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Ook in dit
nummer:
 Kerstmarkt in
‘Anton Pieck’ sfeer
Marieke Postma
vertelt...
Popconcerten in
It Koartling
Reconstructie
Kerkstraat
Hospicezorg Thuis
zoekt vrijwilligers

(foto: Johan Kootstra)

Nieuwigheid in Nijenstein

Elders in het pand dwarrelt het stof nog volop bij de verbouw-werkzaamheden, maar het restaurant blinkt als spiegel.
Foppe Wiersma uit Scharnegoutum en Anne-Rie Wiersma uit Finkum hebben net hun restaurant in Nijenstein aan de Voorstraat geopend.
De officiële opening van het hele gebouw zal pas in februari plaatsvinden, maar de voormalige raadszaal van het gemeentehuis biedt nu al
sfeervol plaats aan gasten. De moeite waard om er eens een kijkje te nemen.
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Hoe denken de
BB-lezers over het
afgelopen jaar?
De redactie van de Binnenste
Buiten wil de lezer aan het
woord laten in een artikel waarin
dorpelingen ‘verhalen’ over het
afgelopen jaar!
Alle zaken kunnen de revue
passeren en de leukste, interessantste en meest informatieve
verhalen zullen een plaatsje
krijgen in een artikel. Wij willen de lezer aan het woord laten
door hen hun verhaal te laten
vertellen.
Wat gebeurde er in uw omgeving
dat het vermelden waard lijkt
en waar tot op heden niemand
enige aandacht aan besteedde?
Of werd ergens wel aandacht
aan besteed, maar was dit naar
uw idee te weinig of werd het te
eenzijdig belicht?
Kom met uw verhaal, er is altijd
‘een luisterend oor’ of een ‘lezend oog’ te vinden, dat op uw
mening wacht!
Neem de moeite om uw verhaal
naar ons toe te sturen en samen
maken we er dan wel een leesbaar geheel van!

Bezuinigingsplannen roepen veel vragen op
Werd er in vorige bezuinigingsrondes van de
gemeente nog de kaasschaaf gebruikt, nu ligt er
het mes op tafel. ”De tijd van kleine beetjes hier
en daar is voorbij”, verklaarde CDA-voorman
Wolters tijdens de raadsvergadering van 19
oktober. En Buitenpost wordt niet gespaard bij
deze operatie.
De plannen zijn terug te vinden in het schrijven ‘Gewogen Ambitie’ van de gemeente Achtkarspelen.
Liefhebbers van veel leesvoer kunnen een exemplaar ophalen van de website van de gemeente
Achtkarspelen (www.achtkarspelen.nl). In dit document staan de gemeentelijke plannen en zelfs ambities voor het komende jaar beschreven. Maar op
de meeste pagina’s is de moeilijke financiële positie
van de gemeente onaangenaam voelbaar. Al eerder
dit jaar werd aangekondigd dat in dit najaar 600.000
tot een miljoen euro op de gemeentelijke uitgaven
bezuinigd moet worden. Tijdens de vergadering

(foto: Johan Kootstra)

van 19 oktober werd het stuk besproken en op de
meeste punten goedgekeurd. Hoe ingrijpend de
plannen zijn bleek wel uit de meer dan volle publieke

tribune. Ook werd voor het eerst door PBB-voorzitter
Maaike Dotinga gebruik gemaakt van het recht om
de vergadering toe te spreken, Ook BUVO-voorzitter Jannie Veenstra en zwembad ‘de Kûpe’ manager
Gerdes gaven een duidelijke boodschap af in de
inspreekmicrofoon. Het aantal zaken die ons dorp
aangaat is groot en enkele daarvan worden in de
volgende edities uitvoeriger aan bod. Gelukkig was
er niet alleen slecht nieuws, toen duidelijk werd dat
voor een opwaardering van de Kerkstraat nu eindelijk een behoorlijk budget beschikbaar is gemaakt.
Is het verantwoord en redelijk?
CDA-raadslid Filipppus Roorda benadrukt dat het
goed is om toch het zoete naast het vele zure te
proeven: “Er is niet alleen bezuinigd, maar ook de
deur geopend naar noodzakelijke ontwikkelingen
als de aanpassingen van de Kerkstraat en voorbereidingen voor een nieuwe aanbouw van het
voor Buitenpost belangrijke Lauwerscollege”. Toch
blijft het gevoel knagen dat er een sigaar uit eigen
doos aangeboden wordt. De mogelijke (gedeeltelijk
of volledig) verkoop van het Mejontsmaveld kan
500.000 tot 800.000 euro opleveren. De verkoop
van de grond waarop nu de dependance ‘de Lits’
aan de Gysbert Japiksstraat staat kan ook 250.000
euro opbrengen. PBB gaat zich nu beraden op het
Buitenposter deel van het totale pakket aan maatregelen dat de gemeente uit gaat of wil voeren. Het zal
niet eenvoudig zijn om daarin duidelijke standpunten
te vinden. Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk
en dat het ook Buitenpost zal treffen is onvermijdelijk. Voor Plaatselijk Belang is de belangrijkste vraag
of het verantwoord en in redelijkheid gebeurt.
Het Mejontsmaveld als voorbeeld
Met name het Mejontsmaveld is een kwestie die
PBB zwaar op de maag ligt. Voorzitter Maaike
Dotinga vroeg zich tijdens haar inspraak af of “een
financieel voordeel nu niet een kapitale blunder
voor de toekomst zal blijken”. Niet alleen zullen op

Deze maand in ‘Buitenposters’: Marthin Kok

dit moment direct betrokkenen als de Paardesportcommissie en de Scouting hun plek kwijt kunnen
raken. Een veld van dergelijk formaat en kwaliteiten
is uniek - regionaal en provinciaal. Met de verkoop
van de grond verdwijnt ook de mogelijkheid om
grootschalige evenementen binnen de dorpsgrenzen plaats te laten vinden. Een tiental jaren al wordt
er op Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag een
vlooienmarkt gehouden, die duizenden bezoekers
uit de wijde omtrek naar ons dorp haalt. De Lauwersbeurs van een aantal jaren terug, maar ook een
circus en andere publiekstrekkers hadden er een
uitstekende plek. Het Lauwerscollege geeft haar
leerlingen er bewegingsonderwijs. Voor die school
kan de nieuwe ontwikkeling betekenen dat in de toekomst groepen leerlingen door het dorp gaan reizen
naar bijvoorbeeld het sportveld aan de Parklaan of
de Jeltingalaan. Het lijkt niet meer dan logisch dat de
gemeente aan gaat geven waar goede alternatieven
liggen voor het Mejontsmaveld, voordat PBB met
de verkoop instemt. Het vinden van een goede plek
voor bijvoorbeeld de kermis of de feesttent, heeft
in het recente verleden al bewezen dat ‘ruimte’ in
ons dorp echt niet voor het opscheppen ligt. Een
andere afweging die plaatselijk belang heeft is of
het gewicht van de lasten niet onevenredig op ons
dorp komt te liggen. Ons dorp huisvest een vijfde
van het totale inwonertal van de gemeente en die
verhouding mag dan ook terug te vinden zijn in het
gemeentelijk snijwerk. Tot dusverre was ‘het kleine
dorpen beleid’ een onaantastbaar gegeven voor de
gemeente. Dat heeft mee geleid tot het grote aantal
voorzieningen op sport en cultureel gebied in alle
dorpen - iets wat voor de gemeente eigenlijk niet
langer meer houdbaar is. Als dorpen voorzieningen
delen kan ook veel geld bespaard worden.
Voor onze vereniging is de raadsvergadering beslist
nog geen afgedane zaak en wij zijn zeker van plan
ons nog over het een en ander verder te laten horen.
(lees meer op pagina 12)
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Model
Ford Fiesta 1.3i Ambiente 3drs 70pk
Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5drs 70pk
Ford Fiesta 1.4 16V First Edition 5drs 80 PK
Ford Fiesta 1.6 16V Futura 5drs 100pk
Ford Focus 1.4 16V Centennial Wagon 75pk
Ford Focus 1.6 16V Ambiente Wagon 100pk
Ford Focus 1.6 16V Collection 5drs 100pk
Ford Focus 1.6 16V Collection Wagon 100pk
Ford Focus 1.6 16V Cool Edition Wagon 100pk
Ford Focus 1.6 16V Futura 5drs 100pk
Ford Focus 1.6 16V Futura Wagon 100pk
Ford Focus 1.6 16V Trend 5drs 100pk
Ford Focus 1.6 16V Trend 5drs
Ford Focus 1.6 TDCI Futura 5drs 90pk
Ford Focus 1.8 TDCI Cool Ed. Wagon 100pk
Ford Focus 1.8 TDCI Trend Wagon 100pk
Ford Focus C-Max 1.6 16V Trend 100pk
Ford Focus C-Max 1.8 16V First Ed. 120pk
Ford Ka 1.3 D’Eco 50pk
Ford Ka 1.3 Style
Ford Ka 1.3 Style 60pk
Ford Mondeo 1.8 16V Ambiente Wagon 125 pk
Ford Mondeo 1.8 16V Futura 5drs
Ford Mondeo 1.8 16V SCI Sport Wagon 130pk

bj. km.stand
‘04
25771
‘04
12141
‘02
48000
‘05
18688
‘03
90002
‘04
49540
‘01
57000
‘04
45000
‘02
85000
‘05
13000
‘05
24442
‘00
55274
‘03
69000
‘06
17000
‘03
94024
‘04
79800
‘04
29876
‘03
30000
‘00
27800
‘04
41000
‘05
15500
‘05
17000
‘06
28317
‘04
46398

Mazda 5 1.8 Touring
Mazda 6 1.8 16V Sport 5drs 120pk

‘05
‘05

36811
15072

prijs Euro
9950,00
9750,00
9950,00
14950,00
9950,00
15950,00
10950,00
16950,00
12450,00
20950,00
20950,00
8950,00
13950,00
24950,00
14950,00
15950,00
19950,00
17450,00
5950,00
6950,00
7950,00
19850,00
24950,00
21750,00
23950,00
23950,00

Alles onder ẻẻn dak !!!
▪ Alle verzekeringen
▪ Hypotheken
▪ Pensioenen
▪ CVB Bank
( betaal- en spaar-rekeningen, kredieten e.d.)
▪ Administraties MKB
( zeer scherpe tarieven )
▪ Belastingaangiften
▪ Advisering startende ondernemers
▪ Bemiddeling en taxaties onroerend goed
Voor een persoonlijk en vrijblijvend advies
bent u bij ons op het juiste adres !

Kootstra Assurantiën, Advies &
Administraties
Kerkstraat 6
9285 TB Buitenpost
Tel. 0511-544442
E-mail:
kootstraass@hetnet.nl

Kwaliteit uit
Principe !!
Groningerstraat 5
9231 CH Surhuisterveen
Tel. 0512-360742
Fax. 0512-360743

Info@wybrand.nl
WWW.WYBRAND.NL
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Al Gelezen

In de komende jaren zullen zestien
beeldbepalende beuken aan de Julianalaan
en Schoolstraat gerooid. De redenen
variëren van ziekte of het gaan vormen van
een risico voor de omgeving. Om de pijn
van het verdwijnen te verzachten zal het
rooien gefaseerd plaatsvinden.
 Op zaterdag 31 oktober werd in de
aanwezigheid van vele gasten het IJstijdenmuseum op het terrein van De Kruidhof
geopend. In zijn toespraak memoreerde
mede-bedenker Jan Kloosterman de
jarenlange voorbereiding en het massale
papierwerk dat nodig was om uiteindelijk
tot resultaat te kunnen komen. Voor de
bedenkers is het daarmee nog niet af. Zij
zien de mogelijkheid van tal van andere
verwante initiatieven, gekoppeld aan dit
project.
 Binnen drie maanden zal er een
dependance van het Centrum voor Werk
en Inkomen in het gemeentehuis komen,
maakte wethouder Sjon Stellinga van de
gemeente begin oktober bekend. Daarmee
zal het gemis van het CWI-gebouw aan de
Bernhardlaan, dat vorig jaar gesloten werd,
hopelijk enigzins gecompenseerd worden.
 Botanische museumtuin De Kruidhof
heeft dit jaar meer dan 12.500 bezoekers
mogen ontvangen.
 Gedeputeerde Staten van Friesland
hebben het traject van de oostelijke
rondweg in oktober definitief vastgesteld.
Bijna veertien miljoen zal hierin door
Provincie, Gemeente en NS geinvesteerd
worden. Naar verwachting zal eind
2007 begonnen worden met de eerste
werkzaamheden.
 Tegen het geplande windmolenpark ten
oosten van ons dorp is door een aantal
inwoners protest aangetekend. Met name
geluidsoverlast en horizonvervuiling zijn
redenen hiervoor.

Buitenpost rond kerstperiode
terug in de tijd
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De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is dienaangaande aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.
Oplage:

2600 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Kopij graag getypt of op diskette
aanleveren, en niet langer dan ongeveer 150 woorden. De redactie kan
geen garantie geven dat kopij wordt
geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
T. van Asperen, tel. 0512-352150
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Visser, tel. 0511-542787
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046
C. Pot tel. 0511-544988
Inlichtingen over advertenties
en vragen en klachten
over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511-542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511-451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 20 november 2006.
De volgende editie verschijnt
in week 48.

