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Kerstinkopen

Het is zaterdagochtend 24 december en nog snel even de laatste inkopen doen, want stel je voor, dat
je net datgene tekort komt waardoor je kerstdiner in duigen valt!
Kom je de Kerkstraat ingereden en
heb je net nog een parkeerplekkie
bij de bakker voor de deur. Bij het
uitstappen hoor je een shantykoor
(allemaal mannen onder leiding
van één dame!) luidkeels haar
repertoire ten gehore brengen.
Je stopt en luistert, want veel van
die liedjes ken jij ook en stiekem
sta je mee te zingen. Je bent intussen bij de slager voor de deur
gaan staan, waar je plotseling
een kop erwtensoep in je handen
gedrukt krijgt. Wat een service. Er
komen wat kennissen langs, die
bij je stoppen voor een praatje
en ook op erwtensoep worden
getrakteerd. Intussen loopt je
echtgenote winkel in en winkel
uit, want daarvoor kwam je naar
Buitenpost. Na een half uurtje
te hebben geluisterd is vrouwlief
klaar bij de bakker en de slager,
komt er ook bij staan en zingt uit
volle borst met het koor mee van
‘the Gipsy Rover’. Wij gaan verder
de ‘Kerststraat‘ in en onderweg
naar de oliebollen staan twee
vriendelijke jongedames achter
een kraampje met Glủhwein, stukjes kaas, warme worst en warme
chocolademelk. Ik neem een
glaasje Glủhwein en een stukje
kaas en mijn wederhelft gaat voor
de warme chocolademelk. Als zij
wil afrekenen kan dat niet; alles
is gratis. Fijn meegenomen in die
dure Kersttijd! Wij vervolgen onze
weg naar de oliebollen en bestellen er extra veel want je weet
maar nooit!

De Twijzeler Mieden 1822

De herinrichting van de Twijzeler Mieden was voor de redactie aanleiding om lokale
deskundige Rintsje Bouma te vragen de achtergronden te belichten.
Wat bovenstaande kaart er mee te maken heeft kunt u op de volgende pagina lezen.
Het verhaal over de Mieden vindt u op pagina 7.

Het jaarlijkse overleg tussen de gemeente en PBB
Het bestuur van Plaatselijk
Belang had in november van
het vorig jaar het gevoel dat
het toch wel wat èrg lang geleden was, dat er overleg met
de gemeente geweest was.
Na telefonisch contact kon
toch nog snel een afspraak
met het College van Burgemeester en Wethouders worden gemaakt. Op 5 januari
stak een 4-hoofdige delegatie
van PBB de koppen bijeen met
het volledige college en de
gemeentesecretaris. De besproken onderwerpen staan,
puntsgewijs, in vogelvlucht
hieronder beschreven.
1. Te hoge snelheid op
de Alde Dyk
Alde Dyk-aanwonenden hadden
bij het bestuur van PBB aangegeven dat de verkeerssituatie aldaar
onveilig wordt gemaakt door
‘haastverkeer’ in combinatie met
slechte verlichting. Wethouder
van der Veen gaf aan dat snelheidsbeperking een moeilijke zaak
is. Een voorstel om 60-km borden
te plaatsen zou ook niet haalbaar
zijn. Aanleg van verlichting is een
dure kwestie. Na enig aandringen
beloofde burgemeester Lycklema
bij de politie de optie van meer
snelheidscontrole aan te kaarten.
Enige dagen na de vergadering
bleek overigens dat de gemeente
zich alsnog in het onderwerp verdiept had en 60-kilometer borden

had geplaatst. Elders in dit blad
geven we er aandacht aan.
2. Waterig fiets/wandelpad
achter Medisch Centrum
Naar aanleiding van klachten
op de jaarvergadering van PBB
kaartte het bestuur de, met name
in de wintermaanden, natte situatie achter het medisch centrum.
Dit bleek niet bij de gemeente bekend te zijn. De afspraak werd gemaakt dat onderzocht zal worden
of dit verbeterd kan worden.
3. Boomklachten bewoners
Simke Kloostermanstraat
Tijdens onze ledenwerfactie werd
PBB geattendeerd op overlast van
bomen in de straat. De betrokken
wethouder gaf aan dat waarschijnlijk ongedierte daar een rol
in speelt. Het feit dat de riolering
nog uit oude gresbuizen bestaat,
zorgt mede voor de rioleringsproblemen die er af en toe ontstaan.
De vraag of er te veel bomen zijn
in die straat, is heel persoonlijk,
vond de wethouder. Een oplossing
voor de problemen ligt niet voor
de hand, maar de Afdeling Groenbeheer van de gemeente zal deze
zomer de situatie nog eens ter
plaatse beoordelen.
4. Snelheidskwestie
Halbertsma / Molen - straat
Ook de rechte straten van de
Halbertsmastraat en Molenstraat
worden regelmatig geplaagd door

hogere snelheden in de 30 km
zone. Daarnaast is er vaak sprake
van sluipverkeer die de verkeersremmers op de Kuipersweg willen
ontwijken. De combinatie met
veel schooljeugd verhoogt nog
eens de risico’s. Ook hier kon de
burgemeester alleen maar beloven dat hij bij de politie op controle van naleving van de snelheid
aan zal dringen. Daar werd door
wethouder van der Veen aan toegevoegd dat het parkeren van de
eigen auto’s ook een snelheidsremmend effect kan hebben.
5. Uitrit fietspad Bernhardlaan
Dit punt heeft al langer op de
overlegagenda van PBB en de gemeente gestaan. Nu is toegezegd
dat zo spoedig mogelijk de voorziening er zal komen.
6. Skate- en skeelerbaan met
evenemententerrein op de
ijsbaan verenigen
Het PBB-idee om de ijsbaan als
multifunctioneel terrein in te richten met meerdere voorzieningen,
kon bij het college niet op veel
bijval rekenen. Naast praktische
bezwaren is er niet de financiële
armslag om zo’n project te realiseren. De ontevredenheid over de
lange duur van de procedure om
een skatebaan in Buitenpost in te
richten werd opnieuw benoemd.
De gemeente beaamde dit, maar
gaf tegelijkertijd ook aan dat de
aanleg van publieke voorzienin-

Deze maand in ‘Buitenposters’: mevrouw Gort

gen er door de jaren heen niet
eenvoudiger op is geworden. Zeker als het gaat om voorzieningen
waar eventueel overlast voor omwonenden zou kunnen ontstaan,
maken protesten het steeds
moeilijker om iets van de grond te
krijgen. De skatebaan is overigens
beslist nog niet door de gemeente
afgeschreven, ook niet voor de
beoogde plek. PBB beloofde in de
toekomst er verder aan te blijven
herinneren.
7. De rondweg en herinrichting
van Kerkstraat-Voorstraat
Ook dit onderdeel is al jaren een
vast onderdeel van het vergaderprogramma. Hoewel de plannen
voor de in 2007 aan te leggen
rondweg met daaraan verbonden
aanpassingen aan de spoorwegovergang Oost in een vergevorderd stadium zijn, kan dit van
een aansluitend traject voor de
herinrichting van het dorpscentrum niet gezegd worden. Over de
definitieve uitvoering, met name
op bepaalde onderdelen, is nu
nog overleg. De gemeente sprak
opnieuw uit dat men graag de
herinrichting van het centrum zou
willen versnellen maar dat ook hier
het ijzer niet met handen gebogen
kan worden. Diverse problemen
moeten eerst uit de weg geruimd
worden voordat verdere ontwikkeling van plannen mogelijk is.
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Bij het kaartje op de voorkant van dit blad
Bij nadere bestudering van de kaart vallen een aantal zaken op.
Zo zien we dat indertijd op de hogere zandgronden vrijwel geheel bedekt waren met bouwland. Waarschijnlijk werd er toen voornamelijk rogge verbouwd.
Halverwege Buitenpost en Twijzel stond aan de noordzijde van de weg volgens
de “Schotanuskaart” in 1698 een roggemolen. De bakkers bakten tot ver in de
19e eeuw vrijwel uitsluitend roggebrood. Tussen de lengtewallen en -singels op
de zandgronden worden bijna geen dwarswallen en –singels aangegeven. Waarschijnlijk is dit een slordigheid van de cartograaf. Ook de pingo’s vinden we op
deze kaart niet terug.
Buitenpost bestaat nog
slechts uit bebouwing
langs de Tsjerkeloane
(Kerkstraat) en de Voorstraat. Ook de Kuipersweg is nog vrij van bebouwing. Het verlengde
van de zandsloot loopt
nog dwars door het dorp
voor de kerk langs (Voor
de aanleg van de Twijzelervaart waterde deze
voor de waterafvoer belangrijke vaart ten noordoosten van Buitenpost af
op de bovenloop van de
huidige Gruyts. Of was
de zandsloot zelf de bovenloop van de Gruyts?. Waarschijnlijk stonden er in het
kaartgebied meer huizen dan aangegeven. Het is mogelijk dat uitsluitend de stenen huizen zijn weergegeven. Opvallend is het thans niet meer aanwezige rijtje
huizen bij Mûntsetille. De huidige polder Rohel (Woudmaaden) bestaat evenals
de Hamstermieden vrijwel nog geheel uit moerassige veengrond. Op de kaart
zien we dat daar een tiental wijken is gegraven, kennelijk met het doel om turf
te winnen. In dat gebied vinden we nu nog een aantal langgerekte petgaten die
daar aan herinneren. Het meest opvallend op deze kaart vind ik de vele kleine
petgaatjes ter weerszijden van de Alde Dyk. Het lijkt erop dat hier vele mensen
individueel bezig zijn geweest met het winnen van turf. Daar het veen hier vele
jaren regelmatig door het zeewater overstroomd werd, zal de gewonnen turf niet
van goede kwaliteit zijn geweest. De cartograaf is aantoonbaar slordig geweest
bij het weergeven van de Buitenpostervaart. Het laatste stuk kwam namelijk tussen de “o” en de “n” van “Monneketil” uit in het Kolonelsdiep (Knillisdjip).
Hoewel de kaarten van Huguenin slordigheden bevatten, geven ze voor onze
provincie, vooral in combinatie met de al genoemde Schotanuskaarten, de Eekhofatlas en de militaire kaarten van Kraijenhoff een redelijk beeld van het landschap
zoals dat er enkele eeuwen geleden bijlag.
Dit kaartdeel is overgenomen uit De Atlas van Huguenin- Militair-topografische
kaarten van Noord-Nederland- Heveskes Uitgevers Groningen/Veendam 2005
Postbus 602, 9700 AP Groningen. www.heveskes.nl
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Model

Fiesta 1.3 8V 3drs 70pk
Fiesta 1.3 Centennial 3drs 70pk
Fiesta 1.3 Ambiente 5drs 8V 70pk
Fiesta 1.4 16V Futura 5drs 80pk
Fiesta 1.4 16V Trend 5drs
Focus 1.6 16V First Edition 100pk 5drs
Focus 1.6 Trend Wagon 100pk
Focus 1.6 Ambiente Wagon 16V 100pk
Focus 1.6 Ambiente Wagon 16V 100pk
Focus 1.6 Ambiente Wagon 16V 100pk
Focus 1.6 16V Collection 3drs 100pk
Focus 1.6 16V Collection 5drs 100pk
Focus 1.6 16V Collection 5drs 100pk
Focus 1.6 Futura 5drs 16V 100pk
Focus 1.8 TDDI Futura 5drs 90pk
Focus 2.0 16V Trend Wagon 130pk
Fusion 1.4 16V Trend 80pk
Fusion 1.6 16V Ghia 100pk 5drs
Galaxy 2.3 Business Edition automaat
Ka 1.3 Trend 60pk
Mondeo 1.8 16V Business Edition 4drs
Mondeo 1.8 16V First Ed. Wagon 125pk
Mondeo 2.0 16V TDCI Futura 5drs 115pk
Mazda 6 2.0 CITD Sport Break 120 pk
Mazda 6 2.3 S-VT Active 4drs 165pk
Mazda Tribute 2.0 Touring 5drs

bj.

‘01
‘03
‘02
‘05
‘04
‘05
‘00
‘04
‘04
‘99
‘03
‘01
‘03
‘04
‘04
‘01
‘03
‘03
‘00
‘01
‘97
‘02
‘04
‘05
‘04
‘01

km.stand

26183
42063
40000
11484
13403
7000
99825
34623
36379
108000
4200
71048
39883
43842
41649
69351
42202
21000
98000
42202
65750
69000
99001
40767
21011
64027

prijs Euro

6950,00
10950,00
10950,00
14950,00
13950,00
20950,00
9950,00
15950,00
15950,00
7950,00
15950,00
11950,00
14950,00
16950,00
19950,00
10950,00
12950,00
14950,00
14950,00
6950,00
4450,00
15950,00
21950,00
36950,00
24950,00
17950,00
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Al Gelezen

60-km snelheid op Oude Dijk

Van de bestuurstafel

In haar jaarlijks overleg met het college van B&W drong Plaatselijk Belang
Buitenpost aan op verbetering van de verkeersveiligheid op de Oude Dijk
tussen Buitenpost en Kootstertille. Aanleiding voor het verzoek waren vragen en klachten van omwonenden over de slechte verlichting en over de
regelmatige overtreding van de maximum snelheid op dit stuk weg.

Verslag van de bestuursvergadering
Plaatselijk Belang van 11 januari

Het gebied ten oosten van Buitenpost
langs de spoorlijn Leeuwarden-Groningen
leent zich het beste voor de plaatsing van
maximaal 8 windmolens. Dat vindt het college van B en W.



Ondanks bezwaren van buurtbewoners
tegen uitbreiding van het scoutinggebouw
van Scoutingclub ‘de Brimzen’ op het
Mejontsmaveld wordt de bouwvergunning
toch verleend. Het college van B en W
heeft de bezwaren ongegrond verklaard.



De vijverpartijen in Buitenpost worden
nog dit jaar uitgebaggerd. Ook worden
enkele andere watergangen in het dorp
uitgediept.



 VenB-Sport verhuist naar het voormalige

pand van Kids 2000 op het Christinaplein.
Op 15 maart wordt het nieuwe onderkomen geopend.
 De heer de Boer, wonende aan de Wiek,

die drie jaar in Nederlands-Indië heeft
gediend als militair, heeft het Draaginsigne
Gewonden uitgereikt gekregen door burgemeester Lycklema.

