleden, ook
Joop Zoetemelk (“ik kin him al jierren”) behoort tot zijn vrienden.
Ritske: “Jawis, Joop hat ‘n hotel in Paries in Frankryk, ik kin op alle
mominten fan de dei oanklopje, der is altyd ien keamer frij foar my”.
Dat Ritske over een opmerkelijk gestel beschikt zal u niet verbazen,
Ritske doet zijn relaas: “Ik wie in it sikenhus in Ljouwert en der wie

ien hiel leuk susterke, sie struts my oer de foatten en jo wolle it net
leauwe mar ik wie wer hielendal genezen, ik mocht fan ‘e dokter de
midjes wer nei hûs”. Dus als u onze sympathieke dorpsfiguur Ritske
Hofstede tegenkomt schroom dan niet en groet hem! Welhaast is
het zeker, dat ook u wordt gegrepen door de verhalen van deze nu
al legendarische dorpsfiguur. (tekst en foto: Klaas Bos)

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !

Let op de kopijinleverdatum:
vrijdag 24 oktober.
Het blad verschijnt
in week 44.
Houdt u daar ook
rekening mee?

Aandacht voor je lichaam bij Beau Body

Het voormalige Groene Kruis-gebouw aan de H. de Withstraat heeft een nieuwe
bestemming: fitnesscentrum en schoonheidssalon. Net voor de bouwvakantie is
Geertje Smilda hier komen wonen en de afgelopen tijd is er stevig geklust om de
deuren zo snel mogelijk te openen. Twee weken is ze nu al hele dagen in bedrijf.
“Ik ben klein begonnen”. zegt Geertje. “Je begint met 1 zonnebank en merkt dat
de animo groeit. In de tussentijd volgde ik cursussen voor schoonheidsspecialiste en
cardio-fitness. Langzamerhand krijg je meer klanten en verbreed je je eigen grenzen ook. Zes jaar geleden begon ik in Augustinusga. Met de tijd schaf je steeds meer
fitness apparaten aan tot het scala wat hier nu is. Om meerdere redenen leek het
me leuk om hier in Buitenpost met de zaak verder te gaan. Vooral dit gebouw trok
mij, omdat ik graag bij mijn werk wil wonen. Daarnaast is dit een groter dorp en
kan, als het goed is, dus meer klanten trekken. Daarover heb ik tot nu toe nog geen
klagen gehad, ik heb al meer dan 60 nieuwe klanten mogen begroeten. Iedereen
kan hier terecht om zich beter te voelen. Vier keer per week geef ik cardio training,
dit wordt gegeven in kleine groepen, maar ook individueel is er genoeg trainingsmogelijkheid. Wel werk ik op afspraak, omdat dat plezieriger werkt. ’s Winters
geef ik op de zaterdagochtend ook buitentrainingen. Dit is een 12 weken durende
cursus, die onderaan begint met lopen en langzaam bouwen we dat op tot dat er na
zo’n 8 weken ook kan worden hardgelopen. Door mijn scala aan bezigheden wordt
ik regelmatig bijgestaan zodat ik tijd overheb voor andere dingen. Daarnaast komt
Petty de Ruiter regelmatig hier om klanten een permanente make-up te geven. Dit
is tatoeage-vorm die minder diep is. Hiermee kun je wenkbrauwen, eyeliners en
lipliners aanbrengen die tot 3 jaar zichtbaar blijven. Dit is ideaal voor mensen die
weinig tijd hebben om zich op te maken
of voor dames die vroeger geëpileerd hebben en op die plaatsen geen haar meer
hebben. Ik ben in Augustinusga begonnen
met de lijfspreuk ‘Misse jo de sinne, kom
dan hjir hinne’, en dat blijft ook hier zo.
Maar de mensen mogen ook hier voor
meer komen dan de zonnebank alleen”.

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 maandag 17 oktober.
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bar
bar - bedrijfsfeest - bier - biljart - borrel bedrijfsfe
cafe - cafetaria - catering - darten - evenementen
- fris - gezellig - ijs - kerkstraat - kroket - mayo - bier
biljart
muziek - openingen - party - patat - saus
borrel
- sfeer - shag - snacks - teams

cafe
cafetar
caterin
Oplossing prijspuzzel augustus
De puzzel heeft 21 correcte inzendingen opgeleverd. De oplossing luidde: darten
evenemen
Rabobank. De winnaar is J.D. Meetsma, Haersma de Withstraat 50
De prijs wordt thuisbezorgd.
fris
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk
gezelli
voor het mogelijk maken van de prijspuzzel.
ijs
kerkstra
kroke
mayo
muzie
opening
party
patat
saus
sfeer
shag
snacks
teams
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Een stap vooruit in Zambia
Op donderdag 28
juli zou ik voor de
4e keer op reis met
World
Servants.
Dit jaar stond Zambia, Miloso op
het programma. Zambia is een arm
land, waar goede gezondheidszorg
en onderwijs niet vanzelfsprekend
zijn. Het aidsvirus heeft een enorme
impact op de Zambiaanse samenleving. Veel jongeren en vrouwen zijn
door deze ziekte wees of weduwe
geworden. World Servants helpt
de plaatselijke organisatie MCC om
in het dorp Miloso een trainingscentrum voor hen te bouwen. Ze
kunnen daardoor een beroep leren,
zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het centrum is daarnaast
bestemd voor de hele bevolking in de omgeving.
Onder andere de boeren zullen er training krijgen
over landbouw en handel. Kortom, een project
dat voor de gemeenschap een stap in de goede
richting zal betekenen.
Maar op woensdag belde Justin, mijn GMG leider
(staflid die de Goede Morgen Gesprekken leidt)
om te vertellen dat we de volgende dag niet zouden vertrekken. Sinds vrijdag 22 juli staakt bijna
al het personeel bij SSA (South African Airways).
En dit is net de vliegmaatschappij waar wij mee
van Londen naar Zuid Afrika vliegen en ook van
Zuid Afrika naar Zambia. Wanneer we wel gaan
blijft een week lang onzeker. Veel mensen over de
hele wereld hebben een week lang hard gebeden,
opdat we toch nog konden vertrekken. En we zijn
vertrokken. Eén week later dan gepland en in 2
groepen, maar uiteindelijk zijn we allemaal veilig
in Zambia aangekomen. We hadden nog zes en
een halve werkdag over, van wat normaal gesproken 10 of 11 werkdagen zijn, dus er moest hard
gebouwd worden. En dat hebben we
gedaan. Toen we het gebouw hebben
overgedragen zat het dak erop en was
de binnenkant zo goed als gepleisterd.
Dat was me in al die jaren nog nooit
overkomen. Het dak erop is altijd wel
het streefdoel, maar vaak is hier niet
genoeg tijd voor. Er was dan ook een
goede samenwerking tussen de Nederlandse deelnemers en de Zambiaanse
bouwvakkers. Ze waren heel geduldig
met ons (niet iedereen kan even goed
bouwen), maar ze pakten niet ons gereedschap af om het zelf te doen. Ze
vertelden gewoon nog een keer hoe het
moest en hielpen zelf mee, door ook
hard te werken en vaak voor te doen
hoe het moet.