Van de bestuurstafel
De vakantie is nu echt voorbij. Het weer blijft echter prachtig mooi en het leek deze keer moeilijk om
iedereen bijelkaar te krijgen . Helaas bleken er wat
misverstanden te zijn ontstaan, doordat we deze keer een dinsdag in
plaats van een woensdag hadden gepland. Er waren helaas maar 3
leden aanwezig. We besloten toch de vergadering door te laten gaan.
De in- en uitgaande post werd behandeld.
De prachtige bewegwijzeringsborden zijn nu ook geplaatst in ons
dorp. U ziet, de aanhouder wint!! Ook is er een nieuwe loop-wandelroute gekomen die begint bij sporthal De Houtmoune. Deze is op
feestelijk wijze geopend. Hier waren ook enkele bestuursleden bij
aanwezig.
We zijn ook gevraagd om samen met de BUVO en de gemeente na
te denken over de herinrichting van de Kerkstraat. Ook hier geldt de
aanhouder wint!
In oktober is er weer een vergadering met de Plaatselijke Belangen
van de andere dorpen van Achtkarspelen. Een vertegenwoordiging
van PBB zal daarbij aanwezig zijn. De volgende bestuursvergadering
is op 4 oktober.

illustratie: reproduktie van Anton Pieck

Een enthousiaste groep Buitenposters heeft het initiatief opgepakt om
in de kerstperiode het centrum van Buitenpost 100 jaar terug in de tijd
te brengen. De sfeer van 100 jaar geleden heeft schrijver, tekenaar en
schilder Anton Pieck, geromantiseerd weergegeven in zijn werk. Het is
deze sfeer die het bestuur van de hiervoor speciaal opgerichte Stichting
Kerstactiviteiten Buitenpost, inspireerde een volledig in stijl zijnd programma te organiseren. Het enthousiasme en de plannen van het bestuur zijn
groot, we geven u alvast een heel klein voorproefje om zo in ons enthousiasme mee te kunnen delen.

Donderdag 14 december wordt u vanaf 14:30 uur door dorpsom-

roepers geattendeerd op hetgeen er om 17:00 uur spectaculair nabij de
grote kerstboom in het winkelcentrum zal plaatsvinden. De winkels blijven
tot 20:00 uur open en ontvangen u geheel in stijl.

Vrijdag 15 december zal er vanaf 17:00 uur een hobbyistenmarkt

op het Nijensteinplein georganiseerd worden. Dit alles met live muziek en
gezellige kraampjes en vuurkorven.

Zaterdag 16 december zal er een oer Hollandsch tafereel plaats-

vinden op het parkeerterrein nabij Henk ten Hoor. Kinderen krijgen de
gelegenheid om met rolschaatsen en skates geheel in de typische Anton
Pieckstijl op de Anton Pieck schaatsbaan te schaatsen.

Zondag 17 december zal er een kerstconcert in de NH kerk worden
georganiseerd.

Iedere avond kan er op eigen gelegenheid een schitterende lichtroute,
welke door het bestuur uitgezet wordt, gereden worden. Daarom nu alvast
de oproep aan alle buurtverenigingen, straten en bewoners van Buitenpost om in de kerstperiode vanaf donderdag 14 december 17:00 uur een
schitterende sfeerverlichting (het liefst in Anton Pieckstijl) in uw straat,
buurt of tuin te plaatsen. In de eerst volgende Binnenste Buitenpost zal
de stichting haar verdere plannen bekend maken. Heeft u ideeën en of
vragen dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van Stichting
Kerstactiviteiten Buitenpost. Sfeer in het dorp maken we met z’n allen, we
maken er samen een onvergetelijke kerstperiode van!
Voor vragen kunt u één van de bestuursleden bellen:
Lidy Plantenga tel: 543189
Bote Wiersma tel: 542413
Greetje Haagen tel: 542351
Jan Willem Zwart tel: 541050

Behouden Huis met
‘De Noordsterren’
Theater-gezelschap ‘De Noordsterren’ uit Leeuwar-den komt met een
voorstelling naar De Kruidhof! Dit gezelschap verzorgde in 1999 het
allereerste culturele evenement dat door het Behouden Huis werd georganiseerd! Het was toen een groot succes en dat belooft het nu weer te
worden.
Zij komen met ‘Theatersport’, een vorm van impro-visatietheater die, ooit
voor het eerst in Engeland, nu over de hele wereld gespeeld wordt. Het
is een avond van avontuur, kolder, dramatiek, ontroering. Er staan twee
teams op het toneel, elk van vier spelers, die elkaar uitdagen scenes
te improviseren. De inhoud ervan wordt bepaald door het publiek. De
mensen in de zaal doen suggesties, de spelers verwerken die in een
scene. Samen met twee of drie rechters bepalen de kijkers welk team het
best speelt. De interactie tussen spelers en publiek werkt enorm op de
betrokkenheid van beide partijen. Als deze avond even geanimeerd wordt
als de eerste keer in 1999 zal niemand spijt krijgen dat hij erbij was. Een
prachtige avond voor wie van toneel houdt en voor iedereen die gezellig
een avond uit wil.
De Kruidhof zaterdag 11 november 20.30 uur; entree є 7.50

Kerstconcert
‘Westerlauwers’
Zondagmiddag 17 december, kerstconcert mannenkoor ‘Westerlauwers’
in de Ned. Hervormde Kerk te Buitenpost. Aanvang 15.30 uur, kaartverkoop DA Balsemien.

Namens het bestuur, de voorzitter, Maaike Dotinga-van der Veen.

Krite spilet ‘In goede freon en kollega’
Elkenien hat der sa út en troch ferlet fan, in jûn de
doar út foar in pear oerkes klearebarre ferdivedaasje.
De fuotten langút, it gat ûnderút en genietsje fan in
fleurich stik toaniel. Krite Bûtenpost hat dan krekt
wat jo sykje. Hja spylje op 18 en 25 novimber ‘In
goede freon en kollega’, in komysk toanielstik yn trije
bedriuwen fan Ton Elstgeest yn in Fryske oersetting
fan Baukje Stavinga en Janke van der Meulen.
In koarte ynhâld
Theo Kuijer komt thús fan in personielsfeest. Hy is moai oansketten.
Kollega Joris bringt him thús. Hy hat wat tefolle oandacht bestege oan
Wilma, de frou fan de baas. Efkes letter komt sy ek delsetten. Se doart net
nei har eigen hûs. Bang dat har man wat troch hat. Fansels komt dy ek nei
it hûs fan Theo en sadwaande bedarje Wilma en Joris yn de kast. At Theo
Wilma’s man der mei in smoes útwurke hat komt Trudy - sy is deabenaud
foar har man en flechtet dêrom nei Theo. Se kriget ûnderdak, mar ek har
man komt by Theo thús om syn frou op te heljen …
Mei oare wurden, in stik fol ôfwikseling, de iene is de doar noch net út of
de oare stiet der alwer, persoanen wurde ferwiksele, der is rûzje oer en
wer en fansels kriget dyjinge dy’t ûnskuldich is de measte klappen.
Nijsgjirrich wurden?
Ik stik wurdt spile yn sealesintrum The Point om 20.00 oere. Kaarten
binne te besetten by DA Drogisterij Balsemien fan 4 novimber ôf foar de
leden en fan 11 novimber ôf foar de net-leden.
Aginda
18 en 25 novimber, Bûtenpost sealesintrum The Point, Kritetoaniel
spilet ‘In goede freon en kollega’, 20.00 oere, ynformaasje tel. 541444,
kaartferkeap DA Balsemien.

Afgeslankt leefbaarheidsfonds
is er nog steeds voor u!
Het is nooit een vetpot geweest, de 75 eurocenten die PBB ieder
jaar voor de leefbaarheid van iedere inwoner in ons dorp uit te
geven had. De laatste bezuinigingsronde maakt de jus van het
leefbaarheidsfonds nog minder vet. Op de raadsvergadering van
19 oktober werd ook een korting van 750 euro op het door de
gemeente ingestelde fonds door de gemeenteraad goedgekeurd.
Dit resulteert erin dat wij als Plaatselijke Belang in het komende
jaar 62 eurocent per Buitenposter hoofd (3500 euro in totaal) aan
leefbaarheidsdoelen beschikbaar hebben. Maar dat bedrag uitgeven
doen we toch nog steeds met (een ingetogen) genoegen.
We willen u dus beslist niet ontmoedigen om nog steeds een
beroep op het fonds te doen. In de afgelopen jaren hebben wij
vaste evenementen als het Concours Hippique en de feestweek op
bescheiden schaal kunnen helpen. Ook organisaties als Maskelyn en
Het Behouden Huis met een vast seizoensprogramma konden een
klein maar fijn beroep op ons doen. En kort geleden hebben wij het
potje benut om te helpen bij de financiering van vitrinekasten in
het nieuwe IJstijdenmuseum. Niettemin, ook andere evenementen
of doelen komen nog steeds in aanmerking voor een bijdrage. De
voorwaarden zijn nog steeds dezelfde: het moet een duideljike
binding met Buitenpost hebben, dorpsbreed iets betekenen (elke
Buitenposter moet er wat aan kunnen hebben), met leefbaarheid
(toch een begrip met het nodige elastiek) te maken hebben en een
verantwoorde investering (financiele toets) zijn.
Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie uit het fonds dan
kunt u een verzoek schrijven aan het bestuur van Plaatselijk Belang,
Postbus 30, Buitenpost. Aan het schrijven moet een werkplan
en begroting toegevoegd zijn, aan de hand waarvan PBB een
beoordeling kan doen.
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Marthin Kok, huisarts
Marthin Kok is nu 47 jaar
- sinds augustus 1997 is hij
huisarts binnen het team
dat op het Medisch Centrum
werkt. Voordat hij hier aantrad, had hij reeds allerlei
soorten (medisch) werk verricht – altijd vanuit een christelijke levensopvatting.
Kok: Ik werd geboren in het ziekenhuis in Groningen – mijn vader was daar verpleegkundige. Ik
kom uit een gezin met 5 jongens.
Tot mijn 8e bleef ik in Groningen
wonen. Toen verhuisden we naar
Amsterdam, waar mijn vader
verpleegkundige werd op de GGDambulance. Het was wel even wennen. Al op de eerste dag werden
mijn broer en ik aangevallen door
twee jongens op straat. We gooiden ze op de grond! Later werd één
van die twee mijn beste vriendje.
We woonden in een nieuwe wijk
van Amsterdam Noord – we konden er prachtig spelen en ik bewaar
er goede herinneringen aan, evenals aan de middelbare schooltijd en
later de Vrije Universiteit.
Hoe wist u dat u dokter wilde
worden?
Op mijn 15e, 16e wist ik dat al.
Ik zat bij de padvinderij en daar
haalde ik mijn jeugd EHBO-diploma. Mijn vader leerde mij al
vroeg hoe je kleine wondjes moet
verplegen. En ik deed dat graag.
Als ik opnieuw moest kiezen,
zou ik hetzelfde doen. Ik weet
gewoon niets beters. Jammer

waar ik arts-assistent werd. Anderhalf jaar lang werkte ik 80 uur
per week op de operatiekamer,
behandelde spoedgevallen, deed
bevallingen – allemaal dingen die
belangrijk zijn om in de tropen te
kunnen werken. Maar er moest
nog meer gebeuren. Er was een
verplichte voorbereidingscursus
van 10 weken in het Koninklijk
Instituut voor de Tropen om tropische ziekten te leren kennen,
laboratoriumwerk te verrichten,
zoals verschillende soorten eitjes
in ontlasting onderscheiden en
een passende behandeling erbij
zoeken. Ik deed een cursus ‘pechonderweg’ bij de ANWB – ik ben
inderdaad vaak vast komen te
zitten in de rimboe…... 80% van
wat stuk kan gaan in een auto,
ligt op electrisch terrein. Wat ik
hierover leerde, is me vaak van
pas gekomen. Tenslotte deden
we nog een cursus acculturatie in
Oegstgeest – kennismaking met
andere culturen.
Hoe snel konden jullie vertrekken?
We ondertekenden een contract
voor 4 jaar bij Dienst over Grenzen, een protestants christelijke
organisatie met o.a. Nigeria als
werkgebied. Onze zoon Tim was
inmiddels geboren. We kregen
niet meteen een verblijfsvergunning. Ook toen we al onze spullen
verkocht hadden en opgeslagen
of verscheept, hadden we nog
geen verblijfsvergunning. We
besloten het op een toeristenvisum te wagen. Terwijl we in de

klinieken onder mijn verantwoordelijkheid. Er waren 8 klinieken in
de regio (later werden dat er 14)
– eens in de maand bezocht ik
elke kliniek. Men had dan de ernstig zieken en de operaties voor
mij verzameld – andere werkzaamheden werden verricht door
gezondheidswerkers, Afrikanen
met een 1, 2 of 3-jarige opleiding.
Meestal ging er een vaccinatieteam mee. Er gingen wel mensen
dood, met name kleine kinderen.
Ik herinner me dat het de eerste
keer gebeurde. Een klein jongetje
was te laat binnengebracht. Hij
was heel erg ziek. Ik deed alles
wat ik kon om zijn leven te redden. Maar hij stierf. Ik ben naar
een stille plek gegaan en heb
hard gehuild. Op het terrein van
het ziekenhuis stond een t.b.c.dorp. De t.b.c.-patienten werden
daar verpleegd; als ze voor een
deel genezen waren, konden ze
terug naar huis, maar ze bleven
onder controle. De leiding van de
tuberculose-afdeling lag bij mij.
De gezondheidswerkers bezochten meestal de patienten thuis.
Waar zij zich vooral op richtten,
was hun therapietrouw. Als mensen zich beter gaan voelen, zijn
ze wel eens niet meer gemotiveerd medicijnen te slikken. (dat
gebeurt hier ook) Dat is een droevige zaak, want het is gewoon
dringend nodig dat ze worden
ingenomen. Die t.b.c.-medicijnen
waren overigens een gift van een
Nederlandse organisatie! Ik had
een drugstore in de bush. Het

