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Ook in dit
nummer:
 Overleg PBB en
gemeente
Sfeerverslag
Kerstmarkt
Vernieuwde
fysiotherapie
Tjalling Dijkstra
over zijn honden
Inspiratie: Elke
dag in de muziek

(foto: Harrie Slagter)
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(Niet) iedereen kan
schrijven!

Op de vraag om ons te helpen met
het werk van de redactie horen we
regelmatig het antwoord: “Maar ik
kan helemaal niet schrijven”. Er zijn
maar weinig mensen die de kwaliteiten van een Reve, Bomans of
Carmiggelt hebben en dat dus juist
wèl van zichzelf mochten zeggen.
Binnen onze redactie is er in ieder
geval niemand die dat zou durven.
Maar dergelijk talent zoeken we
ook niet. Het Werken in de redactie is meer dan stukjes maken. Zo
zoeken we nu dringend iemand die
andere belangrijke taken wil doen:
het bijhouden van notulen, adres- en
afsprakenlijsten en het verspreiden
ervan. Dat is ook schrijven, maar
anders. En een niet minder belangrijk onderdeel van het werk: het meedenken over onderwerpen voor artikelen, het melden van nieuwtjes en
contacten opdoen en onderhouden.
Daarvoor geven wij een stukje gezelligheid, voldoeninggevend teamwerk
en een maandelijkse vergoeding
terug. En mocht zo iemand dan ook
wel eens wat anders op papier willen
zetten, dan is dat gewoon meegenomen. Neem vrijblijvend contact op
met de redactie!!

Anton Pieck-kerstmarkt oogstrelend

Met een zucht van voldoening kon de organisatie zaterdagmiddag constateren dat het allemaal gelukt was.
Maanden van voorbereiding leverden een nostalgisch drieluik op donderdag, vrijdag en zaterdag op.
“Het kan hier en daar wat nog bijgeschaafd worden, maar dit vraagt om herhaling”, was de conclusie.
Lees er meer over op pagina 7.

Overleg tussen gemeenteraadsleden en PBB
Op 28 november vergaderde het bestuur van
Plaatselijk Belang met een aantal gemeenteraadsleden in It Koartling. Uitgangspunt
en aanleiding van het overleg was het
bestuursstuk ‘Gewogen Ambitie’ van de
gemeente. In oktober zijn aan de hand
daarvan veel belangrijke besluiten in de
gemeenteraad genomen. Het betrof niet
alleen zaken die de gemeente maar ook
Buitenpost als dorp aangingen. Als eerste
verwelkomde voorzitster Maaike Dotinga de
gemeenteraadsleden Filippus Roorda, Jolle
Kronenburg en Klaas Antuma en sprak de
hoop uit op een prettig overleg. In dit verslag
gaan wij puntsgewijs langs een aantal zaken
die aan de orde kwamen.
Industrieterrein
Roorda legde uit dat de ontsluiting van het
industrieterrein door een oostelijke aansluiting
in 2007 in ieder geval gerealiseerd zal worden.
Dit ondanks de vertraging door procedures.
Er zullen aan de weg 2 kunstwerken worden
geplaatst: bij Nirwi”s en aan de andere kant van
de toegangsweg. Er zal ook een fietspad langs
de spoorlijn komen. Deze wordt aangelegd na
afbraak van de boerderij direct voor de spoorwegovergang. Dan zal ook de nodige aandacht
worden besteed aan duidelijke bewegwijzering.
Zeker een goede ontwikkeling, meent PBB. De
kavels op het terrein zijn momenteel wel vrij diep
(3000 m2), mogelijk is dit een probleem voor
kleinere bedrijven. De gemeente zal proberen
daar een oplossing voor te vinden. Gelukkig is
er wel is voldoende belangstelling van de bedrijven voor vestiging op De Swadde.
Kruidhof
De privatisering van het horecagedeelte is bijna
rond. Verder is men druk bezig met een businessplan om de toekomst van de museale tuin

veilig te stellen. Het blijkt overigens ook dat het
IJstijdenmuseum in ieder geval een goede toeristische trekker is. Nogmaals wordt benoemd
dat De Kruidhof één van de weinige echte
kroonjuwelen van het dorp is.
Lauwerscollege
Het Lauwerscollege is van groot belang voor
Buitenpost – ook als werkgever. Besprekingen
met het oog op nieuwbouw aan de Hoefslag zijn
gaande met als mogelijk gevolg dat de voormalige basisschool de Fakkel, nu dependance van
het Lauwerscollege, wordt gesloopt. De plek
kan dan worden gebruikt voor de huizenbouw.
Een probleem is nog de hoge boekwaarde van
de grond.
Muziekschool
Over de opleidingen C en D van de
Muziekschool is in de laatste raadsvergadering
een beslissing gevallen; alleen niveau A en B
kan nog worden behaald. Men is van mening
dat de C en D niet tot de verantwoordelijkheid
van de gemeente behoort. Het is overigens wel
opvallend dat daarover niet veel tegenstand is
geweest.
Zwembad de Kûpe
Ondanks de inspraaksessies tijdens de raadsvergadering van diverse scholen en de directie
van het zwambad heeft men zich inmiddels
neergelegd bij de beslissing het schoolzwemmen af te schaffen. Door de raadsleden wordt
nog enige uitleg gegeven over het tot standkomen van die beslissing.
Leefbaarheid
Op het Leefbaarheidfonds voor het PBB dat
door de gemeente wordt gefinancierd is 750,bezuinigd. PBB heeft zich daarin geschikt,
uitgaande van de gedachte dat iedereen een

steentje bij moet dragen in deze bezuinigingsronde. Wel is er wat moeite met de uitleg over
het feit dat ieder dorp evenveel subsidie krijgt
voor het fonds, ongeacht het aantal inwoners.
Als reden wordt genoemd dat ieder kleiner dorp
dan meer middelen heeft om de voordelen die
een groter dorp heeft te compenseren. Het 12
dorpenbeleid komt daar ook nog eens bij ter
sprake. Het blijft een zaak waar verschillend
over gedacht wordt.
Inzet Raderwerk
Het PBB ervaart het als positief dat de mogelijkheden van het Raderwerk en haar deelnemers
zo creatief voor Buitenpost worden ingezet.
Daarbij snijdt het mes aan twee kanten!
Verkoop Mejontsmaveld ten behoeve van
woningbouw
Dit voornemen heeft veel weerstand bij inwoners
veroorzaakt als men kijkt naar de inspraaksessies en de vele mails. PBB zou het betreuren als
deze ‘groene long’ zou verdwijnen: zo’n uniek
terrein komt nooit terug. Uitgebreid wordt door
de raadsleden ingegaan op de totstandkoming
van het voorstel. Het is een voorstel waar lang
over nagedacht is, maar waar toch voor gekozen is om reëel te kunnen bezuinigen. Voorkeur
lijkt nu uit te gaan naar verkoop van de helft (2
hectare) van het terrein, waardoor 2 hectare
beschikbaar blijft voor de evenementen en als
sportterrein voor het Lauwers College. PBB
vraagt of het mogelijk is inspraak te krijgen bij
het zoeken naar eventuele alternatieven. Ook
wordt uitgebreid van gedachten gewisseld over
het idee de ijsbaan aan te passen voor evenementen. Er zou dan eventueel ook skeelerbaan
of iets dergelijks kunnen komen. Het terrein er
naast (waar nu de bagger uit de vijvers van
het Molenerf is gestort) zou dan parkeerterrein kunnen worden. (vervolg op pagina 3)

Deze maand in ‘Buitenposters’: Jannie Jensma-Dijkema
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Kerstmenu
met spoom en koffie complet
Sinterklaasmenu.

Vegetarisch
kerstmenu met spoom en koffie complet
Voor
de kinderen!!!

Het menu wordt geserveerd vanaf

Wij hebben Sint gesproken en gevraagd of het mogelijk is
Carpaccio
vanook
Friese
kazen enNijenstein
een
dat de Sint en
zijn pieten
in restaurant
wil
langskomen. En omdat
hij dat
heeft mogen wij
truffel
vanbeloofd
roggebrood
allemaal sokken verzamelen~~~
van alle kinderen uit Buitenpost.
De sokken mogen ingeleverd worden vanaf woensdag 29
Een crèmesoep van paddestoelen met
november t/m zaterdag 2 december.
cappuccinoschuim
van kastanjes
Als het goedeen
is komt
Sint in het weekend
langs en kun je
maandag 4 december je sok~~~
weer ophalen.
En wie weet
of de Sint
iets inen
jouw
heeft gestopt…
Lasagne
van ook
groenten
eensok
tomatenjus
Het ophalen en brengen van de sokken onder begeleiding van
~~~
ouders.

Terrine
van29gerookte
eendenborst
en eendenlever
woensdag
november
t/m 6 december.
met een dressing van Calvados
Licht gebonden
~~~mosterdsoep
met speculaasbrokken
Een crèmesoep
van paddestoelen met
***
een cappuccinoschuim
vanenkastanjes
Kalfslende
gevuld met pruimen
kruidkoek
of
~~~
Hazenpeper
mousselineen
enBouillabaisse
rode kool
Lasagne
vanmet
Noordzeevis
***
~~~
Stoofpeertjes met kaneelroom en vanille-ijs
Spoom
van limoen
€ 28,50
luchtig
roodhoofdgerecht
fruit
Er is vis opmet
verzoek
in het
~~~
Wij willen
u
alvast
Ossenhaasattenderen
‘Nijenstein’op de komende kerst.
Bij Nijenstein in Buitenpost is het natuurlijk mogelijk
ste jus de
kersen Overigens is het
om tijdensmet
de 1een
en 2 van
te dineren.
~~~een geweldig kerstdiner te vieren
mogelijk ook om thuis
wat door ons
bereid is.
Restaurant Nijenstein biedt u om
Feestelijk
kerstdessert
met de bereid
kerstdagen
traiteur
menu’s af te halen. Wij leveren
door onze patissier

Spoom van limoen
met luchtig rood fruit
~~~
Strudel gevuld met groene asperges
Terrine van eendenborst en eendenlever
en risotto met parmezaanse
kaas
of
}€
Taartje van gerookte~~~
zalm op roggebrood
Feestelijk~~~
kerstdessert
Crèmesoep vanbereid
knolselderij
met
droge worst
door onze Friese
patissier

7,25

u het menu met een duidelijke en makkelijke beschrijving,
of
}€ 4,50
hoe u het menu thuis bereid en €
op55,tafel presenteert voor
Runderbouillon met kruidenflensjes€ 55,uw gasten.
U dekunt alles afzonderlijk bestellen, maar ook
~~~
ste
Op
1
en
2
kerstdag
ontvangen
we
u
graag
vanaf
18.15
uur
en
staat
er
een
heerlijke
voor u klaar.
voor het hele menu kiezen wat voordeliger is.
Lasagne van Noordzeevis metkerstcocktail
schaaldierensaus
Ook zal de keuken het begeleiden met een mooie amuse. Aansluitend beginnen we onze
dineravond
om
19.00
uur.
of
}€ 14,50
U 21
bent
van harte
welkom
en met uitzonderingen
houden
we graag rekening.
Uw opgave dient voor
december
binnen
te zijn.
Ossenhaas
“Nijenstein”
met jus van kersen
Deze uitzonderingen
wel graag
op 0511- 540947.
Telefonisch opgeven
op nummer 0511-540
947.van tevoren doorgeven. Reserveringen ~~~
Afhalen op 1ste of 2de kerstdag tussen 10.00-12.00 uur.
Bavarois van suikerbrood
€ 4,50
We attenderen er nogmaals op dat u thuis ook heerlijk zorgeloos
door uw kerstmenu
Hetkunt
heledineren
menu (4-gangen)
is € 29,50 bij

Nijenstein te bestellen. Het ophaalmenu is na te lezen op www.nijenstein.nl

Nijenstein wenst u alvast een warme feestmaand en wellicht tot ziens.

Nijenstein wenst u alvast een warme feestmaand en wellicht tot ziens.
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Al Gelezen

Na het tellen van de stemmen bleek
dat in Buitenpost de meeste stemmen van
onze gemeente zijn uitgebracht, te weten
87,90 %



Stichting Woningbouw Achtkarspelen
heeft een nieuwe directeur benoemd. Per
15 januari is dat de heer. Riekele Heida.



Stichting woningbouw Achtkarspelen
start met woningbouw in Buitenpost-Zuid.
Er zullen daar acht twee-onder-éénwoningen worden gerealiseerd.

vervolg van pagina 1

De raadsleden verwachten dan wel bezwaren van buurtbewoners, maar
staan zeker positief tegenover plannen in die richting. De raadsleden adviseren PBB juist bij deze zaak haar ideeën goed naar voren te brengen en
met doordachte voorstellen naar de gemeenteraad te komen.
Winkelcentrum Kerkstraat
PBB, de BUVO en de gemeente zijn al enige tijd met elkaar in overleg
over de herinrichting van de Kerkstraat. Vragen over procedures rond nu
nog bestaande woningen in het project worden uitgebreid door de raadsleden beantwoord. Aan de bestuursleden van PBB wordt nu duidelijk hoe
gecompliceerd de kwestie in elkaar steekt. PBB wil graag een poging
doen meer duidelijkheid over de plannen te krijgen en zal daarom ook de
projectontwikkelaar direct benaderen. Dit is al eerder gebeurd, maar toen
werd geen duidelijk antwoord gekregen. Voorzitster Maaike Dotinga zal
deze actie in gang zetten. De start van de inrichting van het winkelcentrum staat overigens ook gepland voor 2007.



De dames Gryt Pel en Aly Haytink zijn
onderscheiden met een gouden speld en
een oorkonde voor hun 40-jarig werk bij
de Krite Bûtenpost.



Mieke de Jong vierde haar 40-jarig
jubileum bij de muziekschool.

Als laatste merken de raadsleden op dat hoe belangrijk het voor PBB is
vooral mee te blijven denken en haar ideeën nadrukkelijk te presenteren, in directe contacten maar ook in de publiciteit. Een actieve houding
van PBB (en haar inwoners!) werkt eraan mee dat de leefbaarheid in
Buitenpost tot grotere hoogte komt. Dat geldt niet alleen voor grote zaken
als de herinrichting, maar ook voor kleinere zoals plaatsing van kunstwerken e.d. Ook de acties rond de Kerstmarkt en daaraan verbonden
activiteiten kunnen, naar nu al blijkt, de ondernemersgeest in ons dorp
een goede impuls geven.



Zoals het er nu op lijkt komt de
skatebaan er toch tussen het zwembad
en het benzinestation. Dit eerst voor een
proefperiode van een jaar.



Maaike bedankte iedereen hartelijk voor de positieve en openhartige bijdrage aan dit overleg en stelde voor een dergelijk overleg vaker te doen.
Dit werd onmiddellijk omgezet in een afspraak.
Leonie Kramer, secretaresse PBB

Het AOC Buitenpost scoort prima in
landelijk onderzoek van dagblad Trouw
naar schoolprestaties van groot aantal
Nederlandse scholen.