(tekst en foto’s: Trinke Miedema)

Het einde van het
openingsseizoen nadert
Helaas kijken we terug op een nogal natte zomer. Gelukkig heeft
de maand september het enigszins goed gemaakt. De tuin zit nu in
zo’n tussen fase. Hier en daar bloeit nog wat, maar sommige planten hebben ‘hun seizoen’ achter de rug. De tuin vraagt een andere
manier van kijken en genieten. Tijdens de ‘Bollen- en Knollendag’
organiseerden we een ‘zadenwandeling’. Onze gids vertelde over
de voortplanting van planten. Uitgebloeide planten vormen vaak
prachtige zaaddozen, denk bijvoorbeeld eens aan de papaver. De
tuin blijkt tijdens zo’n wandeling nog heel verrassend, veel mooie
dingen te bieden. De deelnemers genoten zichtbaar en mochten
wat zaad van verschillende planten meenemen voor in de eigen
tuin.
Ook de leraren die ons begeleidden bij het kinderwerk waren erg enthousiast. De kinderen zijn
goed opgevoed en vinden het prachtig, wat je ook
verzint om te doen. We moesten ze wel het idee
van stiften nog uitleggen. Dat ze daar de dop af
moeten halen, die achterop de stift kunnen zetten en er dan mee kunnen kleuren. Dat kennen
ze daar dus helemaal niet. Net als elektriciteit.
We zaten elke avond bij kaarsen te eten en bij
het kampvuur. Toen een van de bouwvakkers aan
mij vroeg of wij elektriciteit hadden kon ik alleen
maar volmondig ‘ja’ zeggen. En waar dat dan
vandaan kwam: ‘Uhh’ daar moest ik even over
nadenken. Je doet gewoon het knopje om en dan
is er stroom. Dat was wel even de harde werkelijkheid van hoe goed wij het hier hebben. Maar
door al uw steun, op welke manier dan ook en
financiële bijdragen komen de mensen in Zambia
ook weer een stap verder. Ik wil via dit reisverslag iedereen hartelijk bedanken voor de steun en
sponseringen.
Met vriendelijke groet, Trinke Miedema

klaargemaakt door slager v/d
Plas. De leden en aanhang waren
getuige van de huldiging van maar
liefst 10 leden die langer dan 25
jaar lid zijn van “de Koerier”. Nico
de Haan, lid van het eerste uur,
was zelfs medeoprichter van de
vereniging en tevens het langst
lid. Verder werden nog gehuldigd:
A. van Lune 43 jaar, H. Hoekstra
37 jaar, A Henstra 33 jaar, Tj.
Bosma 31 jaar G. Alma 30 jaar,

Voor de herfst losbarst en de winterse kou ons naar binnen bij de
kachel dwingt vieren we nog onze Oogstdag & Fruitshow. De natuur
heeft nog veel te bieden in het najaar en daar gaan we deze dag
van genieten. Komt u ook weer op zaterdag 8 oktober? ‘De Kruidhof’ sluit na deze dag voor bezoekers de deuren tot maart/april
2006. Uiteraard is op deze laatste openingsdag de entree gratis.

(Be)proef uw geluk tijdens Oogstdag & Fruitshow

Tijdens de jaarlijks terugkerende Oogstdag & Fruitshow, zaterdag 8
oktober, bieden diverse standhouders weer heerlijk biologisch fruit
aan, maar ook andere fruitprodukten en fruitbomen zijn te krijgen.
De aanwezige pomologen (fruitdeskundigen) nemen door u zelf
meegebrachte vruchten onder de loep om voor u uit te zoeken om
welke soort het gaat. Tientallen verschillende soorten oude fruitrassen, geoogst uit De Fruithof, wordt voor u gepresenteerd en uiteraard mag u proeven. In het kader van het 75 jarig bestaan van ‘De
Kruidhof’ zal tijdens de Oogstdag & Fruitshow het Rad van Avontuur
draaien. Mooie prijzen in de sfeer van deze dag zijn te winnen.
De opbrengst is bestemd voor een nieuw informatiebord voor de,
dit seizoen geopende, Avonturentuin. Kinderen kunnen zich weer
prima vermaken met ‘pompoen snijden’, onder begeleiding maken
ze een mooie lampion. ‘De Wynpletters’ , een groepje trekzakkenspelers, maken deze gezellige en informatieve dag compleet. ‘De
Kruidhof’ is geopend van 10.00-17.00 uur en de toegang is gratis.
Pomologen (fruitdeskundigen)
Denkt u in het bezit te zijn van een ‘Rooie Greet’ of Bleke Bet’ of
zegeviert de ‘Glorie van Holland’ in uw tuin? Kom zaterdag 8 oktober naar ‘’De Kruidhof’’ met enkele vruchten van de boom of struik.
Pomologen (fruitdeskundigen) kunnen u op deze dag helpen de
soort te achterhalen.