“...christen zijn is iets wat je bent...”
genoeg werd ik het eerste jaar
uitgeloot uit de geneeskundestudie. Mijn ouders boden mij
aan een jaar ‘Bijbel, Kerk en
Samenleving’ te studeren. Daar
voelde ik me in thuis. We kregen
theologische vakken, hebreeuws
en ook sociale vakken en gezondheidsleer, sport, sociaal werk,
diaconie. Ik werd diaken van een
bejaardenhuis. Het was een jaar
van bezinning. De geneeskundestudie aan de Vrije Universiteit
was enerverend. Ik vond het
prachtig. In die periode trouwde
ik op mijn 24e met Marja, die
Pedagogische Academie deed.
Ik stopte tijd in de kerk waartoe
ik behoor en maakte deel uit van
een jeugdgroep. Van het begin af
aan wilde ik tropenarts worden
en naar een ontwikkelingsland
gaan. Ook Marja kon zich daarin
vinden. Eenmaal afgestudeerd
als basisarts begon ik aan de
opleiding tot tropenarts in een
klein ziekenhuis in Oldenzaal,

startblokken stonden en geen
huis meer hadden, kwam vijf
dagen voor vertrek het bericht:
kom niet op een toeristenvisum,
dan krijg je al helemaal geen
verblijfsvergunning. Eindelijk was
het dan zover: onze aankomst in
Nigeria in een klein ziekenhuis in
Zuidoost Nigeria. Het stond aan
een slechte weg, vol hobbels en
kuilen, blubberig – later bleek dit
de grote doorgangsweg te zijn
die op de kaart te vinden is en
door alle Westafrikaanse landen
loopt. Het ziekenhuis stond in
het gebied waar toentertijd de
Biafraanse oorlog heeft gewoed.
De bedden waren nog uit die
tijd, oud en versleten – iedereen
kreeg rugpijn….
Hebt u daar hard gewerkt?
Ik kreeg daar veel verschillende
taken. Voor een deel werkte ik in
het ziekenhuis: deed er de visites, de operaties, de bevallingen,
de poli. Verder vielen de buiten-

(advertentie)

was mijn taak medicijnen te kopen en door te verkopen aan de
buitenklinieken. Er bestaat een
Nederlandse non-profit organisatie, IDA, die overal in Europa op
een goedkope manier medicijnen
weet te kopen, die doorgestuurd
worden naar derde wereldlanden.
Nu is Nigeria het meest corrupte
land van Afrika. Het gebeurde
dus regelmatig dat er een container met medicijnen in de haven
lag, die niet gelost werd – dan
waren er onvoldoende steekpenningen betaald of andere corrupte handelingen nog niet verricht.
Een andere moeilijkheid bij het
inkopen van medicijnen was de
geldontwaarding – die moest je
gewoon incalculeren in de prijsbepaling, omdat op het moment
van nieuwe medicijninkopen het
geld al bijna niets meer waard
was. De medicijnen die we daar
gebruikten, staan hier ook op de
plank in de apotheek, maar dan
wel veel duurder. Dat scheelt wel
20–40 keer! Materiaal en medicijnen voor een keizersnee kostten
daar €2,50 en een penicillinekuur
€0,50.
Woonde u daar prettig?
We woonden op het ziekenhuisterrein – vrij primitief. Vaak was
er geen electriciteit, meestal geen
water. We hadden een opslagtank, waaruit we zuinig gebruikten. Het runnen van een huishouding in de tropen is een vrij
intensieve bezigheid. We hadden
problemen met slangen. 10 slangen kropen tot vlakbij ons; ik heb
er 5 gedood. Er waren schorpioenen, gecco’s (hagedissen), kakkerlakken en zwermen muggen.
We hebben ziektes doorgemaakt,
zoals malaria en amoebe (een

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

soort diaree). Een half jaar lang is
het daar heet en droog. ’s Avonds
had je een wit laagje op je huid
– dat was zout. In de rest van het
jaar regent het – alles verandert
in blubber, auto’s raken vast, de
wegen worden onbegaanbaar, er
heerst een benauwende hitte. Tijdens haar zwangerschap moest
Marja terug naar Nederland omdat ze malaria kreeg. Na 6 weken
kwam ik. Marja beviel in hetzelfde
ziekenhuis in Oldenzaal en ik was
erbij. Mooier kon het niet. Dochter Esther was drie weken toen
we weer teruggingen.
Vond u de Nigerianen aardig?
Ja. Er wordt wel van Nigerianen
gezegd dat ze allemaal miljonair
willen worden of president. Maar
in de bush kwam ik blije mensen
tegen. Ondanks hun ellende en
armoe riepen ze: “Praise the
Lord!” Iedereen gelooft. Men kan
niet begrijpen dat iemand niet
gelooft. Men accepteert zijn lot
– ziet dat als de wil van God, iets
waar ik moeite mee had. Ik was
verrast door het respect voor andere geloven. In de Lutherse kerk
collecteerde men vrolijk voor de
katholieke broeders en zusters.
70 km verderop was onze kerk.
Wij gingen (en gaan) naar de
kerk van de 7e dags adventisten.
Wij verwachten de wederkomst
van Jezus, houden sabbat op de
zaterdag (zoals in de Bijbel) en
kennen een volwassenen doop.
In het noorden van Nigeria wonen
hoofdzakelijk moslims – er zijn
vaak rellen met de christenen. In
het zuiden is dat andersom, maar
daar hoor je minder van onderlinge conflicten. Er zijn wel 300
stammen in Nigeria, elk met hun
eigen taal. Waar wij zaten werden
8 talen gesproken; vaak nam ik
een tolk mee. De meeste mensen spraken ‘pidgen-engels’, een
soort potjeslatijn in het engels.
Ik moest de patient vragen: “dee
shit fine?” en “sleep small here”
(ga hier even liggen). Ik werd nageroepen buiten : “hé witte!” Dat
was discriminatie, maar tegen
hun eigen mensen die licht-bruin
waren, riepen ze dat ook! .
Vind je het fijn om hier te werken?
Toen we (na 4 jaar) terugkwamen
uit Nigeria moest ik hier eerst de
huisartsenopleiding volgen; ik
heb in 15 verschillende praktijken

vervangen en zo kwam ik in Buitenpost waar dokter Venema ziek
was. Ik doe mijn werk met veel
plezier. Ik vind de mensen aardig.
Ik zou niet iets anders kunnen
bedenken dat ik leuker vind dan
mijn werk. Ik werk 50 tot 60 uur
per week. Als de telefoonbeantwoorder er hier op gaat, ben ik
vaak nog met patienten bezig,
de administratie moet gebeuren:
labaratoriumuitslagen bekijken,
brieven schrijven aan specialisten, bellen, visites. Bovenop de
praktijk draaien wij diensten in
Dokkum. Ieder van ons is verplicht bijscholingscursus te doen.
Dat moet in de vrije tijd. Ik begeleid artsen die de huisartsen-specialisatie bij mij doen. Ik laat mijn
zwakke en sterke kanten zien;
het is behoorlijk intensief.
Houd u nog wel tijd over voor
uzelf?
Zoals met veel dingen het geval
is, is het belangrijk om een goede
balans te vinden tussen werk en
gezin, drukte en ontspanning.
Ik sport graag. Op fitness ren
ik 5 km en 1 keer per week ren
ik buiten 15 tot 21 km. Ik doe
mee aan de halve marathon
in Amsterdam (21,1 km) en
de Dam tot Dam-loop van
Amsterdam naar Zaandam (16,1
km). In de kerk heb ik vanaf mijn
jeugd geleerd zorg te dragen
voor mijn gezondheid. In mijn
geloofsbelijdenis staat dat ik dat
zal doen. Ik hecht veel waarde
aan een kerkgemeenschap: de
kerk is eigenlijk een kerkfamilie.
Christen-zijn geldt voor mij niet
alleen in de kerk – het is iets wat
je bent.
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Workshops •

Nú lampenkappen en
lampen in de aanbieding!
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“de plaats voor
flexibele kinderopvang”
H. de Withstraat 3, 9285 TD Buitenpost, 0511-544205

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren) kom gerust eens langs en neem een
kijkje op de groep van De Bernebrêge waar u zelf de sfeer kunt ‘proeven’. Wij bieden
een persoonlijke benadering en zoeken de best passende opvangmogelijkheid voor uw
situatie binnen, ons kinderdagverblijf.
Ons aanbod:
* vaste dagdelen opvang (7.00-12.30 0f 12.30-18.00)
* flexibele dagdelen opvang
* incidentele uren opvang (d.m.v. een flexibele urenkaart)
U kunt bij ons terecht voor:
* kinderopvang van 0-13 jaar
* opvang van maandag t/m vrijdag het hele jaar door!
* opvang van 6.45 tot 18.00 uur
* flexibele tijden om uw kind te brengen en halen
* opvang volgens alle wettelijke eisen

Franklinstraat 9
9285 WT Buitenpost
T: 0511 424555
F: 0511 423963
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Weer volop wintervoer!
Vetballen vanaf 0,33
Voederhuisjes vanaf 16,95
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Belevenissen op en rondom De Klinze in Oudkerk
Marieke Postma, woonachtig aan de Professor Wassenberghstraat is al geruime tijd inwoonster van ons dorp. Haar
schoonmoeder en toenmalige echtgenoot werkten op De Klinze in Oudkerk, waar zij met haar toenmalige echtgenoot
ook woonden in een huisje op het landgoed. Zij doet verslag van enige belevenissen en anekdotes uit die tijd.

foto: Marieke Postma

“In mijn verkeringstijd werkte
mijn schoonmoeder al bij de
adellijke familie Baerdt van
Sminia op landgoed De Klinze
in Oudkerk, evenals Renze met
wie ik in 1963 ben getrouwd. Hij
was assistent van de bedrijfsleider en werkte op de boerderij.
In rustige tijden moest hij ook
zijn handen laten wapperen. ‘s
Winters moest Renze de oprijlaan sneeuwvrij houden, onderhoudswerkzaamheden verrichten, openhaarden aanmaken en
wat al niet meer zei. De familie
had veel personeel in dienst om
het landgoed in al zijn facetten
draaiende te houden. In die tijd
een heel normaal verschijnsel. In deze tijd ondenkbaar.
Een bekend personeelslid uit
die tijd was de heer Veldstra,
rayonhoofd van de Friesche Elf
Steden uit Oudkerk. Volgens
mij was hij jachtopziener, maar
ik kan mij vergissen. Hij betekende veel voor de familie en
was bijna altijd aanwezig op het
landgoed. Jonkvrouwe Tjallinga
Aurelia Wilhelmina, voor mij de
freule, is in 1909 op het landgoed geboren en na het behalen
van haar HBS-diploma is zij als
verpleegkundige gaan werken.
In de oorlogsjaren heeft zij
zich als verpleegster zeer verdienstelijk gemaakt. Ook was
zij lid van de Johanniter Orde.

haar vader mee in de stallen van
de boerderij en op het land. Wat
misschien in die tijd niet altijd
als gepast werd beschouwd.
Ze had altijd de leiding bij het
verweiden van haar stamboek
vee. Bij het begeleiden van het
vee over de grote weg naar
Rinsumageest trok de freule
zich trouwens weinig aan van de
haastige automobilist. “Dy man
wie lilk op my, mar ik weagje
myn kij der net oan”. Met haar
vee ging ze ook geregeld naar
veekeuringen. Waar ze menig
keer met prijzen huiswaarts
keerde. Ze was een eigenzinnige
dame en duldde geen enkele
tegenspraak. Ook was ze niet
altijd gemakkelijk in omgang
maar wel met het hart op de
juiste plek. De bedrijfsleider
bezorgde, namens haar, maandelijkse donaties in en rondom
Oudkerk. Meestal bij weduwen
of bij gezinnen met veel tegenslagen. Als persoon hechte ze
weinig waarde aan uiterlijk
vertoon. Een hoofddoekje om,
een korte bontjas aan, een rok,
een maillot en meestal op bontlaarsjes. Altijd omringd door
haar twee trouwe viervoeters de
collie Rommie en de dalmatiër
Pommie. Het waren rashonden
waarmee zij naam verworven
had in de kynologische wereld.
Enkele leuke anekdotes zijn
misschien voor de Binnenste
Buiten wel interessant om te
vermelden. Op onze trouwdag
werden Renze en ik ontboden
bij de freule. In vol ornaat, via
het bordes (de rode loper was
uitgelegd) kwamen wij binnen,
namen de felicitaties van de
freule in ontvangst en vertrokken weer met een huwelijksgift
van f 500,00. Wij de wereld te
rijk. Wij woonden in een huis
wat bij het landgoed hoorde en
betaalden in het begin van ons

had gemaakt met Pommie haar
dalmatiër. Ze kwam aanrijden
in haar auto en sprak mij op
het voorval aan. Ik had geen
toezicht gehouden en ik moest
dan ook met haar en onze hond
mee naar de veearts in Dokkum.
De zwangerschap van Bijke
behoorde daarna tot het verleden. “Jìj bent al in verwachting
en dan mìjn Pommie vader van
jongen van jullie Bijke? Dàt
kan toch niet”,
waren haar
woorden. Bij feestjes op het
landgoed assisteerde meestal
mijn schoonmoeder. Ik deed af
en toe wat hand en span diensten voor de freule. Toen onze
dochter geboren was vereerde
de freule ons met een bezoek en
kregen wij een trappelzak van
imitatie bont en als ik het mij
goed herinner een geldbedrag.
Geregeld verscheen Renze te
laat op zijn werk. Hier stoorde
de freule zich aan en op een
dag kwam hij thuis met een
presentje. Hij moest het van
de freule thuis uitpakken. Hij
maakte het open en er zat een
wekker in. Renze was razend,
gooide de wekker op de grond
en bleef thuis van zijn werk. Dit
gaf spanningen in ons gezin.
Wij woonden in een huis van
de freule en er moest wel brood
op de plank komen. Maar mijn
schoonmoeder heeft er voor
gezorgd dat hij weer terug kon
komen. Wel moest hij voor straf
een aantal dagen in het bos hout
sprokkelen en mocht daarna zijn
normale werkzaamheden op de
boerderij weer hervatten en de
vrede was getekend. Het voorval is misschien wel de reden
geweest dat wij vanaf die tijd
voor onze woning huur moesten
betalen. Af en toe kwam er ook
wel eens een nichtje bij de freule
logeren. De freule wist niet dat
het nichtje vaak de fiets pakte,

Het was de freule ter ore gekomendat onze hond Bijke
(een asbakkenras) intiem kennis had gemaakt met Pommie haar dalmatiër.
De freule besloot in 1960 het
landgoed, met alles wat daar
bij hoort, over te nemen van
haar broer, haar oude beroep
vaarwel te zeggen en terug te
keren naar haar geboortegrond.
Zij had altijd al belangstelling
voor koeien en paarden en hielp
als jong meisje de arbeiders van

Uit het
buitenbos

trouwen geen huur. Later toen
Renze onenigheid met de freule
kreeg moesten wij f 7,50 huur
per week betalen. Nog een leuk
voorval is het volgende. Ik was
in verwachting van ons eerste
kind. Het was de freule ter ore
gekomen dat onze hond Bijke
(een asbakkenras) intiem kennis

Buitenpost wordt
groot in rollators!