De Oude Dijk wordt door veel fietsers gebruikt als route naar school of
treinstation uit onder andere Kootstertille, Drogeham en Jistrum. Daarnaast wordt de weg door een aantal automobilisten gebruikt als sluiproute
van of naar Buitenpost en Kootstertille. Sommigen van hen nemen daarbij
de vrijheid te veronderstellen dat ze zich op een racebaan bevinden. Dit
komt uiteraard de verkeersveiligheid van de fietsers, maar ook die van natuurgenietende voetgangers en de aanwonenden niet ten goede. Voor de
gemeente is het aanleiding geweest om na (her)overweging, de weg als
60-km weg aan te wijzen. Kort geleden zijn de borden al geplaatst. Het
spreekt overigens voor zich dat PBB zeer ingenomen is met de vlot gerealiseerde snelheidsmaatregel. Met het coll=ege is verder afgesproken
dat zij bij de politie zal aandringen op snelheidscontrole op de Oude Dijk.
Op de vraag voor verbetering van de verlichting werd aangegeven dat de
verlichting voldoet aan de huidige criteria die gelden voor wegen in het
buitengebied. Men is daarom niet van plan hierin iets te veranderen.



Optreden mannenkoor Edoza

De tijdelijke plaatsing van de zendmast
voor mobiel telefoonverkeer aan de Vaart
is nu definitief. De aanwezigheid van de
zendmast staat gepland voor een periode
van maximaal 5 jaar.

Een zondagmiddag genieten van een grote
verscheidenheid aan liederen kan op 12 februari in “de âlde wite” met het mannenkoor
Edoza uit Sneek. Begonnen in 1958 met 40
leden staat er nu een koor van maar liefst 125 zangers die uit de gehele
provincie komen. Met een zeer uitgebreid repertoire weten de heren olv
dirigent Jan Hibma het publiek altijd weer te boeien. Begeleid door orgel
of piano worden koralen, negrospirituals, opera’s, hits uit musicals en ander populair werk ten gehore gebracht. Ook de vele talen waarin gezongen worden is een kenmerk van het zelfs over de landsgrenzen bekende
koor. Fries, Nederlands, Engels, Italiaans, Russisch of Zweeds, … het
wordt gewoon gezongen. Edoza: de klank van een mannenkoor die heel
bijzonder zal klinken in de Nederlands Hervormde Kerk in Buitenpost.

Buitenpost heeft weer de meeste
inwoners van onze gemeente. Lange tijd
heeft Surhuisterveen de lijst aangevoerd.
Recente telling wees uit dat ons dorp nu in
totaal 5771 inwoners heeft.
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Zondag 12 februari; aanvang: 15.30
uur; lokatie: Ned.
Herv. Kerk Buitenpost; voorverkoop:
€ 6,50 (DA-Balsemien); Aan de kerk:
€ 7,50
Agenda: Zaterdagavond 25 maart :
Teake v.d. Meer en
Griet Wiersma

Het Behouden Huis met Willem
Wilmink en ‘de Remolino’s’
Het gaat goed met het Behouden Huis! Daar zijn
twee redenen voor. In de eerste plaats zijn we een
stichting geworden. Dat houdt in dat we gemakkelijker in aanmerking komen voor een subsidie.
In de tweede plaats mag het Behouden Huis in
het vervolg voorstellingen geven in de Kruidhof.
Samen met de nieuwe directeur Jan Willem
Zwart heeft het Behouden Huis een uitgebreid programma samengesteld
voor het komende seizoen , waarmee we hopen een groter aantal bezoekers te kunnen aantrekken. De Kruidhof is een aantrekkelijke lokatie
voor mensen uit Buitenpost en daarbuiten. De programma’s variëren van
klassiek tot licht klassiek en zijn prettig voor een grote doelgroep. De hele
zomer door zal er een tentoonstelling zijn van werk van de schilder Evert
Meilink en de bekende beeldhouwer Hans Jouta uit Ferwert. Meilink komt
met vogels, Jouta met kleinere beelden, zoals vlinders – beide passen
mooi in de tuin. De volgende programma’s zullen telkens aangekondigd
worden in deze krant en de Kollumer Courant. In maart zal er trouwens
een orgelconcert zijn in de Hervormde Kerk. Euwe Zijlstra zal spelen!
Voor het eerstvolgende programma hebben we veel
werk gedaan - u zult kunnen luisteren naar gedichten
van Willem Wilmink en muziek door de Remolino’s,
een trio met accordeon, viool, cello en een aantal
andere instrumenten. Zij brengen liedjes van Harrie
Bannink, bekend van vele televisieprogramma’s voor
oud en jong. De Friese componist Anne Vogel heeft
speciaal voor deze avond enkele liedjes van Wilmink
op muziek gezet. De gitarist Leo Mooyman zal een lied van hem op de
gitaar laten horen. Kortom: een vrolijk en afwisselend programma met
liedjes en gedichten waar iedereen van kan houden.

De feestdagen zijn weer achter de rug en het gewone leven komt
weer op gang. Dus ook het bestuur van Plaatselijk Belang ging
weer rondom de vergadertafel in It Koartling zitten. De voorzitter
heette een ieder van harte welkom en een gelukkig nieuwjaar. Met
de gezondheidstoestand van Sytse Harders lijkt het gelukkig iets
beter te gaan.
Als bestuur hebben we op 5 januari overleg gehad met Burgemeester en Wethouders. Zie het verslag elders in dit blad. We hebben
op 5 april de jaarlijkse ledenvergadering gepland in het Agrarisch
Opleidings Centrum (AOC) aan de Professor Wassenberghstraat.
De officiële uitnodiging komt te zijner tijd. Ook is er gesproken over
het vergroten van de sporthal. Door gebruikers van de sporthal
werd ons gemeld dat ze te vaak uit moeten wijken naar sporthallen
elders. We willen hier eerst meer informatie over inwinnen, voordat
we er meer werk van gaan maken. Ook hebben we de spelregels
voor subsidie uit het leefbaarheidsfonds besproken. Aanleiding is
een schrijven van de gemeente waarin de werkwijze van enkele
andere dorpen in de gemeente beschreven staat. We besluiten vast
te houden aan onze eigen werkwijze, dit is: per feitelijke aanvraag
te beoordelen en aan de hand daarvan beleid te ontwikkelen.
Hoelang bestaat Buitenpost? Ons is ter ore gekomen dat Buitenpost
als dorp de leeftijd van 500 jaar zal bereiken in 2008. Als dit zo
blijkt te zijn moet er een commissie samengesteld worden, en wel
zo gauw mogelijk. Eén van de bestuursleden gaat de historische
feiten uitzoeken en dan zal dit punt op de volgende vergadering
weer behandeld worden. De financiën staan er gelukkig goed voor.
We zijn nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe secretaresse.
We hopen er spoedig één te vinden die bereid is om ons te komen
helpen. Ons beleid voor het komende jaar gaan we ook bespreken
in de eerstvolgende vergadering op 31 januari.
Namens het bestuur, de voorzitter, Maaike Dotinga-van der Veen
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Sowieso zal de rondweg voltooid
moeten zijn voordat men aan veranderingen in de Voorstraat begint. De tweede bouwvergunning
voor Nijenstein is door bezwaren
van de brandweer uitgesteld. Zodra dit rond is kan een vernieuwd
Nijenstein een aanzet zijn voor
meer ontwikkelingen in de Kerken Voorstraat. PBB sprak haar
zorg uit dat verdere stagnatie nog
verdere achteruitgang zal betekenen. PBB zal daarom ook bij de
raadsfracties, belangrijke stem in
dit geheel, aankloppen om weer
met klem op de kwestie te wijzen.
8. 300.000 euro voor centrum
Hoewel kortgeleden het bericht de
pers bereikte dat er 300.000 euro
voor een eerste opknapbeurt van
de Kerkstraat in de gemeentelijke
begroting opgenomen was, blijkt
dat de zaak anders in elkaar zit
dan we, als PBB, dachten. Er moet
eerst een plan ontwikkeld worden
waar de uitgave van een dergelijk
bedrag in gespecificeerd wordt.
Dan is het nog aan de gemeenteraad om daar een fiat aan te geven. Een misverstand, omdat PBB
ervan uitging dat op korte termijn
het plaveisel en straatmeubilair
onder handen genomen zou worden. PBB zal nogmaals bij de raad
aandringen op snelle(re) stappen
in deze zaak.
9. Regio-centrumschap
De positie van Buitenpost als regionaal centrum lijkt veiliggesteld.
In een concept streekplan stelde
de provincie dit aanvankelijk nog
ter discussie. In het definitieve
plan heeft ons dorp de status van
kantoor- en dienstverleningscentrum toebedeeld gekregen. De
ontwikkeling van ons dorp kan
daarmee normaal doorgaan.
10. Actie sporthal
PBB is een handtekeningen-actie
onder ogen gekomen om de capaciteit van de sporthal te vergroten.
Met name in de wintermaanden
zou er door de verenigingen
naar elders uitgeweken moeten
worden. Wethouder Veenstra
antwoordde niet op de hoogte te

zijn van de actie en evenmin van
problemen bij de bezetting. Vier
wintermaanden is er inderdaad
sprake van 100% bezetting, maar
daarnaast in de overige maanden
nauwelijks 40%. Ook is in het
overleg met de verenigingen nooit
iets daarover op tafel gekomen.
Voorhands wordt overigens een
grote gemeentelijke investering in
sportfaciliteiten uitgesloten.
11. Plan opheffing spoorwegovergang Trekweg
PBB stelde voor om gelijktijdig met
de opheffing van de overgang een
voetgangers-onderdoorgang te
maken. De gemeente antwoordde
hierop dat zowel vanuit financieel
als praktisch oogpunt dit niet haalbaar is. Toch zal bij een volgend
overleg, PBB dit opnieuw met de
gemeente onder de loep nemen.
12. Onbeantwoorde brieven
In het afgelopen jaar heeft PBB
een aantal brieven gestuurd over
kwesties als het landbouwverkeer
in het dorp - recreatieve wandelpaden - straatverlichting langs
Swaddepaed en fietspaden, waar
nog niet op gereageerd was. Sommige blijken in procedure-stukken te zijn opgenomen en komen
ter zijner tijd weer ter sprake als
inspraakstuk. Een nog missend
schrijven zal in de gemeentelijke
organisatie opgespoord worden
en alsnog beantwoord.
In de rondvraag werd de kwestie
van de bloembakken in de Kerkstraat aan de orde gesteld. De gemeente zegde toe deze binnenkort
weer te herplaatsen, waarna PBB
voor de plantenvulling zal zorgen.
Als PBB kwamen we met het gevoel uit de vergadering, ter plekke
niet al te veel concreets bereikt te
hebben. De moeilijke financiële
positie van de gemeente speelde
bij de meeste onderwerpen een
vaak funeste rol. Het gesprek
heeft ons wel gesterkt in het plan
om vaker de gemeente te benaderen met zaken die ons ter harte
gaan. Wie aanhoudt - zal vast nog
wel eens wat meer winnen.

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 !
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Kootstra Assurantiën, Advies &
Administraties
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Kerkstraat 6
9285 TB Buitenpost
Tel. 0511-544442
E-mail:
kootstraass@hetnet.nl
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Eerste industrieterrein volgebouwd door Enitor
Zestig jaar na uitgifte is het
eerste bedrijventerrein van
Buitenpost nagenoeg volgebouwd. Over enkele maanden
is de nieuwe bedrijfshal gereed en heeft Enitor voorwaar
een bijzondere positie in
Buitenpost ingenomen. Eens
aan de rand van het dorp, nu
omringd door diverse woonwijken.
Van kettingkast tot strip
Enitor is in 1938 opgericht
in Leeuwarden door Johannes Schootstra, de zoon van
de eigenaar van de Phoenix fietsenfabriek. Johannes wou niet in de fietsenfabriek werken en richtte zelf een fabriek op voor productie van kettingkasten en
jasbeschermers. Zaken gingen goed en na de oorlog werd in 1948 het pand in
Leeuwarden te klein en moest er gezocht worden naar een geschikte lokatie.
Waarschijnlijk is toen voor Buitenpost gekozen, omdat de grond hier toen goedkoop was. In 1956 werd de eerste extruder aangekocht. Dit omdat Johannes een
bepaald stripje voor het vervaardigen van kettingkasten niet meer wilde kopen,
maar zelf wou produceren om efficiënter te kunnen werken.
Van korrel tot eindproduct
Anno 2006 wordt het bedrijf gerund door Han (Johannes) Schootstra, kleinzoon
van Johannes Schootstra. Han werkt reeds 25 jaar voor Enitor en heeft het bedrijf gaandeweg zien groeien. In 1998 is Enitor verkocht en is sindsdien deel van
een groot engels concern, het voordeel hiervan is dat het afzetgebied ontzettend
gegroeid is. Ondanks dit blijft Enitor een zelfstandig opererend bedrijf met een
specialistisch product, de extruder. Dit is niet een eng chemisch proces met allerlei borrelende vaten en chemicaliën. Het enige wat gebeurd is dat kunststofkorrels warm worden gemaakt en deze stroop wordt door een matrijs geperst.
Hierna wordt het snel afgekoeld zodat de vorm behouden blijft. Dit klinkt heel
eenvoudig, maar er zijn slechts 9 bedrijven die deel uitmaken van het engelse
concern die dit productieproces machtig zijn.
Tot alle hoeken van de aarde
De kunststof producten worden dan ook over de hele wereld verkocht. Zoals
China, Zuid-Afrika, Amerika, Canada en Oostblok landen. Verreweg de meeste
kunststoffen vinden hun weg naar de omringende landen. Dit is een logisch gevolg
van de goede keuze van mijn voorvaders, zegt Han Schootstra. Daarnaast hebben
wij een fantastisch team, waar geen Pools of Duits bedrijf tegenop kan. Ook al is
het terrein bijna volgebouwd de rek is er bij Enitor nog niet uit.

Vlechten in de Irenestraat - ‘de Frissel’ verhuist
Een oud Fries woord voor vlecht, je weet wel, die staartjes van de meisjes
van vroeger, is ‘Frissel’. Het woord Frissel kwam voor in verhaaltjes die beppe
vaak vertelde. Dat was de reden waarom Elly Kramer, ‘Frissel’ indertijd als
naam voor haar kapsalon aan de Voorstraat gebruikte.