Postduivenvereniging ‘De Koerier’ viert 45 jarig bestaan
Zaterdagavond 17 september
werd ter afsluiting van het
vliegseizoen op feestelijke wijze
het 45 jarig bestaan gevierd van
postduivenvereniging “de Koerier”.
De vereniging heeft 28 leden.
Het bestuur wilde dit jubileumjaar
niet geheel onopgemerkt voorbij
laten gaan en pakte goed uit
door de leden te trakteren op
een speenvarken aan het spit,
welke op vakkundige wijze werd

Tuinbeleven

H. Bosma 28 jaar, L. Wijbenga 27
jaar, J. Noordhof en F. van Leyen
beide 26 jaar. Allen kregen een
gouden speldje uit handen van
de voorzitter Tjipke Bosma. De
voorzitter meldde nog dat er voor
een tweetal leden nog wat in het
verschiet ligt... Al met al kan PV
‘de Koerier’ terugzien op een
fantastische feestavond.

Nog meer fruit en andere lekkernijen
Op het terras van het Tuincafé staan diverse stands
waar u terecht kunt voor
biologische kazen, jams,
chutneys en verschillende
soorten fruit. De heer Kleefstra van kwekerij ‘De Griene
Hân’ uit Oldeboarn kan u
van alles vertellen over het
kweken en verzorgen van
fruitbomen. In het tuincafé De Uithof zijn heerlijke
broodjes, soep en andere
gerechten te verkrijgen.
Pompoen snijden
Vanaf 10.30 uur kunnen de
kinderen zich prima vermaken met het ‘pompoen
snijden’. Onder begeleiding
tovert uw kind de pompoen om tot een prachtige lampion.
(Be)proef uw geluk!
Gedurende de dag zal het Rad van Fortuin draaien. Bezoekers die
een lot kopen maken kans op mooie prijzen, waaronder een jaarkaart van ‘’De Kruidhof’’ voor seizoen 2006. De inkomsten van het
Rad zijn bedoeld voor de Avonturentuin. De tuin is op 9 juni jl. heropend, maar is nog niet helemaal klaar. Zo moet er nog een nieuw
informatiebord komen.
Deze gezellige en informatieve dag wordt opgeluisterd door de liederen van ‘De Wynpletters’. Met hun trekzakken en krachtige stemmen spelen ze een divers repertoire waaronder zeemansliederen.
U kunt nog even heerlijk genieten van de natuur op ‘De Kruidhof’
tijdens deze laatste openingsdag van 2005. Wij hopen u van harte
te verwelkomen op onze Oogstdag & Fruitshow!

Heeft u een foto van iets of iemand dat meer
dan alleen het eigen plakboek verdiend?
Op de foto van links af: H. Bosma, A.v. Lune, A. Henstra, H. Hoekstra, Tj. Bosma,
N. de Haan; zittend: G. Alma en J. Noordhof (foto: eigen foto)

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

Goed nieuws, minder goed nieuws
en zelfs wat apekool...
we brengen het u met genoegen.
Doet u ons ook een plezier?
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Stationsrestauratie ‘de Orient’ heeft nieuwe uitbater
Eigenlijk had hij niet naar Friesland willen komen, maar had hij Apeldoorn liever omgeruild
voor Zuid-Limburg waar hij naar eigen zeggen verliefd op is. Vrienden die nu in Lekkum in
een woonark wonen, hebben Ab en Annemiek Mulderij toch overgehaald.
“Wat doe je dan, je hebt je hele leven in Apeldoorn gewoond”, zegt Ab, “maar een goede
boterham was er ook niet meer te verdienen in de bloemenkiosk, die ik nog van mijn vader heb
overgenomen en waar ik 41 jaar met liefde heb gewerkt.” Ab (bijna 57) en Annemiek (47) wonen
nu in Kollumerzwaag: een hele verandering. Het is hier echt een mooie omgeving, hier komen wij
tot rust. Wij houden van de natuur en mogen graag wandelen en fietsen. De mensen zijn hier ook
vriendelijker dan in het midden van het land, wat dat betreft zijn we blij dat we vertrokken zijn. De
criminaliteit begint daar steeds erger te worden. Het gebeurde zelfs dat je bijna verrot gescholden
werd omdat je geen geld kon wisselen. Niet dat we weg hoefden, we hadden een prachtige zaak
op het station. Het pachtcontract met de NS was nog lang niet afgelopen, maar er werd minder
verdiend dan voorheen. Dit kwam voornamelijk door de euro die alles duurder maakt. Daarnaast
wordt het station daar volledig verbouwd, alle andere zaken waren er al weggesaneerd.
Buitenpost als nieuwe thuisbasis
“In het begin verstond ik geen Fries, maar dat leert snel, vooral voor iemand die iedereen kent en
wil leren kennen.” Een eigenschap van Ab is dat hij goed kan luisteren, ook als deze persoon na een
maand weer terug komt kan Ab het gesprek zo vervolgen waar zij de laatste keer gestopt waren.
Wij willen in De Oriënt een gezellige huiskamerachtige sfeer maken. Een plek waar men zich thuis
voelt en kan genieten van een bakje koffie of een snackje. Voor straks in de wintermaanden als het
buiten langer donker is, heb ik al legio ideeën om het binnen gezellig aan te kleden. Ik ben niet
een man die graag stil zit, al wil ik hier lekker genieten. In Apeldoorn was de kiosk 7 dagen per
week geopend - ‘de Oriënt’ wordt 5 dagen per week bemand. Ik heb in mijn leven heel wat gedaan.
Zo ben ik nog piloot geweest op een Cessna en een Piper en later boordwerktuigkundige op een
Boeing 747. Puur uit hobby. Ook heb ik vele avonduren gevuld met het geven van bowlinglessen
aan kinderen. Mijn
dochter
is
zelfs
Nederlands kampioen
geworden. Een van de
mooiste ervaringen die
ik heb mee gemaakt
is de aankomst van
koningin Beatrix op het
station in Apeldoorn.
Ik had die dag stiekem
een bloemetje voor
haar gemaakt. Toen ze
langs kwam heb ik haar
dat gegeven en hebben
we even gepraat, echt
een geweldige vrouw.”
(foto: redactie)
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Stichting Sociaal Cultureel Werk ‘It Koartling’
Schoolstraat 31
9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214

Hallo kinderen!