In ons dorp gonsde het al
langer van de geruchten. En
wat blijkt nu uit onderzoek van
één van onze correspondenten:
waarover gesproken werd
zal werkelijkheid worden. Op
een braakliggend stuk grond
tussen de rondweg en de Kuipersweg zal na de kerstvakantie
de eerste paal worden geheid voor de grootste fabriek van
Buitenpost en verre omstreken. Het terrein zal maar liefst
3300 m² beslaan met werk voor meer dan 300 mensen. Naast
diverse andere afdelingen zal de absolute hoofdrol zijn weggelegd voor de fabricage van rollators. Zakenman Ber Nard uit
Buitenpost doet zijn opmerkelijke relaas. “Al langer speelde
ik met het idee om in de eigen woonplaats iets dergelijks te
beginnen. Na verscheidene gesprekken te hebben gevoerd
met diverse instantie’s, waaronder de gemeente, de provincie

dan even bij ons binnen wipte en
dan genoot van een kopje thee
of een andere versnapering. Dit
gaf volgens de freule geen pas
en ik moest tegen het nichtje
zeggen dat ze niet meer langs
mocht komen. Dit kon ik niet
over mijn lippen krijgen, maar
het nichtje kwam niet meer

langs en bleef weg. Ze zullen
wel gepraat hebben neem ik
aan. Ik kan nog wel veel meer
vertellen. Maar dat zou van

huis blijven wonen en een verhuizing bleef uit. De freule zelf
verhuisde naar een flat in Den
Haag en is weer als verpleeg-

De freule met haar twee honden

mijn kant ongepast zijn. Graag
had de freule in de voetsporen
van haar vader willen treden.
Het huis en zeker ook de boerderij waren haar lust en leven.
Het werk werd uitgevoerd door
vier arbeiders. In een moderne
bedrijfsvoering is het begrijpelijk dat dit niet rendabel was.
Met pijn in het hart moest zij
in de winter van 1966 dan ook
het besluit nemen De Klinze
en alles wat daarbij hoorde te
verkopen. Zo ook de twee friesche paarden Tabe en Durkje.
Renze en zijn college moesten
de paarden naar Feenstra in
Dokkum brengen voor de slacht.
Ze wou namelijk niet hebben dat
een ander plezier aan Tabe en of
Durkje zou beleven. Later moest
Renze de tuigen en het gerei
weer ophalen. Maar of de paarden ook werkelijk geslacht zijn,
daar zet ik grote vraagtekens
bij. Wij kochten het huis van de
freule en konden gelukkig in ons

en mijn therapeut, is nu eindelijk alles rond. Voorheen heb ik
nog een poosje zogenaamde luchtfietsen gemaakt, maar dat
bleek geen succes. Daarna begon ik met de import van rollators uit andere landen. Dit wordt steeds lastiger omdat levering
toenemend langer op zich laat wachten en de kwaliteit niet
constant blijkt te zijn. Dus heb ik het besluit genomen om
hier nieuw te bouwen”, aldus Nard. De ondernemer ziet een
gouden toekomst want de handel in rollators neemt extreme
vormen aan. “Ik ga echt een open gat in de markt vullen. De
vraag gaat zo explosief groeien omdat voor elk doel de juiste
rollator ontwikkeld gaat worden. De opmars van de rollator
lijkt daarmee niet meer te stoppen. De verkoop zal worden
verzorgd in een 40-tal rollator-showrooms verspreid over heel
Nederland. Tevens worden daar accessoires verkocht, zoals
spatschermen, windbrekers en speciale kleding. Want als u
denkt dat de rollator alleen in bejaardencentra thuishoort, dan
hebt u het mis! De Olympische Spelen in de zomer 2010 staat
een heuse primeur te wachten. Voor het eerst in de geschiedenis zullen er dan rollatorwedstrijden worden gehouden. Dit
gebeurt met zogenaamde sportmodellen, die zich kenmerken

kundige bij particulieren gaan
werken. Bij mijn weten heeft zij
het ouderlijke huis nooit meer
bezocht. Een vriendin van mij
heeft lang contact met de freule
gehouden en bezocht haar met
regelmaat. Omringd door familiestukken, schilderijen, etc.
ging het gesprek dan altijd in
het fries. Ze bleef belangstelling
houden voor Friesland. Ze vroeg
ook wel eens hoe het met mij
ging. Dat deed mij goed. Zelf
ben ik haar uit het oog verloren.
Dit kwam misschien ook wel
doordat mijn huwelijk in die tijd
strandde. De freule is op 6 juni
2005 in Den Haag overleden en
enkele dagen later vanuit de
dorpskerk in Oudkerk begraven.
Als de freule niet zo eigenzinnig
was geweest en vooral geluisterd
had naar haar raadgevers, was
vrijwel zeker landgoed De Klinze
nog familiebezit geweest.”

door smallere banden, speciaal staal en onderdelen van
carbon. Het gewicht is daardoor maar 1,6 kilogram. Ze zullen
onder de naam ‘Rolspurter’ op de markt komen.” Nard laat
ondertussen vol vertrouwen de bouwtekeningen zien van een
immens fabriekscomplex met aan de voorzijde een gigantische
glazen toren die diverse kantoren herbergt. Aan de rechterkant
de enorme productiehallen en in de linkervleugel de servicecentra en magazijnen. Alles in eigentijdse uitstraling en dito
afwerking. Het kan daarmee kan een visitekaartje voor ons
dorp worden. Er wordt op dit moment al hard gewerkt om het
benodigde personeel te vinden. Hiervoor heeft de zakenman
het CWI en de plaatselijke uitzendbureau’s opdracht gegeven
mensen te selecteren en te werven. De vacatures betreffen
zowel metaalbewerkers als ook verkopers, administratieve
krachten, service- en onderhoudsmedewerkers. Maar vooral
ook mensen met fantastische ideeën, die zich niet door hun
omgeving laten ontmoedigen bij het realiseren. Als mensen
naar aanleiding van bovenstaande informatie belangstelling
hebben kunnen zij zich melden bij het CWI, de uitzendbureau’s
of de kopijbus van ons blad.

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Elfde Nationale Voedselactie Dorcas
Van zondag 29 oktober tot zondag 5 november
wordt weer de Nationale Voedselactie gehouden. Het
ingezamelde voedsel is bestemd voor de allerarmsten
in diverse, met name Oost-Europese, landen. Drie uur
vliegen van Schiphol ligt het straatarme Moldavië. Een
Europees land dat maar weinig overeenkomsten kent
met Nederland. Ouderen in het arme Moldavië worden
vaak in de steek gelaten door hun kinderen die in het
land geen toekomst meer zien. De bejaarden blijven
dan alleen achter met een karig pensioentje van soms
niet meer dan 20 euro per maand. Sommige mensen
hebben een tekort aan goede voeding of hebben zelfs
dagenlang helemaal niets te eten. Door het uitdelen van
voedselpakketten, in samenwerking met de plaatselijke
kerken, wil Dorcas deze mensen de winter door helpen.
Ze ervaren het pakket als een bemoediging en stellen het
zeer op prijs dat mensen in Nederland op deze manier
laten weten dat ze niet vergeten worden. Ook gaat een
deel van de opbrengst naar zuidelijk Afrika. Nog voor de
kerst zullen de eerste 25.000 voedselpakketten in OostEuropa worden bezorgd. Het voedsel is bestemd voor
de allerarmsten in onder meer Oekraïne, Roemenië,
Moldavië, Bosnië, Servië, Wit-Rusland, Albanië,
Hongarije en Noord-Ossetië (Rusland).
Van de volgende producten worden voedselpakketten

gemaakt:
3 pakjes droge soep, 1 pakje droge kruidenmix (bijv.
rijst/pasta/macaronie), 1 pak/doos Brinta (ontbijt),1 pak
Liga (geen Milkbreak), 1 pak theebiscuit, 1 fles (plastic
of blik) limonadesiroop, 2 plastic flessen zonnebloemolie
à 1 liter, 1 blik groenten à 800 gram, 1 blik witte of bruine
bonen à 800 gram, 1 blik vruchten à 800 gram, 2 kg
gebroken rijst, 1 pakje cacao, 2 pakken suiker à 1 kg, 2
doosjes (vruchten)thee, 3 pakken macaroni (of andere
pasta), 1 pot jam,1 pakje kaarsen (2 à 3 stuks), 2
tandenborstels en 1 tube tandpasta
Wilt u deze mensen ook helpen dan kunt u bovengenoemde producten brengen bij een van onderstaande
personen:
T. Coehoorn, Kruirad 41, tel. 543001,
J. Slofstra, Kranswier 1, tel. 541226,
J. Kampen, de Zeilen 42, tel. 543667,
E. Sijtzema, Parcours 40, tel. 542053.
Kunt u de producten niet brengen, dan kunt u een van
deze mensen bellen, dan worden de producten bij u
opgehaald. Helpt u mee?
SOW diaconie Buitenpost
PKN gemeente i.w.

Jaarvergadering IJsclub Buitenpost e.o.
Op 28 november houdt de ijsclub weer haar jaarlijkse
ledenvergadering in de bovenzaal van zalencentrum
‘The Point’ aan de Voorstraat. Aanvang is 20.00 uur.
Vorig jaar hebben we maar één dag kunnen genieten
van de ijsvloer, maar we hopen dit jaar op een

Intocht van Sinterklaas

strengere winter. De voorbereidingen zijn alweer in
volle gang, nu alleen nog de vorst. Wij hopen u te zien
op de ledenvergadering, wat ons betreft, tot ziens op
28 november.
het bestuur

Zaterdag 18 november 2006 is het zover. Dan verwachten we Sinterklaas
en zijn Pieten weer in Buitenpost. De Sint komt om 13.45 uur aan met de
trein. Hij zal dan verwelkomd worden door speaker Hielke Jan Ellens en de
burgemeester of loco burgemeester. Dan zal de Sint zijn paard bestijgen
en een rondrit maken door het dorp. Hij zal dan ook weer Haersmahiem
aandoen en komt daarna naar de Kerkstraat.
Voor de groepen 1 t/m 4 is er dan een feest in The Point georganiseerd.
Hier worden ook de prijswinnaars van de kleurplaten-wedstrijd bekend
gemaakt. Deze kleurplaten worden uitgedeeld op de scholen maar zijn
ook te downloaden via de website van de feestweekcommissie op:
www.feestweekbuitenpost.nl. Op deze site komen ook de route en activiteiten van deze dag op te staan.

Ik haak dekens voor Roemenië
Buurtvereniging Molenstraat-oost naar Roden

Dit jaar had het bestuur van buurtvereniging
Molenstraat-oost een reisje georganiseerd naar het
speelgoedmuseum in Roden. Met 14 leden zijn we
zaterdagmiddag 21 oktober om 1 uur op stap gegaan.

Het is echt de moeite waard om
daar eens naar toe te gaan. Er
is volop speelgoed uit vroegere
tijden aanwezig, waaronder ook
schoolboekjes zoals lees- en
rekenboekjes, wat wel aardig was
om weer eens te bekijken. De
meeste buurtgenoten konden zich
er nog wel iets van herinneren. De
mannen waren niet weg te slaan
bij de treintjes (zie foto). Dit soort
speelgoed zie je tegenwoordig
niet meer. Na er een paar uur
rondgedwaald te hebben -er zijn
3 etages, dus je bent niet zomaar
uitgekeken- hebben we wat lekkers genuttigd in het bruine café
naast het speelgoedmuseum. Hier
konden we ook weer wat bijpraten.
Als je geen buurtvereniging hebt
foto: Wiepke Terpstra
komt daar tegenwoordig vaak
weinig van. Dus al met al een heel
gezellige middag. Om half 6 waren we allemaal weer
veilig thuis.
het bestuur van de buurtvereniging

Ik wil graag het volgende onder uw aandacht brengen. Ik haak dekens
voor ondersteuningsprojecten in Roemenië. De dekens zijn vooral
bestemd voor de arme bevolking op het platte land. Daarom wil ik via
onze dorpskrant graag de volgende oproep doen. Wie heeft voor mij
restjes garen over. Wol, acryl, katoen, van dik naar dun, alles is welkom.
L. Zijlstra, Dr. Postmastraat 5, tel: 544972

‘Wereldkraam’ in bibliotheek
December feestmaand staat weer voor de deur. Vele verlanglijstjes
worden gemaakt voor Sinterklaas en zijn helpers. Voor de uiteenlopende
wensen kan de Goedheilig man ook steeds vaker terecht bij de Wereldwinkel die een groot assortiment cadeaus verkoopt in alle prijsklassen.
Hierdoor is het niet alleen feest hier, maar ook in de landen waar deze
bijzondere producten met veel zorg worden gemaakt. De producenten
krijgen een eerlijke prijs en zo de kans op een volwaardig bestaan.
Wereldwinkel Buitenpost heeft royaal ingekocht en is van 21 november
tot en met 1 december ook met een kraam aanwezig in de bibliotheek
in Buitenpost. We zien u graag in de winkel aan de Voorstraat of bij de
kraam in de bibliotheek voor uw feestinkopen. Er is ook informatie aanwezig in de winkel over de mogelijkheden voor eerlijke kerstpakketten.