Maskelyn presenteert Hongaarse
avond met buffet

Van de bestuurstafel
Op 6 december hadden we als bestuur weer onze maandelijkse vergadering in It Koartling. Op Rients Leijendekker na waren we compleet. Zoals gewoonlijk werd eerst
de in- en uitgaande post besproken. Wij zijn erg ingenomen met het werk
van de nieuwe Stichting Kerstactiviteiten Buitenpost. Het beloven bijzondere Kerstmarktdagen te worden. Als bestuur besloten wij deze stichting
te helpen door een gift uit het leefbaarheidfonds.
Er zijn 2 afgevaardigden naar de ledenvergadering van de BUVO in
Nijenstein geweest. Het belangrijkste onderwerp was natuurlijk de herinrichting van de Kerkstraat - nog steeds een hot item. De werkgroep
van het centrum (waaraan ook 2 PBB-bestuursleden deelnemen) werkt
achter de schermen stilletjes door. Wij gaan ervan uit dat volgend jaar
begonnen wordt met de herinrichtingswerkzaamheden. Wij houden u op
de hoogte.
Ook is er overleg geweest met 3 gemeenteraadsleden : Jolle Kronenburg,
Klaas Antuma en Filippus Roorda. Wij hebben dit als positief ervaren. Het
is goed voor alle partijen om regelmatig met elkaar te overleggen over
diverse zaken die belangrijk zijn voor ons dorp. Een verslag vindt u elders
in dit blad.
In de vorige Binnenste Buiten is aan u gevraagd aan u om een slogan
te bedenken voor Buitenpost. Ondertussen zijn er al enkele binnengekomen, maar er kunnen nog steeds slogans ingeleverd worden! U hoort hier
nog over het resultaat van de actie.
De donkere dagen zijn weer aangebroken, voor de één betekent dit huiselijke gezelligheid. Voor de ander kunnen dit eenzame dagen zijn. Denk
om uw medemens in deze dagen en verras deze eens met een bezoekje.
Dit komt óók ten goede aan de leefbaarheid van Buitenpost.
Over leefbaarheid gesproken: het Project Leefstijl Buitenpost is gestart.
Het richt zich voornamelijk de gezondheid en welzijn van jongeren in de
leeftijd van 12 tot 19 jaar. Afgevaardigden van het AOC, Lauwerscollege,
Gemeente, It Koartling, BUVO, Timpaan Welzijn en Plaatselijk Belang zijn
gevraagd hieraan mee te werken. Wij zijn nu één keer bijeengekomen om
kennis te maken en te bespreken wat de bedoeling is. Begin februari staat
de volgende vergadering gepland. Als u over dit onderwerp iets hebt bij te
dragen, laat het ons dan weten! Wij zullen het dan in het overleg meenemen. Samen staan we sterk.
Vanaf deze plaats wens ik u goede kerstdagen en een gezond 2007 toe.
Namens de voorzitter, Maaike Dotinga-van der Veen

Oliebollen actie voor Bulgarije
De kerstdagen en oud en nieuw komen er weer aan. Dit betekend voor de
Bulgarije commissie weer drukke dagen om de voorbereidingen te treffen voor het oliebollen bakken. De oliebollen worden weer gebakken op
vrijdag 29 december. U kunt de warme oliebollen ook afhalen vanaf 9.00
uur bij de Schakel. De oliebollen worden op zaterdag 30 december vanaf
10.00 uur in Buitenpost deur aan deur verkocht. Met de opbrengst van de
actie proberen wij de bejaarden en de kinderen in de tehuizen de koude
en dure winter in Bulgarije door te laten komen.
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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:

Voor inlichtingen kunt u bellen met de voorzitter telefoon 543508
Ook kunt u een gift storten op de rekening van de kindertehuizen in Bulgarije banknummer: 304299901
Gezegende kerstdagen en een gelukkig gezond en voorspoedig Nieuwjaar.

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:
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 22 januari 2007.
De volgende editie verschijnt
in week 5 van 2007.

De Bulgarije commissie
Trojka ‘Baro Drom’

Begeleid door de prachtige muziek van het trojka ‘Baro Drom’ kan de liefhebber van ‘culinair van over de grens’ weer een avond heerlijk genieten
in The Point. Een voortreffelijk diner-buffet van Hongaarse specialiteiten
zal worden uitgeserveerd in een sfeer die ons brengt bij een groepje zigeuners zittend tussen hun woonwagens. Ze warmen hun handen aan
het kampvuurtje, hun hart aan de opzwepende muziek en hun maag met
dat heerlijke eten. Het gezelschap Baro Drom, bestaande uit Pavel Jabczinske, Herman Peenstra en Carel van Leeuwen, zal rondtrekkend door
de zaal een ieder in de sfeer brengen van al dat moois uit Oost-Europa.

Het behouden huis

Zaterdagavond 20 januari 2007
Aanvang: 20.00 uur locatie The Point
Alleen voorverkoop (t/m 19 januari)  15,00

Kerstnachtdienst in de sporthal
De kerstnachtdienst van zondag 24 december wordt dit jaar weer in
sporthal De Houtmoune gehouden en begint om 21.00 uur. Moesten we
vorig jaar uitwijken naar de gereformeerde kerk, dit jaar zal de sporthal
weer voor deze dienst worden omgebouwd en weten we zeker dat er
voor een ieder een zitplaats zal zijn.
Een fluitgroep onder leiding van Ineke van Slageren verwelkomt u bij de
sporthal. Herders met hun schapen willen u herinneren aan de gebeurtenis in de velden van Bethlehem ruim 2000 jaar geleden.
Om 21.00 uur begint de dienst waarin dominee Sebastiaan Schippers uit
Hurdegaryp de overdenking zal verzorgen. Muzikale medewerking verlenen ‘Brassband Concordia’ onder leiding van Herman Sibma, die ook de
begeleiding van de samenzang zullen verzorgen en de gospelgroep ‘De
Dobber uit Harich’. Deze groep bestaat uit 8 personen en zij brengen hun
luisterliederen op een geheel eigen manier.
De dienst is voorbereid door de ambtsgroep kerkinaktie/evan.cie. U
wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.
Namens de commissie, Jan Medenblik

Uit hun privé-collectie presenteren de heer en mevrouw S.Wielenga
uit Buitenpost werk van leden van de vroegere groep ‘Yn é line’. Van
Jan van der Bij, Pier Feddema, Sjoerd Huizenga, Klaas Koopmans en
Jaap Rusticus zullen schilderijen en gevarieerd kleiner werk worden
geëxposeerd in de hal en de leeskamer van het gemeentehuis van
Achtkartspelen aan de Stationsstraaat van Buitenpost. De tentoonstelling
wordt geopend op dinsdagavond 9 januari 2007 om half acht en duurt tot
eind februari d.a.v..
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Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:
Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

- Website beheer systemen
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- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties
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Puzzelrol om snel en eenvoudig uw puzzel op een
veilige manier op te bergen. Geschikt tot 1500 stukjes.
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Jannie Jensma-Dijkema,
correspondente van de Binnenste Buitenpost
Zolang de Binnenste Buiten verschijnt, zolang heeft Jannie
Jensma-Dijkema bewoners van ons dorp geïnterviewd voor
deze krant. Alhoewel veel inwoners haar waarschijnlijk wel
kennen, zullen er toch mensen zijn die niet weten wie zij is.
De hoogste tijd om haar nu eens zelf aan het woord te laten.
Kinderjaren
Jannie Dijkema werd in 1938
geboren in Groningen als de
tweede van drie dochters. Toen
ze zes jaar was stuurden haar
ouders haar naar de als streng
bekend staande meisjesschool
aan het Zuiderdiep. Het gezin
verhuisde na negen jaar naar
Nietap, een klein dorpje bij Leek.
Hier werd ze meteen in de vijfde
klas geplaatst want de strenge
school in Groningen was ‘school
Nietap’ qua lesstof ver vooruit.
De meester daar kon moeilijk
orde houden en het leren van
breuken is hierdoor flink in het
gedrang gekomen. Wiskunde en
rekenen werden geen vaardigheden op de MULO in Leek, de
dichtstbijzijnde vervolgschool.
In de derde klas van de MULO
bleef ze een jaar thuis in verband met ziekte van haar moeder. Zonder problemen maakte
ze de vierde klas af en haalde op
15-jarige leeftijd haar MULO-diploma. Hierna had ze gedurende
twee jaar allerlei baantjes: assistente op het doveninstituut en
assistente van de jeugdleidster
van de Doopsgezinde Kerk. Ze

op 26-jarige leeftijd om een jaar
te gaan reizen.
Al liftend vertrok ze naar Noorwegen. In Trondheim vond ze
een baantje en ging ze Laps
leren. Later reisde ze met een
boot verder naar het hoge
noorden en ging in een bejaardenhuisje werken. In het verre
Lapland kreeg ze pianoleerlingen en maakte een rendiertrek
mee van driehonderd kilometer
door de sneeuw naar de hoge
bergen.
Lerares Nederlands
Terug in Nederland lukte het
haar om een studiebeurs te krijgen en ging ze Nederlands studeren. Gedurende deze studie
kon ze lerares Nederlands worden. Eerst op de kleuterkweek
en later het Lauwerscollege.
Verder was ze docente aan de
Thorbecke Academie in Leeuwarden en de Bestuursacademie
in Groningen. Toen ze 32 jaar
was trad ze in het huwelijk en
ging in Buitenpost wonen in het
huis waar menigeen langs loopt
en fietst vanaf het station: ‘Het
Behouden Huis’.

foto:Harrie Slagter

van de jaren al veel betekend.
Niet in de laatste plaats als lerares aan het Lauwers College.
Velen zullen zich haar herinneren als de lerares die haar
leerlingen niet alleen de liefde
voor taal en literatuur meegaf
maar ook liefde voor het leven,

“De waarheid zit in het hart en niet in het hoofd...”
had maar één wens: doorleren.
Deze wens ging uiteindelijk in
vervulling. Jannie ging naar de
kweekschool en werd onderwijzeres.
De piano en de natuur
Vanaf haar zevende jaar zat
Jannie op pianoles. Tot op de
dag van vandaag is piano spelen
het fijnste wat ze kan bedenken.
Nietap ligt aan het Leekstermeer. Op dit meer maakte ze
lange tochten in haar eentje. Ze
was dol op zeilen. Vaak zwierf
ze door de weilanden rond het
meer en leerde ze alle plantennamen.
Utrecht en Noorwegen
Tien jaar lang stond ze voor de
klas op verschillende scholen. Ze
ging in Utrecht wonen, de stad
waar haar leven pas echt begon.
Ze kreeg er vrienden, woonde
op kamers en zat op een groot
koor. Na deze jaren besloot ze

In 1991 verliet haar echtgenoot
de woning en bleef ze alleen
achter in het grote huis. Gelukkig ontmoette ze na zeven jaar
Theunis Jensma. Sindsdien is
het huis ‘behouden’. Samen vullen ze hun ‘oude dag’ met lezen,
schrijven en pianospelen. Ze
genieten van de kinderen in de
buurt, organiseren tal van culturele evenementen en cursussen.
Verder hebben ze een eigen uitgeverijtje.
Wie is Jannie?
Bovenstaande feiten geven een
beeld van het leven van Jannie
Jensma. Maar wie is de echte
Jannie? Wat beweegt haar?
Wat boeit haar? Wat vindt zij de
moeite waard?
Jannie is een vrouw die graag
de rust en stilte zoekt in de natuur, in piano spelen, in lezen
en schrijven. Ze houdt van de
mensen hier en voor het dorp
Buitenpost heeft ze in de loop

(advertentie)

voor God en mensen. Hoe deed
ze dat? Door het voor te leven
en te vertellen over de echt
waardevolle dingen in het leven.
Haar levensopdracht bracht ze
met de volgende woorden onder
de aandacht: “Als je jezelf niet
kent, ken je de ander ook niet.
Als je jezelf niet kent, kun je
niet van jezelf houden. Iemand
die niet van zichzelf houdt,
houdt ook niet van de ander. En
hoe kun je van God houden als
je jouw medemens niet kent en
niet van hem houdt?”
Stilte
Ze houdt er van om lange wandelingen buiten te maken en
de stilte op te zoeken. Volgens
haar kun je in de stilte steeds
opnieuw geboren worden. “Ieder mens kan dit beleven. Als
hij luistert naar de stem van
zijn hart dan snapt hij wat Jezus
duidelijk wil maken en wil leren
wat je als mens moet doen”.
Door het piano spelen heeft ze
geleerd om zich goed te concentreren, om alleen in het hier
en nu te zijn. Als je de ene noot
op de toets aanslaat moet de
vorige al vergeten zijn en mag
je nog niet aan de volgende
denken. Het pianospel dwingt
je om alleen in het moment van
nu te zijn.
Als we het over de kerk krijgen,
zegt ze het jammer te vinden dat
er zoveel verschillende kerken
zijn. Dat is op zichzelf niet erg
maar dat wordt het wel als ieder
denkt dé waarheid te verkondigen. Voor haar zit de waarheid
in het hart en niet in het hoofd.
Elk mens kan in zijn diepste zelf
de waarheid vinden. Als je contact zoekt met de oorsprong van

je leven zul je zeker God vinden.
Dit geldt voor alle mensen. Als
je jezelf vereenzelvigt met de
kerk waar je bij hoort sluit je
de ander, die er niet bij hoort,
buiten. Dat kan nooit goed zijn.
Alle mensen horen bij elkaar. Ze
hebben het leven gekregen van
dezelfde God. Hij heeft in ieder
mens, zonder onderscheid, zijn
Geest geblazen. Het leven van
alles en iedereen is aan Hem
te danken. Ieder mens kan als
hij dat wil, deelhebben aan het
grote ‘zijn’.
Activiteiten en rust
Zes jaar geleden is ze gestopt
met haar baan als lerares. De
periode van nu ervaart ze als
één van de mooiste periodes.
Eindelijk heeft ze veel tijd om
de rust te zoeken en zich te
verdiepen in voor haar belangrijke zaken. Nog iedere dag zit
ze achter de piano: het is haar
lust en haar leven. Ofschoon ze
in het verleden wel één en ander van de wereld gezien heeft,
gaat ze nu nooit meer op vakantie. Tuinieren doet ze erg graag.
Ze is bezig met een vertaling
van het toneelstuk van Ibsens
‘Peer Gynt’ uit het Noors. Verder
leest ze veel. Boeken waarin het
gaat over de kleine, waardevolle
dingen in het leven. Boeken
die verwondering oproepen.
Ze vindt het belangrijk dat de
schrijver goed nagedacht heeft
en in een mooie stijl schrijft. Als
ik haar vraag waarom ze steeds
maar weer een interview schrijft
voor de Binnenste Buiten, zegt
ze: “Ik vind het fijn om naar
mensen te luisteren. Als mensen over zichzelf beginnen na
te denken, zeggen ze dingen
die voor henzelf belangrijk geweest zijn. Ze vinden het prettig
om daarop verder gevraagd te
worden omdat ze dan proberen
te achterhalen wat de motieven van hun handelen waren.
Ieder mens zou dat zo nu en
dan moeten doen. Daarom
vind ik het geweldig dat we
nu een echt café-restaurant in
Buitenpost hebben gekregen.
Misschien gaan de mensen uit
ons dorp daar wel zitten als ze

eens rustig met iemand willen
praten. Openhartigheid leidt, als
het goed is, tot zinvolle ontmoetingen. Praten en luisteren moet
je leren”.
“En waarom organiseert u steeds
maar weer culturele evenementen?” vraag ik. “Het is prettig
om even in een ‘andere wereld’
te zijn – een wereld van theater
of muziek. Dat geeft ruimte. Het
is goed voor de mensen om er
samen van te genieten in een
gevoel van saamhorigheid, die
minder gemakkelijk voelbaar is
in een ‘echt’ theater of concertgebouw. Als je in een gemeenschap woont, in Buitenpost
bijvoorbeeld, ben je medeverantwoordelijk voor de sfeer om
je heen. Het is vanzelfsprekend
dat je uitdrukking geeft aan je
gevoel van verbondenheid”.
Jannie Jensma is een vrouw die
volop in het leven staat en van
het leven geniet. Ze houdt van
ons dorp en van de inwoners.
Haar liefde uit zich in betrokkenheid vanuit een oprecht
hart. Was het grote ‘Geluk’ met
haar? De echtscheiding in 1991
was een enorme klap voor haar.
Maar ze prijst zichzelf een gelukkig mens. Zou dat niet komen
omdat ze om te (over)leven in
de leer gegaan is bij de Schepper van het leven? Mijns inziens
is Jannie Jensma-Dijkema een
oprechte ‘Levenskunstenaar’!
Johanna van den Berg
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Te Koop