Weer een Vossenjacht!
Komen jullie vrijdag 14
oktober ook meedoen met
de vossenjacht? Bij dit
spannende gebeuren gaat
het erom dat je in het dorp
allemaal vossen (verkleedde

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

- Cursussen Keramiek
start: 26 september
10 lessen,
maandag 20.00-22.00 uur
kosten:  75,- (excl. mat.)
Luisteren naar muziek
Groep 1 - start: 20 september,
dinsdag 19.30-21.30 uur,
10 lessen, kosten  60,Edelsmeden
start: 2 november
6 lessen,
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:  50,Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:
Jetty Kronenburg, tel.: 542024

Digitale Fotografie
start: 3 oktober
maandag: 19.30 - 21.30 uur
10 lessen, kosten:  75,Quilten
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.)
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: e 70,00
Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:
Sjoukje van Lune, tel.: 541430

Basiscursus computer
Ochtendgroep
start: 27 september,
dinsdag 9.30-11.30 uur
5 lessen, kosten:  35,00
Avondgroep
start: 29 september,
donderdag 19.30-21.30 uur
5 lessen, kosten:  35,00
Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:
Elly Kramer, tel.: 543242
mobiel: 06 12113800

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.
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! 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.

mensen) opspoort. Van deze
vos moet je een letter loskrijgen en die letters samen
vormen uiteindelijk een
woord. Als je het woord weet
te maken zijn er leuke prijzen te winnen! We beginnen
al vroeg: om kwart over zes
dan kunnen we hopelijk nog
voor het donker klaar zijn…
Het zou erg leuk zijn als jij
ook mee doet!

- WorkshopsLangwerpig tafelstuk
donderdag 13 oktober
19.30-21.30 uur
kosten:  13,00 (excl. mat.)
Najaarskrans in
bruine tinten
donderdag 3 november
19.30-21.30 uur
kosten:  19,00 (excl. mat.)
Tafelcompositie
met drie niveau’s
donderdag 17 november,
19.30-21.30 uur
kosten:  19,00 (excl. mat.

Dus vrijdag 14 oktober
vanaf 18.15, startpunt It
Koartling. Alleen kinderen
vanaf groep 5 kunnen meedoen.

Hangend Kerststuk
donderdag 1 december,
19.30-21.30 uur
kosten:  16,50 (excl. mat.)
Kerststuk
donderdag 8 december,
19.30-21.30 uur,
kosten: nog niet bekend
Winterstuk
donderdag 19 januari,
19.30-21.30 uur,
kosten:  16,50 (excl. mat.)
Midwinterstuk
donderdag 9 februari,
19.30-21.30 uur, 1 les
kosten:  20,00 (excl. mat.)
Paasstuk
donderdag 23 maart,
19.30-21.30 uur,
kosten:  18,00 (excl. mat.)
Paaskrans op voet
donderdag 30 maart,
19.30-21.30 uur,
kosten:  20,50 (excl. mat.)
Voor informatie en opgave over
bovenstaande workshops
kunt u terecht bij:
Elly Kramer, tel.: 543242
mobiel: 06 12113800

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

Nieuws van nu

Buitenpost - september 2005 - In 30 jaar is het een en ander
veranderd. Jeugdcentrum ‘It Koartling’ heet nu Stichting Sociaal
Cultureel Werk Buitenpost. De interesse voor het werken met klei
en weefgetouw heeft plaatsgemaakt voor playstation en computer. Het bruisende clubleven van die tijd is verdwenen. De vrije
tijd van kinderen heeft vaak een volledig andere indeling gekregen, soms agenda-matig verdeeld tussen school, sportvereniging, muziekles en andere vrijetijdsbestedingen. De maatschappij vraagt meer en is ingewikkelder geworden. Voor veel mensen
neemt de eigen situatie, het gezin, het werk en huis, bijna alle
tijd in beslag. En ook de gedachte dat ‘de maatschappij’ iets is
waar wat aan gedaan kan worden heeft aan kracht verloren.
Welzijnswerk heeft haar positie ook op de belangen ranglijst van
de overheid door de jaren heen steeds meer zien zakken. Subsidies kalven steeds verder af. Verantwoordelijkheden en verplichtingen maken het runnen van een instelling steeds moeizamer
- en vraagt een gemotiveerde inzet van vrijwilligers.
Niet alles is veranderd. Ondanks een schijnbare ieder-voor-zich
mentaliteit blijkt dat veel mensen nog steeds gemeenschapszin hebben en deze steeds meer missen in hun omgeving. In
onze maatschappij is nog steeds behoefte aan ontwikkeling
van persoonlijke creativiteit en vaardigheden, zonder dat op de
achtergrond voortdurend een kassa rinkelt. Mensen willen nog
steeds een plek in de eigen leefgemeenschap waar men zelf (of
het eigen kind) anderen kan (laten) ontmoeten. Voor de meeste
mensen is iets willen doen voor anderen en met anderen nog
steeds een prettige gedachte, zelfs als dat met minder tijd en
meer planning moet gebeuren.
Wat ook onveranderd is gebleven is de noodzaak van vrijwilligers
voor het sociaal-cultureel werk. Zonder een groep mensen die
een investering in tijd en energie willen doen in onze instelling
is het niet mogelijk om ons brede pakket aan activiteiten te realiseren. Er is genoeg te doen. Maar een ieder kan zelf bepalen
hoeveel hij kan doen. En ook wat - er is behoefte aan mensen die
in het kinderwerk activiteiten willen doen, in het tienerwerk de
jeugdsoos begeleiden en in het volwassenenwerk om cursussen
te organiseren. Daarnaast is er behoefte aan mensen die het een
uitdaging vinden om de instelling te besturen. Het werk is niet
voor niets. Dit vrijwilligerswerk doe je voor jezelf en voor anderen
- en kan veel voldoening geven. Maar ook is er de mogelijkheid
van een reële onkostenvergoeding. Help mee om It Koartling de
volgende 30 jaar levend te houden. Neem contact op met één
van de bestuursleden, telefoon 541322 of 541214.