Kapsalon ‘de Frissel’ verhuisde begin januari naar de Irenestraat. Op nummer 32 in de Irenestraat staat een monumentaal pand, dat eens dienst deed
als kerk en sinds ongeveer vijf jaar al de thuisbasis is van Reinold en Diete
Paauw met hun 2 kinderen. Diete werkte ruim 11 jaar in de kapsalon aan de
Voorstraat, waar haar ‘mem’ al 20 jaar de scepter zwaaide. In 2004 stopte
‘mem’ en Diete zette voor eigen rekening de zaak voort. Om een aantal redenen was zij echter al jaren bezig om de kapsalon onder te brengen in haar
ruime woning aan de Irenestraat en nadat zij positieve informatie en medewerking kreeg van de gemeente konden op 10 januari dit jaar eindelijk de
deuren van het nieuwe onderkomen worden geopend. Een positieve verandering ten opzichte van de huisvesting aan de Voorstraat is wel de bereikbaarheid. Parkeren kan gemakkelijk voor de deur en er is veel minder verkeer. Belangrijk voor Diete was dat het bedrijf nu echt van haar zelf is, met alles erop
en eraan (het pand aan de Voorstraat werd gehuurd!).
Bedrijf aan huis biedt natuurlijk vele voordelen, met als belangrijkste de
zorg voor de kinderen. De openingstijden zijn dinsdag, donderdag, vrijdag en
vrijdagavond en uitsluitend op afspraak, hoewel Diete vertelde wel degelijk
flexibel te zijn voor haar vaste klanten. Samen met haar hulp, Annerieke uit
Zwaagwesteinde werkt al drie jaar met haar samen, gaat Diete een positieve
toekomst tegemoet in haar heel gezellig ingerichte “kapsalon aan huis”.
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Mevrouw Gort vertelt over haar leven
Mevrouw Gort woont vanaf
1973 in Buitenpost. Haar
man, die begin 1996 overleed, was leraar wiskunde
aan het Lauwers-College.
Mevrouw Gort heeft negen
kinderen opgevoed. Ze is nu
87 jaar.
Ze vertelt: ‘Mijn vader ging in
1916 naar Indonesië. Hij wilde
daar als onderwijzer voor de
Gereformeerde zending werken.
Hij werd hoofd van een school in
Midden Java aan de zuidkant.
Ik ben daar geboren en toen
we in 1929 terugkeerden naar
Nederland, was ik elf jaar. Vanaf
toen groeide ik op in Zeist en
Utrecht.
Kind in Indonesië
Toen ik een kind was in Indonesië waren de mensen daar
arm. Daar heb ik nog duidelijk
een beeld van. Ik ging naar de
zendingsschool waar mijn vader
hoofd was. In de eerste klassen
kregen de kinderen les in het
Javaans en Maleis, daarnaast
leerden ze ook Nederlands.
Vanaf de vierde werden de lessen in het Nederlands gegeven
en waren er aparte lessen in
Javaans en Maleis. Het was
een zeven-jarige school en de
kinderen die eraf kwamen, konden een ambtelijke baan krijgen

– dat was de boom waar rode
mieren in zaten, die prikten.
Mijn moeder telde de klappers
die op de grond vielen, om zo
te voorkomen dat ze stiekem
meegenomen werden. Want dat
gebeurde. Ze werden verstopt
onder de afgepelde vezels. Er
golden daar andere wetten dan
bij ons. Daar was je een slimme
jongen als je iets wist te pikken,
gewoon een geweldig iemand.
Ik kan nog steeds goed begrijpen dat mensen uit een andere
cultuur zich hier soms vreemd
voelen – zij kennen onze eerlijkheid niet, onze normen zijn vaak
anders dan die van hen.

Terug naar Nederland
Toen ik in Nederland, in Zeist,
naar school moest op mijn
11e, was ik in alle vakken voor,
behalve in aardrijkskunde en
geschiedenis. Later ging ik naar
de Kweekschool in Utrecht, lekker op de fiets. Maar toen ik de
opleiding gedaan had, was het
malaise; het enige wat je kon
doen was achter in de klas zitten
en toekijken als kwekeling met
akte. Daar verdiende je natuurlijk niets mee. Het werd oorlog
en veel mannen moesten onder
de wapens. Zo kreeg ik een baan
in Driebergen. Daar heb ik mijn
man leren kennen.

In 1951 moesten we terug. We
kwamen weer in Dokkum terecht, nog wel in hetzelfde huis,
maar dan intussen met closet.
In 1973 gingen we in Buitenpost
wonen, mijn man werd toen leraar aan het Lauwerscollege.’
Heeft u een Javaanse bodem in
uw ziel?
‘Dat kan ik niet zo goed beredeneren. Ik neem de dingen
zoals ze zijn en dan zie ik wel
hoe ik het best kan reageren.
Die bodem is niet bewust. Ik
voel me onafhankelijk. Ik neem
mijn eigen beslissingen. Ik was
presidente van de Vrouwen
Vereniging en de Vrouwenbond
– dan moet je met veel mensen
omgaan. Ik kan goed afstand
nemen en mijn zelfstandigheid
bewaren. Ik heb vanaf 1975
altijd brieven voor Amnesty geschreven, voor mensen van wie
ik dacht dat ze voor een eerlijke
zaak opkwamen en daarvoor
opgepakt werden. Ik schrijf met
evenveel liefde voor gekleurde
als voor blanke mensen. Ik denk
ook in mijn gebed aan hen. Die
brieven liet ik altijd mee ondertekenen door de vrouwen,
van de Vereniging, als zij dat
wilden. Dat kan nu niet meer.
Naast Amnesty ben ik jarenlang
actief geweest in het Vrouwenzendings Thuisfront. We hadden

“...zolang ik hier ben, heeft dat een bedoeling...”
– niet te hoog natuurlijk. Ik had
vriendinnetjes, die bij mij thuis
kwamen. Ze wilden met mijn
poppen spelen, ik wilde winkeltje spelen. Ik heb daar geleerd
om niet te discrimineren. Ik heb
mijn leven lang anders tegen
gekleurde mensen aangekeken,
dan sommige mensen hier. We
woonden in een groot huis en we
hadden jongens van dorpshoofden in de kost, soms wel 6 of
7. Daar voetbalde ik mee in de
tuin. Er stonden veel bomen in
onze tuin, wel 20 klapperbomen
en ook bliemblieng-bomen, waar
zurige vruchten aan groeiden die
de mensen door de rodjak deden. Vaak zwierf ik alleen door
die grote tuin, klom in bomen,
en voelde me vrij.
Ik zie mijn moeder nog op de
veranda voor ons huis zitten als
de klappers rijp waren. Kokosnoten zijn enorm groot en zwaar
en als ze naar beneden vallen is
dat heel gevaarlijk. De mensen
uit de kampong plukten ze voor
ons en betaalden ervoor als ze
ze meenamen. Er was één boom
waar ze niet in wilden klimmen

We trouwden en dat betekende
dat ik moest stoppen met werken – dat ging in die tijd zo. Ik
vond het verschrikkelijk jammer,
ik had zo graag door willen werken en het gevoel krijgen dat
ik het werk goed aan kon. Ik
moest me schikken. Ik heb me
vaak moeten schikken, daar heb
ik van geleerd te kijken naar wat
wèl mogelijk is. Na de oorlog
verhuisden we naar Dokkum.
Mijn man werd daar leraar aan
de MULO. Als Indonesië open
kwam voor Nederlandse werknemers, zouden we daar naartoe teruggaan. En dat gebeurde
– na anderhalf jaar kreeg mijn
man een baan bij de regering,
hij werd leraar aan de HBS. Pas
toen hij daar een huis gevonden
had, mocht ik volgen. Met vier
kinderen, waarvan één baby,
ging ik op weg naar Djakarta..
Het werd een reis met onderbrekingen – we moesten verschillende nachten in hotels slapen
in vreemde steden, dat kon toen
niet anders. De kinderen werden
steeds vervelender….

(advertentie)

contact met de vrouwen van
zendingswerkers, we brachten
blaadjes rond en we gingen naar
zendingsvergaderingen. Dat is
nu weggevallen’.
Waar haalt u uw levensvreugde
vandaan?
‘Dat heeft te maken met mijn
geloof. Ik kan dat het beste
duidelijk maken met een beeld.
Ik ben op weg en op mijn weg
groeien bloemetjes tussen de
stenen. Er gebeuren altijd geweldige dingen: buurvrouwen
die naar mij komen kijken, kinderen die mij bellen, een mooi
boek, mooie muziek, soms ruikt
het zo lekker buiten. Iedere dag
brengt wel iets leuks, maar je
moet kijken, anders zie je het
niet. Kijk naar je omgeving, niet
alleen maar naar jezelf. Ik kan
niet meer fietsen en lopen wil
ook niet meer zo goed, maar ik
heb toch een rollator? Ik heb een
pijnbestrijding gehad – nu gaat
het beter en daar ben ik heel blij
mee – ik kan nu ook weer een
blokje om. Op het ogenblik geniet ik van iedere dag. De kinderen zijn altijd even lief voor mij.’
Wat hebt u geleerd van het
leven?
‘Je leert van je kinderen. Ik heb
geleerd: dàt kan ik nu wèl zeggen, dàt nièt – mond dicht. Zij
moeten de gelegenheid hebben
om zelf te leren. Dat is vaak lastig geweest. Ik dacht: laat het.
Zij moeten de oplossing vinden
in hun leven. Ik heb ze meegegeven wat ik kon; mijn taak is
daar afgelopen. Als ik iets weggeef, is het van me af. Ze moeten zelf bekijken wat ze ermee
doen. Ik moet ze loslaten. Eén
van mijn zoons ging op kamers
wonen. Het werd er een geweldige troep. Ik dacht: dit moet ik
opruimen, maar ik heb het niet
gedaan. Later was hij getrouwd:
witte vloerbedekking in de keu-

ken, alles keurig, schoenen uittrekken – ik zei niets. Ik heb ook
van mijn kinderen geleerd niet
bang te zijn voor nieuwe dingen. Zij ontdekken steeds iets
nieuws. Als ik bij ze kom, zeg ik:
hé, dat lijkt me wel leuk! Ik leer
van hen wat voor problemen er
zijn in de wereld. Zo wordt mijn
leven niet saai.
Er komen ook verdrietige dingen
binnen – verdriet van anderen.
Ik kan een luisterend oor geven,
meer niet. Ik kijk graag naar
het journaal op de tv en naar
documentaires en natuurfilms.
Maar van geweld en seks op de
tv word ik misselijk. Het is mijn
verantwoordelijkheid hem uit
te zetten. Als er niemand kijkt,
moeten ze er wel mee stoppen.
Mijn domme verstand denkt zo.
Ook hierin ervaar ik Gods steun:
God heeft de regie van de wereld, wat er ook gebeurt. Hij is
de Schepper van alles, ik ben

maar een klein stipje, maar Hij
heeft mij lief. En dat is een groot
wonder. Als je dat niet ziet, dan
is dat jammer. Je kunt je zorgen
voor God neerleggen, zoals Hizkia in het Oude Testament dat
deed op het altaar. Wij kunnen
alleen maar ons God voorstellen als een persoon, maar God
is macht. Hij staat boven alle
machten op aarde. Dat geeft
rust. Ik heb een of andere opdracht hier op aarde. Zolang ik
hier ben, heeft dat een bedoeling, al is het alleen maar om
een lichtje te zijn. Samen zingen
we een heel oud zondagsschoolversje:
Jezus zegt dat Hij hier van ons
verwacht
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot Zijn
ere schijn:
jij in jouw klein hoekje en ik in
het mijn.

(advertentie)

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !
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Let op de kopijinleverdatum:
vrijdag 20 februari.
Het blad verschijnt
in week 9.
Houdt u daar ook
rekening mee?
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Zeer ruime keus

Valentijnskaarten!
* uw adres voor al uw reparaties
* leenfietsen beschikbaar
* off. batavus, gazelle en
altra dealer
* gebruikte fietsen
* onderdelen / accessoires
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Geschiedenis en toekomst
van de Twijzeler Mieden
Het zal velen niet ontgaan zijn,
dat er sinds de zomervakantie
in de Twijzelermieden met
veel materieel grote hoeveelheden grond zijn verzet. Hier
en daar werden wenkbrauwen
gefronst en vroeg men zich af
wat daar gaande was. Wat gebeurt er met dit fantastische
weidevogelgebied?
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam de rijksoverheid
steeds meer tot het besef dat
door oprukkende bebouwing,
intensieve landbouw en versnippering steeds meer natuur verloren dreigde te gaan. Men vond
dat er in Nederland een netwerk
van gebieden moest komen waar
de natuur voorrang heeft. Dit
netwerk kreeg in 1990 op papier
de officiële status van Ecologische Hoofd Structuur, kortweg
de EHS genoemd. De EHS wordt
gevormd door bestaande natuurgebieden en de daartussen te
creëren robuuste verbindingen.
Omdat hiervoor relatief veel bestaand agrarisch gebied moest
worden opgeofferd, besefte men
indertijd goed dat de EHS niet
van de ene dag op de andere
gerealiseerd kon worden. Wel is
vastgesteld dat de EHS in 2018
klaar moet zijn. In 1995 zijn door
het Rijk in het Structuurschema
Groene Ruimte de contouren van
de EHS vastgelegd. Vervolgens
heeft de provincie de meer gedetailleerde grenzen bepaald en dit
in de streekplannen verankerd.
Zo zijn ook miedgebieden in
onze omgeving als ‘EHS-natuur’
aangewezen. In het kader van
dit artikeltje beperk ik me tot
de inrichting van de tot nu toe
verworven gronden in de Twijzelermieden.
Zoals bekend zijn onze streken
vele millennia geleden met grote
tussenpozen door langdurige
ijstijden geteisterd. Leem- en
zandlagen met keien vanuit het
hoge noorden werden in grote
hoeveelheden en dikten afgezet. Onder de vaak aanwezige
honderden meters dikke ijskap
zorgden smeltwaterstromen ervoor dat in de eerder afgezette
ondergrond betrekkelijk diepe
beek- en stroomdalen werden