Te Koop
Schoolstraat
30 Buitenpost
Schoolstraat 30 Buitenpost

Verrassend ruim, fraai gelegen woonhuis op 2 minuten
loopafstand van het NS-station. Het huis is recent
uitgebouwd, waardoor er naast een slaapkamer en luxe
badkamer op de begane grond boven ook nog 4
slaapkamers en een badkamer zijn. Het huis is geheel
voorzien van dubbele beglazing. Dit huis is alleszins een
bezichtiging waard! Bel voor een afspraak met Jacqueline
Nome Makelaardij in Buitenpost. Telefoon 0511-541178.
Woonopp. 135m2. Inh.: 430m3 Perceel 366 m2
Meer info: www.funda.nl , www.nome.nl
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Verrassend ruim, fraai gelegen woonhuis op 2 minuten
loopafstand van het NS-station. Het huis is recent
uitgebouwd, waardoor er naast een slaapkamer en luxe
badkamer op de begane grond boven ook nog 4
Jacqueline
Nome
slaapkamers
en een badkamer
zijn. Het huis is geheel
makelaardij
voorzien
van
dubbele
beglazing.
Dit huis is alleszins een
Voorstraat 49 9285 NP Buitenpost
T. 0511-541178
F. 0511-543723
bezichtiging
waard!
Bel voor een afspraak met Jacqueline
Jdnome@nome.nl www.nome.nl
Nome Makelaardij in Buitenpost. Telefoon 0511-541178.
Woonopp. 135m2. Inh.: 430m3 Perceel 366 m2
Meer info: www.funda.nl , www.nome.nl
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Franklinstraat 9
9285 WT Buitenpost
T: 0511 424555
F: 0511 423963

Jacqueline Nome

�����������makelaardij
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Voorstraat 49 9285 NP Buitenpost
T. 0511-541178 F. 0511-543723
Jdnome@nome.nl www.nome.nl
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Sfeer en romantiek op de kerstmarkt bij Anton Pieck
Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd er
op 15 december een kerstmarkt gehouden op
het Christinaplein. Dit jaar rond het thema Anton
Pieck.
Iedere bezoeker werd persoonlijk welkom geheten door
de kerstman. Een gezellige drukte heerste er op de
markt. Oud en jong lieten er zich zien. In het midden van
het plein konden de kinderen onder toeziend oog van
de Scoutingvereniging ‘De Brimzen’ spekjes roosteren
boven een sfeervol vuurtje. Menig bezoeker warmde
er ook even zijn of haar handen. Ook de jongste groep
majorettes van ‘Bumata’ lieten een aantal keren een
leuke show zien op gezellige kerstmuziek. Verder werd
de kerstmarkt muzikaal opgeluisterd door de familie
Bosma met hun twee handgedraaide orgeltjes, nagemaakt, maar wel uit de tijd van Anton Pieck. De orgeltjes
zijn gemaakt in Bodensee op de grens met Zwitserland.
De familie Bosma zijn de enigen in Nederland die deze
orgeltjes met z’n tweeën kunnen draaien. Rondom dit
gebeuren stonden de kraampjes waar men kerstartikelen, sieraden en aanverwante artikelen kon kopen. De
reacties van het publiek liepen nogal uitéén. De meesten
vonden het sfeervol en gezellig, omdat vele mensen ook
gekleed waren in kleding uit de tijd dat Anton Pieck leefde. Wel waren velen het erover eens dat de opzet grootser mag. De kraampjes van de winkeliers werden daar
ook gemist, maar wat men nog het meest miste was de
warme chocolademelk. Voor de winterse sfeer was het
mooi geweest als er sneeuw had gelegen, maar helaas.
Kortom een gezellige kerstmarkt met snert, glühwein,
oliebollen en halve kippen. Tot volgend jaar.

Verklede figuranten in de Kerkstraat. (foto: Johan Kootstra)

De familie Bosma uit Ruinerwolde met hun handdraaiorgeltjes. (foto: Harrie Slagter)

Kerstactiviteiten Buitenpost
In de Kerkstraat om iets voor vijf uur in de middag, branden er honderden
lampjes. Het Vocaal Ensemble Buitenpost zingt prachtige christmas carols.
Het is niet winterskoud, maar er staat een pittige wind. Langzamerhand
komen er steeds meer toeschouwers. Er lopen mensen rond in Anton
Pieckstijl, de kleding is prachtig en men kan zich even wanen in tijden uit
het verleden.
In de Kerststraat wordt de sfeer even ‘verstoord’ door het geluid van een
auto. De eerste gedachte zal wellicht geweest zijn: “De Kerkstraat was
toch afgesloten, ik kon er net niet langs met de auto?” Maar het zal een
ieder snel duidelijk geworden zijn. De kerstman is in aantocht, hij komt
met een buggy-auto, prachtig. Halverwege de winkelstraat stapt hij uit en
vervolgt enthousiast zijn route. Al bellend en handen schuddend komt hij
bij de nog niet verlichte kerstboom aan.
Aldaar heet Jan Willem Zwart, namens de Stichting Kerstactiviteiten
Buitenpost, iedereen van harte welkom. De stichting organiseert dit
jaar voor het eerst de kerstactiviteiten en Jan Willem spreekt de hoop
uit dat dit een vervolg krijgt de komende jaren. Ook wordt de kerstman
verwelkomt en vraagt hem om de komende kerstactiviteitendagen officieel te openen door de verlichting van de grote kerstboom te ontsteken.
Enthousiast voegt de kerstman de daad bij het woord en binnen een paar
seconden branden ook die lampjes. De sfeer is compleet, de kerstman
met bel, prachtige lampjes door de hele winkelstraat heen, kerstmuziek
van het Vocaal Ensemble en de Wâldteppers, alleen missen we nog wel
een beetje het winterweer...

‘De ijsbaan’ (foto: Johan Kootstra)

Dat winterweer is er niet meer gekomen, de sfeer is wel gebleven. Ook de
hobbymarkt met meer dan 10 kramen trok veel bekijks. Opnieuw liepen
figuranten door het dorp en was de Kerkstraat helder verlicht met lampjes,
kaarsen en vuurkorven. De geur van glühwein, oliebollen en hartige waar
trok over het Nijensteinplein. “Buitenpost is gezellig”, werd gehoord.
Zaterdagmiddag organiseerde de Buitenposter ijsbaanvereniging een
schaatsfestijn op het Christinaplein. Ondanks dat het weer niet koud ijzig
was naderde de sfeer winters van weleer. Opnieuw werd er gehoord dat
Buitenpost ‘gezellig’ is.
Buitenpost is gezellig! Stichting Kerstactiviteiten had als doel een gezellige sfeer neer te zetten voor het dorp door het dorp. Uit de reacties te
horen is dit de stichting gelukt. Voorzitter van de stichting, Lidy Plantenga
geeft aan dat het bestuur van de stichting tevreden is over het verloop
van de activiteiten. Veel mensen hebben zich ingezet om de sfeer zoals
die in juli bedacht is neer te zetten. Niet in het minst de mensen van
‘Raderwerk’. Het zijn deze mensen geweest die als figurant fungeerden
en vele Buitenposters in die typische Anton Pieck sfeer brachten. Maar
ook al die vrijwilligers die duizenden lampjes in de prikkabels hebben
gedraaid hebben deze sfeer in Buitenpost gebracht.
“Volgend jaar weer!”, zegt Lidy Plantenga. Misschien zijn er dan nog meer
verenigingen en organisaties die mee willen werken om de sfeer te creëren die we allen in deze dagen plezierig vinden. Het bestuur van Stichting
Kerstactiviteiten Buitenpost kijkt aldus terug op een geslaagde tijd en
wenst iedereen hele prettige kerstdagen en een sfeervol 2007.
Jan Willem Zwart

De kerststal bij de nieuwe locatie van de Bernebrêge. (foto: Harrie Slagter)

Model

bj. km.stand

Ford Fiesta 1.3 Centennial 3drs 70pk
Ford Fiesta 1.3l Ambiente 3drs 70pk
Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5drs 70pk
Ford Fiesta 1.4 16V First Edition 5drs 80pk
Ford Focus 1.4 16V Centennial Wagon 75pk
Ford Focus 1.6 16V Ambiente Wagon 100pk
Ford Focus 1.6 16V Centennial 4drs 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 3drs 100pk
Ford Focus 1.6 16V Trend 5drs
Ford Focus C-Max 1.8 16V First Ed. 120pk
Ford Ka 1.3 Champion 60pk
Ford Ka 1.3 Trend 70pk
Ford Mondeo 1.8 16V SCI Sport Wagon 130pk
Mazda 5 1.8 Touring
Mazda 6 1.8 16V Sport 5drs 120pk

’03
’04
’04
’02
’03
’04
’03
’01
’04
’02
’05
’05
’06
’03
’03
’04
’05
’04
’05
’05

79000
25771
12141
48000
90002
49540
30107
57000
50404
85000
13000
24442
14592
69000
30000
41000
11773
46398
36811
15072

prijs Euro

10750,00
8400,00
10950,00
9950,00
9950,00
15950,00
11950,00
10950,00
16950,00
10400,00
19950,00
17950,00
20950,00
12450,00
17450,00
6950,00
7950,00
21950,00
23950,00
23950,00
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Het opleiden van politiehonden is al jaren mijn grote passie...
De zonnewijzer in de tuin van Tjalling Dijkstra, wonende aan de Waling
Dijkstrastraat, bevestigt het vermoeden dat hier een hondensporter in
hart en nieren moet wonen.
“Ik zat nog op de lagere school
toen ik op een zekere dag thuis
kwam met een zwervertje. Mijn
ouders waren hier absoluut niet
blij mee en ik moest het hondje
weer de vrijheid geven. Onze
buurman wist ook wel een oplossing, je zag het beestje dan
helemaal niet weer, maar van
zijn kwalijke bedoelingen wilden
mijn ouders niets weten en het
mocht achteraf toch blijven.
Dolgelukkig was ik met mijn
eerste viervoeter. Toen ik op
de ambachtschool in Dokkum
zat kreeg ik van de conciërge
mijn tweede hondje. Ik ben er
lopend, van Dokkum naar Veenwouden, mee thuisgekomen.
Waarschijnlijk ben ik vanaf die
tijd echt besmet geraakt met
het hondenvirus.”

misverstand dat politiehonden
agressief zijn. Ze zijn namelijk
heel erg sociaal.”

Luchtvaartcertifikaat
“Ik was vrij jong toen ik belangstelling kreeg voor de hondensport. En wel specifiek gericht
op het africhten en opleiden van
politiehonden. Vanaf 1969 ben
ik dan ook lid van de Koninklijke Nederlandse Politiehond
Vereniging. De honden worden
gebruikt bij het uitvoeren van
allerlei taken, zoals het opsporen van misdrijven en je ziet
ze ook vaak bij het handhaven
van de openbare orde. Honden
die op vliegvelden zijn gestationeerd hebben het luchtvaartcertificaat en zijn getraind in
het opspeuren van drugs of explosieven. Politiehonden die in
dienst zijn bij particuliere bewakingsdiensten worden ook
vaak aangeduid met de term
politiehond. Het is een groot

Mechelse herder
“In het verleden heb ik zelf ook
wel vaak een nestje met jonge
herders gehad. Maar nu fok ik
er niet meer mee. Via relaties
koop ik een pup of een jonge
hond van plusminus 10 maanden oud. Het liefst een reu en
altijd een Mechelse herder. Hij
is hoog in drift en is zeer intelligent. Dit in combinatie met zijn
actieve karakter.”

Tophonden
“Voordat de honden worden
getraind worden ze uitgebreid
op karakter getest waarbij
kalmte en betrouwbaarheid
belangrijke
eigenschappen
zijn. Politieorganisaties over
de hele wereld hebben belangstelling voor tophonden uit
ons land. Ook worden er veel verkocht naar Frankrijk en Duitsland.
Zelfs het Amerikaanse leger beschikt over honden die hier gefokt en opgeleid zijn. Zeker is dat
fokprogramma’s hierin een rol
spelen. Nederland staat als het
hoogste in de wereld aangeschreven.”

Van vader op zoon
“De trainingen bij hondenclub
De Trouwe Vriend te Damwoude
volg ik op dinsdagavond en zaterdagmiddag. Er zijn volgens
mij 10 hondenclubs in Friesland.
Vroeger trainden wij op het
landgoed De Klinze in Oudkerk.
Onze zoon Janco houdt zich ook
bezig met het africhten van

politiehonden. Hij heeft ook al
diverse certificaten in zijn bezit.
De hobby is dus van vader op
zoon overgegaan. Om toegelaten te worden tot de opleiding
als politiehond hoeft de pup of
jonge hond niets te kunnen. Alles wat hij moet kunnen leren
we hem op de training. Het apporteren en volgen, ook wel de
basis oefeningen genoemd leert
de hond wel in zijn eerste jaar.
De echte trainingen beginnen als
ze ongeveer 1 jaar oud zijn. De
hond moet alles leren en de opdrachten dan uitvoeren. Zoals
het wachten en het opvolgen
van commando’s, het bewaken van voorwerpen en het tot
staan brengen van een vluchtende verdachte. Zelf probeer
ik de hond het project speuren
en sorteren bij te brengen.
Dit is geen onderdeel van de
wekelijkse training op de club.
Het vergt heel veel energie en
geduld van je, maar ook van de
hond. En natuurlijk ben je met
je hond bezig tijdens het uitlaten of thuis. Iets wat in mijn
ogen net zo belangrijk (en leuk)
is als op het veld staan.”
Nederlandse kampioenschappen
“De uitdaging van je hobby is
natuurlijk het bemachtigen van
een certificaat voor de hond
tijdens de keuring. De honden
worden beoordeeld door 3 keurmeesters en 2 pakwerkers van
de KNPV. Vertegenwoordigers
van de politie zijn op de keuringen altijd aanwezig. Als medisch
ook alles oké is wordt de hond
voor 4 jaar aangekocht en heeft

Dijkstra met z’n Mechelse herder

het zijn geld verdiend. Meestal
gaan ze langer mee. Als het één
keer lukt dat één van je honden
tijdens een keuring voldraait,
(het halen van alle punten)
wordt je uitgenodigd mee te
doen aan de Nederlandse kampioenschappen. Toen dit eens
een keer lukte was ik zo trots als
een pauw. Op 20 mei van dit jaar
was ik weer eens erg succesvol op een keuring. Ditmaal in
Harkstede. Mijn hond Basco een
Mechelse herder, geboren op 10

augustus 2003 slaagde voor alle
onderdelen en behaalde met
een totaal van 429 punten het
certificaat politiehond 1 met lof .
Honden die niet geschikt zijn
voor het echte politiewerk, maar
wel beschikken over een groot
reukvermogen worden opgekocht door de douane. Ik hoop
nog lang door te gaan met mijn
hobby en te genieten van al het
moois wat de hondensport te
bieden heeft.”
de redactie

Veranderingen bij fysiotherapie de Groenkamp

“We zijn als eerste een zorg-bedrijf...”
De verbouw van de fysiotherapiepraktijk in het medisch centrum
aan de Groenkamp is ook symbolisch. De praktijk is een bedrijfje
geworden en onderstreept deze
wijziging met een gedaantewisseling. Ane van Rees legt het een en
ander uit.

den. Er is nu meer licht en ook
het fris groen gekleurde meubilair
werkt daaraan mee. De inrichting
is ook wat efficiënter gemaakt. Het
werk door bouwbedrijf de Zwagers
uit Kollum heeft nu een half jaar
geduurd en we zijn blij dat het einde
in zicht is”

Ane werkt sinds 1984 in Buitenpost, de praktijk bestond toen
uit Peter Metselaar en Bas van
Helden. Nu werken er zeven
fysiotherapeuten en een praktijkassistente. Het medisch centrum
is in 1981 gebouwd en sindsdien
is er in het fysiotherapiedeel niets
wezenlijk veranderd. De recente
ontwikkelingen in de zorg hebben
er toe geleid dat de praktijk nu een
zelfstandig bedrijf is. “Wij vonden het
daarom tijd om dat ook zichtbaar te
maken”, vertelt van Rees.