Oktober:
21 oktober: Gezellige
spellenavond voor groep 5
en 6 (we hebben allemaal
nieuwe spellen!)
29 oktober: Bling Bling
feest voor groep 7 en 8
(dress code = bling bling)
Aan de ouders/verzorgers:
Er zijn een aantal veranderingen op komst voor de
knutselmiddagen die 1 keer
per maand voor groep 1 en 2
en groep 3 en 4 plaatsvinden. Binnenkort krijgt uw
kind een briefje op school
mee, waar ook een inleverstrookje aan vastzit. Uw kind
kan zich hiermee aanmelden
voor de kinderknutselclub.
Het zal dit seizoen namelijk een vaste club worden.
Kinderen melden zich aan
het begin van het seizoen
aan en draaien dan een heel
seizoen mee. De kosten zijn
hetzelfde namelijk 0,50 per
keer.
Maar….
De knutselmiddagen (die
altijd druk bezocht worden)
kunnen in dit nieuwe seizoen
wellicht nóg niet doorgaan.
Daarvoor hebben we uw hulp
nodig... Wij vragen ouders
zich op te geven (dmv het
strookje/bellen), om 1 keer
in de 1 of 2 maand een middag te geven voor het plezier
van de kinderen in ons dorp.
Als er zich meerdere ouders
aanmelden kan er een poule
op gezet worden zodat u niet
vaak nodig bent. Hopelijk
kunnen we op u rekenen??!!
Fijn.
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Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

kits-stik
Hallo ‘kits’!

Jammer genoeg kregen we maar twee vakantieverhalen binnen. Dat betekent dat beide inzenders een prijsje krijgen.
Inmiddels zijn jullie allemaal al weer druk
bezig, niet alleen met je school, maar ook met
je hobby en je sport. In Buitenpost zijn veel
sportverenigingen, waar je lekker kunt bewegen.
Welke sport heeft jouw voorkeur?
Ga je wekelijks korfballen of voetballen? Kies
je voor een buitensport of binnensport? Heb je
een leuke hobby, maak je muziek, verzamel je
iets?
Wil je daar iets over vertellen? Dan zoeken we
jullie op in de komende maanden.
Je hoort nog van ons!
keer dat ik een olifant op de tram heb!” “Kijk maar
goed,” antwoordt de olifant, “dit is namelijk meteen
de laatste keer, want morgen is mijn brommer weer
gerepareerd.”

Kikker en Duizendpoot
Een kikker en een duizendpoot hebben afgesproken in
een restaurant. De kikker zit al een uur te wachten,
als de duizendpoot eindelijk binnen komt. Vermoeid
zegt ‘ie: “Sorry dat ik zo laat ben, maar er hing een
bordje voor de deur waarop stond: voeten vegen.”

De slak en de bus
Twee slakken zitten op de stoeprand. Zegt de ene slak
tegen de andere slak: zullen we maar gaan oversteken?
Zegt de andere slak: “Nee, ik wacht nog maar even

Olifant in de tram
Een olifant stapt in de tram en laat zijn kaartje aan de
conducteur zien. Die zegt: “Dit is nu echt de eerste

want over een uur komt de bus”.
De vlieg en de spin
Er was eens in een bos een spin en die de hele dag
vanuit haar web lag te loeren. Opeens vloog er een
vlieg voorbij en ze had de vlieg net niet ! Roept de
spin :”Morgen krijg ik je wel!“. “Ha, ha”, lachtte de
vlieg, “Dat dacht je, maar ik ben maar een eendagsvlieg!!!”

Buurtvereniging HaiWum hield haar traditionele straatkaatstoernooi
Zaterdag 17 september was het weer zover, de Haiwum straatkaatspartij.
Er hadden zich 10 enthousiaste deelnemers aangemeld. Ondanks de
vele flyers die er opgehangen waren bij supermarkten e.d.. Zodoende
waren er vijf parturen van 2 personen. Er werd gekaatst in een poule,
waardoor elke deelnemer 4 keer moest kaatsen.
De eerste partijen werden in de regen gekaatst, maar later werd het toch
nog schitterend weer. Tussen de partijen door werd er nog even over de
onderlinge wedstrijden nagepraat.
Zo rond half vijf was de laatste strijd gestreden en konden de uitslagen
worden opgeteld en het klassement worden opgemaakt. De eerste prijs
ging naar Edwin Elzer en Jannie van der Meer (foto rechts). De tweede
prijs ging naar Johan Welfing en Henk van der Meer.
Het is de bedoeling, dat ook volgend jaar weer een HaiWum straatkaatspartij zal worden georganiseerd. Wij hopen dan op wat meer deelname.
Houdt u dus volgend jaar de mededelingenborden en kranten in de gaten.
(foto’s: eigen foto’s)

Hallo reünisten van ‘de Mienskip’
Bedankt voor je aanmelding.