uitgesleten. Zo werd al tijdens
de ijstijdentijd voor het latere
Lauwersdal en het beekdal van
de Oude Ried het hedendaagse
verloop in het landschap gegrift.
Toen vele duizenden jaren geleden de laatste ijstijd voorbij was,
werd het klimaat betrekkelijk snel
milder. Daardoor kwam al gauw
in de dalen met het toenemen
van de plantengroei de vorming
van veen op gang. Zo ontstond
er een meters dik veenpakket.
Dit veenpakket beperkte zich
echter niet alleen tot de beekdalen, de latere Mieden, maar het
breidde zich ook tot behoorlijke
dikten uit over de hogere zandgronden(1). In het beekdal dat
we nu de Twijzelermieden noemen werd het overtollige water
afgevoerd via een veenbeek die
liep via het tracé van de huidige
Alde Dyk en het Nonnepaed.
Deze veenbeek loosde zijn water,
via het tracé van de nu nog in het
landschap aanwezige Oude Ried,
in de Lauwers.
Het was in de middeleeuwen
dat de mensen in het veengebied bij de benedenloop van
de Lauwers (ter plaatse van de
huidige Kolken en het aangrenzende Lauwersmeergebied) op
een voor die tijd grote schaal,
met zoutwinning uit veen (moernering) begon(2). Zo ontstonden
daar grote diepe gaten in het
veenpakket, waar de in die tijd
steeds onstuimiger wordende
zee makkelijk vat op kon krijgen. Het kon dan bijna niet
uitblijven dat waarschijnlijk tijdens de St Julianavloed in 1164
grote delen van het veenpakket
wegspoelden. Met ongekende
kracht stroomde het zeewater
het Lauwersdal met de daarop
uitkomende zijtakken binnen. Er
ontstond een binnenzee, de Lauwerszee, welke voor wat betreft
het Friese deel tot ongeveer het
huidige Surhuisterveen reikte.
Ook de Twijzelermieden bleven
niet onberoerd. Het zeewater
drong de hier aanwezige veenbeek binnen(3), om dit getij na
getij vele jaren lang te herhalen.
De veenbeek was veranderd in
een getijdenslenk, de Oude Ried.

In deze getijdenslenk zette zich
na verloop van tijd een dikke
laag slib af en er vormden zich
oeverwallen. Ook de lagere delen
van het veen werden bedekt met
een in dikte variërende kleilaag.
Nadat in de dertiende eeuw de
monniken van het Gerkesklooster de Oude Ried bij Sarabos
hadden afgedamd, was het leed
nog niet geleden. In 1285 en
1287 braken de nieuw opgeworpen dijken tijdens hevige stormvloeden weer door en kon de zee
wederom bezit nemen van het
land. Wanneer de invloed van
de zee op de Twijzelermieden
definitief verleden tijd was, is
niet precies vast te stellen. Wel
mag aangenomen worden dat de
zee na het einde van de 13e eeuw
geen invloed meer heeft gehad
op de Twijzelermieden. Hierdoor
werd het mogelijk om in de Mieden tot een betere drooglegging
te komen. Als gevolg daarvan
klonk het veen in, waardoor het
maaiveld lager kwam te liggen.
Het dichtgeslibde deel van de
Oude Ried met zijn oeverwallen
bestond echter vrijwel geheel uit
klei. Daar deze klei niet aan klink
onderhevig is, bleef de hoogte
ervan ongewijzigd. Daardoor stak
het na verloop van eeuwen als
een dijk boven het wegzakkende
veenlandschap uit. We vinden dit
nu als de Alde Dyk in het landschap terug. Het zal aan het eind
van de 18e eeuw geweest zijn dat
de mensen op kleine schaal in de
Mieden begonnen met turfwinning. Op het kaartfragment uit
omstreeks 1822 zien we dat er
zich in die tijd ter weerszijden
van de Alde Dyk zeer veel kleine
petgaten bevinden. Het petgatenareaal aan de oostzijde is later
bedolven onder een zanddepot.
Dit zand was afkomstig uit het
Knilisdjip(4). In de twintigste
eeuw werd de waterhuishouding
steeds verder geperfectioneerd.
Het peil werd beheersbaar gemaakt tot een niveau van 65
cm beneden het Fries Zomerpeil
(120 cm minus NAP).
De Mieden worden aan drie
zijden begrensd door hoge
zandgronden. De neerslag op
die zandgronden wordt deels

De zandsloot vanaf de Miedwei gezien in de richting van Buitenpost. Rechts zien we het toekomstige
‘reservaat’. Op de linker kade zal voor het begin van de komende zomer een voetpad gerealiseerd
worden. Hierdoor wordt het mogelijkheid om langs het reservaat een wandeling te maken van
Twijzel naar Buitenpost. Helaas zal dit pad ter hoogte van boomkwekerij Bosgra op de drukke
Provinciale weg uitkomen. Het is echter heel goed mogelijk om aan het eind, langs de achterkant
van het reservaat, een verbinding te maken met de Alde Dyk (nabij het bruggetje over de
Buitenpostervaart). Helaas is Staatsbosbeheer vooralsnog niet bereid dit toe te staan in verband met
hun ervaringen met loslopende honden en hun eigenaars. Jammer!

(tekst, foto’s en voorkantkaart: Rintsje Bouma)

via bovengrondse afwateringen afgevoerd, maar een groot
deel ervan zakt in de bodem en
stroomt ondergronds naar de
lagere delen zoals de Mieden.
Hier komt het als kwelwater
weer aan het oppervlak. Dit
kwelwater is mineraalrijk en bevat ondermeer betrekkelijk veel
ijzeroxide. Dit verklaart het feit
dat de slootbodems vaak bedekt
zijn met een roestbruin laagje.
Door het kwelwater zijn er zeer
geschikte omstandigheden voor
de vegetatie van schrale blauwgraslanden. Dat de kwaliteit van
het kwelwater in de Mieden van
goede kwaliteit is wordt verraden door de aanwezigheid van
kenmerkende
plantensoorten
zoals grote boterbloem, holpijp
en waterviolier. Kortom, door
het kwelwater, hebben de Mieden een zeer hoge potentie voor
een positieve ontwikkeling van
de natuur. Door de aard, ligging
en het historisch gebruik vormen
de mieden een open gebied, aan
drie zijden omsloten door boomrijke zandgronden. Het is de
bedoeling dat dit open karakter
zoveel mogelijk behouden blijft.
Uitzondering hierop vormt het
huidige aan de westzijde van
de Miedwei gelegen reservaat
van Staatsbosbeheer (SBB).
Hier staat broekbosontwikkeling
rondom schraal graslandpercelen
centraal.
De open mieden vormen een
optimaal areaal voor een levensvatbare
weidevogelpopulatie.
Kwetsbare soorten als de grutto
en watersnip vinden hier optimale leef- en broedomstandigheden.
Vanuit de landinrichtingscommissie Twijzel-Buitenpost hebben we
SBB er met klem op gewezen
dat het voor de streek erg belangrijk is dat er een doelgericht
weidevogelbeheer komt. SBB
onderschrijft dit. Dit betekent dat
jaarlijks gemaaid moet worden.
Eventuele verruiging zal funest
zijn voor een gezonde weidevogelpopulatie. Wellicht zijn er
delen welke in samenwerking
met boeren door middel van vee
begraasd kunnen worden. Vooral
de aaisikers onder ons weten uit
ervaring dat vooral vaste organische bemesting zeer bevorderlijk
is voor de ontwikkeling van een
gezonde
weidevogelpopulatie.
Op de geschikte “weidevogelpercelen” zal hieraan dan ook
extra aandacht besteed moeten
worden. SBB heeft hiermee in
het gebied ‘De Pine’ bij Heeg
veel goede ervaring opgedaan.
Als het weidevogelbeheer op
een goede wijze ter hand wordt
genomen, ben ik ervan overtuigd
dat ook de kemphaan weer als
broedvogel in de mieden terug
zal keren. Voorwaarde is wel, dat
de natuurlijke vijanden van de
weidevogels in toom gehouden
moeten worden. In ons kleine
vrijwel geheel in cultuur gebracht
landje zullen namelijk doelgroepkeuzes gemaakt moeten worden.
Anders is men bezig met zoiets
als het telen van muizen in een
kattenbak.
Om een optimale uitgangssituatie te creëren worden betrekkelijk delen van de mieden
ontdaan van de voedselrijke
zode. Het waterpeil zal met 30
cm omhoog worden gebracht.
Het streven is, dat het kwelwater
zoveel mogelijk vastgehouden
zal worden, waarbij slechts het

voedselrijke regenwater zal worden afgevoerd. Hier en daar zal
het maaiveld plasdras komen te
staan. Het zal zijn opgevallen,
dat er ook enige ondiepe poelen
zijn gegraven. Deze vormen een
ideale foerage- en slaapplaats
voor watervogels en steltlopers
zoals de grutto(5).
Tot slot
Met de inrichting van een deel de
Twijzelermieden is de aanzet gegeven tot de inrichting van veel
natuur in de diverse laaggelegen
mieden in ons gebied(6). Ook op
de hogere zandgronden wordt
veel aandacht geschonken aan
de versterking van het karakteristieke landschap. In het kader
van
agrarisch
natuurbeheer
wordt hier veel bereikt. De landinrichtingscommissie heeft samen met de gemeente zorg gedragen voor de aanleg van vele
kilometers fiets- en wandelpaden. Landschapselementen zoals
poelen en dobben(7) zijn in oude
glorie hersteld. ‘Fogelsanghstate’
is in ons dorpsgebied uitgebreid
met een aangrenzend vrij toegankelijk bos van ongeveer 25
hectare. Omdat onze streek is
aangewezen als Nationaal Landschap, zullen in de toekomst de
geldstromen voor ontwikkeling
van natuur een landschap in grotere mate onze kant op komen,
zonder dat dit nadelige neveneffecten zal hebben voor zaken als
woningbouw en (agrarische) bedrijvigheid. Een kans die we naar
mijn mening niet mogen missen.
(1) Door

erosie en waarschijnlijk verbranding in verband met boekweitteelt, is het veen daar echter thans
vrijwel geheel verdwenen. Gedempte
slootprofielen in de onderliggende
leemlaag wijzen op menselijke activiteiten in die richting.
(2) Door de langzaam stijgende
zeespiegel overstroomde het daar
aanwezige veen tijdens de getijden voortdurend met zeewater. Dit
zeewater liet na elk getij een hoeveelheid zout in het veen achter.
Men ontdekte al spoedig, dat door
verbranding van dit in grote brokken
uitgegraven veen, zoutrijke as overbleef. Door filtering kon men dit zout
van de as scheiden. Zo maakte men
in die tijd zeer kostbare handelswaar. Het hoge gezag verbood het,
maar men deed het toch, echter met
alle gevolgen van dien.
(3) De zee drong zeer plotseling met
erg veel geweld tijdens een late nazomer de mieden binnen. Dit blijkt
uit het feit dat op de scheiding tussen de klei en het veen ‘vers’ geconserveerd platgeslagen liesgras wordt
gevonden in een staat zoals die aan
het eind van een groeiseizoen is.
(4) Tijdens de oorlog hebben de
Duitsers grote hoeveelheden van dit
zand gebruikt voor de aanleg van het
vliegveld bij Leeuwarden.
(5) Nu al blijken de enige jaren geleden aangelegde waterpartijen in een
grote behoefte te voorzien. Naast
een grote diversiteit aan andere
soorten baltsten, paarden en sliepen
hier de afgelopen jaren vele honderden grutto’s.
(6) SBB wil de streek zoveel mogelijk
mee laten praten over de inrichting.
Daarom is het project ‘Cultuurhistorie, Mens en Natuur’ in het leven geroepen. Ieder kan hieraan meedoen.
Graag verwijs ik dan ook naar de
website www.miedenproject.nl
(7) Sinds de zestigerjaren van de
vorige eeuw noemen we dit op z’n
Eskimo’s: ‘Pingo’s’.

De opruiming is
in volle gang!

25% tot 50% korting
jassen-schoenen skibroeken - badkleding

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

waardebepaling
GRATIS

Ja, ik wens een GRATIS
waardebepaling van
mijn woning...

Dhr/ Mevr
Adres
Postcode
Woonplaats
Telnr.

