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Ook in dit
nummer:
’Reisverhalen’:
Piet van der Kooij
’Vertel ’t maar’:
het uithangbord
van ‘de Roskam’
kits-stik: gemeente
raadsverkiezingen
‘Actief’:
Nordic-walking

(foto: mw. Bolling)
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Het komende tennisseizoen gaat
er een nog frissere wind waaien
door de catacomben van de tennisvereniging. Tijdens de onlangs
gehouden ledenvergadering werd
Jan Broekhuizen (na de jaarlijkse
verloting) gekozen tot voorzitter.
Hij volgt Anneke Paauw op die
deze functie vier jaar heeft vervuld. Door het vertrek van Nanne
en Anneke van der Meulen verloor de club in één keer haar secretaris en competitieleider. Voor
beiden werd echter probleemloos
vervanging gevonden. Ook Harry
Nieuwenhuis, ruim 10 jaar de
grote organisator, was aftredend
en niet herkiesbaar. Hier is helaas
nog geen opvolger gevonden,
maar men is er vast van overtuigd dat dit zichzelf ook spoedig
zal oplossen. Bestuurswisselingen zijn natuurlijk bij alle verenigingen aan de orde van de dag
en ons eigen verenigingsleven
mag zich gelukkig prijzen dat er
steeds weer mensen zijn die zich
als vrijwilliger melden. Bij de tennisclub zijn er ruim 40 vrijwilligers
actief. Verschillende commissies
doen er alles aan om de kosten
zo klein mogelijk te houden. De
tennisclub is natuurlijk geen uitschieter binnen de Buitenposter
gemeenschap. Van andere verenigingen horen wij niet zo veel
over bestuurswisselingen, maar
wij zijn ervan overtuigd, dat ook
daar de vrijwilligers zorgen voor
de continuïteit van de vereniging
en dat is gewoon een goede zaak.
Vandaar dat wij via dit onderwerp
alle verenigingen vragen om ons
ook eens te laten weten hoe het
met hun vrijwilligersbestand is
gesteld. Want beste mensen, aan
een vrijwilliger heb je wat!

Logement ‘De Roskam’ rond 1905

Eén van de meest markante èn historische gebouwen is te vinden op het centrale
kruispunt van ons dorp, de Bakkershoek. Het pand waar nu ‘China Garden’ haar
restaurant voert, was langer dan eeuw bekend onder de naam ‘de Roskam’.
Op pagina 9 kunt u over de geschiedenis ervan lezen.

Hoe oud is Buitenpost?
“Ons is ter ore gekomen dat Buitenpost
als dorp de leeftijd van 500 jaar zal bereiken in
2008. Als dit zo blijkt te zijn moet er een commissie
samengesteld worden”. Deze zinnen waren onder
andere te lezen in het verslag van de bestuursvergadering Plaatselijk Belang d.d. 11 januari 2006,
opgenomen in ‘de Binnenste Buiten’ van januari j.l.
Helaas, de ouderdom klopt beslist niet
en wel om het volgende: In het ‘Charterboek van
Vriesland I’, pag. 195, te raadplegen in het Frysk
Histoarysk Letterkundich Sintrim ‘Tresoar’ te Leeuwarden, worden op een 15de eeuwse dekanaatslijst
de dorpen genoemd, die er al voor het jaar 1441,
aanwezig waren in het huidige Achtkarspelen. Op
deze lijst worden niet acht maar negen parochies
of kerspelen genoemd. Dan rijst de vraag: klopt
de huidige naam Achtkarspelen (acht kerspelen)
wel? Ja zeker! Want kort na het samenstellen van
de dekanaatslijst is Kortwoude er bij weggeraakt.
Bij een watervloed bleven van dit dorp maar vier
huizen over en in 1441 kregen de bewoners, die
de kerkelijke lasten niet meer konden opbrengen,
van Paus Eugenius IV toestemming om op te gaan
in de parochie Surhuizum. Buitenpost werd destijds
‘Uppost’ en Lutkepost ‘Post’ genoemd. De oudste
overgeleverde naam voor het huidige Achtkarspelen was ‘Octo Parrochiae’.
Een andere aanwijzing over de ouderdom
van Buitenpost is het opschrift van een ingemetseld memoriesteentje (helaas slecht leesbaar) in
de muur van de Nederlands Hervormde kerk aan
de Oude Havenstraat. Dit is afkomstig van het
vorige kerkgebouw. Bij het jaartal 1496 wordt hier
op aangegeven: “Jhs Maria”, dat is Jhesus Maria”.
In de toen nog ‘Roomse’ periode werd dit gebouw
gesticht en waarschijnlijk bedoelde men er mee dat
dit gebeurde in het jaar van Jezus en Maria. We
kunnen wel aannemen dat dit (vorige) kerkgebouw
ook weer een voorganger heeft gehad en dan zitten
we dus in het tijdvak van vóór het jaar 1496.
Dan terug te komen op de vraag: hoe oud
is Buitenpost? Het juiste jaartal valt niet te achterhalen, maar in ieder geval bestond het dorp al in

U wilt adverteren?