•

Net als jou hopen wij dat je op 15
oktober veel klasgenoten terugziet.
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
•
14.00 - 15.00 uur: Ontvangst in “De
Mienskip” aan de Groenkamp.
•
Tot 17.00 uur: Gezellig samenzijn, foto’s,
film, video, bijkletsen etc.
•
17.00 - 18.00 uur: Vertrek richting ‘The Point’
aan de Voorstraat nr. 54 .
•
18.30 - 20.00 uur: Gezamenlijke maaltijd
•
20.30 uur: Avondprogramma
•
22.00 uur: Sluiting officiële gedeelte

•

Kosten per persoon:
•
Alleen ’s middag € 5,- ( tot 18.00 uur)
•
Alleen ’s avonds € 20,- (vanaf 18.00 uur in
The Point)
•
Hele dag € 25,-

•

•
•
•

Niet iedereen heeft zijn/haar geboortejaar
opgegeven en dat willen wij toch wel graag
weten. We kunnen dan een lijst op de
website zetten, zodat je kunt zien, wie zich
heeft opgegeven.
Heb je nog mooi foto- of filmmateriaal, stuur
het naar ons correspondentieadres: De
Zeilen 63, 9285 MN Buitenpost.
Ook als je een speciale herinnering hebt
horen wij dat graag.
Door overschrijving van het benodigde
bedrag, (zie programma) ben je definitief
aangemeld.
Het is onmogelijk om mensen uit te nodigen,
omdat niet iedereen is te vinden. Geef het
zelf dus zoveel mogelijk door aan anderen!
Kijk voor eventuele laatste mededelingen op
onze website: www.mienskip.nl en als je zelf
geen internet hebt, ken je vast wel iemand
die dat voor jou wil doen.
Tot 15 oktober!!

Wil je het bedrag vóór 1 oktober overschrijven op
bankrekeningnummer 321541588 t.n.v. Reünie De
Mienskip.
Tot slot willen we het volgende nog kwijt:

De reüniecommissie.
Contactpersonen: E. Mebius, tel.: 0511-542223,
A.Paauw-v.d. Leij, tel.: 0511-542269

Burgersaken

!

door Janne Oosterwoud

Wachtsje by de baly yn it gemeentehûs is folksfermaak. Dêr bart altyd
wat. Ik kom foar myn paspoart en lûk in nûmerke. ‘Ut it wurk’, komt
in meidieling út it publyk, ‘al twa wike’. As ik sitten gean binne alle
stuollen beset. ‘No kin de foarstelling begjinne’, grapjaget in oaren. ‘Ik
wit wol in mearke’, doch ik ek in duit mei yn ’t ponkje, ‘der wie ris gjin
amtner…’
Mar dan wurdt it echt teater, mei de baly as toaniel. Kompjûtersteuring.
It persoaniel rint senuweftich hinne en wer, en stint op it ûnwillige
systeem. It publyk soarget foar kommentaar. ‘As kompjûters stake stiet
de wrâld stil’. ‘Rop in jong baaske fan sechstjin, dy hat it sa mar klear.’
Der komt in nije klant. Lûkt ek in fergees nûmerke, en wurdt dan ynwijd
yn de teaterfoarstelling. Hy sjocht hoopfol nei de baly en ropt: ‘Koe?’
En jawol, koe foar ús allegear! ‘Ik wist it wol’, gnysket de nije, ‘yn it
gemeentehûs ha se foar elke oplossing in passend probleem.’
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Oud nieuws uit
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door Dirk R. Wildeboer

Lust tot avontuur...
28 november 1924 - Buitenpost - “De plm.
19-jarige klerk J.K. van de deurwaarder K.
Blok te Buitenpost vervoegde zich begin
dezer week bij de rijwielhandelaar L.W.
Dijkema. Hij verzocht aan de chauffeur de
21-jarige A.V. om dinsdagmorgen vroeg met de auto gereed te zijn.
Hij moest voor de deurwaarder naar Den Haag toe. De chauffeur
had voor de eventuele onkosten op reis niet de nodige contanten
en verzocht aan zijn baas hem wat te lenen. Deze schoot hem f 50,voor. De jongelui vertrokken en... zijn nog niet teruggekeerd. Een
ingesteld onderzoek wees uit, dat de deurwaarder niets van een
reis van zijn bediende naar Den Haag afwist. Het vermoeden ligt
nu voor de hand, dat de jongelui het verhaaltje verzonnen hebben,
teneinde hun lust tot avonturen eens bot te kunnen vieren en er
vandoor zijn gegaan. De marechaussee deed evenwel pogingen om
aan het avontuurlijke reisje een eind te maken door aanhouding
van de jongelui. Naderhand vernamen wij dat de auto woensdag te
‘s Gravenhage werd aangetroffen in een garage en in beslag is genomen. De avontuurlijke reizigers zelve werden een dag later door
de recherche opgespoord en zijn onder geleide naar Buitenpost
vervoerd en voorlopig in de marechausseekazerne ingesloten. De
knecht A.V. van genoemde rijwielhandelaar heeft geheel te goeder
trouw gehandeld en is dus gerehabiliteerd”.
Trieste gebeurtenis
30 december 1924 - Drogeham - “Zondagavond j.l. trokken door
het dorp Drogeham in optocht een 30 à 40 man, zingende en
schreeuwende. Passerende fietsers werden lastig gevallen. De
rijksveldwachter G. de Vries kwam tussenbeide en waarschuwde.
Deze waarschuwing werd in de wind geslagen en toen keerden ze
zich tegen de politieman en namen een dreigende houding tegen
hem aan. Naderhand maakte hij gebruik van zijn wapens, tengevolge waarvan één slag werd uitgedeeld. Het trof de 22-jarige Dirk
M. Visser te Drogeham, die vermoedelijk aan die gevolgen is overleden”.
Schierstins te Veenwouden
8 en 15 januari 1916 - Veenwouden - “Hoewel de Schierstins te
Veenwouden de laatste versterkingstoren uit de middeleeuwen
in Friesland, thans publiek wordt verkocht, wordt deze eerst 10
jaar niet afgebroken. Voor 1 maart 1926 mag dit althans niet geschieden, nog mogen veranderingen aan de toren plaats hebben.
Bij niet naleving dezer voorwaarden wordt een boete verbeurd van
f.1200,- te betalen aan ‘t Friesch Genootschap. De Schierstins te
Veenwouden werd woensdag 12 januari ten overstaan van notaris
Bloemers te Veenwouden in het openbaar verkocht. Koper werd
het Doctor Henricus Popta Gasthuis te Marssum voor f.2811,- De
bijgebouwen worden ingericht als hulpkantoor der posterijen met
woning voor de brievengaarder”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1952, die woonden in Buitenpost
29 januari: Binnema, Emke, 74 jaar e.v. Joustra, Douwe Hantje
4 maart: Vlieg, Oeds, 11 dagen, z.v. Vlieg, Johannes, bakker en van
Bosma, Elske
5 maart: de Wal, Tjeerd Alles, 77 jaar, e.v. de Vries, Antje Jitzes
8 maart: Tjoelker, Ruurd, 6 maanden, z.v. Tjoelker, Wijtze,
gemeentewerkman en van der Valle, Antje
8 april: Elzinga, Geertje, 55 jaar, wed. van Heins, Jan
27 april: IJtsma, Riepke, 81 jaar, wed. van Dijkstra, Frederik
Wilhelm
24 april: Renkema, Allardus, 1 jaar, z.v. Renkema, Wiemer, veehouder,
e.v. Hogendijk, Baukje
29 april: Haagsma, Fedde, 75 jaar, e.v. de Roos, Aagje
6 mei: Kramer, Lutke, 10 maanden, d.v. Kramer, Sijtze, winkelier en
van Reitsma, Grietje Stientje
30 mei: van der Wal, Simon, 50 jaar, timmerman, e.v. Bulthuis, Hiltje