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

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

E-mail

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.
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Gerriet Postma - kunstschilder - uit Twijzelerheide
even in Buitenpost - ‘De heidepyk efkes thús’
Jannie Jensma bezocht hem in Groningen
In de maanden januri en februari en tot 12 maart
hangt er werk van Gerriet Postma in het gemeentehuis. Zijn tentoonstelling is georganiseerd door de
gemeente en het Behouden Huis.
Gerriet Postma, thans de trotse huurder van een
prachtig atelier, annex galerie en woonhuis in Groningen, werd in 1932 geboren in Twijzelerheide,
toen daar nog armoede heerste en de mensen voor
een groot deel van handel en verkoop langs de deur
leefden – vaak waren dat zwervers, woonwagenbewoners en zigeuners, die een kleine en hechte
gemeenschap vormden met elkaar. Zijn moeder,
ongehuwd, wilde liever gehuwd en ongelukkig zijn,
dan ongehuwd en ongelukkig. Ze trouwde, verliet de
gemeenschap en ging in Kollum wonen. Gerriet kon
niet met zijn stiefvader opschieten. Op jeugdige leeftijd verliet hij het huis en vertrok naar Leeuwarden.
Daar zocht hij de nabijheid van bekende schilders uit
die tijd, zoals Elzinga, Popma, Stroosma en Gerrit
Benner, met wie hij dikwijls zat te schilderen aan het
Wad. Zijn teken- en schildertalent werd opgemerkt.
Gerriet schilderde zoveel hij kon, deed allerlei werk
ernaast, maakte reizen naar het buitenland, ging
na verloop van tijd in Tolbert wonen, waar hij een
boerderij kon kopen en waar hij allerlei kunstenaars
uit ‘het westen’ ontving. Enige tijd bracht hij door in
Berlijn, waar hij kennis maakte met bekende kunstenaars, van wie hij veel leerde. Toen hij in contact
kwam met de ambassadeur, had hij het geluk van
zijn leven: deze bood hem een atelier aan! Pas na
zijn 60e brak Gerriet echt door. Hij werd ontdekt
door belangrijke galerieën en exposeert sindsdien in
binnen- en buitenland, schildert in Spanje en Portugal, zelfs is hij enige tijd in Nigerië geweest. Gerriet
Postma: wereldkunstenaar!
Je bent nu bekend als kunstenaar – kun je iets vertellen over wie je bent als persoon?
Ik ben verweven met mijn werk. Ik leef met mijn
schilderkunst. Ik ben alleen maar verf. Zelfs als ik
praat, doe ik eigenlijk net zo als wanneer ik schilder.
Ik heb het hart op de tong, ik ben impulsief. Ik dènk
niet, ik dóe. Wat ik voel, dóe ik. Dat kan natuurlijk
niet altijd. Dat geeft soms botsingen, maar ja, dan is
het al te laat. Sommige mensen kunnen hun emoties
vertalen in woorden. Ik doe dat met verf, zonder
rem. Ik ben nu bekend geworden. Dat is misschien
wel een manier om veel vrienden te krijgen, maar
zodra je uit beeld raakt, zijn ze er niet meer. Ida is
mijn grote vriend, ze is mijn geliefde, vriend, steun
en toeverlaat. Ze houdt het vol, ondanks het feit dat
ik niet gemakkelijk ben.
Eigenlijk kun je dus beter vertellen hoe je schildert?
Ja. Ik ben een ‘kom-maar-op-schilder’. Ik ben iemand
die lef toont. Ik verafschuw de schoonheid, ik wil de
waarheid tonen, in ieder geval geen mooie plaatjes

(of praatjes). Ik
denk nooit: als
ik het zó schilder,
verkoop ik het
misschien
wel.
Ik schilder nooit
om het geld. Er
zitten geen bedenksels in mijn
werk. Schilderen
is voor mij een
avontuur in verf.
Maar de totaliteit
moet wèl kwaliteit uitstralen: de
verf moet goed zijn en er moet een heel mooie lijst
om het schilderij. Ik maak het beste schilderij als het
slecht met me gaat.
Op een nacht had ik problemen. Toen woonde ik
nog op de boerderij. Ik liep op blote voeten naar het
atelier, door de sneeuw. De kwasten stonden in het
ijs, een fles jenever ernaast. Ik begon te schilderen.
Toen ik de volgende dag ging kijken, schrok ik. Ik
zag de waarheid èn de werkelijkheid. De confrontatie beangstigde mij. Ik had al mijn gevoelens laten
gaan.
Was dat het mooiste schilderij dat je ooit gemaakt
hebt?
Nee, maar het was wel de waarheid en die kwam uit
het diepst van mijn ziel. Ik wil de ultieme waarheid
schilderen, het ultieme schilderij maken, maar dat
bestaat niet. Als ik dat ooit kan maken, doe ik de
deur van mijn atelier op slot. Gelukkig is dat nog
nooit gebeurd. Ik moet schilderen, daar ben ik nooit
klaar mee.
Heb je altijd geschilderd?
Altijd, weer of geen weer, geld of geen geld. Ik schilder nu 55 jaar. Toen ik in de BKR (Beeldende Kunst
Regeling) zat, leefde ik zorgeloos. Na mijn 60ste ging
het me voor de wind. Ik exposeer nu overal, in binnen- en buitenland. Nu kan ik mijn werk gemakkelijk
verkopen en er hangt een behoorlijke prijs aan.
Hoe vind je het om in Buitenpost te exposeren?
Als Twijzelerheide niet mijn geboorteplek was, zou ik
hier niet exposeren. Maar altijd als ik op de Friesestraatweg het bord Twijzelerheide zie staan, denk ik:
wat doe ik, sla ik af, of rijd ik door?… Ik romantiseer
de armoede van toen. Ik stel me graag de onverharde wegen voor, de mensen op klompen in groepjes
bij elkaar – donkere mensen, eigenlijk geen echte
Friezen maar vaak Joden, zigeuners, woonwagenbewoners. Met hen voel ik mij verwant. Ik wil het leven
leven zoals het komt, ruig en eerlijk. Ik heb zelf de
titel van de tentoonstelling bedacht: ‘de Heidepyk efkes thús’. Mijn motto is: alles wat je wilt, kun je ook.
Ik ben een harde werker en het feit dat ik mijn werk
nu overal exposeer, ook op internationale beurzen en
galerieën, zie ik als een beloning.

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 1 februari tot en met 28 februari
Activiteiten
11 februari: 9.00 - 15.00 uur; ‘de Fonteinkerk’ - winterfair Christengemeente
12 februari: 15.30 uur; Nederlands Hervormde kerk - Maskelyn presenteert:
Mannenkoor Edoza uit Sneek. Voorverkoop:  6,50 - entree  7,50.
Exposities
Tot en met 12 maart: openingstijden; gemeentehuis; expositie van Gerriet Postma
-‘Een heidepyk efkes thüs’- schilderijen met verschillende technieken
Activiteiten die vallen in de periode van 1 maart tot 31 maart
graag vóór 10 december aan ons doorgeven

Evenementen sporthal ‘De Houtmoune’
De komende maanden zijn er ondermeer de volgende evenementen:
11 februari: van 08.30-14.00 uur, Nevobo (volleybal) jeugdtoernooi;
11 maart: van 08.00-17.00 uur, wedstrijden GV MAAS;
18 maart: van 09.00-11.00 uur, instuif KV Flamingo’s;
1 juli: van 09.00-23.00 uur, uitvoering GV MAAS.
Tevens zijn er elke zaterdag korfbalwedstrijden te zien.

Tiid

!

door Janne Oosterwoud

‘Se is ouwer en wol graach grut wêze. Mar dat duorret noch frééééslik
lang. Se wurdt sjongeres en oefent alle dagen har takomstige berop,
mei de bûslampe as mikrofoan. Har tiid moat noch komme.
Se is fiifentritich en libbet yn in fûl tempo. Dit is hàr tiid, alle dagen
binne te koart. Wurk, oplieding, relaasje, hobby, freonen, gjin tiid om
te sykheljen.
Se is njoggentich en wit net mear fan oere en tiid. As wy âlde foto’s
besjogge suchtet se: ‘Wêr bliuwt de tiid!’ Se hat har tiid hân en libbet,
sa’t men seit, ‘yn in oar syn tiid’.
Dy trije, dêr lavearje ik tuskentroch en ha de tiid oan mysels. Statistysk
besjoen haw ik noch wol in jiermannich tegoede, mar soe ik de
gemiddelde leeftyd wol helje? Ik ha noch de wereld oan plannen, dus
binne de dagen altyd fol. Wy soenen yn desimber noch in midwykje
tegearre nei in eilân. Wy hienen it net oan tiid.

Trommelen, zingen en dansen in Senegal

Galm-project Kollumerland /
Achtkarspelen voor 55+ers
De gemeenten Kollumerland c.a. en Achtkarspelen bieden niet-actieve inwoners in de
leeftijd van 55-65 jaar de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan een sportstimuleringsproject (GALM) voor senioren. Het project richt zich onder
andere op de inwoners uit Buitenpost.
Dit sportstimuleringsproject zal in februari 2006 van start gaan. De
uitvoering is in handen van beide gemeenten in samenwerking met
breedtesportproject “Geef me de 5” en Sport Fryslân.
Eind januari wordt u per brief gevraagd een enquête in te vullen. Begin februari zullen deze enquêtes persoonlijk bij u worden
opgehaald door dames en heren van de ouderengymnastiek, het
koersbal en het volksdansen. De hierop volgende fitheidstest zal
plaatsvinden op 23 februari 2006 in sporthal “De Houtmoune” te
Buitenpost.
Houdt u voor meer informatie de gemeentepagina in de gaten.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de heer M. Pander (gemeente Kollumerland,
projectleider), tel. 0511 458932 of A.H.Alberda (gemeente Achtkarspelen, afdeling Samenleving/Sport) tel. 0511-548164.

De in Groningen wonende percussionist en medeoprichter van Sunu Dunya, Khadim Mbaye, is
met zijn leerlingen afgelopen weken op reis gegaan naar zijn geboorte land; Senegal. De leerlingen kregen daar de kans om met eigen ogen
te zien waar hun leraar vandaan komt, welke
tradities en gewoontes er zijn en natuurlijk
hoe er getrommeld wordt. Een onvergetelijke
ervaring...
Op 1e kerstdag was het dan eindelijk zover; bepakt
met klamboes, antimalaria medicijnen en luchtige
kleren vertrok een groep djembé leerlingen van
Khadim Mbaye naar Senegal om daar in het land
van herkomst workshops djembé en dans te volgen.
Na een lange vliegreis kwam de groep midden in de
nacht aan in Dakar, in de drukte, de chaos en de
hitte! Er volgde een korte reis met een echte Afrikaanse bus (bagage op het dak!) voor ze aankwamen in hun tijdelijke verblijf aan de kust. Voor bijna
iedereen was dit hun eerste kennismaking met Afrika
en hoe... Nadat de krekels uit bed waren gejaagd,
de spinnen naar buiten gegooid waren en er water
gehaald was om te douchen kon iedereen uitgeput
het bed in duiken.
Na eerst een dagen geacclimatiseerd te hebben,
begonnen de lessen die werden gegeven door
Khadim en door vrienden uit Khadim’s Senegalese
groep ‘Yankadi’ In het ochtend zonnetje trommelen,
daarna afkoelen in zee terwijl er een heerlijke Afrikaanse maaltijd werd voorbereid. Na deze te hebben
genuttigd volgde er in de avondzon de dansles. Voor
de meesten was dat een hele nieuwe en erg zware

ervaring! Een flink uur fitnessen is er niets bij! Naast
de lessen was er nog ruim de tijd om kennis te maken met de familie van Khadim, met de cultuur en
was er tijd om uitstapjes te maken bijvoorbeeld naar
het slaveneiland Gore en naar de grote moskee in
Touba. Alles bij elkaar was het een hele bijzondere
ervaring die voorbij vloog en waar nog uren over
verteld kan worden.
En al is het dan niet in Senegal, ook u kunt kennis maken met een stukje Afrika, veel dichter bij!
Khadim geeft op woensdag 14 en donderdag 15
februari gratis open lessen djembé in ‘de Schakel’
in Buitenpost, voor iedereen die de sfeer ook eens
wil proeven! De bestaande lesgroepen beginnen dan
ook weer. Voor informatie en eventuele opgave kunt
u bellen met Sunu Dunya: 06 28726008, kijk ook op
www.sunudunya.nl
(tekst en foto: Frederique Sheridan)

Fietsplus opent deuren in Kerkstraat
Nog maar net 7 maanden actief als ondernemer in Buitenpost en gelijk volgt er
een verhuizing. Klaas Bos afkomstig uit Lemmer en tot voor kort eigenaar van
Profile Buitenpost aan de Christinastraat, is verhuisd naar de Kerkstraat. Daarnaast heeft hij zich aangesloten bij een andere keten van rijwielspeciaalzaken,
Fietsplus.
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Grote verbouwing
Maandag 2 januari, was het dan eindelijk zover. Na maanden van voorbereiding en een intensieve verbouwing konden de deuren worden geopend aan de
Kerkstraat. Dit in wat voorheen 2 panden waren, de Kerkstraat 48 en 50. Beide
panden zijn nu omgetoverd tot één winkel waar alles op het gebied van fietsen te vinden is. De voorkant van de winkel heeft een totaal andere uitstraling
gekregen dan voorheen. Door de grote ramen hebben de klanten een goede
indruk van wat ze binnen kunnen verwachten. Een van de grote veranderingen
in dit pand is, dat de werkplaats aan de achterkant is gesitueerd. Dit is uniek
en nog niet alle klanten weten dat ze met hun reparaties ook van achteren de
werkplaats in kunnen. Dit is voor onze klanten ideaal, de meeste willen graag
hun auto voor de winkel parkeren, bij ons kan dat dus ook aan de achterkant.

A-merken
De overgang naar Fietsplus was voor ons een bewuste keuze, zegt Klaas Bos.
Fietsplus levert alleen maar A-merk fietsen als Batavus en Gazelle. Andere
ketens storten zich voornamelijk op de private-label oftewel huismerk fietsen.
Daarin zien wij niet het grote voordeel. Deze huismerken zouden goedkoper
moeten zijn, maar de laatste tijd merken wij dat deze nagenoeg net zo duur zijn
als A-merk fietsen. Wij vinden dan ook dat we onze klanten te kort doen door
hen voornamelijk huismerken aan te bieden. Mijn vaste werknemer is Thys van
der Veen. Thys is al 11 jaar werkzaam in de fietsenbranche en weet als geen
ander de kneepjes van het vak. Samen trekken we dan ook de kar in de verkoop
en de reparatie van fietsen. (foto: redactie)

Rijwielhandel Wiersma wordt Profil Wiersma
Al meer dan driekwart eeuw is de familie Wiersma actief in de rijwielhandel.
Grootvader Marten Wiersma begon in 1930 met de rijwielhandel hier in Buitenpost. Op een gegeven ogenblik werd dit overgedragen aan zijn zoon Dedde
Wiersma. De zaken gingen goed er werden vele fietsen en brommers verkocht.
In 1988 werd het familiebedrijf overgedragen naar Dedde’s oudste zoon Marten
Wiersma, de huidige eigenaar. Sinds begin januari bekent als Profile Wiersma
‘de Fietsspecialist’.

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs
wordt ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn
komt. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) –
inleveren in de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 19 februari.

Specialisatie
De huidige eigenaar Marten Wiersma heeft niet alleen de huidige fietszaak,
maar bezit daarnaast ook een autohandel aan de Marconistraat op het industrieterrein. Dat is ook een van de redenen dat men zocht naar een steun in de
rug. Door de autohandel is Marten niet altijd meer aanwezig in de fietsspeciaalzaak en wordt de rijwielhandel voornamelijk geleid door Eelke van der Meulen.
Die hierbij assistentie krijgt van leerling-monteur Meint Bennie Henstra. Eelke
kon wel een steun in de rug gebruiken. Niet voor zijn kennis en expertise, dat
heeft hij ruimschoots opgebouwd in de negen jaar dat hij reeds bij Wiersma
werkzaam is. Maar voornamelijk op het gebied van acquisitie waren wij niet
sterk gespecialiseerd, zegt Marten. Het grote voordeel van Profile is onder andere de hulp bij reclamecampagnes en het opstellen van folders. Met de komst
van Profile binnen ons bedrijf kunnen we verder werken aan onze naamsbekendheid in het dorp en de regio.

Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van
boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram
verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden.

Profiel
Het grote voordeel is dat we nu een breed pakket aan onze klanten kunnen
aanbieden. Wij verkochten al jaren A-merken als Batavus en Gazelle, maar met
de komst van Profile hebben we het pakket kunnen uitbreiden met een serie
huismerken als Avancer, Altra, Kenosha, Lynx en Univega. Deze private-label
merken zijn goedkoper dan de A-merken, waardoor de klant een ruimere keus
heeft. Wij zagen de laatste tijd dat de klanten op zoek waren naar goedkopere
deugdelijke fietsen, wij denken met Profile daarin de goede weg te zijn ingeslagen. (foto: redactie)

Hoe werkt de puzzel?

AUTO
BALANCEREN
BALK
BANDEN
BRUG
BUIL
MATERIAAL
SNEE

GARAGE
GLAD
KAAL
LEK
LICHTMETAAL
LOOD
RUIG

Oplossing prijspuzzel december

MICHELIN
PAAR
PECH
PLAKKEN
RICHTEN
ROND
DUN

SNOWTRACK
VELG
VELGENREUS
VREDESTEIN
WEGLIGGING
COBRA
MEET

De puzzel in het decembernummer heeft 48 goede correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde PROFILE .
De winnaar is G.R. de Jong, Parcours 19.
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.
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Jubileumjaar Postduivenvereniging
afgesloten als beste Afdeling Friesland 1996
PV ‘de Koerier’ vierde dit jaar zijn
45 jarig bestaan. Dat dit tevens ook
een succesjaar zou worden voor
de vereniging, durfde niemand te
dromen. De vereniging werd voor
het eerst in haar bestaan beste
vereniging van afdeling Friesland
’96 tegen 65 verenigingen. Een
verdienste van alle leden. Daarnaast hadden we binnen de vereniging ook combinatie Tjipke en
Auke Bosma die met hun duiven
kampioen werden van de afdeling. Ook voor 10 leden ging het
jaar niet onopgemerkt voorbij, Zij
werden gehuldigd omdat zij 25 jaar
of langer lid waren van de Koerier.
Zelfs de medeoprichter is nog lid
en was hierbij aanwezig.Twee leden van de Koerier zijn al lid vanaf
het eerste uur. Omdat zij zich in die
jaren zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging
en vanwege hun jarenlange trouw
als lid van de Koerier, zijn ze bij vergadering uitgeroepen tot Ereleden

onvergetelijk jubileumjaar, en kijkt
vol goede moed uit naar het volgende seizoen.

A. van Lune en N. de Haan (eigen foto)

van PV de Koerier. Het gaat om
Nico de Haan, 45 jaar lid en Anne
van Lune, 43 jaar lid. Ze namen
beide een oorkonde in ontvangst.
Als afsluiter hebben we 16 december een fantastische feestavond
gehad waar tevens de kampioenen
van 2005 werden gehuldigd. Ook
het buffet werd door de leden en
hun partners zeer gewaardeerd.
De postduivenvereniging de Koerier, kan zeker terug kijken op een

Kampioenschappen 2005
Generaal - Onaangewezen: 1 Tj. &
A. Bosma: 2. S.D. Wierstra; 3. M&F de
Haan; 4. A.G. Dijkstra; 5. H. Hoekstra;
6. J.D. Bosma - Aangewezen: Tj. &A.
Bosma - As duif oud: Tj. & A Bosma Vitesse - Onaangewezen: 1. M&F de
Haan; 2. Tj&A Bosma; 3. J.D. Bosma
- Duifkampioen: M & F de Haan Supervitesse: onaangewezen: 1. J.
Noordhof; 2. Tj&A Bosma; 3. M&F de
Haan - Duifkampioen: J. Noordhof
Midfond - Onaangewezen: 1 Tj. &
A. Bosma; 2. S.D. Wierstra; 3. A.G.
Dijkstra - Duifkampioen: M&F de
Haan - Fond - Onaangewezen: 1.
S.D. Wierstra; 2. Tj&A Bosma; 3. M&F
de Haan - Duifkampioen: M&F de
Haan - Jonge duiven - Onaangewezen: 1. H. Hoekstra; 2. Tj. & A. Bosma;
3. S.D. Wierstra - Duifkampioenen: 1.
J. Noordhof; 2. Tj & A Bosma; 3. J.D.
Bosma - Natour - Onaangewezen:
1. M&F de Haan; 2. Tj&A Bosma; 3.
A.G. Dijkstra - Duifkampioen: M&F
de Haan

Mountainbike Slotpleatsroute 21 januari
Op zaterdag 21 januari zal er in het
kader van het 50 jarig jubileum van
de Nederlandse ToerFiets Unie
(NTFU) een tweesterren veldtoertocht worden georganiseerd
door FTC Buitenpost e.o. Deze
toertocht gaat van start bij de voetbalkantine, Mjumsterwei 14 in Bakkeveen. De tocht is naar keuze 20,
30 of 40 kilometer lang. De starttijd
is tussen 9.00 en 10.00 uur ‘s ochtends. De deelnameprijs is € 4,00
voor de 30 en 40 km route en
€ 3,00 voor de 20 km route. NTFU
en KNWU leden genieten één euro
korting op het startgeld. Kinderen
tot en met 12 jaar betalen onder
begeleiding van een volwassene
€ 0,50.
Friesland is bekend van zijn meren en vlakke vergezichten. Er is
ook nog een ander verrassend
gezicht. Beleef de veldtoertocht in
Bakkeveen en fiets door bossen,
heide en de Bakkeveense duinen.
Door veel deelnemers die nog niet
zo bekend waren met het gebied
wordt de tocht omschreven als “de

mooiste tocht van het Noorden” en
“gezellig druk maar niet massaal”.
Vooraf is er overleg gevoerd met,
is vergunning verleend door en
toestemming verkregen van de
volgende instanties: Staatsbosbeheer, Vereniging voor Natuurmonumenten en It Fryske Gea. Daarom
wordt de deelnemers ook verzocht
zich aan de ‘gedragscode MTB’ te
houden. Een enkele hier genoemd:
fiets alleen daar waar het is toegestaan; respecteer plant en dier; laat
geen afval achter, etc. Informatie
is telefonisch in te winnen onder
nummer 0511-474475 of via email: a.vanmeerlo@chello.nl, of op
de website: www.ftcbuitenpost.nl.
In september 2006 hoopt de NTFU
haar vijftigjarig bestaan te vieren.
Om zoveel mogelijk fietsers in
de gelegenheid te stellen dit jubileum mee te vieren worden er het
komende jaar door het hele land
jubileumtoertochten
gehouden.
Voor het herfst- en winterseizoen
wordt begonnen met een serie van
zeventien Mountainbike-tochten,

die worden georganiseerd door
bij de NTFU aangesloten toerfietsverenigingen. In het voorjaar en de
zomer wordt er een tweede serie
van zeventien toerfietstochten
gehouden maar dan over de weg.
Omdat alle tochten voor iedereen
toegankelijk zijn, is er geen wedstrijdkarakter.
De doelstelling is om iedereen die
graag fietst in de gelegenheid te
stellen te genieten van georganiseerde tochten door de mooiste
plekjes van ons land. Het ligt echter voor de hand dat de speciale
MTB tochten niet met een gewone
fiets kunnen worden verreden. Om
het feestelijke karakter van deze
tochten nog wat te verhogen is er
gedurende het hele jaar een aantal
prijsvragen waarbij prijzen zijn te
winnen. Ook kan iedere deelnemer
via een spaarkaartsysteem tegen
een lage prijs een jubileumwielershirt kopen. De NTFU is bij de start
en finish aanwezig met een kraam;
medewerkers zullen u daar graag
te woord staan.

Een ‘damschrijver’ neemt afscheid
De damclub Buitenpost, die momenteel resideert
in de foyer van Boelenstate, nam maandag 19
december 2005 afscheid van haar secretaris Jan
Kootstra. Doorgaans nauwelijks de moeite waard
om aandacht aan te besteden, maar in dit geval
maakten wij hierop een uitzondering. Vooral in
een tijd, waarin vrijwilligers slechts mondjesmaat
zijn ‘te strikken’ staan wij stil bij deze speciale
gelegenheid.
De damclub, opgericht in 1987 bestaat uit ruim
30 leden, die wekelijks een onderlinge competitie spelen op de maandagavond. Ook komt de
vereniging met twee teams uit in de landelijke
competitie. Jan Kootstra, geboren in 1935 in Buitenpost en al ruim 70 jaar inwoner van Buitenpost

Voorzitter Frans van Lune (links) overhandigt de bos
bloemen aan de scheidende secretaris (foto: redactie)

(nooit weggeweest!), kwam bij de damclub als
secretaris op 3 oktober 1988. Deze secretaris had
vele malen het voornemen om te stoppen, gaf
dit ook aan en het gevolg was dat hij toch maar
weer aanbleef! Hij heeft dit 17 jaar achter elkaar
weten vol te houden. Toen hij dan ook begin dit
jaar aankondigde nu echt te stoppen namen de
leden dit met de gebruikelijke korrel zout, want
Jan zou wel weer aanblijven. Maar dit keer was
het menens en in september werd zelfs de nieuwe
secretaris gekozen en benoemd in de persoon van
Ype Krootsma.
Ieder jaar vlak voor de Kerst is er een gezellig
samenzijn in de vorm van een zogenaamd gong –
toernooi. Hapjes en drankjes worden geserveerd,
terwijl de dammers onderlinge wedstrijden spelen
in de vorm van een halve competitie. Voorafgaande aan dit toernooi werd de nietsvermoedende Jan
Kootstra door voorzitter Frans van Lune verrast,
toegesproken en bedankt voor zijn jarenlange,
geruisloze, rustige en vertrouwenwekkende manier van werken binnen het bestuur. Ja, Jan had
zijn zaakjes op orde. Met een grote bos bloemen
en een cadeaubon zette de voorzitter zijn woorden kracht bij en onder luid applaus van de leden
nam de nuchtere en bescheiden Jan Kootstra de
mooie woorden en attenties in ontvangst om zich
vervolgens bij zijn bord te plaatsen om aan zijn
eerste wedstrijd te beginnen. Want Jan stopt dan
wel als secretaris, maar blijft wel degelijk zijn
steentjes wegschuiven!

Tuinbeleven
Afgelopen seizoen is ons vrijwilligersbestand behoorlijk gegroeid.
Vooral voor het werk in de tuinen hebben we extra man- en vrouwkracht gekregen, maar ook in het tuincafé en op de receptie is
er versterking gekomen. Graag zouden we de groep rondleiders
nog willen uitbreiden. De rondleidingen worden vooral in de zomermaanden gegeven, maar ook op themadagen en feestdagen.
Naast behoefte aan vrijwilligers voor onze rondleidingen hebben
we nog een speciale vrijwilligers vacature die we onder de aandacht
willen brengen bij de lezers van de Binnenste Buitenpost.

vrijwilligersvacature Rozenverzorger
Heb jij altijd al eeuwenoude Engelese rozen en klimrozen willen
verzorgen dan kan dat bij ‘De Kruidhof’ . Ons Rosarium geeft de tuinen een bijzondere uitstraling en verdient een optimale verzorging.
Heb je interesse in deze afgebakende taak, dan zorgen wij voor een
opleiding waarin je leert rozen te snoeien, te onderhouden en een
bemestingplan te maken. ‘De Kruidhof’ is voor bezoekers geopend
tussen 1 april en 14 oktober en heeft een vrijwilligersbestand van
ongeveer 60 mensen. Op diverse werkplekken, zoals het tuincafé,
receptie en kwekerij zijn ze werkzaam en voeren allerlei taken uit.
Wil je ook vrijwilliger worden of ken je iemand die dat leuk zou vinden, neem dan contact met ons op.Wil je meer over bovenstaande
vacature weten, neem dan contact op met Jan Willem Zwart. Hij is
op maandag, woensdag en donderdag te bereiken op telefoonnummer: 0511-541253.