1441 en vermoedelijk veel eerder, reeds ergens in
de 13de of 12de eeuw. Er kan dus van een respectabele ouderdom worden gesproken. Toch moet
het kerkje van Lutkepost er al eerder geweest zijn
dan die van Buitenpost. Het is waarschijnlijk dat
Lutkepost de moederkerk was, waarvan die van
Buitenpost zich heeft losgemaakt. Het was in 1946 dat
Lutkepost zijn dorpsstatus
verloor en een onderdeel van
Buitenpost werd. Alleen de
straatnaam Lutkepost herinnert nog aan de oude glorie.
In de officiële naam van de
kerkelijke gemeente te Buitenpost komt nog steeds die
van Lutkepost voor.
Uiteraard is er niks mee om in het jaar
2008 een feestje te bouwen, maar dan moet er wél
een andere aanleiding gezocht worden.
tekst: D.R. Wildeboer; literatuur: J.J. Spahr van der
Hoek, ‘Achtkarspelen oars as oars’, uitgave: Fryske
Akedemy; foto: redactie; illustratie: D.R. Wildeboer

Deze maand in ‘Buitenposters’: Filippus Roorda

Uw advertentie in dit blad is van
harte welkom! U komt daarmee
niet alleen buitengewoon binnen
bij alle 2500 huisadressen van
ons dorp, ook is de kans groot dat
u daadwerkelijk gelezen wordt
omdat deze altijd tegenover een
tekstpagina staat. We zijn bereid
uw advertentie kosteloos naar
uw wensen op onze pagina’s op
te laten maken. Het is overigens
gebleken dat ons dorpsblad beter
gelezen wordt als andere huisaan-huis bladen. Het is daarmee
een goed direct middel om met
de plaatselijke klant contact te
maken. Daarnaast steunt u ons
in het streven van dit blad om bij
te dragen in de leefbaarheid van
ons Buitenpost. Uitgebreide informatie over het adverteren kunt u
krijgen van onze acquisiteur Jellie
Nijboer - haar telefoonnummer
vindt u in het colofon.

Ook voor particulieren!
Ook niet-commerciële advertenties van particulieren worden
door ons tegen een bijzonder
tarief geplaatst. Voor PBB-leden
geldt zelfs een extra gereduceerd
tarief. Voor informatie hierover
kunt u ook contact opnemen met
onze acquisiteur.
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Alles onder ẻẻn dak !!!
▪ Alle verzekeringen
▪ Hypotheken
▪ Pensioenen
▪ CVB Bank
( betaal- en spaar-rekeningen, kredieten e.d.)
▪ Administraties MKB
( zeer scherpe tarieven )
▪ Belastingaangiften
▪ Advisering startende ondernemers
▪ Bemiddeling en taxaties onroerend goed

Enitor is pionier op het gebied van specialistische
kunststof profielen. Meer dan 65 jaar ervaring en
know-how, inventiviteit en praktisch toegepast
marktpartnership staan garant voor een reputatie in binnen- en buitenland.
Enitor ontwikkelt en produceert kunststof
(half)fabrikaten voor vele takken van industrie,
volgens de meest complexe specificaties en met
de kleinste toleranties door middel van extrusie,
co-extrusie en tri-extrusie.
Enitor is onderdeel van de Engelse multinational
Filtrona PLC en is een groeiend bedrijf met op dit
moment ca. 200 medewerkers.

Voor een persoonlijk en vrijblijvend advies
bent u bij ons op het juiste adres !

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

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

Info@wybrand.nl
WWW.WYBRAND.NL

Model

bj.