Nieuwe werkwijze
De nieuwe inrichting markeert ook
een nieuwe werkwijze. Door de
veranderingen in het zorgstelsel is
de praktijk een bedrijfje geworden
dat financieel zelf de broek op moet
houden. “Dat maakt het mee nodig
dat we onze praktijk wat meer naar
buiten toe willen profileren. Maar in
de eerste plaats blijft de zorg voorop
staan. Bij de gedachte om puur commercieel te werken, gaan bij mij de
stekels overeind staan. We zijn als
eerste een zorgbedrijf, waarin de
patiënt met zijn klachten centraal
staat. Mijn indruk is dat met name
de zwakkeren in de samenleving,
de afgelopen jaren het moeilijker
hebben gekregen. Door alle veranderingen is het voor veel mensen
financieel bijna niet meer mogelijk
om langdurig ziek te zijn.”

Toegankelijker
Door de grote glazen deuren met
het opschrift ‘fysiotherapie’ valt
de ingang nu niet meer over het
hoofd te zien. “We wilden de praktijk toegankelijker maken en een
meer open uitstraling geven. Bij de
herinrichting is daar in het overleg
met architect Ab Knegt uit Kollum,
nadrukkelijk rekening mee gehou-

Nieuwe mogelijkheden
De nieuwe werksituatie biedt de

praktijk ook nieuwe mogelijkheden. “Van oudsher zijn fysiotherapeuten toch wel een beetje
solistisch. In de nieuwe vorm ligt
er de uitdaging om meer als een
team te gaan werken. We zijn nu
ook in staat om zelf meer praktische keuzes te maken. Zo wilden
we het meubilair beter aanpassen aan onze patiënten. Een
voorbeeld zijn de stoelen in de
wachtkamer. Deze hebben nu armleuningen waardoor mensen die
zich wat moeilijker bewegen wat
makkelijker kunnen gaan zitten en
weer staan. De receptie is ook beter
op privacy ingericht.”
Het werk van de fysiotherapeut
“De patiënten komen niet alleen uit
het eigen dorp maar ook uit een
cirkel van ongeveer vijf kilometer
er omheen. Fysiotherapie kent
ook verschillende specialismen.
In onze praktijk zijn er specialisten
voor kinder-, psychosomatische
en manuele fysiotherapie. Psychosomatiek heeft te maken met de
aanwezigheid van psychische oorzaken bij de lichamelijke klachten
en manuele therapie richt zich op
behandeling van de wervelkolom en
de gewrichten. Daarnaast hebben
we ook goede contacten met ande-

Fysiotherapeut Ane van Rees bij de vernieuwde glazen ingang.
(foto: Harrie Slagter)

ren die in de omgeving in dit werk
actief zijn. Allert Pol is in Buitenpost
bijvoorbeeld bezig met sportfysiotherapie. En sportcentrum ‘Switte’
op industrieterrein ‘de Swadde’ combineert fysiotherapie met vormen
van fitness. Onze patiënten kunnen
uit doorverwijzing door huisartsen komen maar ook zelf contact
zoeken als ze dat willen. Als eerste
doen we dan een screening waarin
we de klachten in kaart brengen en
een behandelaanpak voorstellen.
Er wordt tegenwoordig van ons
gevraagd dat we daarin veel concreter te werk gaan. Aan de andere
kant is het dikwijls ook niet mogelijk
om onmiddellijk een duidelijk plaatje
te geven. Soms moet onderhandeld
worden met verzekeraar en verder

overlegd met de patiënt of een werkgever. Het werk van de fysiotherapeut is daarmee niet eenvoudiger
geworden”, besluit van Rees.
Kennismaken met de praktijk?
Voor wie de verschillende aspecten
van de fysiotherapiepraktijk met
ogen willen zien is er in januari een
open dag. Op vrijdag 25 januari
wordt met een receptie de praktijk
feestelijk heropend en op zaterdag
26 januari is het publiek van harte
welkom er rond te kijken. Voor
geinteresseerden is er sinds kort
ook een website die veel informatie
biedt. Die is op het internet te vinden
op www.fysiotherapiebuitenpost.nl
de redactie
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Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

MAAK JE EIGEN
ARMBAND OF
COLLIER!
ZINZI CHARMS
vanaf  8,95
ZILVEREN
ARMBAND MET
ZILVEREN ZINZI
CHARM
vanaf  28,90

Pag. 11

Herfstmarkt in Haersmahiem
“Ik heb wel iets met Buitenpost”
In de Binnenste Buitenpost van augustus 2006 las ik het volgende: “Ik
woon in Buitenpost, maar ik heb er niets mee.” Toen ik daar over nadacht,
merkte ik dat ik niet in Buitenpost woon maar er wel wat mee heb, namelijk de herinnering.
Circa 50 jaar woon ik nu in Noord-Holland...maar toch! In 1923 ben ik
geboren in het Oosten van het dorp, in de zogenaamde koekjesfabriek.
Daar heb ik ook mijn jeugd doorgebracht en de Christelijke School aan de
Kuipersweg doorlopen. Kievitseieren zoeken in de polders, vissen bij mijn
grootouders in de Dokkumertrekvaart. Het was wel een beetje behelpen
in die tijd, er was geen waterleiding en geen elektra ten Oosten van de
spoorbaan en een doorgang onder de rails mocht niet van de N.S. Bij
een droge zomer haalde je met paard en wagen met lege melkbussen
water uit de grote regenput bij de Openbare School aan de Schoolstraat.
Mevrouw Aaltje Struiksma was meest wel thuis en zij had de sleutel van
de regenput. Voor licht was je aangewezen op petroleum van de venters
onder andere Kees Heins en Pieter de Vries woonachtig toen in de Bouwwijk. Eindelijk werd toestemming gegeven om water en elektra onder de
spoorweg door te trekken. Dat was toch een verbetering. De handpomp
voor water uit de sloot werd overbodig evenals de stallantaarns en de
zogenaamde vleermuislampen gingen samen met de kamerlampen het
moeras in achter de boerderij van Foppe de Vries senior.
We kerkten in die tijd in de Gereformeerde Kerk aan de Rijksstraatweg.
Daar ben ik gedoopt, heb er belijdenis gedaan en vanuit die kerk ben ik
ook getrouwd met de jongste dochter van Berend van der Meer, wagenmaker aan de Kuipersweg, Seeske, tot op heden nog mijn vrouw. Dit alles
onder leiding van de toen bekende dominee Goslinga. Mijn ouders liggen
begraven naast de Nederlands Hervormde kerk, mijn schoonouders op
de begraafplaats aan de Kuipersweg.
Kortgeleden las ik dat er beukenbomen aan de Julianalaan zullen worden
gekapt. In de hoogste klas van de lagere school heb ik die mee mogen
planten tegenover de toenmalige bakkerij van de heer Jan Stokje.
Al woon ik niet in Buitenpost, ik heb er wel iets mee !!!
PS. Ik ben geabonneerd op de Binnenste Buitenpost, het blad van mijn
geboortedorp.
K. van Maassen uit Heemskerk in Noord-Holland

Sinterklaas bij Enitor

Brilpiet met Tommy Dijkstra, foto: PV Enitor

Ook dit jaar mocht Enitor zich gelukkig weer verblijden met de komst van
Sinterklaas, Brilpiet en Snoeppiet. Met z’n drie’n kwamen ze met de brandweerauto bij Enitor aan omdat Ameriko, het paard van Sint, een spijker
in zijn poot had. Van peuterzaal de Krobbekule mocht Enitor een aantal
bankjes lenen zodat alle 57 kinderen een plaatsje vlak bij Sint hadden. De
ouders, opa’s en oma’s zaten of stonden in de kantine. Rond een uur of
16.30 loeiden de sirenes van de brandweerauto en de kinderen sprongen
van de bankjes af en renden naar het raam om ze aan te zien komen. Niet
veel later sprongen de Pieten van de brandweerauto en hielpen Sinterklaas
met het uitstappen. Het feest kon beginnen! Sint en zijn twee Pieten werden
luid begroet met het zingen door alle aanwezigen en de sfeer zat er gelijk al
goed in. De kantine hing vol met kleurplaten die door de kinderen waren gemaakt en uiteraard was er voor iedereen volop snoepgoed. Niemand kwam
ook maar iets te kort. In het grote boek van Sint stonden vele verhalen
over de kinderen en zelfs over sommige volwassenen stond er wat in het
boek. Verschillende kinderen mochten bij Sinterklaas komen en er was één
jongetje bij die een hele grote fan is van Bob de Bouwer en zodoende ook
het Bob de Bouwer lijflied zong. Verder zijn er natuurlijk nog verschillende
Sinterklaas liedjes gezongen en er werd zelfs nog even gedanst door Sint
en zijn Pieten. Snoeppiet deed weer iets waar hij erg goed in is, namelijk
snoepen. Hij mag dat niet en zodoende vroeg Sint of de kinderen goed op
wilden letten. Wel mogen alle kinderen tijdens deze dagen extra veel snoepen aldus Sint. Aangezien Ameriko goed moet herstellen heeft hij wél veel
gezond eten nodig en vandaar dat Sint vroeg of alle kinderen ’s avonds een
wortel in hun schoen wilden doen. Uiteindelijk was het zover, het moment
waar op gewacht werd, het was tijd voor de cadeautjes!! Iedereen kreeg
een cadeau en Sint en zijn Pieten hadden goed naar de verlanglijstjes gekeken want een ieder kreeg wat ie wenste. Na het uitdelen van de cadeaus
zat het er helaas alweer op en moesten ze weer verder. Onder luid gezang
gingen ze op weg naar het volgende adres. Het feestgedruis ging nog heel
even door en bij het weggaan kreeg een ieder nog een kleine attentie met
wat snoepjes (Snoeppiet zou vast jaloers zijn!).
PV-bestuur Enitor

Binne Lutje en Boaite Post

Skatebaan

Donderdag 16 november van 14.00 uur tot 17.00 uur hadden we de
jaarlijkse herfstmarkt. Net als anders was er ook dit jaar weer van alles
te zien en te doen, zo was er bijvoorbeeld een tafel met Israël producten
en natuurlijk de tafel met door bewoners zelfgemaakte artikelen mocht
niet ontbreken. Ook mw. Veenstra was er met haar zelfgemaakte sieraden en zo kan ik nog wel even door gaan. Er vielen prijzen te winnen
met o.a. sjoelen en de marmottenrace of met het schillen van de langste
aardappelschil. Al met al genoeg ingrediënten voor een gezellige en druk
bezochte herfstmarkt. Volgens mij zeg ik niets te veel als ik zeg dat het
een geslaagde middag was. De foto’s geven u een indruk.
(Graag willen we Hedera bedanken voor het beschikbaar stellen van de
marmotten.)

Waatze Boersma 25 jaar bij IJsclub
Het is deze maand 25 geleden dat
de heer Waatze Boersma werd gekozen in het bestuur van de IJsclub
Buitenpost e.o. Dit feit werd tijdens
de jaarlijkse ledenvergadering op
28 november feestelijk herdacht
in de bovenzaal van The Point.
Namens het bestuur werd hem
een mooi horloge met inscriptie aangeboden. Ook mevrouw
Boersma werd niet vergeten en
kreeg uit handen van voorzitter De
Haan een fraaie bos bloemen uitgereikt. Waatze Boersma heeft in
de afgelopen 25 jaar onnoemelijk
veel werk verricht voor de ijsclub.
Tijdens opening van de ijsbaan
is hij altijd met de koek en zopie
bezig en bereidt hij de inmiddels o zo populaire ‘waerme poeiermolke’
volgens eigen recept. Maar er is meer, ook voor de warme worst en een
heerlijk bakje koffie kun je altijd bij Waatze terecht. Na zo’n winterperiode
zit hij zeker niet stil. Tijdens de zomermaanden is hij ook nog heel wat
vrije uurtjes bezig met schilderwerk en bestratingen en wat er verder moet
gebeuren om de baan er weer piekfijn voor te laten liggen. Namens het
bestuur werd Waatze bedankt voor z’n inzet en werd de hoop uitgesproken dat hij nog vele jaren in het bestuur aanwezig zal zijn. Ook is Waatze
op 21 november gehuldigd op de bondsvergadering van de KNSB in
Leeuwarden. Hier kreeg hij een mooie speld uitgereikt en werd een woord
van dank uitgesproken. Het is ook wel bijzonder te noemen dat iemand
zich 25 jaar als vrijwilliger inzet voor een club. Het gaf dit jaar dan ook een
feestelijke sfeer aan de ledenvergadering.
Buiten het bestuur om kon de voorzitter nog een zevental leden welkom
heten. Dat is niet veel, maar met deze temperaturen willen de meeste
mensen nog niet aan schaatsen denken. Het lijkt soms haast wel traditie
dat er maar een paar leden aanwezig zijn. Laten we voor volgend jaar
deze traditie eens doorbreken en kom als lid van de ijsclub eens langs
op de vergadering. De volgende vergadering in 2007 zal ook weer een
feestelijke zijn! Wie weet zijn er dan meer leden die nieuwsgierig zijn naar
wat, en waarover, er wordt gesproken tijdens de ledenvergadering. Eén
ding is echter wel zeker, als het begint te vriezen, dan zijn wij er klaar voor
en bent u van harte welkom op onze ijsvloer waar zovele Buitenposters
zulke goede herinneringen aan hebben. Laten we met z’n allen hopen dat
Koning Winter ons deze keer niet in de steek laat. Tot slot zeg ik: “oant
sjen op us iisbaan!”
Jan Visser, secretaris

“Ga je mee Boaite?”
“Waarheen Binne?”
“Naar de sportwinkel Boaite.”
“Wat moeten wij daar dan
doen Binne?”
“We gaan skates aanschaffen!”
“Wat moeten wij nou met
skates, er is geen eens een
baan.”
“Dat is het ’m nou net Boaite,
want er komt wel degelijk een
baan.”
“Oh ja, waar dan wel Binne?”
“Pal naast het zwembad, op
het parkeerterrein.”
“En jij denkt daar te kunnen
skaten?”
“Jazeker Boaite en jij doet ook
mee!”
“Dat had je gedacht Binne,
daar ben ik veel te oud voor!”
“Welnee joh! Skaten is voor
iedere leeftijd.”
“Nee Binne, ik heb geen zin om
tussen dat jonge spul te gaan
skaten!”
“Maar Boaite, wij gaan ‘s
avonds laat als de jeugd op
bed ligt!”
“Nou Binne, dat zullen de
omwonenden plezierig
vinden.”
“Daar moeten ze maar aan
wennen Boaite!”
“Binne, Binne, denk toch eens
na joh!”
“Waarom Boaite, we moeten
toch ergens kunnen skaten?”
“Jawel, maar zo dicht in de
buurt van woningen is teveel
herrie. Je zal er maar naast
wonen!”
“Dus jij vindt, dat er een andere
plek moet worden gezocht
Boaite?”
“Ja Binne, dat vind ik en velen
met mij dat weet ik zeker!”
“Nou Boaite, dan moet
iedereen maar met een
alternatief komen.”
“Wij wachten het af Binne, wij
wachten het af!”