Hortensiadieven

door Jan Willem Zwart, bedrijfsleider van De Kruidhof
Sinds november 2005 ben ik bedrijfsleider van De Kruidhof. Ik was
altijd al erg betrokken bij en geinteresseerd in deze prachtige botanische tuin. In mijn functie kom ik op een heel andere manier in
aanraking met De Kruidhof, planten en natuur. Nieuwe dingen trekken mijn aandacht. Ik kijk anders naar de wereld om mij heen en
doe nieuwe ervaringen op die soms mijn nieuwsgierigheid dusdanig
wekken dat ik er meer van wil weten. Maandag 9 januari werd ik
door mijn buurvrouw geattendeerd op het feit dat haar Hortensia’s
wreed afgeknip waren. Kijkende naar mijn voortuin zag ik dat ook
mijn Hortensia’s gesnoeid waren zonder dat ik daarvoor opdracht
had gegeven. Later zag ik dat alle zichtbare Hortensia’s in de hele
straat hetzelfde ‘leed’ was aangedaan.
‘Hortensiadieven’ werd er al spoedig geroepen. Hierover hadden mijn buren eerder iets
gehoord. Toen ik vervolgens de politie belde
om melding te maken van deze wrede toetakeling, kreeg ik te horen dat ze de gehele
dag door meldingen krijgt van afgeknipte
takjes van de Hortensia. De politie kon mij
niet goed aangeven wat er met de takjes zou
worden gedaan. De geruchten gaan alom.
De Hortensiastekjes zouden gebruikt worden
als drug, als stimulerend middel of zelfs als
geneesmiddel. Na enig speurwerk ben ik op
de volgende informatie gekomen. Het is inderdaad waar dat in de
plant een aantal stoffen huizen die in theorie gebruikt kunnen worden als roes-verwekker. In de plant zitten stoffen zoals blauwzuur,
saponine, chinazoline en andere. Behalve een licht hallucinogeen
ingrediënt, bevat de plant niet echt stoffen die gebruikers associëren met het bereiken van een hoger bewustzijnsniveau. De
Hortensia die in de vakliteratuur als hallucinogeen wordt genoemd,
is een zogenaamde pluimhortensia. Het blijkt echter dat de meer
algemeen in Nederland aangeplante bolhortensia’s met de bekende
roze, blauwe en witte bloemen gesnoeid worden, en deze variëteit heeft geen psycho-actieve werking. Vreemd is bovendien dat
eventuele werkzame stoffen vooral voorkomen in de bladeren en
de bloemen, terwijl over de knoppen en takjes niets wordt gezegd.
En dus is dit een belangrijke aanwijzing dat de planten slechts
in de wintermaanden slachtoffer worden van vandalen - het sluit
eigenlijk het gebruik als geestverruimend middel uit. Het gehalte
aan werkzame stoffen wisselt ook nog eens per standplaats. De
hoeveelheid zon, bodemsoort, zelfs planten in de directe omgeving
zorgen voor specifieke groeiomstandigheden waardoor er een risico ontstaat voor degene die de plant wil gebruiken als drug. De
juiste hoeveelheid werkzame stof is namelijk niet vast te stellen
waardoor een overdosis of vergiftiging nadrukkelijk op de loer ligt.
Ondertussen is er nog niemand in een ziekenhuis opgenomen met
een potentieel dodelijke blauwzuurvergiftiging. En ook dat is een
aanwijzing dat de plant niet in de gebruikerswereld wordt gerookt,
gegeten of als thee klaargemaakt.
De meest waarschijnlijke theorie is dat op geld beluste kwekers
mensen met geldproblemen inhuren om op stekjesjacht te gaan. En
ja, mogelijk zijn het inderdaad alcohol- of drugsverslaafde mensen
die voor een habbekrats op zoek gaan naar de juiste stekjes. Zij
zijn degenen die maar weinig te verliezen hebben en daardoor de
risico’s durven te lopen. Stel dat er vijf euro per 100 stekjes wordt
betaald door een malafide kweker. Deze krijgt voor een schamel
bedrag een grote hoeveelheid stekjes van allerlei soorten hortensia’s. Hij plant ze in zijn kas en laat ze een jaar ongestoord opgroeien. Na het eerste jaar weet hij welke soort, ondersoort of kleur
ieder stekje vertegenwoordigt. Hij sorteert ze daarna, waarna hij
de tweejarige plantjes zeer winstgevend weet af te zetten bij zijn
vaste afnemers, de tuincentra. Een goedkope en vooralsnog veilige
methode om je kosten laag te houden en de opbrengsten hoog.

Franklinstraat 9
9285 WT Buitenpost
T: 0511 424555
F: 0511 423963
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Doe ook ‘ns gek!
Wordt lid van PBB
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Stichting Sociaal Cultureel Werk ‘It Koartling’
Schoolstraat 31
9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214
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

Wat is: het ‘Tekenen en schilderen’ in It Koartling?
Allereerst zal ik me even voorstellen. Ik ben Corina
Blom, docente beeldende vakken op Schiermonnikoog. In Leeuwarden geef ik een cursus Tekenen en
Schilderen bij It Frysk Skildershûs. Hier in Buitenpost geef ik op de woensdagavond een cursus en op
woensdagmiddag ook aan basisschoolkinderen.
Wat doen we eigenlijk bij Tekenen en Schilderen?
Ik probeer zoveel mogelijk verschillende technieken
aan te bieden. Dat betekent dat we tekenen met
pen en inkt, conté-krijt en pastelkrijt. Schilderen
doen we met acrylverf en aquarelverf. Wanneer er
cursisten zijn die zich alleen willen bezighouden met
aquarel of acryl, dan kan dat natuurlijk ook. Beginners en gevorderden zien gewoon door elkaar. We
werken ook wel naar aanleiding van thema’s. Vorig
jaar hebben we drie thema’s gehad: schilderen oftekenen naar aanleiding van een tekst (bijvoorbeeld
een gedicht, songtekst of iets dergelijks), kleur en
materiaal. Bij dit laatste thema hebben we zand en
papier door de acrylverf gedaan. Hierdoor ontstaan
heel speciale effecten.
Bij de kinderen wil het altijd het liefst ‘het knutselen
voorbij’. We doen dus niet zomaar wat. De kinderen
leren met materiaal werken dat ze nog nooit eerder
gezien hebben, naar aanleiding
van soms volwassen thema’s.
In les één zijn we begonnen
met een pen en inkt tekening.
Na enige oefeningen moesten
de kinderen door allemaal
kleine streepjes te zeen
hun tekening opbouwen. In les
twee en drie hebben we ons
bezig gehouden met aquarel.
Dit was totaal nieuw voor de
kinderen, maar kinderen leren snel en dat aan de goede
resultaten ook wel te zien.
Ze hebben een landschap
gemaakt en veldbloemen. Les
vier e n vijf hebben we besteed
aan acrylverf. Aangezien dit
verf is die niet uit de kleren
gaat moesten de kinderen
schorten voor of oude kleren

aan. Misschien is het voor de volgende keer handiger
van de juf om verf te nemen die wel uit kleren gaat...
Ook hebben de kinderen een zelfportret gemaakt
naar aanleiding van een foto en een schema van de
juf. De resultaten hiervan vond ik echt verbazingwekkend goed. Zo zie je maar dat kinderen soms
de dingen sneller oppikken dan je denkt. De laatste
twee lessen hebben de kinderen een sigarendoosje
beschilderd. Aan de buitenkant initialen van hun
eigen naam of van degene aan wie ze het wilden geven. Aan de binnenkant kwamen dingen die met die
persoon of henzelf te maken hadden (lievelingskleur
of dier, hobby’s. enzovoorts).
Persoonlijk vind ik het heel leuk om met verschillende
leeftijden te werken, ik hoop dan ook dat er volgend
jaar weer voldoende kinderen zijn om op woensdagmiddag de cursus te kunnen geven. Hopelijk kunnen
we op de expositie aan het einde van het seizoen
enkele werkstukken van de kinderen terugzien. Daar
kunnen we ook de weer de resultaten van de volwassen cursisten zien (of ik zelf aanwezig ben is de
vraag, want omstreeks die tijd ben ik uitgerekend...)
Met vriendelijke groet en tot ziens, Corina Blom
(foto: redactie / Harrie Slagter)

- Cursuswerk- WorkshopsMidwinterstuk

donderdag 9 februari - tijd: 19.30-21.30 uur,
kosten:  20,00 (incl.materiaal)

Paasstuk, een nest in ei-vorm

donderdag 23 maart - tijd: 19.30-21.30 uur,
kosten:  18,00 (incl. materiaal)

Paaskrans op voet

donderdag 30 maart - tijd: 19.30-21.30 uur,
kosten:  20,50 (incl. materiaal)
Voor informatie en opgave over
bovenstaande workshops
kunt u terecht bij:
Elly Kramer, telefoon: 543242

Kinderwerk in de maand februari!
We hebben al zo lang niet meer een film
maand gehad, dus leek het ons weer tijd
worden om van de maand februari een
filmmaand te maken!! Leuk toch?!
Binnenkort komt Ice Age 2 uit (‘The
Meltdown’), daarom lijkt het ons grappig
om eerst weer even de eerste film van Ice
Age te laten zien, dan kunnen we misschien
de volgende filmmaand Ice Age deel 2 laten zien!! Dus kom
allemaal, het wordt vast weer reuze gezellig!!!
17 februari
24 februari
voor groep 5 en 6
voor groep 7 en 8
entree: € 0,50
entree: € 0,50
van 19.00 – 20.30 uur
van 19.30 – 21.00 uur

Knutselmiddagen in februari:

Ook met de ‘knutselmiddagen’ gaan we film kijken!!
We weten nog niet welke, maar we zoeken nog even een leuke
grappige film uit voor de kleintjes… Dan komt het wel weer
op de briefjes van school te staan welke…
15 februari
22 februari
voor groep 1 en 2
voor groep 3 en 4
entree: € 0,50
entree: € 0,50
van 14.00 tot 15.30 uur
van 14.00 tot 15.30 uur

Don’t Miss It !!!

10 Maart gaan we weer eens een gezellige tuttige meiden
avond organiseren voor meiden van groep 7 en 8. We hebben
al van alles bedacht. We gaan heerlijk met z’n allen tutten
en je krijg veel tips op het gebied van haar en make-up ‘stylen’. Dus noteer het in je agenda. Het is zomaar 10 maart!
Tot ziens in ’t Koartling!!! - Ylse: 06 55974842

Bûtenposter IJsbrekers

Christengemeente houdt
eerste aktie voor huisvesting

Buitenpost krijgt steunpunt
voor informatie en advies

Het Buitenposter inwonertal groeide
Het dorpsleven trok aan en bloeide
Achtkarspelens regiokern met groot allure
streeft ’t Fean voorbij, voorwaar geen sinecure

D,V. zaterdag 11 februari houdt de Christengemeente
Buitenpost een winterfair. Plaats: de Fonteinkerk,
de Achtkant 48. Tijdstip: van 9.00 tot 15.00 uur. De
opbrengst van deze winterfair is voor de toekomstige
huisvesting van de Christengemeente. Er wordt hard
gewerkt om er een gezellige dag van te maken en wij
hopen velen van u te mogen begroeten. Er zal van alles
te doen zijn voor zowel kinderen als volwassenen. Spelletjes, schminken, eten en drinken, een rommelmarktgedeelte, verkoop van fraaie valentijnscadeautjes, allerlei
zelfgemaakte artikelen, een christelijke boekenstand
(nieuw materiaal), 2e hands boeken en 2e hands kleding. Denkt u ons te kunnen helpen met spullen die u
wel kwijt wilt, dan kunt u bellen met Sjoeke Lolkema, tel.
541909. Wij hebben nog geen grote opslagruimte, dus
meubelen kunnen we niet aannemen.
Bezoek ook onze website voor actueel nieuws over
de winterfair en informatie over onze gemeente:
www.christengemeentebuitenpost.nl
Graag tot ziens op 11 februari!

De openbare bibliotheek in Buitenpost en zorginstelling Noorderbreedte hebben vrijdag 20 januari een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin zij afspreken dat Noorderbreedte
een steunpunt opent in de bibliotheek. Het steunpunt biedt bezoekers informatie en advies over wonen, zorg en welzijn.

Het verre verleden nog steeds actueel
Respect en dank viel Roelof de Boer ten deel
Ontving van Burgervader de draaginsigne gewonden
Militair en vaderlander voelen zich met elkaar verbonden

Iedere vrijdagmiddag zal er een medewerker van Noorderbreedte in de bibliotheek aanwezig zijn om vragen te beantwoorden die te maken hebben met huisvesting, ouder worden,
thuiszorg, aanmelding voor thuiszorg, zorgcentra, enzovoorts.
“Noorderbreedte hecht veel waarde aan juist die persoonlijke
aandacht en begeleiding,” aldus Bert Renkema, manager bij
Noorderbreeedte.
“We hebben gekozen voor de bibliotheek, omdat we een laagdrempelige voorziening willen bieden. Veel mensen, vooral
ouderen, zien door het bos de bomen niet meer. Ze weten niet
meer wat er allemaal mogelijk is op het gebied van zorg en
wonen en hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Onze medewerkers zijn hier goed in thuis en zijn graag bereid hen verder
te helpen.”

Fysiotherapeut sportgezondheidsgoeroe Pol
Vindt voor de opening aan de Ried niets te dol
persoonlijk begeleidde Allert zijn Klaas Huntelaar
voor de kleinschalige aanpak had hij direct zijn woordje klaar

Woordvoerder, lijsttrekker, begenadigd spreker
Jolle Kronenburg formuleert in Spreekbuis de riool opsteker
Verhoging geoormerkt geld met een typische lucht
Gemeenteraad, B&W, politiek: het blijft een klucht.
PEVADKO
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kits-stik
Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

Tandarts Sascha aan de tand gevoeld!
“Op het eerste gezicht is een eerste interview wel spannend en zo. Ik vond
het wel leuk bij de tandarts”, vertelt redactielid Riemer. Na de eerste
vergaderingen besloot de kinderredactie een interview te gaan doen in het
medisch centrum. Gelukkig was tandarts Sascha Perk-Scheerder bereid
ons te woord te staan. Jammer genoeg konden drie leden van de redactie
tijdens het interview niet aanwezig zijn. We maakten even kennis mettandarts Sascha en hoorden dat ze 26 jaar is, oorspronkelijk uit Boxmeer
komt en nog maar enkele maanden in Buitenpost werkt.
Riemer: “Waarom doet u dit werk en komt u uit een tandartsfamilie?”
Sascha: “Ik wilde altijd al iets in de zorg doen en ik vond het leuk om bij
de tandarts te kijken. Vroeger vond ik het leuk om te knutselen, dat heeft
er vast ook mee te maken. In mijn familie zijn niet meer tandartsen.”.
Riemer: “Heeft u broertjes of zusjes?”
Sascha: “Ja een broertje, of broer zoals ik hem noem, omdat hij veel groter
is dan mij”.
Riemer: “Waar heeft u gestudeerd?”
Sascha: “Ik heb in Groningen gestudeerd. Eigenlijk was zou ik eerst wat
anders doen, maar toen ik mijn toekomstige man ontmoette ben ik ook de
tandartsopleiding gaan doen”.
Riemer: “Is de lucht uit de mond van de mensen of het bloed niet vies?”
Sascha: “Nee, mondslijm en bloed vindt ik niet vies. Het gebeurt wel eens
dat een patiënt een grote ontsteking heeft en dat ruikt wel vies. Je raakt
er wel wat aan gewend natuurlijk. Ze heeft trouwens een mondkapje voor,
dat helpt ook. Het is eigenlijk niet bedoeld om besmetting met ziektes
tegen te gaan, al lijkt het wel zo”.