Bericht uit de buurt... De Voorzoom
In de Binnenste Buiten van september jongsleden,
lazen wij dat het fenomeen buurtvereniging tegenwoordig enigszins op z’n retour is, Dit schijnt in ieder
geval te gelden voor de vereniging van de Scheltingastraat. Jammer, maar gelukkig is dat voor onze
buurtvereniging De Voorzoom niet het geval. Onze
buurtvereniging beslaat een deel van De Voorzoom,
De Bonkelaar, De Lange Schoor en De Pensteen.
Zoals wij al eerder lieten weten bruisen wij van de
ideeën binnen onze vereniging. Zo hebben we eind
september met een aantal enthousiastelingen de
Pingo-route van 35 km. gefietst. Deze route gaat
door een ijstijdenlandschap en voerde ons door
Kollumerzwaag, Twijzelerheide, Eestrum, Hamshorne, Harkema, Roodeschuur, Augustinusga, Rohel
weer naar Buitenpost. Een werkelijk fantastische tocht
waarvan iedereen enorm heeft genoten. Ook het weer
was ons bijzonder gunstig gezind, dus we kijken als
bestuur terug op een evenement, dat zeker voor her-

haling vatbaar is. Behalve dat hebben wij ook weer wat
geleerd uit onze directe woonomgeving.
In de herfstvakantie willen wij met de kinderen
(bij voldoende aanmelding) naar ‘Sanjesplezier’ in
Zwaagwesteinde. In november hebben we nog een
leuke excursie gepland en in december gaan we al
weer met de Kerstattenties bij de leden langs en gaan
we ons alweer beraden op volgend jaar.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Rense v.d. Heide, voorzitter,
De Voorzoom 58, tel. 543197
Koert Jager, penningmeester,
De Voorzoom 3, tel. 542206
Marianne Looijen, secretaris,
De Pensteen 7, tel. 544166
Fokke Drijfhout, lid en algemeen adjunct,
De Lange Schoor 12, tel. 544100/

Logika

!

door Janne Oosterwoud

As wy ûnferwachts komme
is se oan ’t wurk. Se hat in
wriuwersdoek yn ’e hân, de
rook fan wriuwwaaks komt ús
yn ’e mjitte. De ’wurkersklean’
flodderje har om ’e bonkige
skouders. Ferdwaasd sjocht se
ús oan. Wy komme har oer ’t
mad.

koper en sulver poetse.” Har
eagen stoarje yn in ferline
dat har fertrouder is as de
dei fan hjoed. “Mar ik moast
allinnich yn ’e keuken ite. De
bôleplassen, mei margarine.
Menhear en mefrou ieten bôle
mei boerebûter, yn ’e keamer.
Sneintemiddeis wie ik frij.”

“Ik jou de keamer in grutte
beurt”, seit se. “Dy froulju hjir
grieme der mar wat mei de
Frânske slach om hinne. Ik haw
goed arbeidzjen leard froeger,
by de grutlju. Freeds wriuwe,

“It is no snein”, sis ik , “hjoed ha
wy in hiele lange frije dei.” Se
wol it net leauwe. “Jim kinne my
alles wol wiis meitsje, mar it is
hjoed freed. Wêrom soe ik oars
de keamer in grutte beurt jaan?”

Bij aankoop van een dames- of herenspijkerbroek,
een shirt voor de helft van de prijs.
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Op safari door de klassieke muziek

Gothic bands in It Koartling
Vrijdag 24 november, It Koartling, Schoolstraat 31:

Illuminati & Sephyros
Zaal open 20.00 uur.
Within Temptation, Evanescence, Autumn; de gothic muziek heeft de laatste jaren een geweldige opmars
gemaakt. It Koartling begint het muziekseizoen met twee gothic bands uit de regio: Illuminatie en Sepohyros
Illuminati
Illuminati bestaat uit: Renate van Kammen(zang), Wiebe Smid (gitarist), Marco Kerssies (bas), Marien
Zwart (toetsen) en Johannes Postema (drums). Deze gothic band is in september 2005 opgericht. Alle
bandleden hebben ruime podiumervaring opgedaan in andere bands. Ze zijn begonnen met het spelen van
covers, maar brengen nu hun talenten samen voor het schrijven van eigen nummers. Ondanks het grote
leeftijdsverschil (het jongste bandlid is 18 en de oudste is 38) is de sfeer binnen de band erg goed.
Ze verheugen zich op hun optreden in It Koartling en hopen dat er daarna nog veel optredens zullen volgen.
Sephyros
De band Sephyros gaat al heel wat jaren langer mee dan Illumaniti. De band uit omgeving Sumar speelt
hoofdzakelijk eigen werk in het Gothic genre.
Meer informatie: It Koartling tel. 541214

Pop, rock, punk,
metal, hardcore

foto: Illuminati

Oproep voor bands
Ken je een band die een leuke set zou kunnen spelen, of speel je zelf in
een band, neem dan contact op met Popcollectief It Koartling. Je hoeft
geen avondvullende programma te hebben, of een gelikte show te kunnen
neerzetten. Als je een leuke set kunt spelen, staat het podium (inclusief
de professionele geluidsset) tot je beschikking. Heel wat bekende
groepen zijn ooit in It Koartling begonnen, dus wie weet…
Vragen? Bel Arjen Heidbuurt (0511-541214) of stuur een mailtje naar
arjenheidbuurt@hotmail.com.

Iedereen die een beetje van muziek
houdt is vorig jaar op zijn wenken
bediend in It Koartling. En voor wie
nu pas beseft wat voor moois hij
gemist heeft is er goed nieuws: er
wordt hard aan gewerkt en er is al
een nieuw programma. Een aantal
bands zijn benaderd en er zijn al
een paar data. Maar er kunnen
nog een paar bands bij.

Volgende concertdata:

vrijdag 16 februari 2007
vrijdag 16 maart 2007
(voorlopig)

- Cursuswerk-workshops Workshop Vilten van wol

Workshop Sieraden maken

Op vrijdag 17 november wordt in It Koartling door Ineke
Carolus een workshop Vilten van Wol voor gevorderden
gehouden.

Op dinsdag 7 november wordt in It Koartling een workshop
Sieraden maken gehouden.

Wat is Vilten?

Het maken van vilt is een oeroude wolbewerkingstechniek
waarvan de basisprincipes heel eenvoudig zijn: schapenwol
wordt bewerkt met heet water, zeep en wrijving totdat een
samenhangend geheel ontstaat. Nomadenvolken maakten
er duizenden jaren geleden al hun tenten, mutsen, laarzen,
vloerkleden, reistassen en dekens van.
Ineke Carolus maakt al meer dan 15 jaar vilt. De eerste
jaren was ze gefascineerd door hoeden. Hoewel altijd
draagbaar, waren het in de eerste plaats ‘kijkobjecten’.
Later maakte ze ook vilt voor kleding en interieur- en
mode-accessoires. De laatste jaren legt ze zich vooral toe
op kunstobjecten, zowel drie-dimensionaal als plat (wandkleden). Ze exposeerde op verschillende plaatsen in het
land. In Tilburg won ze een nominatie in een internationale
wedstrijd voor eigentijdse, grensverleggende viltkunst.
Deze workshop is van 10.00 tot 16.00 uur en kost
35 euro (incl. koffie/thee en lunch - maar excl. materiaal).
U kunt bijv. een muts, hoed of sloffen maken.

Zowel van nieuwe als van oude kralen kunt u een ketting
of armband maken. Ook kunt u, in combinatie met kralen,
knopen uit oma’s knopendoos gebruiken.
Deze workshop is van 14.00-16.00 uur of 19.30-21.30 uur
en kost 8,50 euro (excl. materiaal)

Workshop Kubus met lichtjes
Op donderdagavond 9 november wordt in It Koartling een
workshop Kubus met lichtjes gehouden.
Van een ijzerframe in kubusvorm bekleed met fietsband
maakt u een herfststuk met een knipoog naar de kerst.
Deze workshop is van 19.30-21.30 uur
Kosten: 23 euro (inclusief materiaal)
Voor bovenstaande workshops kunt u zich opgeven bij:
Elly Kramer, tel. 543242 of 06-12113800

foto: Harry Slagter

Als ineens meer dan de helft van de cursusdeelnemers intekent op
een operavoorstelling in ‘De Lawei’ of zelfs meer nog, in groepsverband een concert bezoeken van het Noord Nederlands Orkest,
dan heb ik de indruk dat ik goed werk heb verricht. Dat men geïnteresseerd is geraakt in de muziek die ik in de cursus aan bod laat
komen. En als ik dan later, na afloop hoor wat men er van gevonden
heeft, dan ben ik helemaal tevreden.
De cursus Luisteren naar Muziek die ik al enkele seizoenen in It
Koartling geef, is zeer gemêleerd. Er wordt aandacht besteed aan
concerten die men (met korting) wil bezoeken, rekening gehouden
met de wensen van cursisten en ik behandel zelf zo nu en dan ook
een eigen onderwerp. Alles uit de klassieke muziek komt aan bod.
Men maakt er kennis mee, ruikt er als het ware aan en als de muziek
goed bevalt gaat men er zelf mee verder. Er worden handreikingen
gedaan, met achtergrondverhalen en geluids- en beeldmateriaal en
wel zo dat het voor iedereen toegankelijk is.
Afgelopen seizoen hebben we stilgestaan bij Mozart in Nederland.
Ik heb laten horen wat de toen nog zeer jonge Mozart hier componeerde, waar hij optrad, hoe de reis verliep en ga zo maar door.
Maar ook hebben we grote balletten gezien op het witte doek -een
beamer is echt een uitkomst- en zelfs is het leven van de Franse
chansonnière Edith Piaf uitvoerig aan bod geweest, met filmfragmenten uit privé-collecties van haar vrienden en beelden van haar
optredens in het Franse Olympia-theater. Niet echt klassiek, maar
wel leuk om eens tussendoor te doen.
Maar we hebben ook de meest voorkomende (zang)stemsoorten
beluisterd en een test gedaan om te zien of we ze ook zelf konden
herkennen. Wat is het verschil tussen een lyrische en een dramatische sopraan? En dan gaat het mij er niet om dat iedereen precies
alle stemsoorten onthoudt, maar men weet dan wel dat er verschillende stemsoorten op de markt zijn en dat lang niet iedere stem
geknipt is voor een bepaalde zangpartij. Zoiets moet je horen,
ervaren, door vergelijkingen bijvoorbeeld en dan ontdek je het als
het ware vanzelf.
Vandaar dat ik komend seizoen weer graag terugkeer naar It
Koartling om de cursus te doen. Om met elkaar muziek te beleven.
Gewoon luisterend of vanaf het witte doek. Komend seizoen bijvoorbeeld zal ik deelnemers in slechts één avond opleiden tot jurylid van
een vocalistenconcours. Dat klinkt ambitieus, is het natuurlijk ook
wel, maar let op: na afloop van de avond heeft iedereen een eigen
mening over wat goed en minder goed was. En daar gaat het om.
Genieten, een oordeel kunnen geven, kennismaken met muzieksoorten of componisten en -voor de liefhebbers- nog concerten
bezoeken ook. Een soort safari is het. En dat is toch prachtig?
Rudolf Nammensma

Goed (in)zicht
Lopen gezond, veiligheid hoog
Paden verlicht, natuur alom in ’t oog
Molenerf loop/wandelroute een Friese primeur
Wethouder Sjon en Pieter lichtgevend door dezelfde deur
Pieter zweerde ooit bij veilige duisternis
Weggetjes en lantaarnpalen algehele kommernis
“Onverlaten”, zo sprak de bestuurder, “zien in het donker niets.”
Onverlichte paden veilig om zich te verplaatsen per fiets
Gelukkig niet verdwaald en halverwege gekeerd
Pieter heeft in zijn wethouder jaren veel geleerd
Het Swaddepaed zal spoedig worden verlicht
Van der Veen verstaat eindelijk zijn politieke plicht
Helderheid de dorpsbewijzering zeer fraai
Na jaren door het ‘duale’ deze ommezwaai?
Plaatselijk Belang stelde voor en pleitte decennia lang
Dankbaarheid past bij zoveel gemeentelijke dadendrang
PEVADKO

Inlichtingen/opgave: Tineke van der Wal, tel. 543558
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Kogel door de Kerkstraat; gemeente akkoord met herinrichting
andere ondernemers in de Kerkstraat worden voornamelijk
lovende woorden richting de gemeente gesproken over het
onlangs genomen besluit. Zij kunnen zich allen vinden in de
bewoording van raadslid Wolters: “Wat regiokern is en wil
blijven, moet zich ook zo profileren”. Hierin duid Wolters op
de regionale functie die Buitenpost heeft. Daarbij hoort volgens Wolters ook een goed ingericht winkelcentrum. De ene
ondernemer noemt dit goede voornemen van de gemeente
een te late reactie. Terwijl een ander relativeert en er eerlijk
voor uitkomt dat het de laatste jaren geen vetpot is geweest.
Ook de gemeente heeft te maken met een begroting. “Als het
geld op is moeten er keuzes gemaakt worden, dit moeten de
burgers begrijpen”, vindt Sietske Wagenaar.