Kerstworkshop
in Boelenstate
Onder het genot van een bakje
koffie werd er afgelopen maandag
11 december een workshop gehouden onder leiding van Giny van
der Veen. In de kleuren van Kerst
werden er rode rozen gemaakt, op
het eind van de middag ging iedereen met een mooi kerststukje naar
huis. Als bestuur kunnen we terugzien op een geslaagde middag die
zeker voorherhaling vatbaar is.
Philip van der Veen

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

sport
&
mode

De replica voetbalshirts zijn er weer!!!
Diverse clubs 19,95

Info@wybrand.nl
WWW.WYBRAND.NL

Pag. 13

2006:
Het jaar van het IJstijdenmuseum

- Cursuswerk-workshops Het afgelopen seizoen was de belangstelling
voor de cursussen weer groot. Over de
workshop van een hele dag van ‘vilten van
wol’ (men maakte een hoed of een paar
sloffen) met een uitgebreide lunch was men
zeer tevreden. Dit is zeker voor herhaling
vatbaar.

Kinderwerk It Koartling
activiteiten december
Kinderdisco

In april 2006 kon het gebouw worden opgeleverd. De inrichting was
eind juni zover klaar dat het museum nog voor de zomervakanties kon
worden geopend. Bij die inrichting zijn ook heel wat Buitenposter bedrijven betrokken geweest. Zonder die bedrijven was de realisatie niet
mogelijk geweest. Op 30 september kon het museum officieel worden
geopend. Buitenpost heeft er een prachtig museum bij gekregen. Het
IJstijdenmuseum is nog niet helemaal voltooid. Binnenkort zal er in het
IJstijdenmuseum nog een Archeologisch Steunpunt worden ingericht. Dit
heeft betrekking op de ijstijden die van grote invloed zijn geweest op de
vorming van het woudenlandschap. Ook is het stichtingsbestuur bezig
met het opzetten van een educatief centrum en met het inrichten van
een bibliotheek. Verder zijn er nog een aantal plannen die, samen met de
directie van de Kruidhof, worden ontwikkeld.

In het voorjaar van 2007 starten we weer
met de volgende nieuwe cursussen:

Cursussen
Digitale fotografie

Maandag: 19.30-21.30 uur
Start: 15 januari, 10 lessen
Kosten: Euro 75,00
Opgave/Inlichtingen: Jettie Kronenburg
Tel: 542024

Tekenen en schilderen (voor jeugd vanaf 9 jaar)
Woensdag: 16.30-18.00 uur
Start: 10 januari, 10 lessen
Kosten: Euro 50,00 (incl. mat.)
Opgave/Inlichtingen: Jettie Kronenburg
Tel: 542024

Computercursus (Beginners)

Dinsdag: 09.30-11.30 uur
Start: 16 januari 5 lessen
Kosten: Euro 35,00
Opgave/Inlichtingen: Joke de Vries
Tel: 543803

Computercursus (Beginners)

Donderdag: 19.30-21.30 uur
Start: 18 januari, 5 lessen
Kosten: Euro 35,00
Opgave/Inlichtingen: Joke de Vries
Tel: 543803

Vilten van wol

Dinsdag: 19.30-21.30 uur
Start: 16 januari, 4 lessen
Kosten: Euro 38,50
Opgave/Inlichtingen: Tineke v.d. Wal
Tel: 543558

Workshops
Sieraden van kralen

Dinsdag: 19.30-21.30 uur
Start: 3 april
Kosten: Euro 8,50 (excl. mat)

Winterkrans

Donderdag: 19.30 –21.30 uur
Start: 25 januari
Kosten: Euro 19,00

Voorjaarsbloemstuk

Donderdag: 19.30-21.30 uur
Start: 8 maart
Kosten: Euro 17,00

Paasstuk

Donderdag: 19.30-21.30 uur
Start: 29 maart
Kosten: Euro 17,50
Voor bovenstaande workshops kunt u zich opgeven bij:
Ellie Kramer, Tel: 543242

Bûtenpost
Ik fyn it in doarp mei aksje.
Net allinne yn é simmer in fraksje,
net allinne mei Sinterklaas en Kryst yn ’t spier,
mar it hiele jier!
Folle wurk wurd der fersit,
wij leze de krante fan A tot Z.
W. Stienstra sr.

Op 5 december 2005 ging de eerste schop voor de bouw van het IJstijdenmuseum in de grond. Het stichtingsbestuur van het IJstijdenmuseum bestaande uit de Buitenposters Lammert Postma, Jan Huizenga, Jaring Roosma en Jan Kloosterman, hadden op dat moment
nog lang niet de zekerheid dat zij over alle financiën konden beschikken die mondeling waren toegezegd. Voor de bouw waren de subsidiebedragen rond maar voor de inrichting van het museum moest
nog heel veel geld worden binnengehaald. Bewust koos het stichtingsbestuur voor Buitenposter bedrijven om het project te realiseren. Bij de
bouw en de inrichting is gebruik gemaakt van heel veel vrijwilligers.

Op vrijdag 1 december was er een kinderdisco
georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 4-12
jaar oud. Omdat deze avond in het teken stond
van sinterklaas kon Zwarte Piet natuurlijk niet
ontbreken. De lekkere pepernoten en de prijsjes die
je kon winnen tijdens het dansen vielen goed in de
smaak bij de kinderen. Er zijn deze avond ongeveer
30 kinderen binnen geweest, een mooie opkomst dus.

Laatste kinder- en tieneractiviteit
van dit jaar:
Kerststukje maken

Woensdag: 14.00-15.30 uur
Start: 20 december
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar.
Kosten: Euro 2,00
Er kunnen maar maximaal 15 kinderen aan mee doen,
dus geef je snel op!

Voetbal toernooi

Donderdag: 12.00–17.00 uur
Start: 4 januari
Leeftijd: 12 t/m 18 jaar
Kosten: gratis
Plaats : Surventohal (Surhuisterveen)
Opgave: per groepje op e-mail:
jongerenwerkachtkarspelen@hotmail.com

Toeristische trekpleister
Naast deze activiteiten worden nieuwe fietsroutes en wandelroutes ontwikkeld en uitgegeven. De in 2005 gelanceerde Pingofietsroute werd dit
jaar meer dan tweeduizend maal aan belangstellende fietsers uitgereikt.
Het zijn activiteiten waarmee het stichtingsbestuur met veel vrijwilligers
probeert Buitenpost meer aanzien te geven als toeristische trekpleister.
De Stichting IJstijdenmuseum heeft zelf geen vermogen. Het hele project
is opgezet met en door vrijwilligers. Ook in de toekomst wil de stichting
het museum runnen met vrijwilligers. Om dit te realiseren zijn we meer
vrijwilligers nodig die af en toe eens een morgen, middag of avond tijd
beschikbaar hebben. Naast de vele vrijwilligers heeft de stichting veel
steun gekregen van verzamelaars die hun collecties korte of langere tijd
beschikbaar stellen om deze in het museum te exposeren. Verder werken ook de musea in het noorden belangeloos mee aan de inrichting. Het
stichtingsbestuur ontvangt geen jaarlijkse subsidies. Voor de financiën is
het stichtingsbestuur afhankelijk van particulieren en bedrijven.
Donateurs
Een aantal inwoners en een aantal bedrijven in Buitenpost en omstreken
heeft zich reeds aangemeld als jaarlijkse donateur. Om het museum financieel gezond te houden zijn meer vaste donateurs nodig. In 2007 zal
de stichting actie gaan voeren om het aantal donateurs te vergroten en
werken aan een financieel gezonde situatie voor de toekomst. Het is een
feit dat er in Buitenpost een museum is gerealiseerd dat bijna 200.000
euro heeft gekost. Al het gevraagde en toegezegde geld is binnen en
alle rekeningen zijn betaald. Dit dankzij Europese fondsen, de provincie
Fryslân, de gemeente Achtkarspelen, een groot aantal fondsen, plaatselijk belang en de BUVO Buitenpost, veel bedrijven en veel vrijwilligers.
Aan het einde van het jaar willen wij als stichtingsbestuur iedereen bedanken die ons heeft geholpen om dit mooie museum te realiseren.
Het stichtingsbestuur

Cursusvoorwaarden
inschrijving

dit kan telefonisch of op de cursusmarkt

Omdat we
als dorp ook
niet weten
wat ons
nog boven
het hoofd
hangt...
wordt lid van
PBB!!!

betaling

• uw aanmelding geldt voor de hele cursus
• na aanmelding ontvangt u een kwitantie met daarop
het verschuldigde bedrag
• het cursusbedrag dient zo snel mogelijk overgemaakt
te worden
• in bepaalde gevallen is gespreide betaling van het
cursusgeld mogelijk
• afzeggen kan tot 1 week voor aanvang van de cursus

terugbetaling

restitutie van het cursusbedrag, bij onderbreking van de
cursus, is slechts bij hoge uitzondering mogelijk
Alle cursussen zijn onder voorbehoud van voldoende
deelname. Data en tijdstippen kunnen (mogelijkerwijs
in overleg) nog wijzigen. De cursusbedragen zijn onder
voorbehoud van drukfouten.

Kopijverzorgers, maak het uzelf
en ons gemakkelijk!
Let op de kopij-inleverdatum:
maandag 22 januari 2007.
Het blad verschijnt in
week 5 van 2007.
Houdt u daar ook rekening mee?

Pakjetiid

!

door Janne Oosterwoud

Midden yn ’e rommel fan myn
wurkkeamer bin ik op in bêsten.
Yn ’e sinteklazetiid libje ik my
dêr hielendal út. Kadootsjes en
gedichten foar elkenien is myn
ôfdieling. Myn maat fynt dat
allang goed. Hy hat dat net sa
mei dy pakjes en gedichten. Mar
ien pakje is foar him, it kadootsje
foar my.
Ik hie it wol yn ’e gaten, hy rûn
om ’e hite brij hinne. ‘Ik bin hast

klear’, sei ik, ‘oaremoarn is it sa
fier.’ ‘Ik kin neat fine’, sei er, ‘do
hast alles al en ast wat ha wolst
keapest it sels.’ Dêr siet wat yn.
‘Ik ha noch in nij boek lizzen’,
sei ik, ‘dat kinst my wol jaan, dat
fernimme de bern dochs net’. ‘En
in gedicht?’ Hy seach my oan mei
dat ûnwjersteanbere twinkeltsje
yn syn brune eagen. ‘Ik doch it
waarm iten en de ôfwask.’ Dat koe
foar my wol út. Yn dy tiid wie it
gedicht klear, en dit stikje der by.

Bedrijvigheid:

Bernebrêge verkast opvang

Sinds enkele weken is de Bernebrêge
verhuisd naar de mooie zichtlocatie
op de Bernhardlaan 106. Een keuze
waar Wilma Schouwstra en haar
man Pieter-Jan zeer blij mee zijn.
“Het is niet zo dat we echt op zoek
waren naar een andere locatie,
maar toen we dit pand zagen staan,
dachten we gelijk dit is een mooie
locatie voor ons kinderdagverblijf”,
verteld Wilma.

Aparte vertrekken

Op de oude locatie aan de Haersma de Witstraat konden wij ons nog goed
redden, maar dit gebouw is praktischer ingedeeld. Je komt hier gelijk op de
groep binnen. Van hieruit kun je in diverse aparte vertrekken komen. Zo hebben
wij hier twee slaapzalen kunnen creëren, een voor de jongere en een voor de
oudere kinderen. Voor de nog oudere kinderen is er een speciale speelkamer,
waar ze zich ongestoord kunnen terugtrekken. Actieve kinderen kunnen
knutselen in een afgescheiden ingerichte knutselkamer. Als de kinderen echt
even stoom moeten afblazen kunnen ze ook nog buiten spelen op de apart
ingerichte speelvelden. Dit alles is ook een ware vooruitgang in de speelvrijheid
van de kinderen.

Dagopvang

Normaal gesproken kruipen of lopen hier zo’n 16 kinderen rond in de dagopvang.
Daarnaast hebben we nog zo’n 6 tot 8 kinderen in de buitenschoolse opvang.
Daarvoor halen wij zelfs de kinderen tussen de middag op van school. Dit doen
wij altijd met de bakfiets, de oplettende buitenposter heeft ons vast wel eens
een keer zien fietsen. Voor de kinderen een hele belevenis en een uitje uit de
sfeer van de school, daarnaast genieten ze bij ons nog meer van hun boterham.
Voor de ouders die geen vaste werktijden hebben, is er zelfs nog de flexibele
opvang mogelijk. Binnen een periode van een maand kunnen wij dat meestal
wel inpassen. Voor elk kind en ouder is er zo een goede regeling te vinden.

Gewoon blijven
Het kinderdagverblijf is een volledig zelfstandige onderneming en wordt
niet gesubsidieerd door het rijk of de gemeente. Er zijn zelf ouders die mij
gekscherend directeur of bedrijfsmanager noemen, zo voel ik me dus echt niet.
Ik ben gewoon Wilma voor de ouders en de 6 dames die mij helpen met het
begeleiden van de kinderen. Wij blijven gewoon ons werk doen en hebben niets
te verbergen, de ouders komen hier de hele dag in en uitlopen om kinderen te
brengen en te halen, dat vind ik het mooiste directe contact.

Bedrijvigheid:

Eye wish

Na een periode van 16 jaar
is opticien Eye Wish verhuisd naar een ander pand.
Bedrijfsleider
Peter
Smit,
geeft uitleg over de gang
van zaken over de verhuizing. Samen met verkoopster
Ankje Talma zijn zij de aanspreekpunten voor Eye Wish
Groeneveld in Buitenpost

Blij met verhuizing

We waren al een tijd op zoek
naar een andere locatie. Er
waren diverse locaties hier in
het dorp beschikbaar, maar
niet alle waren naar onze
wens. Toen deze locatie aan
de Kerkstraat beschikbaar
kwam, waren we gelijk enthousiast. Het pand heeft een
mooie uitstraling en heeft een
heel goed uitzicht voor ons als
medewerkers. Daarnaast is
het pand breed en diep. Hierdoor is de collectie brillen ook overzichtelijk voor de
klant uitgestald, ja we zijn erg ingenomen met deze nieuwe locatie voor ons.
De reden voor de verhuizing was eigenlijk toch de belemmering van de drukke
Voorstraat. Vooral de bereikbaarheid van de winkel voor de ouderen en de gezinnen met kinderen was moeizaam. Dat dit misschien in de toekomst beter kan
worden door de nieuwe rondweg mag duidelijk zijn. Daarnaast willen wij ook een
open winkel zijn waar je zo in kunt lopen. Door de drukte en geluid van voorbij
rijdende auto’s kon de deur van de winkel nooit lekker open staan. In dit pand
kun je ’s zomers de deuren wijd open zetten voor het publiek, daarnaast geeft
de winkel door de grote etalageramen een open indruk. De betrokkenheid bij het
hele winkel gebeuren zien wij ook als groot pluspunt op deze locatie.