PUZZEL

Wat ons opviel!
Rommel in het dorp
Na de feestweek in augustus, zijn de vlaggetjes
die aan de winkels hangen in de Kerkstraat en
Christinastraat er niet meer afgehaald. De enige
die hiermee bezig is geweest is Sietse van der
Valle. Die heeft bij ons nog een trap en schaar
gevraagd. Wel acht weken lang hingen er nog
restanten van vlaggetjes. De mensen die dit horen op te ruimen hebben dit
niet gedaan.
Ook was er met kerst een avondmarkt op het Nijensteinplein. Nu, liggen
er nog plastic bekertjes! Ook ligt er een grote tegel die gebruikt is in het
perk bij de brievenbussen. Een andere grote tegel is meegesleept het dorp
in. Ook dit vindt ik, moet niet kunnen!
van: Elleke Rinsma

Elleke: “Bent u zelf ook bang voor de tandarts geweest?”
Sascha: “Toen ik vroeger naar de tandarts ging was ik nooit bang, dit komt
denk ik omdat ik nooit wat had. Mijn broertje was wel bang, hij poetste
zijn tanden nooit goed en dan krijg je een slecht gebit”.
Elleke: “Wat doet u als u zelf problemen hebt met een tand of kies?”
Sascha: “Als ik een enkele keer pijn in mijn mond heb, dan ga ik naar
mijn man, en anders ga ik wel naar een collega die ik ken”.
Janneke: “Wat vind u er leuk aan om tandarts te zijn?”
Sascha: “Omdat je dan altijd met mensen bezig bent en kunt helpen”.
Janneke: “Behandel je je broertje ook?”
Sascha: “Ja, en mijn ouders ook, en soms de familie van mijn man”.
Janneke: “Werkt uw man ook als tandarts?”
Sascha: “Ja, hij werkt ook in dit medisch centrum. Ik werk op maandag,
dinsdag en vrijdag en mijn man de dagen er tussenin”.
Janneke: “Hoe lang doet u dit werk al?”
Sascha: “Al bijna 4 jaar.”
Zoe: “Wat doet u als kleine kinderen of grote mensen bang zijn?”
Sascha: “Alles goed uitleggen en soms als het pijnlijk kan worden geef ik
een verdoving. Bij grote mensen doe ik eigenlijk hetzelfde maar volwassenen krijgen wel vaker een verdoving”.
Zoe: “Is er wel eens iemand gillend weggerend of iets raars gebeurd?”
Sascha: “Nee, maar wel eens gewoon weggelopen. Maar die mevrouw kwam
later gelukkig wel weer terug. Als mensen heel bang zijn kunnen ze trouwens in het ziekenhuis naar de ‘angst’-tandarts. Er is wel eens iemand
bijna flauwgevallen, maar dan hebben we een speciale stand in de stoel,
die heet de Strendelenburg-stand en dan komt de patient vanzelf wel bij
omdat het bloed weer naar het hoofd stroomt. Vroeger zaten de patiënten
veel meer rechtop, tegenwoordig liggen ze meer. Dat is gemakkelijker voor
de behandeling”.
Elisabeth: “Waarom hebben jouw handschoenen zo’n raar smaakje?”
Sascha: “Ze worden zo in de fabriek gemaakt. Ik ben er eigenlijk wel blij
om dat ze niet lekker smaken, want anders zouden de patiënten er misschien aan likken of er in bijten”.
Elisabeth: “Gebeurt het wel eens dat een patiënt tijdens de behandeling
een boer liet?
Sascha: “Nee, dat heb ik eigenlijk niet meegemaakt”.
Tandarts Sascha vertelde tijdens de andere vragen nog dat het belangrijkste voor je tanden en kiezen is, dat je twee keer per dag poetst. Wat voor
tandenborstel je dan gebruikt is niet echt belangrijk, als je maar genoeg
tijd voor het poetsen neemt. Een electrische tandenborstel is wel gemakkelijker, maar hoeft niet beslist. Ook het merk tandpasta maakt niet echt
uit, als er maar fluoride in zit. Ze vertelde overigens ook nog eens de
bekende filmster Rutger Hauer behandeld te hebben, toen ze nog in Beetsterzwaag praktijk had. Hij kwam zomaar binnen wandelen en wilde gelijk
geholpen worden omdat hij de volgende dag naar Amerika moest. Tijdens
de behandeling deed het wat pijn en pakte hij Sascha een beetje hard bij
de arm. Dat was niet echt prettig. Maar, besluit ze het interview, ze doet
haar werk verder met heel veel plezier.
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 20 -

door Dirk R. Wildeboer

Een pracht film
2 maart 1928 - Buitenpost - “Woensdagavond heeft te Buitenpost de film “Ben Hur”
gedraaid. Circa 300 menschen waren gekomen om hiervan te genieten. En het moet
gezegd, “Ben Hur” is een pracht film. De moeite waard die te zien”.
Een gratis radio-concert
12 juni 1925 - Engwierum - “De meesten onzer zouden o zoo
gaarne een radio-installatie aanschaffen als... de beurs het maar
toeliet. De bewoners van Engwierum behoeven daar niet op te
wachten. Ze kunnen iederen avond genieten van een gratis radioconcert bij den machinist Miedema, wiens eigen gefabriceert toestel het geluid zoodanig versterkt dat het op eenige afstand nog
duidelijk verstaanbaar is. Vele dorpelingen maken des avonds een
dankbaar gebruik van de hun geboden gelegenheid. Zoo komt ook
deze prachtuitvinding binnen ieders bereik”.

door Hans Hamers
In dagblad ‘Trouw’ van vanmorgen staat een
prachtig gestileerd zonnetje afgebeeld in het
kader van de weersverwachtingen. Buiten wordt
de hemel geschetst in crayon-grijs met donkere
plukken houtskoolteint. Het sneeuwt een beetje.
Typisch januariweer, of zoals wij het zeggen: Tevet-weer. Het is koud, kouder dan ‘Trouw’ had
verwacht. Is die krant nu zo onbetrouwbaar, of is
er iets mis met het weer. Of luistert de hemel tegenwoordig niet meer naar de weermannen van
het KNMI in de Bilt? Weinigen klagen. Men kleedt
zich op de omstandigheden. Sommigen scherpen
de ijzers. Misschien een klein tochtje op het ijs
van Ryptjerk. En zo glijden de eerste dagen van
het jaar 2006 voorzichtig heen.

Oprichting radio-vereniging
20 oktober 1925 - Kollum - “Te Kollum is opgericht een Chr.
Radiovereeniging met aanvankelijk 49 leden. Tot bestuursleden
werden gekozen de heeren P. Offringa, P. Barkmeijer, Joh. Land
en R. Meinema. Doel is een radiotoestel te plaatsen in het nieuwe
Chr. vereenigingsgebouw Pro Rege”.

Afghanistan is in het nieuws. Gaan ‘wij’ er heen
met ‘onze jongens’. De commotie rond de politieke besluitvorming is groot. Hierdoor krijgt de
argeloze bijstaander een overvloed aan informatie voor geschoteld. Zo maakte een journalist
melding van een botanisch wondertje in het onherbergzame gebied van de Afghaanse provincie
Uruzgan. Wanneer je een papaverbol hebt en
je gooit hem gewoon ergens neer, dan komt er
altijd een papaver plant uit. Deze plant zal altijd
vrucht dragen en zorgen van extreem veel nakomelingen.

Schoonmaak holle kies
23 oktober 1925 - Surhuizum - “Een 12-jarig zoontje van L. Helmus te Surhuizum zou met een kam zijn holle kies schoonmaken.
Op onverklaarbare wijze slikte hij de kam door. Gelukkig is meergenoemd voorwerp zonder eenige pijn, na een reisje door de maag,
weer te voorschijn gekomen...”.

Of het nu winter is of een verzengend hete zomer, de papaver groeit en bloeit… en groeit en
bloeit, dat het een lieve lust is. “Bloemkolen willen er niet aarden”, zegt de journalist besmuikt
en: “Wanneer je in het kader van opbouwwerk
in Uruzgan gaat vertellen dat papaver niet meer

Duur sneeuwbalgooien
4 maart 1922 - Dokkum - “Kantongerecht Dokkum, zitting van
donderdag 2 maart 1922. Sneeuwbalgooien op een zaterdagavond
op de Hoogepol te Dokkum, bezorgt Geert K., Klaas K. en Sape Z.
een eisch f.5,-- of 5 dagen”.
Zeldzaam dorpsfeest
5 januari 1918 - Kollum - “Een zeldzaam dorpsfeest werd te Kollum
in de kom van het dorp gehouden en wel ringrijderij met paard
en arreslede. Dertien namen deel aan den wedstrijd, de een nog
schooner dan de ander. Den prijs voor het schoonste geheel verwierf A. Beiboer te Kollumerpomp.

BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1953, die woonden in Buitenpost
18 september: van der Leij, Reid, 77 jaar, wed. v. van der Heide,
Elske
10 oktober: Hellinga, Froukje, 76 jaar, e.v. Hoekstra, Ernestus
31 oktober: van der Bij, Aaltje, 72 jaar, wed. v. v. Lingen, Theunis
13 november: Vlieg, Johannes, 39 jaar, bakker, e.v. Bosma, Elske
19 november: Buursma, Hendrik, 68 jaar, e.v. Krikke, Aaltje
26 november: van der Kloet, Pieter, 63 jaar, landarbeider, ongehuwd
20 december: Dijkstra, Wolter, 83 jaar, e.v. Post, Berber, eerder wedn.
de Boer, Geeltje

Mooie beeldspraak. Per ongeluk op deze wijze geformuleerd. Is die papaverwoekering nou een botanisch wonder, of een wonder in het algemeen?
Ja en nee. Wij hebben ook zulke planten. Neem
nou gras, mos en ander gespuis. Waar je het niet
wilt hebben zal het groeien en het is een kunst
om het te planten daar waar het zou moeten. De
grasbeheerders van het Ajax-stadion, ‘De Arena’,
in Amsterdam kunnen daar over mee praten.
Seizoenen lang gedoe met een onwillige grasmat
en op hetzelfde moment ander gras moeten verwijderen uit de betonresten van de tribunes. Een
simpel voorbeeld van gedoe in Mokum.
Dan is er ineens een Bijbelpassage die op losse
schroeven lijkt komen te staan: er wordt iets
gezegd over zaad dat op rotsen wordt gezaaid.
Dat zal niet groeien. Zaad dat naast de akker
komt zal slechts armetierig groeien. Nee, weelderige groei komt alleen van ontvangen zaad in
de volle grond. Of de journalist heeft het mis, of
de Bijbel maakt een foutieve melding. Het kan
ook nog zijn dat Jezus zijn lering gaf, zonder acht
te slaan op de superieure groeikwaliteiten van
papaver, gras en mos. Het zij zo. Een mens moet
zijn woorden op de meest vruchtbare plaatsen
zaaien en zorgen dat zijn daden kunnen groeien;
tot heil van velen. Wat dat betreft kunnen we een
voorbeeld nemen aan ons krachtige Friese gras.
Het groeit overal.
Tot de volgende keer.

Stichting feestweekcommisie
zoekt nieuwe bestuursleden
De Stichting Feestweekcommisie
Buitenpost is op zoek naar enthousiaste mensen uit Buitenpost die
plaats willen nemen in het bestuur.
Ieder jaar proberen we een spetterende feestweek neer te zetten
voor jong en oud, dit houdt natuurlijk wel in dat er veel geregeld

moet worden. Daarom zoeken we
mensen die het een uitdaging vinden om voor hun dorp het een en
ander te organiseren of hierbij te
helpen. De commissie bestaat op
dit moment uit 9 mensen en kan
zeker hulp, maar ook nieuwe en
frisse ideeën gebruiken!

Zijn wij op zoek naar JOU?
mail dan met Suzanne Ploegsma:
ploegsma43@zonnet.nl of telefonisch ‘s avonds op 0511-540840 of
06-30296204

De volleybaldames van Set’m Up
Dat de volleybaldames van Set’m Up van gezelligheid houden is algemeen bekend. Toch
menen wij er goed aan te doen u te tonen
dat het goed toeven is tussen deze fanatieke,
maar o zo gezellige volleybalsters. Vijfendertig jaar is het alweer geleden dat onder meer
Jitske Bouma de club van de grond tilde en
het verloop binnen de club is klein. Het aantal
leden schommelt gemiddeld rond de twintig,
waaruit twee teams op de been gebracht
worden die in een aparte competitie spelen.
Erg leuk en gezellig zijn de wedstrijden die worden
gespeeld over zeven(!) sets. Nadat er vier sets
zijn gespeeld gaan alle speelsters (met tegenstander en scheidsrechter) naar de kantine om koffie
te drinken. Na de koffie wordt er aangetreden
voor de resterende drie sets. Begonnen wordt
om acht uur en ruim twee uur later is de wedstrijd gespeeld. Zodoende
ben je al gauw een avond
“onder de pannen”. Zelfs
de hoogste klassen van de
landelijke competities gaan
nooit verder dan “the best
of five”, wat wil zeggen dat
zodra de stand 3-0 of 3-1
is, de wedstrijd is beslist
en de laatste sets niet meer
worden afgewerkt!

Opname van omstreeks het jaar 1965 van een boerderijtje aan de Oude Dijk
onder Buitenpost. Op deze locatie, in de nabijheid van de afslag rechts naar
Twijzel en links naar Rohel, is later een nieuwe moderne woning gebouwd
(foto: D.R. Wildeboer).

mag worden verbouwd en dat het voortaan om
bloemkool moet gaan, dán”, zegt hij, “Dán, zijn
de rapen gaar (…)”.

Training en trainer
De laatste twee jaar kampen de dames met een
trainersprobleem, doch lossen dit op door beurtelings
trainingen voor te bereiden
en te verzorgen. Natuurlijk
is men steeds zoekende
naar een nieuwe trainer en
belangstellenden zijn hierbij
uitgenodigd zich te melden.

Wekelijks wordt op maandagavond getraind van
half negen tot tien uur. In die anderhalf uur wordt
drie kwartier intensief aan conditie en techniek
gewerkt en daarna wordt de training afgesloten
met een onderling partijtje.
Op reis
Eenmaal per jaar gaat de club in haar geheel naar
Vlieland, waar men dan deelneemt aan het toernooi. Zij verblijven dan op het eiland van vrijdag
tot en met zondag en maken buiten de volleybalwedstrijden het nodige mee! Gezelligheid staat
voorop bij de dames maar tijdens wedstrijden
zijn zij onherkenbaar fanatiek. Dat de volleybalsport bij uitstek geschikt is om lang mee door te
gaan moge duidelijk zijn en de conditionele staat
waarin de dames verkeren, mag er wezen!
(foto: redactie)