afbeelding van de Kerkstraat in 1938

Zoals het nu lijkt is de kogel door de Kerkstraat. De gemeente heeft groen licht gegeven om te beginnen met
de herinrichting. Op 19 oktober heeft de gemeenteraad
zich gebogen over de nota ‘Gewogen ambitie’. Een visie
verdeeld over tien programma’s, waarin per onderdeel
wordt beschreven hoe de gemeente dit denkt te realiseren. Daarbij wordt natuurlijk ook gekeken naar wat dit
volgens de inschattingen zou gaan kosten. Over deze
visie hebben de raadsleden zich gebogen in een marathon zitting van 14.00 tot bijna 23.00 uur. Eén van de
onderwerpen was onder andere het verbeteren van het
winkelcentrum van Buitenpost.
Blijheid
De herinrichting van de Kerkstraat en daaromheen het hele
winkelcentrum van Buitenpost is al jaren een punt van zorg,
maar we mogen blij zijn dat de gemeente nu deze stap heeft
gezet, vindt Jan van der Bijl. Ook bij een ronde langs diverse

Inrichting
Over de inrichting hebben de ondernemers nog geen uitgesproken mening. De wil om mee te denken is groot bij de
ondernemers en zij hopen die inspraak ook te mogen krijgen
van de gemeente. Hoewel ook zij weten dat er al diverse
plannen zijn gemaakt. Bij de concrete vraag of het centrum
van Buitenpost autovrij gemaakt moet worden, zijn de meningen toch unaniem. De mensen van een plattelandsdorp
als Buitenpost willen het liefst de auto bij de winkel parkeren,
daar moet ruimte voor zijn in de nieuwe plannen, zegt ook
Coby Laanstra. Als we maar geen betaald parkeren krijgen,
meent Gerry Posthumus, daarnaast is ook zij voor het toelaten van auto’s in het centrum, minder validen en laad en lossers moeten de ruimte kunnen krijgen. Grote vijverpartijen
en andere dure verfraaiingen zijn hier overbodig wordt bij
menigeen geproefd, als de gehele omgeving maar gezelligheid en veiligheid uitstraalt. Een muziekje op de achtergrond
doet soms ook wonderen.
Diversiteit
Alle ondernemers zijn van mening dat er nog genoeg ruimte
is voor veel meer winkels. Een enkeling meent toch dat het
soms raadzaam is om winkels met een te grote diversiteit te
weren. Dit om de aanwezige ondernemers het brood niet van
de plank te stelen. Gerry Posthumus deelt deze mening geheel niet, van mij mogen er nog veel meer kledingwinkels bij
komen, dit komt het shop gehalte ten goede, het is de kunst
om het publiek in het dorp te houden. Hierin kan Klaas Bos
zich goed vinden, het funshop gehalte van het centrum van
Buitenpost moet verhoogd worden, hij noemt dit zelfs als pi-

lot voor de herinrichting. Alfred Visser is van mening dat zelfs
de plaatselijke bevolking niet altijd weet wat er in eigen dorp
te koop is. Daarom moeten wij zorgen dat de klanten langer
in het centrum blijven. Als je bij de meeste winkeliers naar
binnen kijkt zie je dat ieder probeert de klant langer binnen
te houden door een mooie aankleding van de producten. Dit
moeten we uitbreiden door meerdere winkels en een fraaie
aankleding in het centrum.
Voorstraat
We moeten proberen de Voorstraat meer bij het centrum te
betrekken is de unanieme mening van de zelfstandigen. De
ontwikkeling van de nieuwe rondweg is daar de aangewezen
kans voor. Hoe één en ander na het realiseren van de rondweg komt is nog niet helder, maar het schept wel kansen
voor de aan de Voorstraat gevestigde winkels is de mening
van de eigenaren. Als er maar extra parkeergelegenheid
wordt gecreëerd, noemt Greetje Haagen. Een mening die
wordt gedeeld door Rineke de Vries.
Rotte plekken
Er zijn plekken in het centrum waar de meningen over verdeeld zijn. Ze worden soms ook wel eens de ‘rotte plekken’
genoemd. Als een van die plekken wordt regelmatig het politiebureau genoemd. Een gemiste kans, er zijn zo veel mooie
plekken te bedenken voor een dergelijk gebouw. Waarom
niet aan de rand van het dorp in het nieuwe bestemmingsplan? Een geschikte uitvalsbasis voor de sterke arm. Een ander vindt het jammer dat Fritech in het centrum is gekomen,
niets ten nadele van hen, maar een detaillist op die plek had
meer allure aan het centrum gegeven. De derde fase, ook
een mooi project, maar of de ondernemers dit allemaal nog
mee zullen maken is hier en daar nog maar de vraag.
Positief
Toch moeten we bovenal positief blijven denken vindt Gerry
Posthumus. We moeten als ondernemers de schouders er
met elkaar onderzetten. Als er een koopavond is moeten we
ook met zijn allen open gaan. Die mening deelt ook Alfred
Visser, de laatste tijd zie je steeds meer winkels die op vrijdagavond sluiten, dit geeft te denken. Laten we hopen dat de
herinrichting voor alle winkeliers positief uitvalt.

Bedrijfspresentaties van Creative Work

Open dag slager van der Bijl

Teade Steenstra en Wilco Reinders zijn
pas een jaar actief als zelfstandige
ondernemers en hun voormalig kantoor
op zolder is omgeruild voor een riante
werkplek aan de Beatrixstraat. Dit is
een geschikte plek om onze klanten
goed te kunnen ontvangen, vallen de
jonge ondernemers gelijk bij. De beide
heren zijn inmiddels zo goed als fulltime
werkzaam voor de jonge onderneming.

Het zal niemand ontgaan zijn dat onze
keurslager
Jan
en
Geertje van der Bijl
dit jaar 10 jaar actief
is vanaf de Kerkstraat.
Dit jaar zijn er al diverse acties geweest,
maar de knaller komt
nog. Op donderdag 23
november wordt er
een opendag gehouden
met als thema: Gourmet, thuis uit eten.

Webdesign

De meeste opdrachten worden steeds
meer gevonden in het ontwikkelen van
webpagina’s voor nieuwe en bestaande
klanten. Dit kunnen van allerlei soorten websites zijn. Van het maken van een
professionele presentatie van het bedrijf op het wereldwijde web tot het maken
van een online facturatie programma voor accountantsbureaus. Hierop kunnen
de klanten van het accountantsbureau dan hun facturen inboeken, waarna de
accountant online deze gegevens kan inkijken en beheren zonder dat hun klanten
dat apart hoeven door te sturen.

Maatwerk

Bij ons kun je niet zeggen, doe mij maar een standaard opzet van een website.
Alles wat wij ontwikkelen is maatwerk. Iedere klant heeft zijn eigen wensen en
de ontwerpen worden dan ook klantspecifiek gemaakt. “De aankoop van een
website moet voor een klant ook een goede investering zijn, het moet rendement
voor de klant opleveren”, vindt Teade. “Een website moet meerwaarde geven
en de sfeer uitstralen van het bedrijf. Het wereldwijde online visitekaartje moet
passen bij het bedrijf en de gevoerde huisstijl. In dit geheel denken wij mee en
maken een totaal concept van ontwerp tot het maken van de fotoreportage en
het verzorgen van de webhosting.”

Tastbaar drukwerk

Een niet te vergeten activiteit is het ontwikkelen van een passende huisstijl voor
bedrijven en het leveren van drukwerk. Dit drukwerk besteden wij uit aan een
professionele drukker. De klant weet vaak niet hoe een drukkerij de gegevens
aangeleverd wil hebben. Daarnaast heeft de klant een centraal aanspreekpunt
om zijn wensen en ideeën tot uitvoering te brengen. Naast deze werkzaamheden
hebben we ook nog seizoensgebonden activiteiten, zoals het ontwerpen van
kerstkaarten voor bedrijven. “Al met al kun je zeggen dat we best druk bezig zijn”,
zeggen Wilco en Teade. “Een volledige weergave van al onze bedrijvigheden is
bovendien te vinden op onze eigen huispagina www.creativework.nl”

Gourmet, thuis uit eten

Wat mag u verwachten? Om 13.00 sluit de winkel, vanaf dat moment is er dus
geen verkoop meer. Vervolgens wordt de Keurslagerij gereed gemaakt voor een
groot aantal activiteiten, die alles met de feestdag te maken hebben. Zo zijn er
diverse demonstraties. U kunt bijvoorbeeld zien hoe slavinken en luxe rollades
worden klaargemaakt en bereid. Om 15.00 is de winkel weer open voor verkoop.
Tijdens deze demonstraties kunt u ook al uw kook- en andere vragen stellen. Op
deze middag is er namelijk ook een kok aanwezig. Verder kunt u proeven van o.a.
beenham en kippeling. En zien hoe gemakkelijk ook u zelf een hapjesschotel kunt
maken.

Schoen meenemen

U mag ook de kinderen meebrengen, want sinterklaas komt een paar dagen eerder
dit jaar. Sinterklaas heeft Jan van der Bijl namelijk beloofd om in de meegebrachte
schoenen van de kinderen in de nacht van vrijdag op zaterdag een presentje te
brengen. De kinderen mogen hun schoen met inhoud zaterdag weer komen ophalen. Ook u als bezoeker gaat op 23 november niet met lege handen naar huis.

Shantykoor ‘De Beurtskippers’

Zo’n bijzondere dag mag je niet onopgemerkt voorbij laten gaan, zeggen
Jan en Geertje van der Bijl. Vandaar
dat wij shantykoor ‘De Beurtskippers’
uit Surhuisterveen gevraagd hebben om vanaf 18.00 uur tot ongeveer
21.00 uur hun repertoire ten gehore te
brengen. Een mooie afsluiting van ons
tweede lustrum.

Rineke de Vries:
net even anders...
Sinds een half jaar is aan de Voorstraat de
woonwinkel gevestigd van Rineke de Vries:
Buitengewoon Buitenpost. De opening werd
destijds bijgewoond door een verslaggever
van de Binnenste Buitenpost en we zijn benieuwd naar Rineke’s ervaringen nu de winkel een tijdje draait. De stap om een winkel
te beginnen lag namelijk eigenlijk helemaal
niet zo voor de hand: van haar vak in Rineke
onderwijzeres.
“Ik heb de Pabo gedaan en heb altijd voor de klas
gestaan. Op school was ik wel veel met creatieve
dingen bezig. Het was vaak een rommel bij mij
in de klas van allerlei materialen. Dan lag er ergens een hoop stro bijvoorbeeld. Veel van mijn
collega’s vonden dat vreselijk, maar ik vond het
leuk om iets te maken met de kinderen, lekker
bezig te zijn. Toch wilde ik na zoveel tijd in het
onderwijs wel eens iets anders. Ik heb mijn hele
leven in Pijnacker gewoond, tussen Den Haag en
Rotterdam. Vroeger was dat een plattelandsgemeente, met boeren en tuinders, maar die zijn
nu allemaal weg. Het is helemaal verstedelijkt.
We woonden daar aan een drukke weg: altijd files
voor de deur. Toen er door nieuwe bouwplannen
van de NS nog meer drukte en ongemak dreigde,
wilden we weg. Het leek het goede moment om
eens wat anders te gaan doen, een verse start te
maken. Toen zijn we naar Buitenpost verhuisd.
Dat is drie jaar geleden. Mijn man komt oorspronkelijk uit Kollumerpomp, dus het was hier geen
onbekend gebied voor ons, maar toch was het
een hele stap. Het is best heftig om vanuit het
niets te beginnen: we moesten helemaal inburgeren. Het eerste jaar heb ik daarom veel cursussen
en vrijwilligerswerk gedaan. Eenmaal hier wilde ik
eigenlijk niet meer voor de klas.
Ooit had ik al eens een plan gehad om een winkel
te beginnen, de benodigde papieren (Detex) heb
ik toen al gehaald. Toen ik zag dat dit pand (de
oude groentewinkel van Van Wijk-i.m.) maar leeg
bleef staan, heb ik dat oude plan weer opgepakt.
Na een jaar verbouwen kon ik mijn woonwinkel
openen. Ik heb altijd de neiging om bestaande
dingen te veranderen, of het nou een kastje is
dat ik bewerk, of kleding die ik versier. Het mislukt ook wel eens, maar ik blijf het doen: het zit
gewoon in me. En ik heb altijd iets met oude
dingen gehad. In de loop van de tijd heb ik heel
wat verzameld. Die winkel staat dus eigenlijk heel
dicht bij me: ik kan er mijn creativiteit in kwijt en
hij laat me de dingen doen die ik leuk vind. Tijd
is ondergeschikt: het is nooit een straf om voor
de winkel bezig te zijn. Eén keer in de drie weken
ga ik naar mijn adresjes in het Westen om spullen
te kopen, maar ik kom ook wel bij groothandels,
want ik koop niet alleen oude dingen. Verder kijk
ik natuurlijk altijd om me heen of ik wat leuks
zie, waar ik ook ben. Je bent er eigenlijk altijd
mee bezig, wat dat betreft is het heel anders dan
‘gewoon’ werk.
De winkel begint aardig te lopen. Soms vind ik
het een beetje moeilijk om mijn spullen de deur
uit te zien gaan, bijvoorbeeld een stoel die ik
mooi heb opgeknapt. Maar als ik zie dat de klant

foto: Rineke de Vries

er blij mee is, dan vind ik dat ook weer leuk. Je
kunt niet alles houden, al ben je een verzamelaar.
Ik richt me niet specifiek op één stijl of periode;
je weet van te voren niet precies waar vraag naar
is, dus wat je precies zou moeten inkopen. Ik vind
veel dingen mooi en het is maar net waar je tegen
aanloopt. In de winkel zijn nu meubeltjes te koop,
lampen, allerlei decoratieve dingen, serviesgoed,
sieraden, kleding en schoenen. Je begint met een
klein budget; heel oude, antieke spullen passen
daar meestal niet in. Het is een beetje uitproberen, aftasten. Langzamerhand ontdek je wel een
patroon.
Mijn klanten zijn ook niet echt in een groep in te
delen: er komen allerlei soorten mensen. Bijvoorbeeld oude mensen die, lekker dicht bij huis in
het eigen dorp, een cadeautje komen kopen. Of
dertigers, die nog een meubeltje zoeken dat net
even anders is. Veel klanten blijken van verder
weg te komen, uit plaatsen als Burum of Visvliet.
Daar is geen supermarkt; als ze dan voor boodschappen in Buitenpost zijn, kijken ze ook gauw
eens even hier binnen.
Behalve voor de verkoop, leent de ruimte zich
ook heel goed voor het exposeren van werk van
kunstschilders en beeldhouwers. Ik vind dat leuk,
bovendien krijg je zo ook extra mensen binnen.
Om nog een beetje een link met mijn oude vak te
hebben, geef ik creatieve workshops in de winkel
en dat vind ik ontzettend leuk. Het is gezellig,
de mensen zijn enthousiast als ze wat moois
gemaakt hebben. Daar wil ik zeker mee verder
gaan. De winkel en de workshops staan voor mij
voorop; aan de inrichting van mijn eigen huis besteed ik wat minder tijd. Het bevalt allemaal goed
zo. Zolang ik mobiel ben en mijn familie en oude
vrienden op kan zoeken, hoef ik hier niet weg!”