Diversiteit

Dat de mensen bij ons alles kunnen krijgen wat de ogen wensen is vanzelf sprekend. Maar daarnaast houd de firma Schoonenberg hier één dag in de week zitting voor hoortoestellen. Op een andere dag in de week komt er een contactlens
specialist naar ons toe om die mensen die dat prettiger vinden van een paar
goede lenzen te voorzien. Zo kunnen wij de klanten nog beter van dienst zijn met
een goed advies, dat zal vanaf deze nieuwe locatie ook zeker lukken.

Bedrijvigheid:

Samenwerking ATB en Creative
Work

ATB ontwikkelt samen
met
Creative
Work
gratis
factureerprogramma, een geheel
nieuw product. Deze
twee
Buitenposter
bedrijven maken uniek
product voor starters
en kleine bedrijven. Elk
bedrijf, groot of klein,
brengt werkzaamheden
in rekening bij zijn klanten. Voor kleine bedrijven en starters moet dit
Bijeenkomst afsluiting project, vennoten ATB en Creative Work.
goedkoop,
eenvoudig
en volgens de door de Belastingdienst gestelde regels.
ATB administratie- & adviesburo stond voor de uitdaging om voor de meer dan
100 klanten die ze hebben in dit segment zo’n programma te ontwikkelen. Een
programma waarbij ATB op afstand wil kunnen meekijken en dat aansluit op het
boekhoudprogramma van ATB. Makkelijk voor de klant en efficiënt voor ATB.
Creative Work (www.creativework.nl) is een jong bedrijf uit Buitenpost dat
gespecialiseerd is in het ontwikkelen en ontwerpen van websites, drukwerk en
reclame.
Aangezien ATB en Creative Work diensten bij elkaar afnemen en beiden zijn
gevestigd in Buitenpost was er veelvuldig contact. Begin 2006 werd besloten om
gezamenlijk ‘ATB facturering online’ te ontwikkelen. In november 2006 was het
factureersysteem ‘ATB facturering online’ volledig klaar.
‘ATB facturering online’ kan door elke klant met een internetaansluiting en een
printer worden gebruikt. Het maakt niet uit waar gewerkt wordt, thuis of op een
kantoor. De nota kan altijd weer worden opgevraagd en opnieuw worden geprint.
Vanuit het programma kunnen eenvoudig aanmaningen worden verstuurd.
ATB neemt hiermee een voorsprong op andere administratie- en accountantskantoren. ATB biedt dit product gratis aan hun klanten aan. Op dit moment
werken er al een veertigtal klanten van ATB via ‘ATB facturering online’. De verwachting is dat dit aantal snel gaat groeien.
‘ATB facturering online’ is voor starters, ZZP-ers, freelancers en kleine vennootschappen een welkome ondersteuning in het ondernemer zijn. Kijk voor meer
informatie op de website (www.atbbuitenpost) of bel, tel. 543919.

Bedrijvigheid:

Allcarsservice, allround in auto’s

Al enige tijd is Ewitt
Kerkman werkzaam als
zelfstandig ondernemer
in Buitenpost. Op industrieterrein de Swadde
op de Franklinstraat
24 heeft hij het bedrijf
Allcarsservice
opgericht. De ondernemer
heeft zich voornamelijk
gespecialiseerd in de
merken Chrysler, Jeep
en Dodge.

Chrysler en Jeep

Bij mij allcarsservice
kunt u terecht voor alle
reparaties aan de auto, zegt de trotse Ewitt. Ik ben bekend met alle merken auto’s, wel moet ik daarbij zeggen dat mijn specialiteit bij de merken Chrysler en
Jeep ligt. Ik heb jaren in de randstad en in Leeuwarden gewerkt bij diverse dealers van Chrysler en Jeep. Maar zo langzamerhand begon de uitdaging steeds
meer te trekken om voor mezelf te beginnen.
Ik werk nauw samen met Gerk Kazemier van Autobedrijf Kazemier. Gerk verzorgt voornamelijk de verkoop van de auto’s, terwijl ik mij meer bezig houd met
het repareren van de auto’s.

Gas en Airco

Maar dat is niet het enige waar u voor terecht kunt bij allcarsservice. U kunt
bij ons ook terecht voor de jaarlijkse APK-keuring. Het inbouwen van een LPG
installatie met de nieuwste technieken G3 of SGI behoort tot de mogelijkheden.
Hebt u ook problemen met de airco van uw auto? Een grondige inspectie of reparatie van dit voorheen exclusieve accessoire op uw auto doet wonderen. Voor
het huren van een auto voor een kortere of langere termijn bent u bij ons ook
aan het goede adres. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is mogelijk bij ons.
Daarnaast willen wij ons specialiseren in het leveren van goedkope onderdelen
voor de auto. Hierbij kunt u denken aan banden, filters noem maar op. Maar ook
voor het leveren van telecom producten, navigatiesystemen en radio’s en de bijbehorende inbouw daarvan in uw auto bent u bij ons op het goede adres.
Ik kan zo nog een poos doorgaan zegt de enthousiaste Ewitt Kerkman, maar
voor een goed beeld kunt u het beste de website www.Allcarsservice.nl bezoeken of eens langs komen in onze werkplaats of showroom.
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Daan Hoekstra:
elke dag in de muziek Tuinbeleven
November 2006; Herfst

door Ineke Mooijweer

Aan het begin van het gesprek met Daan
Hoekstra check ik even wat gegevens, onder
andere Daans naam. “Officieel is het Daniël”,
vult hij aan. Kennelijk hecht hij er belang aan
dit te melden. Dat hij naar de Bijbelse herkomst van zijn naam lijkt te verwijzen, begrijp ik later in het interview beter. De Bijbel
is voor hem belangrijk voor zijn kijk op zijn
muzikaliteit en de functie daarvan.

Striemende regen tegen de ramen.....het is volop herfst. Van achter
mijn pc kijk ik naar buiten en kan me even niet voorstellen hoe
afgelopen zomer onze bezoekers door de verkooptuin liepen. Op
zoek naar die ene mooi bloeiende plant die ze net in de vlindertuin
of keukenkruidentuin hebben gezien.
Citaten
We hebben er weer een seizoen op zitten en zijn al weer druk met de
planning van volgend jaar. Toch is het leuk om even terug te kijken
naar de afgelopen maanden. We lezen zo nu en dan een stukje uit
het gastenboek en komen lieve, leuke, kritische en hilarische citaten tegen van onze bezoekers. Bezoekers niet alleen uit Nederland,
maar ook uit Duistland, Engeland, Canada en zelfs Japan.
“Een schitterende tuin. Beslist een nieuwe bezoek waard. Een soort
verliefdheidsgevoel overkwam me, dus ....tot ziens” (bezoeker uit
Groningen)
“Het is een prachtige tuin met aparte planten, wij vonden het erg
leerzaam “ (bezoekers uit Noord-Brabant)
“Prachtige tuin, mooie hoekjes, lekker divers. Maar mogen de beelden er weer uit?”

Ik tref hem ’s ochtends thuis aan: zijn werk bestaat
uit het geven van muziekles en het dirigeren van
twee brassbands en dat brengt met zich mee dat
hij werkt als anderen met hun vrijetijdsbesteding
bezig zijn. Zijn leerlingen (zowel kinderen als volwassenen) zijn koperblazers; allemaal zijn ze ook
lid van een muziekvereniging.
‘Eigen docent’
Die verenigingen hebben om verschillende redenen graag een ‘eigen’ docent in dienst. Zo hebben
ze geen last van eventuele wachttijden bij een
muziekschool, bovendien kan zo’n docent precies
inspelen op de wensen van de vereniging wat betreft kwaliteit, muzikale vaardigheden, etc. Hij is
gemakkelijk aanspreekbaar en kan ook zonder al
te veel moeite extra tijd en aandacht inplannen
voor een specifieke leerling als dat nodig is. Op
deze manier is Hoekstra aan verenigingen in vier
verschillende plaatsen als koperdocent verbonden.
Het geval wil dat bij twee hiervan, die in Kollum
en in Oosternijkerk, de banden wel heel erg nauw
zijn: behalve als docent is hij er tevens als dirigent
in dienst. Toch blijft er wel een soort externe toetsing bestaan, want de leerlingen moeten gewoon
standaardexamens doen. Hoekstra: “Bovendien
probeer ik elke leerling ieder jaar naar solistenconcoursen te sturen. Daar moeten ze eigenlijk
allemaal heen, maar bij sommigen lukt dat niet,
omdat het gewoon te veel stress oplevert. Ik vind
dat het bij de opleiding hoort.
Brassbands
Hier in het Noorden is musiceren heel belangrijk. Het fenomeen brassband heeft na de oorlog
vanuit Engeland hier wortel geschoten. In de rest
van het land heb je minder brassbands, daar zijn
meer fanfares en, vooral in het Zuiden, heel goede
harmonieën. In Friesland heeft haast elk dorp zijn
eigen brassband. Dat kan, omdat er relatief weinig
instrumenten voor nodig zijn: alleen koper en geen
houten blaasinstrumenten, zoals bij harmonieën
en fanfares. Het niveau ligt hier hoog: bij kampioenschappen zijn er in een aantal divisies altijd
weer Friese bands die winnen.
Persoonlijke band
Mijn werk betekent veel voor mij: ik ben de hele
dag met muziek bezig, het zit altijd in mijn hoofd.
Ik vind het ontzettend fijn om met mensen om te
gaan, zowel in groepsvorm als individueel. Het is
verrassend hoe kneedbaar mensen zijn, ouderen
zo goed als jongeren. Als mensen zich echt voor
iets interesseren, kunnen ze heel flexibel zijn,
gaandeweg meegaan in het leren. Als je een jong
kind op les krijgt, bijvoorbeeld, en je ziet dat het
talent heeft, hoe het zich ontwikkelt, dan is dat
mooi om te zien. Het overdragen van kennis is
erg leuk, maar dat je een persoonlijke band krijgt
met leerlingen en bandleden, vind ik ook heel fijn.
Daarin uit zich tegelijk de waardering die ze voor
je hebben.

foto: Harrie Slagter

Minder jongens
Onze bands zijn echte dorpsorkesten: de leeftijdsopbouw gaat van jeugdigen tot gepensioneerden
en wat daar tussen zit. Over het algemeen heb ik
weinig moeite om jeugd bij de band te krijgen. Wel
komen er naar verhouding steeds minder jongens,
helaas. Je kunt merken dat kinderen het veel drukker hebben dan vroeger met van alles en nog wat,
maar als het op de vereniging maar leuk genoeg is,
lukt het nog wel.

Laat bezoek

Verplicht muziekonderwijs
Het onderwijs zou best meer aandacht aan muziek
mogen schenken. De overheid is nu wel bezig om
het sporten te stimuleren, maar waarom zou je op
school ook niet verplicht muziekonderwijs geven,
zoals in Engeland. Het zou veel rendement opleveren als kinderen al vroeg met muziek bezig zouden
zijn. De hafabrawereld zou er wel bij varen! Ook
in het algemeen is muziekonderwijs natuurlijk van
belang voor de cultuurvorming.
Euphonium en trombone
Naast het lesgeven en dirigeren, speel ik zelf ook
nog. Hoewel ik in principe in alle soorten koper
lesgeef, is mijn eigen instrument euphonium (en
sinds kort ook trombone). Ik zit met tien anderen
in Fryslân Brass. Het is haast een vriendengroep,
maar iedereen speelt op hoog niveau, dat maakt
het zo leuk. We treden ook wel op; ons doel is om
mensen te vermaken op een leuk niveau.
Prijswinnaars Daan en Hester Haverhoek.

Muzikale gave
Verder speel ik in de kerk waar ik lid van ben. Dat
vind ik heel waardevol, om mijn gave te gebruiken
in dienst van God. Daar is muziek uiteindelijk voor
bedoeld. In de Bijbel wordt vaak op die manier
over muziek maken gesproken. Natuurlijk ben ik
ook met mezelf bezig: je verheugt je als je succes
hebt in je werk, of als een van je leerlingen het
goed doet op een concours. Maar ik heb mijn muzikale gave van God gekregen en daar ben ik dankbaar voor. Programma’s als ‘Idols’ gaan veel meer
de commerciële kant op. Er zit wel talent tussen,
maar de deelnemers zijn erg op zichzelf gericht.
Het gaat om geld en roem en dat is geen goed uitgangspunt om met muziek om te gaan. Dat is niet
míjn doel. Ik ben trots op wat ik nu heb en ik hoop
dat ik nog een poosje zo door mag gaan.”

Mega Lauwers College reünie
Je denkt vast nog wel eens terug naar je middelbare
school periode, waar je veel vrienden had ontmoet en
die je nu al jaren niet meer gezien of gesproken hebt.
Wat zouden ze nu doen? Zijn ze al getrouwd? Is degene
nog altijd zo knap en leuk als toen? Geeft hij nog steeds
les? Op al deze vragen kun je een antwoord krijgen op
zaterdag 27 januari. Dan zal er een grote reünie plaatsvinden die van start zal gaan in het Lauwers College te
Buitenpost. Wij nodigen hierbij alle oud-leerlingen en
(oud-)docenten uit die geslaagd zijn of werkzaam zijn
geweest in de jaren 1994 t/m 2004. Dit geldt overigens
voor alle niveaus (MAVO t/m Gymnasium). De avond zal
aanvangen om 19.30 uur in het Lauwers College, hier
zal het programma van start gaan. In de school zullen
een aantal activiteiten plaatsvinden zoals een route

Reactie van een volgende bezoeker:
“Hoezo?! Zulke prachtige beelden die zo goed bij de tuin passen. Ik
zou zeggen, laat ze wat beter op u inwerken!”
“Ik vond het hier erg leuk, vooral het pompoen snijden, en ik heb
ook kaas geproefd, de eerste en de laatste vond ik niet lekker”
(Meisje 11 jaar, Oogstdag & Fruitshow))
“Geroken, geproefd, gevoeld en geniesd. Gesnoven, gewandeld en
vooral genoten.” (bezoekers uit Annen)
“Ik vond het hier echt heel leuk” (Roel).
“En ik vond er niets aan!” (Arno)

door de school, zodat alle mooie herinneringen weer
naar boven komen. Vervolgens om 21.00 uur gaat het
programma verder in horecacentrum The Point waar een
compleet aangeklede zaal met drive-in show van Syb’s
Entertainment voor je klaar staat. Ook zal de muziekstijl
worden aangepast aan de betreffende jaren. De eerste
consumptie is gratis, maar er zal wel een kleine entree
voor de onkosten worden gevraagd. Mocht je zelf ook
nog leuke foto’s in je bezit hebben neem deze dan even
mee. Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te benaderen met een brief. We zien je graag
op zaterdag 27 januari in het Lauwers College vanaf half
acht en we hopen er een avond van te maken om nooit
te vergeten.
Aanmelden kan op de website: http://www.lcreunie.nl

Hoewel we gesloten zijn voor bezoekers ontvingen we toch nog
twee jonge bezoekers, Daan en Hester Haverhoek. Zij kwamen
langs om een prijs in ontvangst te nemen. Tijdens de Oogstdag &
Fruitshow mochten kinderen het gewicht van een grote pompoen
raden. Broer en zus gisten naar het gewicht van deze reus. Ze
kwamen heel dicht in de buurt en wonnen daarmee een mooie prijs.
Een prachtig kindertuinboek en mooi houten speelgoed als een jojo
en een sleutelhanger. Veel plezier ermee en we hopen jullie en al die
andere mensen volgend seizoen weer terug te zien.