Escort 1.6 Business Edition Wagon
‘98
Fiesta 1.3 8V 3drs 70pk
‘01
Fiesta 1.4 16V First Edition 5drs 80pk
‘02
Fiesta 1.4 16V Trend 5drs 80pk
‘04
Focus 1.4 16V Centennial Wagon 75pk
‘03
Focus 1.6 16V First Edition 100pk 5drs
‘05
Focus 1.6 Trend Wagon 100pk
‘00
Focus 1.6 Ambiente Wagon 16V 100pk
‘04
Focus 1.6 16V Collection 3drs 100pk
‘03
Focus 1.6 16V Collection 5drs 100pk
‘01
Focus 1.6 Futura 5drs 16V 100pk
‘04
Focus 1.6 16V Trend 3D 100pk
‘05
Focus 1.8 16V Collection Wagon 115pk
‘00
Focus 1.8 TDDI Futura 5drs 90pk
‘04
Focus 2.0 16V Trend Wagon 130pk
‘01
Fusion 1.4 16V Trend 80pk
‘03
Fusion 1.6 16V Ghia 100pk 5drs
‘03
Galaxy 2.3 Business Edition automaat
‘00
Ka 1.3 Trend 60pk
‘01
Mondeo 1.8 16V Business Edition 4drs
‘97
Mondeo 2.0 16V TDCI Futura 5drs 115pk ‘04
Mazda 6 1.8 Sport Touring ex-demo rijklaar‘05
Mazda 6 2.0 CITD Sport Break 120 pk
‘05
Mazda 6 2.3 S-VT Active 4drs 165pk
‘04
Mazda 626 2.0 GLX 5drs
‘98
Mazda Tribute 2.0 Touring 5drs
‘01

km.stand

23525
26183
11455
32043
105000
7000
99825
36379
4200
71048
43842
30077
79950
41649
69351
52299
21000
98011
45000
65750
99002
13500
44767
21011
98508
64027

prijs Euro

3950,00
6950,00
11450,00
13950,00
12950,00
18400,00
9950,00
15950,00
15950,00
11950,00
16950,00
17950,00
10950,00
19950,00
10950,00
12950,00
14950,00
13950,00
6950,00
4450,00
21950,00
27250,00
25950,00
24950,00
6450,00
16950,00
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Al Gelezen

Begin februari is de zend- en ontvanginstallatie van het politiebureau ontmanteld
en verwijderd. Door de ingebruikname van
het nieuw C2000- communicatiesysteem
voor hulpverleningsinstellingen, was
de oude kenmerkende mast overbodig
geworden.
 Het in aanbouw zijnde IJstijdenmuseum
op ‘de Kruidhof’ heeft van het productfonds van de Rabobank een schenking
van 10.000 euro gekregen. Toch is de
realisatie van de nieuwe publiekstrekker
ook negatief in het nieuws gekomen - er
zouden fouten gemaakt zijn bij de planning
van het project.
 Het Jeltingahuis aan de Stationsstraat
heeft achterstallig onderhoud, zoals aan
het stuc- en pleisterwerk. Geschat wordt
dat er een bedrag van 119.000 euro
nodig is om herstelwerkzaamheden te
verrichten.
 Boven de openbare bibliotheek in de
Kerkstraat is kort geleden een Steunpunt
van zorginstelling Noorderbreedte gevestigd. Dit steunpunt kan goed antwoord en
advies geven aan mensen met op vragen
op het gebied van wonen, zorg en welzijn
- met name voor ouderen.
 Het plan om oostelijk van ons dorp
windmolens te plaatsen langs de spoorlijn,
staat nog op losse schroeven. De lokatie ‘It
Langfal’ bij Surhuizum maakt nu ook kans
om het energieparkje gevestigd te krijgen.
 De reactie op de introductie van het
fitheidstest ‘Galm’ is bijzonder groot.
Ruim een kwart van de betrokkenen in
de leeftijdsgroep van 55+ heeft te kennen
gegeven er aan mee te willen doen.
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van de Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is dienaangaande aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.
Oplage:

2600 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@ilse.nl
Kopij graag getypt of op diskette
aanleveren, en niet langer dan ongeveer 150 woorden. De redactie kan
geen garantie geven dat kopij wordt
geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
T. van Asperen, tel. 0512-352150
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Visser, tel. 0511-542456
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046
Inlichtingen over advertenties
en vragen en klachten
over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511-542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511-451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 20 maart 2006.
De volgende editie verschijnt
in week 13.