Het is weer herfst en er zijn weer
vele paddestoelen te bewonderen
in de gemeentelijke groenstroken
van de diverse woonwijken. Helaas
is er tijdens het grasmaaien geen
rekening gehouden met deze herfstpracht. In de Schepperstraat zijn alle
prachtige vliegenzwammen (rood
met witte stippen) zonder pardon
kapotgemaaid. Deze paddestoelen,
hoewel geen vliegenzwammen, aan
de Mejontsmastraat zijn aan de vernielende motormaaiers ontkomen.
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Tuinbeleven
Afsluiting seizoen

Met de Oogstdag en Fruitshow hebben we zaterdag 14 oktober jl. het
openingsseizoen afgesloten. We kunnen terug kijken op een seizoen
waar onze bezoekers hebben genoten van de goed verzorgde tuinen,
themawandelingen, workshops en evenementen. In het gastenboek
lezen we tijdens en na het seizoen hoe de mensen een bezoek aan De
Kruidhof beleven. Vaak spreken de mensen ons ook persoonlijk aan,
bellen later nog eens of sturen een emailbericht via onze website. Eén
van de bezoekers van afgelopen maand was bijvoorbeeld blij te zien
dat we een grote voorraad eetbare pompoenen te koop hadden. Ze
is zelf helemaal wild van deze veelzijdige vrucht. Dit enthousiasme
wilde ze graag met meer mensen delen en ze stelde ons voor een
recept te sturen. Het bleef niet bij een recept. Een mooie beschrijving
van haar pompoenen ‘gekte’ begeleidde het recept:

Pompoenreceptuur

Echt enthousiast reageert bijna niemand, als ik over mijn favoriet,
de pompoen, begin. Hoe jammer, en in de kern van de zaak, hoe
onterecht ook. Toegegeven, je moet zelf wel iets bijdragen, anders
blijft het wat vlak en egaal. Maar dat geldt voor veel in het leven.
Wat valt er toch een blijmoedige en hartverwarmende soep uit te
halen. Of puree, mocht die fase al gepasseerd zijn. En wat belet de
creatieve geest om het als toet op de kaart te zetten? Ach, en als
chutney of in zoet-zuur....Laat ik u maar een volgende keer inwijden
in de andere, meer medicinale of mystieke en rituele toepassingen
van pompoen. Hoewel in dit laatste verband, al bij menig buur een
(sier)object valt waar te nemen. Verlicht of juist niet, gaaf van huid
of flink bewerkt, kunstmatig tot stand gebracht of puur natuurlijk
tot rijping gekomen. Halleluja Halloween! Qua voorbereiding vraagt
de pompoen een offer, in zoverre geen sprookje. Nu zijn er bij de
diverse marskramers hele behoorlijke, en indrukwekkende (semi)
professionele messen te verkrijgen. Toch vergt het zekere moed,
armkracht en vooral aandacht de vruchten eerst tot hanteerbare
stukken terug te brengen. En daar kan men tegenop gaan zien.
Wanneer u er dan toch voor gaat, verwerk dan direct meerdere
pompoenen ineens. Dat houdt tevens vriezer of provisiekast energiek
en goed geconserveerd. De zaden zijn eenvoudig weg te lepelen en
kunnen hun uiteindelijke bestemming in het voortplantingsproces
mogelijk in uw pot of tuin vinden. Of anders in die van uw buren.
Goed te weten is verder dat de schil tot aan januari geacht wordt
eetbaar te zijn, en in principe in het bereidingsproces wordt
meegenomen. Pas na nieuwjaar zal men voor een meer culinair
verantwoord resultaat naast mes, ook fijnschiller ter hand dienen te
nemen! In mijn optiek kortom, kan men met pompoen vele kanten
uit. Vrij associërend komen daar zelfs ‘smaakkleuren’ bij kijken. Zo
zie ik bijvoorbeeld geel. Of rood, of wit. Volgt dan nu mijn receptuur
voor:

Pompoensoep (geel)

Ingrediënten:
2 à 3 oranje pompoenen
olie
wat teentjes fijngesneden knoflook
fijngesneden verse gemberwortel
korianderzaadjes alsook ketoembar
komijnzaadjes alsook djinten
gemberpoeder
venkelpoeder
(Hindoestaans) kerriepoeder
kurkuma (ofwel geelwortel)
zout en peper
wat glazen droge witte wijn
litertje bouillon (van tablet of poeder)
Verhit wat olie in een braad- of stoofpan en bak knoflook,
gemberwortel, koriander- en komijnzaadjes op matig vuur aan.
Voeg de in stukjes gesneden pompoen toe en vervolgens alle
specerijen in poedervorm. Schep regelmatig om, en bak aldoende
de pompoen een beetje gaar. Afgaand op geur, kleur en/of smaak
kan desgewenst meer van het een of ander worden bijgestrooid.
Wanneer dan de zachtheid onmiskenbaar in het vruchtvlees is
getreden, kan de pompoen met witte wijn worden afgeblust.
Schenk de bouillon er tenslotte bij en laat het geheel, onder deksel,
sudderen. Neem de gare pompoen met staafmixer onder handen
en bepaal zelf de substantie (egale dan wel grofkorrelige emulsie).
Mocht er te veel vocht verdwenen zijn, leng de soep dan met wat
extra bouillon aan. Maar voor een meer nootachtige sensatie,
verdient pompoenpuree toch echt mijn aanbeveling.
Petra Kersten
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Maskelyn timmert aan de weg

kits-stik
Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

Oplossing ‘Weet jij het?’ september

De redactie heeft 2 inzendingen ontvangen. Op de foto was een deel
van het monument bij de Nederlands Hervormde kerk te zien.
Winnaar: Sisca Broersma, Rohelsterweg 12.

foto: Maskelyn

Misschien is het u al opgevallen dat de Stichting Maskelyn nabij een aantal invalswegen van ons dorp een informatiebord heeft geplaatst waarop
zij per keer hun activiteit, uitvoering of iets dergelijks onder uw aandacht
brengen. Ook u kunt gebruik maken van deze informatieborden om een
evenement van uw organisatie, vereniging of wat dan ook te promoten.
De huur bedraagt € 30,00 per keer.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot ons secretariaat:
Stationsstraat 13, 9285 NG Buitenpost
tel: 543028, bgg. 541444
e-mail: joke.bakker@planet.nl

Hulp Schiphol bij parkeerproblemen

mop
Jantje: weet jij waarachter
een olifant zich goed kan
verstoppen?
Juf:nee
Jantje:achter een aardbei!
Juf:huh heb je ooit een olifant
achter een aardbei zien staan?
Jantje:nee zie je wel dat hij
zich goed kan verstoppen!

mop
Frans en Hans staan op een
wolkekrabber.
Hans valt er vanaf.
Frans roept: “Ben je dood?”
“Nee”, zegt Hans.
“Heb je iets gebroken?”
“Nee”, zegt Hans.
“Hoe kan dat nou?”
“Ik val nog steeds!”, zegt Hans.

mop
Jantje zit gefancineerd naar
zijn moeder te kijken terwijl
ze eenschoonheidsmasker
aanbrengt. Vraagt Jantje:
“Waarom doe je dat?”
Zegt moeder:“Om mezelf mooi
te maken.” Even later haalt
zijn moeder het er weer af,
Zegt Jantje: “Geef je het op?”

Interview:

foto: Ivo Voolstra

Meneer Jan Kloosterman van het
IJstijdenmuseum
Vraag 1: Is er iets voor kinderen te doen in dit museum?
Er worden middagen georganiseerd voor kinderen maar dat duurt nog even voor dat
het zover is.
Vraag 2 : Wat is de geschiedenis van de stenen?
Er zijn veel stenen van meer dan 2000 jaar oud.
Vraag 3: Waar worden stenen voor gebruikt?
Die werden vroeger gebruikt om te stampen, te snijden, te hakken enz. Eigenlijk noemen
wij ze maalstenen.
Vraag 4 : Wat zit er in fossielen?
In een fossiel zit meestal een dier of een bloem of plant. Die
vertellen een geschiedenis. Dat moet ook verteld worden aan kinderen op school en
aan jongeren.
Vraag 5 : Wat vindt je nog meer in de stenen?
Mineralen en andere stoffen en dingen. Ook dit moet verteld worden.
Vraag 6: Hoe komen de stenen hier?
Heel vroeger zijn de stenen met een grote laag ijs verplaatst vanuit het noorden. Grote
en kleine stenen. Allemaal lagen ze onder een grote ijskap. De ijskap smolt. De stenen
bleven staan en liggen. Ze zijn dus al honderden jaren oud.
Vraag 7: Waar werden de stenen vroeger voor gebruikt?
De mensen maakten er messen, bijlen en schrabbers van de stenen.
Vraag 8: Worden overal dezelfde stenen gebruikt?
Nee. In Frankrijk werden er bruine vuurstenen gebruikt. In Limburg werden er grijze
stenen gebruikt .In Nederland werden gewone vuurstenen gebruikt.
Vraag 9: Werden de stenen ook ergens anders voor gebruikt?
Ja, voor de oorlog. Er waren stenen kanonskogels. Deze werden gebruikt in de oorlog.
Eerst grote en later kleine.
Vraag 10: Kun je in dit museum ook nog andere dingen zien?
Ongeveer 4000 jaar voor Christus werden er kruiken en potjes weggegooid. Die rond
deze tijd werden gevonden. Ook deze scherven kun je zien. Er is een potje te zien wat is
hersteld.
Elleke en Elisabeth

mop
Man: “Ober, er zit een scheur
in mijn kopje!”
Ober: “Sterke koffie, hé?”

Vraag:
“Wat doet een oen, die in de boom is geklommen en er
niet meer uit kan komen?”
Antwoord:
“Hij gaat aan een blaadje hangen en wacht tot het herfst
wordt.”

Basisschool De Lichtbron werd op de ochtend van 10 oktober bezocht
door een speciale delegatie van Luchthaven Schiphol. Directeur K.H.
de Jonge vroeg assistentie van de verkeersleiding om het parkeren van
de fietsen in de fietsenhokken (wat nogal problematisch is) ordelijk te
laten verlopen. Twee stewardessen (in het dagelijks leven ook part-time
marshallers) maakten hun opwachting bij het begin van het schoolplein
om het ‘fietsverkeer’ naar de goede ‘gate’ te leiden. De directeur hoopt dat
door deze interventie het parkeergedrag permanent verbetert.

Zoeken wij jou?
Stichting Feestweekcommissie Buitenpost is op zoek naar een commerciële duizendpoot. Ben jij makkelijk in contacten leggen en onderhouden
en heb je lef genoeg om sponsors te benaderen en natuurlijk vast te
leggen, dan zouden we het leuk vinden als je zou reageren op deze
oproep!
Voor een uitgebreidere functie omschrijving kun je via e-mail terecht bij:
Hans de Vries; h.devries@feestweekbuitenpost.nl
Daarnaast hebben wij ook enthousiaste mensen nodig die plaats willen
nemen in een sub-commissie en ons willen helpen met het organiseren
van een bepaald onderdeel van de feestweek. Denk hierbij aan de organisatie van een straatartiestenfestival of een New Timer event enz.
Reacties zijn via e-mail welkom bij:
Suzanne Ploegsma; s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl

Herfstmarkt in Fonteinkerk
Op vrijdag 10 november en zaterdag 11 november wordt er een gezellige herfstmarkt gehouden in de Fonteinkerk aan de Achtkant 48. Op de
markt zijn er vele koopjes van boeken, dvd’s, cd’s, herfststukjes, kaarten,
fruit, ingrediënten voor hutsspot, sieraden en baby- en kinderkleding.
Ook is er een ruilbeurs voor de kinderen van speelgoed en Duckse
Duiten. Daarnaast wordt de inwendige mens niet vergeten, er is koffie
met koek of taart en voor de liefhebbers snert of soep met snacks. De
opbrengst van de markt is bestemd voor nieuwe stoelen in de kerk. Tot
ziens op vrijdag 10 november van 17.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 11
november van 9.30 tot 13.30 uur!
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 28 -

door Dirk R. Wildeboer

Gevaarlijke ‘Bakkershoek’
Buitenpost – 13 mei 1924 – “Bij de scherpe
bochten, die bij en tegenover het hotel
Radersma te Buitenpost gevormd worden,
tusschen Stationsweg, rijksstraatweg en
Kuipersweg, hebben binnen een betrekkelijk
kort tijdsbestek verscheidene botsingen tusschen wielrijders plaats
gehad. Gelukkig niet van ernstigen aard. Maar zou het, eer zulks
mocht gebeuren, niet verstandig zijn, den toestand te verbeteren,
door b.v. het hek wat te verplaatsen en een verkeersspiegel aan te
brengen?”
Trek in spek
Rottevalle – 12 april 1911 – “Een der rondzwervende personen, die
hier voor een 3-tal jaren velen last veroorzaakten, heeft zich thans
weer alhier vertoond. Een boerin wilde hij volstrekt een paar potlooden
verkoopen voor 20 cents. Zij had ze niet noodig en wilde ze niet koopen.
Toch drong hij verder ’t huis binnen, kwam dichter bij de vrouw en
zeide “Ik moet toch een stukje spek hebben, daar heb ik zoo’n zin
aan”. Juist kwam de zoon, die slager is, van achteren en nu werd den
indringer de deur en ’t hiem gewezen, met den raad om er niet weer te
komen, als hij geen liefhebber van een pak slaag was”.
Aan wie de schuld?
Rottevalle – 16 april 1911 – “Bij een huisgezin alhier lag de vrouw des
huizes herstellende van een ziekte, te bed. Een paar meisjes waren er
voor gezelschap en om ’t werk te doen. Een venter kwam aan de deur
met zijn korf. Er wordt gekheid gemaakt. De venter drijft het echter
te ver, waarom de meisjes zich wapenen met veger en tang. Nu wordt
de venter zoo boos, dat hij zijn korf neer smijt, er wat bijtend goed uit
neemt en dat in een tobbe met water werpt. Men bemerkte ’t echter en
wierp het water weg. ’t Is geen wonder, dat velen niet meer aan de deur
willen koopen, maar aan wie de schuld?”.
Clandestiene collecte
Surhuisterveenseheide – 24 april 1911 – “Een inwoner alhier tracht
thans, in stilte natuurlijk, zonder de vereiste vergunning van het
gemeentebestuur, gelden te verzamelen op een lijst, zoo ’t heet voor ’t
verlies eener koe. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat hij althans
in de laatste twee of drie jaren, geen zoodanig dier heeft bezeten”.
Op weg naar een fleurig bestaan
Achtkarspelen – 16 mei 1911 – “Het schijnt dat men in deze
gemeente op weg is om de armoede te verminderen, door ze althans
ten deele weg te nemen. Dat is beter dan ze te lenigen. Op een
groot stuk heidegrond bij ’t kerkhof te Harkema-Opeinde, zal de
bouwcommissie vier woningen stichten voor den werkman. Bij iedere
woning zal bijna twee pondemaat grond komen. Dat zal eerst door
de arbeiders zelf tegen een behoorlijk daggeld worden aangemaakt.
Gedurende de twee eerste jaren zal gratis de benoodigde kunstmest
aan de huurders, die slechts f. 60,- huur per jaar betalen, worden
verstrekt. Is men nu niet bepaalde ongelukkig bij de keuze der
huurders, dan kunnen deze zich in betrekkelijk weinig jaren tot
zekeren welstand opheffen. Een halve hectare grond, goed in stand,
stelt toch een arbeider in staat, om met weinig bijverdienste, fleurig
te kunnen bestaan. Door te beginnen met een beetje klein vee, al is
’t maar een paar jonge geitjes, kan hij langzamerhand meer krijgen en
voldoende mest maken voor den grond bij hem in gebruik”.
BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1944, die woonden in Buitenpost.
3 januari: van der Kloet, Pieter Sakes, 85 jaar, wedn. v. Postma, Geertje
5 januari: van der Schaaf, Gerritje, 98 jaar, wed. v. Gossses, Roelof
20 januari: Zijlstra, Grietje, 60 jaar, ongehuwd
23 februari: van der Veen, Lykele, 7 dagen, z.v. van der Veen, Aalze
Fokke, arbeider en Tjoelker, Trijntje
22 februari: Brander, Ymkje, 43 jaar, e.v. Bruinsma, Klaas
19 maart: Vaatstra, Alle, 81 jaar, wedn. v. Luimstra, Hielkje
17 maart: de Bruin, Hendrikje, 44 jaar, e.v. Dijkstra, Minse Marten
(Lutjepost)
10 april: Wiersma, Antje, 84 jaar, wed. v. Hamstra, Anne
10 april: van der Veen, Wietske, 73 jaar, e.v. Haalstra, Meindert
18 mei: Iest, Aukjen, 90 jaar, wed. v. Bierma, Jorrit

Hospicezorg Thuis zoekt
vrijwilligers (Thuiszorg De Friese Wouden)
Spreekt het je aan om mensen in de laatste levensfase de kans te
bieden om in eigen vertrouwde omgeving te kunnen sterven?
Dan is dit vrijwilligerswerk misschien ook iets voor jou.
Hospicezorg Thuis is een kleine afdeling die bestaat uit een groep speciaal opgeleide vrijwilligers en een coördinator. Hospicezorg Thuis is
ontwikkeld voor mensen die graag thuis zouden willen sterven, maar voor
wie deze wens niet in vervulling kan gaan omdat ze te weinig of geen
mantelzorg om zich heen hebben om dat te kunnen realiseren.
Een voorbeeld van de zorg van vrijwilligers
Deze zorg zou in de laatste 3 maanden kunnen beginnen met een eenmalig contact in de week tot en met een totale inzet van 7-23 uur per dag
in de laatste 2 weken á 3 weken. De zorg bestaat uit: het geven van tijd,
aandacht en ondersteuning.
N.b. Vrijwilligers zijn ter ontlasting, ter ondersteuning én ter vervanging
van de mantelzorg.
Ervaring van een vrijwilligster
Sinds een jaar ben ik als vrijwilligster werkzaam bij de Hospicezorg Thuis.
Mijn oog viel op de advertentie van de Thuiszorg de Friese Wouden,
waarin een oproep werd gedaan aan vrouwen/mannen, die mensen in
hun laatste levensfase willen bijstaan in de thuissituatie. Ik heb gereageerd, omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen in hun eigen omgeving kunnen sterven, met aldiegenen om zich heen die ze graag bij
zich willen hebben. Maar ook wilde ik graag meehelpen om mensen die
geen familie meer hebben of mensen waarbij de familie de zorg ‘even’ niet
meer aankan, de kans te geven om toch tot het einde toe in hun eigen
huis te kunnen blijven. Voordat ik kon beginnen heb ik eerst een speciale
cursus gevolgd, waarin de laatste levensfase centraal stond. Samen met
een groep aspirant vrijwilligers werden alle aspecten rondom overlijden
besproken, zoals angst voor de dood, het ontkennen en het aanvaarden
ervan. Ook hebben we het gehad over organisatorische en praktische
zaken, zoals het verschonen, uit bed helpen en iemand iets te eten of te
drinken geven. Ik vond het een indringende cursus, een cursus die ik voor
geen goud had willen missen.
Toen kwam het moment dat ik naar een eerste adres werd gestuurd. Ik
was blij dat ik kon beginnen. Ik voelde me bij mijn eerste cliënt en diens
familie meteen op m’n plek. Het contact verliep ‘gewoon’ als vanzelf. Ik
merkte dat er echt behoefte was aan steun van ons.
De allerbelangrijkste zorg is de cliënt. Je kunt vaak helpen met hele kleine
dingen om het voor de cliënt en de familie zo prettig mogelijk te maken en
voordat je naar een cliënt gaat krijg je informatie van de coördinator.
Ik werk in een team van vrijwilligers en ben minimaal 2 dagdelen per
week beschikbaar. Je bent steeds 4 uren achtereen bij een cliënt en dat
is heel fijn. Daardoor is er voldoende tijd voor de naaste familie om even
te rusten, een boodschap te doen of gewoon een straatje om. Ook is er
voldoende tijd om eens rustig te praten. Ik ben geen verpleegkundige en
geen psycholoog; wel geef ik liefdevolle aandacht en respect en bied een
luisterend oor.
En nu, een jaar later, en een aantal ervaringen rijker, kan ik alleen maar
zeggen, dat ik destijds een hele goede keuze heb gemaakt om dit vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik vind het fijn dat ik een steentje bij mag dragen
aan de zorg rondom het levenseinde van een medemens en diens familie,
zodat de zorg tot het einde toe thuis kan worden gegeven.
Soms hoor je achteraf:” Wat was het fijn dat jullie er waren, hadden we
jullie maar eerder gevraagd!” “ Wat jammer”, denk ik dan.
Nienke Boersma, vrijwilligster Hospicezorg Thuis
Fokje Jansma uit Buitenpost is ook vrijwilligster bij de Hospicezorg Thuis.
Voor vragen, informatie of aanmelding kan je contact opnemen
met Adriënne de Wit, coördinator Hospicezorg Thuis, tel. 460428 of
06 10920424, e-mail: adrienne.de.wit@tfw.nl

Binne Lutje en Boaite Post

IJstijden-toeristen
“Heb je ze al gezien?”
“Wie moet ik gezien hebben?”
“De nieuwe toeristen!”
“Nieuwe toeristen?”
“Ja, want het nieuwe ijstijdenmuseum bij de Kruidhof moet
een toeristentrekker worden!”
“Nou, ik heb nog niet een toerist gezien!”
“Bij de opening zag ik wel een
stel mannen aan een steen
trekken en dat leek behoorlijk
zwaar en heeft ons dorp dan
zoveel oude stenen?”
“Nee, die stenen kunnen overal
vandaan komen want veel
hobby-geologen zoeken overal
naar stenen.”
“En brengen ze die dan naar
Buitenpost?”
“Jazeker, want daarom is dat
museum ontstaan.”
“Wel apart hoor een museum
alleen voor stenen!”
“Niet zomaar stenen hoor, want
naast alle zwerfstenen liggen
er ook mineralen, fossielen en
ijzeren kanonskogels.”
“Zo, dat beloofd heel wat interessants!
“Zeker, en daarom verwachten
zij ook veel toeristen.”
“Ik hoop maar dat het goed
bezocht wordt.”
“Ik ook!”

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en
ons gemakkelijk!
Let op de kopijinleverdatum:
maandag
23 oktober.
Het blad verschijnt
in week 44.
Houdt u daar ook
rekening mee?

Volwassenenorkest De Wâldsang
Muziekschool De Wâldsang kent een groot aantal
ensembles voor leerlingen. Maar ook volwassenen
kunnen voor samenspelen bij de muziekschool
terecht. Eén van de mogelijkheden is het zaterdagochtendorkest. Dit orkest, de naam zegt het al, repeteert
op zaterdagochtend in de muziekschool. Per seizoen
vinden er 12 tot 15 repetities plaats. Het orkest bestaat

uit fluiters en strijkers en bespelers van klarinet en
fagot. Het repertoire bestaat uit werken van klassieke
componisten zoals Bach, Handel, Mozart en Haydn.
Omdat er een paar leden zijn gestopt is er ruimte voor
nieuwe mensen. Informatie is tijdens kantooruren in te
winnen op telefoonnummer: 541616.

Toetsenoriëntatie in de muziekschool

't Oost van Buitenpost. Vanaf de kant van Groningen kwam men rond 1929
zo Buitenpost binnen. De huizen langs dit deel van de Voorstraat zijn anno
2006 nog aanwezig, maar de sloot er voor met de bruggetjes zijn al lang
verdwenen. Wat stonden er toen nog een bomen!’
(foto: uit het gemeente-archief)

Veel ouders zien belang voor hun kinderen in het
volgen van muziekles. Maar ook veel ouders vinden
het maken van een keuze van een muziekinstrument
niet eenvoudig. Vooral als het om instrumenten gaat
die een vrij hoge aanschafprijs hebben. Dat laatste
is vaak met toetsinstrumenten het geval. De muziekschool wil hierbij de helpende hand bieden en geeft
binnenkort een cursus toetsenoriëntatie. Bedoeld
om kinderen bekend te maken met de verschillende
soorten toetsinstrumenten en hun mogelijkheden.
De instrumenten die behandeld worden zijn het keyboard, het orgel en de piano. De cursus bestaat uit

tien lessen die in twee delen worden opgesplitst: het
eerste gedeelte bestaat uit een algemene oriëntatie.
In het tweede gedeelte krijgt de leerling een aantal
lessen op het instrument van keuze. De muziekschool
heeft een aantal instrumenten waarvan de leerling
gedurende die lessen één mee naar huis mag nemen
om op te oefenen. De lessen worden gegeven op de
woensdagmiddag in de muziekschool te Buitenpost.
Informatie over deze unieke cursus is tijdens kantooruren in te winnen op tel. 541616. De informatie is ook
na te lezen op de site van de school:
www.muziekschooldewaldsang.nl
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Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs wordt ter
beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt. Oplossingen
– bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) – inleveren in de kopijbus in The
Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 10 november.

Hoe werkt de puzzel?

Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen meer
dan eenmaal gebruikt worden. Om het u iets moeilijker te maken hebben we de letters die
overblijven door elkaar geschud. Als u deze in de goede volgorde zet verschijnt de oplossing.
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Wij hebben nog wel genoeg ruimte...
op onze ledenlijst.
Wordt lid van Plaatselijk Belang!

�

� � �

�

�

� � � � � � � � �
�

�

� � � � � � � � �

� � � �
�

�

� � �

�

�

� � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �
�

� � � �

�

� � � � �

�

� � � �

�

� � � � �

� � �
ANTIEK
ATTRIBUUT
CADEAU
CURIOSA
DOOS
HOEK
KEUKEN

� � � � � � � �
KLEED
KOUS
LAMP
LES
NIEUW
OUD
PIN

RINGEN
SFEER
SIERAAD
STEL
STOK
STYL
WINKEL

Oplossing prijspuzzel augustus

WOL
WONEN
ZACHT
ZILVER
ZOLDER

De puzzel in het septembernummer heeft 25 correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde Young and Strong. De winnaar is W.G Kootstra, Poelruit 7.
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