IJs en weder dienende
Bernebrêge: opvang voor ieder kind
Geopend: Bernhardlaan, door de goede Sint
60 kinderen in de week ontvangen Wilma en Jan
nul tot vier; buitenschools tot 12: alles kan
Chocolademelk – Waatze Boersma in één adem genoemd
25 jaar bestuurslid, als stille kracht geroemd
stoppen! Kom nou! Waatze geniet van de ijs(club)pret
voor bewezen en komende diensten werd hij in ’t zonnetje gezet
Soms moeten Buitenposters het ontgelden
Zij worden te grazen genomen door anti-helden
Een sneeuwschop in ’t gezicht, de ander van zijn fiets gelicht
Nodeloze agressie: stom. Waarom op mensen gericht?
Roddels ook in Buitenpost: groot en klein
Niek Dijktra naar Tilles bedrijfsterrein?
Werkgelegenheid in Rollators: wie, wat, waar?
Veel arbeidsplaatsen: is het niet wonderbaar?

PEVADKO
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kits-stik
Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

Oplossing ‘Weet jij het?’ november

De redactie heeft slechts 2 inzending ontvangen. Op de foto was een deel
van het knipperlicht van de spoorovergang Stationsstraat-Jeltingalaan te
zien. De winnar is Harwin van Wieren, De Lange Schoor 38.

Fawaka FUNdag groot succes
Hallo iedereen,
Ik zal mij eerst
even voorstellen. Mijn naam
is Quincey John
van der Zwan
en ben 13 jaar
jong. Ik zit in de
tweede klas van
het AOC in Buitenpost. Zaterdag 4 november
jl. was er alweer
een
Fawaka
FUNdag.
Eerst
zal ik jullie wat
schrijven over
Fawaka.
FAWAKA
Fawaka is een
nieuw
woord
uit de 21 e eeuw
en wordt vooral door jongeren gebruikt en
het
betekent:
hoe gaat het?
Fawaka
richt
zich op alle jongeren die thuis voor iemand zorgen (helpen).
Het doel is om meer aandacht en erkenning te krijgen voor
jonge mantelzorgers in Friesland, bij jongeren en ouders,
scholen, de gezondheidszorg en hulpverleners. Fawaka wil
zoeken naar manieren om de positie van jonge mantelzorgers
en hun ondersteuningsaanbod te verbeteren. Want als je het
eenmaal weet kun je deze jongeren helpen door gesprekken met
ze te voeren, informatie of hulp bij de verzorging. Fawaka wil

jonge mantelzorgers niet alleen bijelkaar brengen maar hen
met een dag vol specials ook een hart onder de riem steken
wat ik zoal moet doen
Bij mij thuis is het mijn moeder die lichamelijke beperkingen
heeft. Daardoor moet ik mijn handen wat meer laten wapperen dan een ander kind misschien moet. Het is niet alleen moeten, ik doe het ook graag met plezier, mijn ouders doen ook
genoeg voor mij. Als mijn moeder veel pijn heeft doet ze wat
vaker een beroep op mij. Zoals de hond uitlaten, afwassen, mijn
eigen kamer onderhouden, boodschappen doen, iets oprapen
wat ze op de grond heeft laten vallen, de wasmand naar boven brengen e.d. Ook is grasmaaien een taak van mij. Dan neem
ik de tuinen van de buurt ook gelijk mee en heb ik weer een paar
euro extra.”
Fawaka FUNdag
We hebben dus zo nu en dan een fun dag. Hier komen alle jongeren van 10-18 jaar (mijn Leeftijdsgroep) bijeen om een gezellige
dag te hebben en even de zorgen thuis te vergeten. Afgelopen
november hadden we weer een leuke dag. 42 jongeren kwamen
naar Dokkum om deze dag mee te maken. Door heel Friesland
reden taxibusjes en auto’s om iedereen op te halen. Er was veel
pers aanwezig en het jeugdjournaal en Omrop Fryslan, daar
ben ik ook nog voorgeintervieuwd. Na ontvangst konden we
kiezen uit 4 workshops: painting, Extreme makeover, Breake
dance en life and cooking. Daar heb ik aan mee gedaan en
heb een lekkere pizza gemaakt. Daarna werd een toneelstuk
opgevoerd over een kind met een zieke vader en voor welke
problemen je dan komt te staan De klapper van de dag kwam
‘s middags: Inge Schrama, beter bekend als Sjors uit GTST. Drie
kwartier lang kon je haar vragen stellen. Na afloop gingen
we allemaal met een foto en handtekening naar huis. Om half
6 was het afgelopen. Ik heb het erg naar mijn zin gehad en op
naar de volgende Fun dag.

Quincey John van der Zwan
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Pingo’s
Door zijn ligging in een uiterst boeiend en gevarieerd landschap is Buitenpost een zeer aantrekkelijk dorp om te wonen en te recreëren. Ten
oosten van het dorp hebben we het open landschap van de voormalige Lauwerszee met daarin de slingerende patronen van oude geulen en
slenken. In het zuiden en zuidwesten ligt het veengebied van de mieden met zijn rijke natuur, terwijl het dorp aan de westkant begrensd wordt
door het besloten landschap van de hoge zandgronden. Het is het laatste gebied waarop ik in deze bijdrage de aandacht wil vestigen.

trof hier een landschap aan dat
bedekt was met een dik veenpakket. Door dit veenpakket waren
de in de ijstijd gevormde poelen
niet meer te onderscheiden. Ook
zij waren geheel opgevuld met
veen. Door menselijke activiteiten
(vooral door boekweitteelt), verdween het veenpakket langzaam
maar zeker. Alleen de poelen bleven tot de rand met veen gevuld.
Dit ‘oerveen’ bleek uiterst geschikt

ons landschap, zowel visueel als
ook om hun natuurlijke en ecologische waarde. Zeer veel planten,
vogels, amfibieën, en libellensoorten vinden er hun natuurlijke leefomgeving. Ik zou zeggen ga wandelen, of stap op de fiets en geniet
ervan. Wip dan ook eens aan bij
het ijstijdenmuseum of één van de
archeologische steunpunten2.
R.Bouma

De pingo’s zijn erg waardevolle elementen in het landschap.(foto: R. Bouma)

Gatenkaas
Voor me heb ik een detail van de
hoogtekaart van Nederland liggen.
De zandgronden ten westen van
Buitenpost tekenen zich hierbij af
als een onvervalste plak gatenkaas. Tientallen grotere en kleinere
ronde verlagingen (gaten) kenmerken het landschap. Het zijn de
diverse in het landschap gelegen
poelen die zich op de kaart heel
markant aftekenen. Maar hoe komt
het eigenlijk dat er in dit gebied zoveel van die poelen liggen.

groeide deze ijslens gestaag,
waardoor met het toenemen van
de omvang de bovengrond omhoog werd gedrukt. Op deze wijze
ontstonden er op diverse plaatsen bolvormige, met ijs gevulde,
heuvels in het landschap; een
landschap dat zich als gevolg van
de lage zeespiegel uitstrekte van
Drenthe tot kilometers boven de
huidige Waddeneilanden. Nu nog
vinden we dergelijke heuvels in
Alaska, Siberië en Groenland. De
Eskimo’s op Groenland noemen

rond die kernen een soort aarden
wal ontstond. Na verloop van tijd
waren de ijskernen gesmolten en
wat overbleef was een groot aantal
met schoon water gevulde poelen.
Omdat deze poelen ontstonden
door het ‘instorten’ van de ‘pingo’s’, worden ze in de wetenschap
‘pingoruïnes’ genoemd. Nadat
aan het eind van de ijstijd het
landschap al veranderde van een
poolwoestijn naar een toendra,
zette de temperatuurstijging door,
waardoor er zich aanvankelijk via

Meteorietinslagen
Tot zo’n vijftig jaar geleden waren
er nog geleerden die beweerden
dat ze ontstaan waren als gevolg
van meteorietinslagen. We weten
ondertussen dat dit niet het geval is, maar hoe zijn ze dan wel
ontstaan, en hoe hebben ze zich
verder ontwikkeld?
Ontstaan van Pingo’s
Ongeveer 20.000 jaar geleden
heerste de laatste ijstijd. Kenmerkend voor die tijd was, dat ons
gebied niet bedekt was met een
ijskap, maar het was wel dermate
koud, dat de bovengrond ook in de
zomer bevroren bleef. Er heerste
hier een klimaat dat overeenkwam
met de huidige omstandigheden
in de koude delen van Alaska en
Siberië. Ongeveer 2 meter van de
bovengrond ontdooide in de zomer, terwijl de daaronder gelegen
grond permanent bevroren bleef.
Het zich onder deze bevroren
grond bevindende grondwater bevond zich door het gewicht van de
daarboven gelegen grondmassa
onder hoge druk, maar het kon
door de ondoorlatendheid van de
bevroren grondmassa geen kant
op…behalve op plaatsen waar
zich scheuren in de bevroren
grond bevonden. Op die plekken
werd het onder druk staande porienwater naar boven gedreven, om
hogerop, net onder de laag die in
de zomer ontdooide, te bevriezen.
Dit was een proces dat continue
doorging, waardoor er op een
diepte van minimaal 2 meter in de
ondergrond een ijslens ontstond.
Door de continue wateraanvoer

Ontwikkeling van een Pingo (uit Wetenschappelijke Atlasvan Nederland, deel 13)

voor de (kleinschalige) turfwinning
te zijn. Aan deze tufwinning is het
te danken, dat de meesten van
oorspronkelijke poelen toen weer
in hun volle glorie in het landschap
aanwezig waren. Een aantal echter bleef onaangetast met veen
gevuld. Doordat sinds ongeveer
200 jaar geleden het water in de
poelen steeds voedselrijker begon
te worden door bemesting, vlasrotten en door kleinschalige landaanwinning, groeiden een groot aantal
van deze poelen langzaam maar
zeker weer dicht.

Veel libellensoorten vinden in en bij de pingo’s hun leefomgeving.
Hier twee azuurwaterjuffers tijdens de eiafzetting.(foto: R. Bouma)

deze heuvels ‘Pingo’s’, hetgeen vrij
vertaald in het Nederlands, ‘met ijs
gevulde heuvels’ betekent.
Opwarming
Ongeveer 18.000 jaar geleden
werd het warmer en begonnen de
ijskernen te smelten. De minimaal
twee meter dikke grondlaag gleed
van de van de natte gladde ijskern
naar de zijkanten af, waardoor er

een fase met heide en berkenbos
in onze omgeving een enorm
oerbos ontwikkelde. De linde was
in dit zeer uitgestrekte woud de
kenmerkende soort.
1000 jaar geleden
Als we met reuzenstappen door
de geschiedenis gaan, belanden
we nu bij ongeveer 1000 jaar
geleden. De toenmalige mens

Van ‘poelen’ naar ‘pingo’s’
De laatste 10 jaar zijn vooral in het
kader van landinrichting en aantal
van deze poelen weer in oude
glorie hersteld. De enkele nog met
‘oerveen’ gevulde poelen werden
hierbij ontzien, omdat deze met
het erin aanwezige ‘bodemarchief’
voor toekomstig onderzoek bijzonder belangrijk blijken te zijn1.
Tsja, en nu, nu zijn we massaal de
poelen, die we zo’n 40 jaar geleden nog gewoon ‘poelen’ noemden, ‘pingo’s’ gaan noemen. De
Eskimo’s van Groenland zouden
eens moeten weten dat een woord
uit hun taalschat voor ons een betekenis heeft, die het omgekeerde
is van wat zij er mee bedoelen.
Maar goed, deze pingo’s zijn bijzonder waardevolle elementen in

1

Door uit de vaak meer dan 3 meter
dikke veenpakketten laag voor laag
monsters te nemen kan men van elke
laag de ouderdom bepalen en bijvoorbeeld het nog aanwezige stuifmeel in
die lagen analyseren. Zo is het mogelijk om over een periode van meer dan
10.000 jaren de ontwikkeling van het
landschap te reconstrueren.
2
Het IJstijdenmuseum bevindt zich
bij de Kruidentuin. De Archeologische
steunpunten zijn in Veenklooster en te
Harkema bij de spitkeet.

Wilt u meer weten over de ontstaansgeschiedenis en de natuur
in onze omgeving dan beveel
ik van harte aan om de website
www.miedenproject.nl te bezoeken. U kunt daar ondermeer een
pdf-bestand raadplegen en of
downloaden met een schat aan
informatie.

Let op!
D e k op ij - inl ev erda tu m v oo r het
jan uar i - num m er :
maandag
22 januari 2007.

Bedrijvigheid:

Sylvester Multimedia, eenbedrijf

waar muziek inzit

Bedrijvigheid:

Balsemien, ‘Uw Eigen Drogist’

De laatste tijd gonst het van
de geruchten in het dorp, er
wordt verteld dat DA drogisterij
Balsemien weg gaat uit het dorp.
Wij kunnen u echter melden dat
niet waar is, Jikkemien blijft.
Vanaf 1 januari wordt de winkel
omgedoopt tot Uw Eigen Drogist,
Balsemien. Jikkemien Nijboer
blijft nog jaren uw drogist, alleen
onder een andere naam.

Een uniek bedrijf, zo noemen
Jan Koen Gerritsen en zijn vrouw
Regina hun onderneming. Een
gespecialiseerd bedrijf sinds
1999, waarvan in Nederland niet
veel te vinden zijn. De uitvalsbasis Buitenpost is daarbij bewust
gekozen.

Afdracht muziekrechten

De hoofdbezigheid van mij
is de verhuur van muziek via
muziekcomputers. Het bedrijf
is ontstaan uit mijn interesse
naar muziek. Sinds mijn 15e ben
ik jaren Dj geweest bij diverse bars en discotheek. Doordat ik liever mijn eigen
muziek draaide dan de schijfjes die voor oud-vuil vaak in dat bedrijf aanwezig
waren. Had ik in de loop van de jaren een hele collectie opgebouwd. Door de
komst van de computer ben ik dit gaan digitaliseren en zo is mijn bedrijf gegroeid.
In 1999 heb ik de licenties van de Buma/Stemra en de NVPI (Nederlandse
Vereniging voor de Platen Industrie) gekregen. Dit houdt in dat de rechten van
het gebruik van de muziek die ik verhuur aan een bedrijf, worden afgedragen
aan de rechthebbende. Dit is mogelijk voor elk type bedrijf. Van kroeg tot discotheek van restaurant tot een groot winkelketen. Overal waar muziek gedraaid
wordt moeten rechten betaald worden. Wij als Sylvester Multimedia, zijn daarin
uw ideale partner. Als winkel wil je vaak ook een bepaalde sfeer uitstralen door
het draaien van een bepaald genre muziek. Daarnaast kan het handig zijn om de
klanten via de speakers te informeren over acties. Hiervoor bieden wij de juiste
oplossing per gebruiker maar ook voor landelijke ketens. Dit is door ons of de
gebruiker zo in te stellen dat het dagelijks wisselt.