Het was voor de gereformeerde meisjesvereniging in 1912 een bijzondere
dag. Niet alleen dat men een uitstapje ging maken naar Paterswolde, maar
ook om een andere reden. Men was namelijk nog nimmer als vereniging
op een foto gekomen en daarom had men besloten na het bezoek aan de
uitspanning van Paterswolde, naar de stad Groningen door te reizen voor
het maken van een groepsfoto. Hierop komen voor: bovenste rij, van links
naar rechts: Rinske Kamminga, Klazina B. Stiksma, Minke Boersma, Aafke
Stiksma, Trijntje Elzinga, Gepke de Vries, en Froukje van Driesum. Middelste
rij: Sipkje van der Berg, Aaltje Boersma, Suzanna Roorda, Bieuwkje
Sikkema, Johanna Post, en Jitske Elzinga. Onderste rij: Jantje Heikamp,
Houkje de Vries, Siebrigje Bakker en Jitske Elzinga.
(Uit: “Kent u ze nog, de Buitenposters”, door Jurre Hart Zijlstra)

door Hans Hamers
Ze hebben het mij gevraagd. ‘Of Loes echt kikkers eet?’ ‘Jazeker’, zeg ik dan, want katten
eten kikkers wanneer ze de kans krijgen en
niet andersom. Althans niet bij ons in Buitenpost. In Amerika kun je dat niet zomaar zeggen. Wanneer een poes – en zeker kleine Loes
– tegenover een Goliathkikker staat, dan is het
nog maar de vraag wie wie zal eten. Monsters
dát zijn het en wanneer je in zo’n streek woont
waar die amfibieën wonen en niet toevallig David heet, loop dan als poes maar zo vlug als je
beentjes je dragen kunnen. Zelfs de kikkervisjes, de dikkopjes, de baby’s van Goliath zijn
haast te groot om te eten.
Over eten gesproken… Ga ik voor de zoveelste
keer naar de moestuin, u weet wel, die van
de amateur-tuinders-vereniging, om eens te
kijken hoe het met Wies gaat, vind ik pardoes
een Venusschoentje zomaar in een berm. Een
vette, wel te verstaan. In Buitenpost een Venusschoentje? Had ik ook niet gedacht. Zo’n
‘schoentje’ is een vleesetend plantje. Niet zo
groot, wel heel aantrekkelijk, tenminste voor
soortgenoten die zich wensen voort te planten
en voor insecten. Onweerstaanbaar lekker moet
de aanblik zijn van het kledingstuk van Venus.
De insecten, de sufferds landen er op, met alle
zes hun voeten. En voor ze het weten veranderen ze in een lekker maal. Gepakt, gevangen
en leeg gezogen, waarna het lijk wordt uitgespuugd. Onvoorstelbaar naïef zijn die beestjes,
vooral de groenblauwe vleesvlieg is een materialist. Hij denkt zich tegoed te kunnen gaan doen

aan het vrouwelijk schoon. Het Venusschoentje blijkt echter een travestiet, een mannelijk
exemplaar geschoeid met kleurige pumps. Deze
narcistische plant heeft al heel wat op zijn geweten. Velen zijn reeds omgekomen vanwege de
niet aflatende eigendunk van dit schepsel. Een
geluidloze, waarschuwingsarme instinker met
een lage moraal. “Het is de vlieg of ik...”, zal hij
wel denken, wanneer hij denken kan.
Waarom zou onze Schepper zo’n plant hebben
bedacht? Is het niet vreemd dat er zoiets wreeds
in de categorie: ‘En Hij zag dat het goed was
(…)’ terecht is gekomen? Een oude talmoedische
uitspraak (Joodse leer) wijst op het nut van het
Venusschoentje. ‘Laat het huwelijk van een man
met zijn vrouw nooit zo worden. Waak daarvoor.
Wordt niet gepakt, gevangen en leeg gezogen,
waarna het lijk kan worden uitgespuugd. Blijf
dan liever alleen.’ Dan verwijst de Talmoed naar
de Bijbel en wel naar spreuken 21 vers 9. “Beter
te wonen op de hoek van het dak dan met een
twistzieke vrouw in een gemeenschappelijk woning.” De Talmoed zou de Talmoed niet zijn wanneer een beetje wordt verduidelijkt wat de Bijbel
hier nog meer bedoeld. Want het is evengoed
beter voor een vrouw om op de hoek van een
dak te wonen wanneer haar man last heeft van
twisten in zijn hoofd. Voor het Venusschoentje
telt het allemaal niet. Die doet alleen maar zijn
werk: een bijbels voorbeeld geven; verwijzen
naar hoe het niet moet en vliegen eten. Je moet
er maar van houden.
Tot de volgende keer.

Collecte KWF Kanker Bestrijding in Buitenpost
Tijdens de jaarlijkse collecte, die in de week van 5 tot
en met 10 september heeft plaats gevonden, is door
de collectanten opgehaald het prachtige bedrag van
€ 4.441,27 euro. Het is elk jaar weer spannend wat
de uiteindelijke opbrengst zal worden. Vorig jaar was
het totale bedrag € 4.317,48. Dus nu toch maar even
€ 123,79 meer dan vorig jaar! Alle 70 collectanten
en 7 wijkhoofden heel hartelijk dank voor jullie inzet.
De meeste collectanten en wijkhoofden zeggen elk
jaar weer: Ja natuurlijk helpen we weer mee. Maar

het kan ook wel eens gebeuren dat het minder gaat
met de gezondheid of iets dergelijks, dan moet er
wel eens iemand afhaken. Wij vragen daarom alvast
voor volgend jaar een aantal dames of heren die zich
willen inzetten voor dit dankbare werk. Uw reactie
zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Het bestuur van KWF afdeling Buitenpost:
Marion Boomsma, De Lange Schoor 7, tel. 541310,
Jelly Nijboer, Molenstraat 42, tel. 542528.

de collectanten van de KWF
Het hele jaar door zijn ze actief:
de collectanten! Deze keer zetten we de dames in het zonnetje, die in de week van 4 tot
en met 10 september huis aan
huis geld inzamelden voor KWFkankerbestrijding. De groep bestaat uit ruim zestig personen.
In Buitenpost coördineren Jellie
Nijboer en Marion Boomsma
deze landelijke collecte. Zij
worden bijgestaan door zeven wijkhoofden, die weer elk
contactpersoon zijn voor een
groep.
Collecteren is nu niet meteen
een activiteit, waar je iedereen
snel enthousiast voor krijgt,
maar gelukkig kan men ieder
jaar een beroep doen op veel
‘vaste’ mensen. Het is steeds
weer een tijdrovende bezigheid: lijsten worden naar de
wijkhoofden gebracht, die zorgen voor verspreiding onder de
collectanten. Dan gaat ieder op
pad met lijst of bus. Veel adressen moeten twee keer bezocht
worden, omdat men de eerste
keer niet thuis is. De ervaring
heeft geleerd, dat rond etenstijd de meeste mensen thuis
zijn. Hier en daar wordt je binnen gevraagd voor een praatje.
Het is geen activiteit die je even
snel doet.
Na afloop van de collecteweek
wordt alles ingeleverd bij het
wijkhoofd, die het op haar beurt
weer inlevert bij de coördinator.

Het geld wordt op deze manier
twee keer geteld.
Er is een landelijk rooster, waaraan ieder zich dient te houden.
Als je bedenkt, dat er rond de
25 landelijke collectes zijn, is de
conclusie dat er in Buitenpost
dus vele vrijwilligers nodig zijn!
Maar we kennen allemaal wel
een paar vrouwen, die meerder
keren met een collecte aan de
deur komen.
Een overzicht van het Centraal
Bureau Fondsenwerving laat
zien, dat we in Achtkarspelen
met 10.955 huishoudens in
2003 gemiddeld €12,26 per
huishouden aan goede doelen
gaven. Dat zijn dan alleen de
landelijke
inzamelingen.
In
de zogenaamde vrije weken
mogen dan de plaatselijke acties worden gehouden, zoals
bijvoorbeeld verenigingen die
graag gesteund willen worden.
Het KWF
staat bekend als
een ‘dankbare’ collecte, waar
meestal gul voor wordt gegeven. Immers, iedereen weet
hoe belangrijk het is, dat er voldoende geld is voor het doen
van onderzoek om de kennis te
verkrijgen die nodig is om het
risico op kanker te beperken.
Daarnaast geeft het KWF veel
voorlichting en ondersteunt zij
patiëntenverenigingen. Dankzij
de 60 vrijwilligers in Buitenpost was de opbrengst dit jaar

€ 4421,27.
Graag willen de coördinatoren
nieuwe collectanten begroeten.
Er zijn dames, die om uiteenlopende redenen stoppen. Bovendien is Buitenpost de laatste
jaren wel uitgebreid, maar de
groep vrijwilligers niet.
Wilt u zich ook beschikbaar
stellen om voor deze instelling
te collecteren, wacht dan niet
tot volgend jaar maar neem nu
contact op met Jellie Nijboer
(telefoon 542528).

+_

Kwaliteit uit principe
Fujitsu Siemens Amilo L7300-x
Intel Mobile Celeron M340 ( 1,5 Ghz )
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256 MB DDR SDRAM
40 GB HDD
Combo Drive ( DVD & CD-RW
56K modem
LAN & Wireless LAN
MS Windows XP Home
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De Zen Micro is Creative's digitale audiospeler in microformaat
met een ergonomische vormgeving en een vingervlugge
bediening. De vaste schijf van 5 GB biedt ruimte voor 2500 WMAnummers* of 1250 MP3-nummers*, en de verwijderbare, oplaadbare
batterij staat garant voor 12 uur ononderbroken luisterplezier. De
speler kan tot één song per seconde downloaden van een pc en is
beschikbaar in 10 verschillende kleuren.
* Nummers van 4 minuten bij 64kbps in WMA, 128kbps in
MP3.

ZEN Micro 5GB

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