Winkel

Het is in het begin nooit de bedoeling geweest om ook een winkel te beginnen.
Ons bedrijf is niet afhankelijk van de plaats waar je zit. Toch kwamen er regelmatig klanten met de vraag of wij hun computer konden repareren. Hierin willen
we toch voldoen en Regina, zal de honneurs van de winkel op haar nemen. De
aankleding van de winkel en de keuze van het juiste assortiment hierin is nog
maar in het beginstadium, zodra dit concreter is zult u ongetwijfeld meer van
ons horen. Een totaalbeeld van onze bedrijvigheden kunt u vinden op onze website www.sylvester.nl

Vernieuwing en uitbreiding

Er zijn diverse reden voor mij
geweest om van concern te veranderen, daarover wijd ik niet
graag uit. Wat ik belangrijk vind
is dat mijn klanten bij mij blijven
vinden wat zij zoeken. Het productassortiment blijft ook met het
‘Uw Eigen Drogist’ concept gelijk.
Voor de klant is er zelfs een uitbreiding. Vanaf 1 januari wordt
het assortiment onder andere
uitgebreid met oordruppel pipetten en de alom bekende ijzeren
kruik. Het gamma geneesmiddelen wordt fors uitgebreid en er
zullen zelfs weer bed-ondersteken en hospitaallinnen te verkrijgen zijn. Allemaal
dingen die ook in onze dorpsgemeenschap gebruikt worden, maar die nu moeizaam verkrijgbaar waren. In een speciale hoek van de winkel worden straks de
nieuwe cadeau-artikelen gepresenteerd. Daarnaast kunt u al een tijd bij ons
terecht voor het vullen van cartridges voor printers en het digitaal afdrukken van
uw foto’s. Ook cadeaubonnen van Da-Balsemien welke in uw bezit zijn, kunt u
straks bij mij blijven inleveren.

wordt

‘Uw Eigen Drogist’

Ordenen

De eerste dagen van 2007 zijn wij even gesloten, dan gaan we de reclameborden
veranderen en wordt de winkel van binnen voorzien van nieuwe frisse kleuren.
Op vrijdag 5 januari hopen wij de deuren voor de klanten weer open te mogen
doen. Vanaf dat moment staan wij weer voor onze klanten klaar. Op 13 januari
hebben we een make-up demonstratie van John van G. Mensen die zich eens
gratis willen laten opmaken, kunnen zich van te voren telefonisch opgeven.

“de plaats voor
flexibele kinderopvang”
Bernhardlaan 106, 9285 TT Buitenpost, 0511-544205 - info@kdvdebernebrege.nl
Kerkstraat 19, 9285 TA Buitenpost
tel. 543128

Gekwalificeerd personeel biedt uw kind een tweede thuis
binnen een klein kinderdagverblijf.

Uitsmijter van het jaar!!!

Ons aanbod:
* contract voor 42 weken of 50 weken
* vaste dagdelen opvang
* flexibele dagdelen opvang
* incidentele uren opvang
* dagopvang van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar
* van maandag t/m vrijdag
* opvang van 6.45 tot 18.00 uur
geen vaste breng- en haaltijden

Nu 20% korting op de hele
wintercollectie

Vanaf woensdag 27 dec. t/m zaterdag 30 dec. elk 2e kledingstuk

Verder bieden wij een persoonlijke benadering en zoeken wij de beste
opvangmogelijkheid voor uw situatie binnen ons kinderdagverblijf.

*gratis!!!

*U betaald de duurste originele prijs, de goedkoopste of zelfde prijs krijgt u gratis.

The Chrysler and Jeep specialist

Opheffings-opruiming

The Chrysler and Jeep specialist

Uw specialist in:

onderhoud alle merken *
LPG inbouw
Uw specialist
in:*
airco
onderhoud
allesystemen
merken **
LPGnavigatie
inbouw **
audio **
airco systemen
telecom **
navigatie
audio *
Franklinstraat 24telecom *

9285 WT BUITENPOST
Franklinstraat
24
T 0511-543997
9285
WT
BUITENPOST
M 06-14698143
TE 0511-543997
info@allcarsservice.nl
M 06-14698143
E info@allcarsservice.nl

Alles halve prijs*!!!
*uitgezonderd voeders en winterartikelen
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e
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 30 -

door Dirk R. Wildeboer

Een gevoelige afleer?
Buitenpost - 4 januari 1935 - “Bij het laten
knallen van carbidbussen op Nieuwjaarsdag
werd de 16-jarige Popke M. Bakker alhier
zodanig aan het gezicht gewond, dat hij zich
moest laten helen door dr. IJ. de Jager. De
toestand laat zich gunstig aanzien. Moge dit voor hem en anderen een
gevoelige afleer zijn.”
Een berg- of torenbeklimmer?
Dokkum - 3 januari 1936 - “Het schijnt dat Oudejaarsavonden ook
geschikt zijn om dingen uit te halen. Behendigheid komt echter te pas
om in ’t donker boven op een hooge schoorsteenpijp op de bliksemafleider een omgekeerde melkbus te plaatsen. Alzoo geschiedde op de
hooge schoorsteen van de Lijempf-fabriek alhier. Het lijkt een studentengrap, waarvoor niet iedereen geschikt zal zijn. De waaghals zal wel
een berg- of torenbeklimmer zijn. Het zou zeer gewenscht zijn indien
dat ding daar weer verdween en liefst op dezelfde manier zoals het er
gekomen is, “Stil in den nacht.”
Ooievaarsnesten
Kollum - 21 augustus 1936 - “Het is voor den stand van den ooievaar
dit jaar in onze omgeving geen bijzonder gunstig jaar geweest. Alleen
in het nest op de Triemen waren dit jaar vier jongen. De beide nesten
in Buitenpost en dat te Oudwoude hadden elk drie, dat te Kollum en
Veenklooster elk twee. Op de bewaarschool en op het Beintemahuis is
dit jaar niet gebroed.”
Minnennijd?
Zandbulten - 25 februari 1936 - “Oorzaak wellicht minnennijd had
tot gevolg dat er j.l. Donderdagavond een treffen plaats had tusschen
politie en jongelieden alhier. Er werden klappen van dien aard uitgedeeld, dat enkele personen zich onder medische behandeling moesten
stellen.”
Voor 80e maal...
Twijzel - 19 juli 1935 - “Als een bijzonderheid delen wij u mee, dat de
heer H. de Vries, hotelhouder in “De Drie Witte Kannen” alhier in bezit
is van een tinnen maat (inhoud 1 liter), welke dit jaar voor de 80e maal
is geijkt.”
Flinke fietser...
Zwaagwesteinde - 26 april 1935 - “Evenals vorige jaren bracht dhr. R.
Deelstra van Rotterdam per rijwiel een bezoek aan zijn familie alhier.
Zaterdagmorgen j.l. ging het via de Afsluitdijk (221 k.m.) en ’s avonds
kwam hij hier aan. Maandagmorgen de terugreis aanvaard over Zwolle
(243 k.m.) en arriveerde ‘s avonds om 8 uur behouden in Rotterdam.”
Letterlijk in de haren...
Bergumerdam - 4 mei 1937 - “Sinds geruimen tijd leven hier een paar
gezinnen in onvrede. Zaterdagmiddag laaide de haat weer op, toen
een der vrouwen de kookpot stookte en de ander dientengevolge last
van de rook kreeg. De laatste doofde het vuur met een emmer water
en zand. Het gevolg werd, dat de vrouwen handgemeen werden en
elkaar in letterlijken zin in de haren vlogen. De politie heeft de zaak in
onderzoek.”
BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1944, die woonden in Buitenpost.
8 oktober: Top, Sijtske, 74 jaar, wed. van: van der Wal, Geert
11 oktober: de Boer, Grietje Sietske, 28 jaar, ongehuwd
26 oktober: Sloterbeek, Froukelina, 78 jaar, wed. van: van der Veen,
Jacob
31 oktober: van der Zaag, Trijntje, 78 jaar, wed. van: Dijkstra, Gerrit
7 november: Kooistra, Keimpe, 47 jaar, e.v. Wagenaar, Jacobje
7 november: Smit, Folkert, 37 jaar, e.v. Wouda, Grietje
16 november: Tjoelker, Jelke Sietze, 8 dagen, z.v. Tjoelker, Wijtze, arbeider en van: van der Valle, Antje
21 november: Bulthuis, Pieter, 68 jaar, timmerman, e.v. Veninga,
Wijtske
19 december: Leering, Sjoerd, 68 jaar, ongehuwd

door Hans Hamers

Ze hebben het mij gevraagd. ‘Kun je niet
weer eens iets schrijven?’ Dat ligt even wat
gecompliceerder, maar is niet onmogelijk.
Uw columnist heeft in mei van dit jaar een
beroerte gehad. “Dat is niet zo mooi”, zou u
kunnen zeggen. Feit is dat een beroerte het
probleem niet is. De gevolgen, echter, zijn
veel beroerder, om eens een woordspeling te
gebruiken. Uw columnist is blijvend gehandicapt. Er kunnen nog columns geschreven
worden, dat wel, maar het schrijven ervan
duurt aanzienlijk langer dan voorheen. De
handicap is de oorzaak.
Hoe dan ook, hier is er weer eens een, en
zo voor de kerst, is er aan inspiratie geen
gebrek. Neem nou een recente uitspraak van
een mededorper. In plaats van het gebruikelijke ‘Vrede op Aarde’, heeft hij het over:
‘Vreten op aarde’. En, dat is niet zo’n rare
opmerking, wanneer je tenminste om je heen
kijkt en de krantjes van de middenstand – en
echt niet die van de lokale alléén, doorbladert.
Kerstvoordeel, kerstaanbieding, kerstvarken,
kerstkip, -kalkoen, -krans, -koek. Er zijn nog
net geen Kerstmaagtabletten. Maar, wie weet,
er bestaan slimme ondernemers!
Zelf vieren we geen kerst. Wij vieren (Erev)
Chanoeka. Dat is het feest dat Jezus zelf,
ongetwijfeld ieder jaar, heeft gevierd. En als
Híj dat al deed, waarom zouden wij dat dan
anders doen. Hij vierde per slot van rekening
geen kerst. Laat staan een kerst met daaraan
voorafgaand een foeragering van ongekende
omvang en al helemaal geen feest waarop
‘kerstvarken in roomsaus’ wordt geserveerd.
Zo komt de typering: ‘Vreten op Aarde’ toch
redelijk dichtbij.
Ieder moet het zelf weten. Vooralsnog is er
geen veranderen aan. Wellicht wanneer onze
maatschappij onverhoopt in een ernstige crisis
wordt gestort, zou het kunnen zijn dat festij-

nen als de kerst wat meer ‘binnen proporties’ komen. Eenzelfde kritische noot kan de
wintersportvakantie worden opgelegd, of het
aanschaffen van een tweede auto. Allemaal
zaken waar we recht op menen te hebben.
Uitgeprocedeerde asielzoekers bijvoorbeeld,
mogen voorlopig in Nederland blijven. Dit
zwaar bevochten ‘kerstcadeautje’ kan en zal
het fatsoen van de Nederlander onderstrepen.
En dat komt goed uit, zo voor de kerst. Het zal
niet aan ons geweten hoeven vreten. Hoe het
later moet komen, met een generaal pardon
of iets dergelijks, zien we nog wel - meer iets
voor Pasen; een ander feest met aanbiedingen, vakanties en niet te vergeten de onvermijdelijke meubel- en keukenshows.
Wat bezielt mensen om op twee dagen in het
jaar in te spelen op een verborgen en kennelijk latent aanwezig emotievol sentiment.
Waarom moet persé tijdens de kerst van alles
uit de kast worden gehaald om medemenselijkheid te propageren? Waarom gebeurt
dat op de andere dagen niet, althans niet zó
als tijdens de dagen waar ballen en glitter in
groten getale, onze huiskamers sieren.
Wordt het niet zo langzamerhand tijd dat
moet worden ingezien dat de kerst – even
als moederdag – een fenomeen is dat wordt
overheerst en wellicht geïndiceerd - door de
commercie? Dat hoeft geen reden te zijn
om de kerst af te schaffen. Maar, laat het
tenminste duidelijk zijn. Kerst heeft niets te
maken met ‘Vrede op Aarde’ (waar dan?).
Kerst heeft niets te maken met ‘een kindeke
in een kribbe’. Kerst heeft alles te maken met
gecreëerde sfeer en zoete kitsch. Er wordt
een beroep gedaan op valse sentimenten
en vooral op de portemonnaie. Is dat erg.
Welnee! Maar laten we eerlijk zijn.
Tot de volgende keer.

Zegge of schrijven…
In september 1994 begon de inschrijving voor
de bouwgrond aan de oostkant van de straat
Zegge. Aan de oostkant zijn vrijstaande woningen gebouwd en aan de westkant 3 blokken
van twee onder één kap woningen. Ondanks
dat de straat nog maar 10 jaar bestaat zijn er al
diverse verhuizingen geweest. Er zijn nog maar
twee gezinnen als oorspronkelijke eerste bewoners te noemen, daarnaast wonen er nog twee
gezinnen bijna 8 jaar in de straat. Het is een
buurt waar je rustig woont. Zomers zijn er veel
kinderen die op straat spelen, ’s winters zie je
niet veel kinderen op de buurt. Op de foto staan
een paar huizen waar ze mee aan het bouwen waren.
Dit was in 1996 een strenge winter en de bouw lag ook
vaak stil. In datzelfde jaar is er nog een elfstedentocht
geweest. Bewoners aan de westkant konden toen
mooi over de landerijen zien, dat kan nu niet meer
want aan de oostkant hebben ze daarna vrijstaande
woningen gebouwd waardoor hun uitzicht belemmerd
werd. Maar zo ontstond er wel een straat die de naam
Zegge draagt.
Toen alle woningen bewoond waren is er een poging
gedaan om een buurtvereniging op te starten. Er is

zelfs een buurtkrantje geweest met de naam: Zegge of
schrijven..., maar helaas diegene die dat oprichtte ging
verhuizen en niemand heeft het weer opgepakt. Deze
zomer zijn we begonnen met het organiseren van een
barbecue en gelijk hebben we gevraagd of het niet
plezierig was om een buurtvereniging op te starten.
Dit is sinds september een feit, de buurtvereniging
is opgestart en we zitten vol ideeën, dus jullie horen
waarschijnlijk nog heel veel van de buurt: Zegge.
Durkje Visser

Buurtvereniging ‘De Voorzoom’
In het kader van meer bewegen, wat in de tijd van
Sinterklaas en Kerst broodnodig is, organiseerde
de buurtvereniging op acht december een prachtige
wandeltocht over de wandel- en fietspaden rondom
Buitenpost.

Kerkstraat met Nederlands Hervormde kerk
(foto: ansichtkaart)

Zoals gewoonlijk was de start bij het grasveldje op
de Voorzoom. Hoewel er slechts vier leden kwamen
opdagen werd er toch besloten door te gaan. De
thuisblijvers hebben zeker iets gemist. Onderweg
kon men genieten van de vele paddestoelen en zelfs
waren er nog bloeiende bramen te zien. Kortom men

kon genieten van de prachtige natuur rondom Buitenpost. De tocht leidde ook langs het onlangs geopende
‘Nijenstein’. De penningmeester van de buurtvereniging, die ook meeliep, besloot hier een rustpauze in te
lassen. Er werd genoten van een lekkere kop koffie of
thee met gebak. Ook kregen we nog een rondleiding
met uitleg door het gehele gebouw. Heel mooi en
gezellig ingericht met in de diverse vergaderzalen de
nieuwste snufjes op het gebied van electronica. Thuisblijvers dit alles hebben jullie gemist, dus een volgende
keer wel meegaan !!!
Folkert Langhout

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs wordt ter
beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt. Oplossingen
– bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) – inleveren in de kopijbus in The
Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 19 januari 2007.

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!
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AANBOUW
AANNEMER
ADVIES
BESTEK
CEMENT
DAGLICHT
DEUR

ERKER
HULP
KAMER
KANTOOR
KAST
KETTING
KLAAR

KRAAN
LADDER
LANDMETER
MAAND
PAKKET
PLAN
PLATTEGROND

Oplossing prijspuzzel november

SNEL
VAST
VERBOUW
WERK

De puzzel in het novembernummer heeft maar 2 correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde TAAK (Teitsma Administratie en Advies Kantoor) Buitenpost.
De winnaar is Tj. Bouwer, Beatrixstraat 4.
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