Toppers fan eigen grûn

Teake v.d. Meer en Griet Wiersma
Wa kin se net? Teake en Griet. Foar in jûn
nocht, wille, fleur en klearrebarre ferdivedaasje hat Maskelyn dizze twa toppers
fan eigen grûn nei The Point helle om it
winterskoft 2005-2006 ôf te sluten. Ienfâldige mar treffende humor, de typkes fan Teake, en
de lieten fan Griet, wa sjongt net mei mei ‘It Frysk
hynder’, binne foar elkenien it medisyn om noflik ta
‘rêst’ te kommen. As Teake en syn typkes oan it ein
fan it optreden de klaaikeamer opsykje is it feestje
lykwols noch lang net dien. Griet Wiersma, hja hat
dit grif tidens Teake syn optreden ek al dien, sil oan’t
de lytse oerkes it publyk fierder fernuverje mei har
prachtige lieten.
Sneon 25 maart 2006; Oanfang: 20.00 oere; Lokaasje: The Point;
Foarferkeap:  7,50 / Oan’e seal:  8,50

Orgelconcert in de Hervormde Kerk
van Auke De Boer
Op zondagmiddag 19 maart organiseert het Behouden Huis een orgelconcert in de Hervormde
Kerk. Zoals bij velen bekend heeft onze kerk een
prachtig Van Dam-orgel, moeilijk te bespelen,
maar schitterend in al zijn registratie-mogelijkheden. Het werd gebouwd in 1877 door iemand uit
de derde generatie van de beroemde orgelbouwers Van Dam. Auke de
Boer uit Kollumerzwaag zal het bespelen. Auke is organist van de Grote
Kerk in Dokkum, beiaardier van zowel de Martinitoren als de universiteitstoren in Groningen en ook nog van het Stadhuis in Dokkum. Daarnaast is
hij muziekdocent. Hij kent het orgel van Buitenpost door en door - hij heeft
hier namelijk jarenlang gewoond. Hij zal het in al zijn facetten laten horen
in een fantasierijk programma, dat door veel orgelliefhebbers gewaardeerd zal worden. U krijgt werk te horen van oude en moderne componisten, om alvast enkele te noemen: Carl Emanual Bach, J.G.Walther, Joh. F.
Bach, Louis Vierne, John Rutter en nog andere Wij raden dit concert van
harte aan bij mensen die het fijn vinden tot rust en op goede gedachten te
komen op de zondagmiddag en tegelijkertijd getroffen te worden door de
schoonheid van het orgel, de zuiverheid van de muziek en de muzikaliteit
van de organist.
Aan mensen die nog niet zo lang in Buitenpost wonen:
Buitenpost is nu niet meteen het mooiste dorp van Friesland, maar tòch: het heeft
tal van verrassingen in petto! Het is zeker de moeite waard om kennis te nemen van
en deel te nemen aan de cultuur die het dorp biedt. Bijvoorbeeld het orgelconcert
op 19 maart - de organist zelf noemt het ‘een programma van (on)gewone muziek
op het Van Dam - orgel. Kom gewoon! Maak kennis met de ongewone dingen hier
ter plaatse! Lever een bijdrage aan de levendigheid van Buitenpost!
Zondagmiddag 19 maart 16.00 uur in de Hervormde Kerk;
entree gratis, collecte bij de uitgang.

Krite Bûtenpost spilet ‘Fiere Freonen’
op 25 febrewaris en 4 maart
In toanielstik yn twa bedriuwen fan Alan Ayckbourn
(‘Absent Friends’) neffens de Nederlânske oersetting
fan Ger Tijs, ferfryske troch Anne Túnman.
Fan Ayckbourn wurdt wolris sein dat hy nei Shakespeare de meast spile toanielskriuwer is op dizze
wrâld. Sa’n titel krije jo net samar. As gjin oar wit hy yn
in pear dialogen de ferhâldingen tusken de ferskate
personaazjes op it toaniel dúdlik te meitsjen. Tige
skerp en humoristysk wit hy it deistich libben mei syn wurden te skilderjen.
Sa ek yn ‘Fiere Freonen’. Tiidens in soarte fan reuny, fan fjouwer ‘dikke’
freonen, wurdt pynlik dúdlik dat elkenien de eartiidse freonskip krekt in
bytsje oars belibbe hat. Wat de wierheid foar de ien is, blykt in leagen foar
de oar te wêzen. De freondinne fan de ien is no de frou fan de oar en de
frou fan de oar is no de freondinne fan de ien… Koartsein, neat is wat it
liket. It is krekt as wy troch in muorre hinne sjen kinne. Sjen nei in oar en
dan de konklúzje lûke dat wy gelokkich sels hiel oars binne...
Ik soe sa sizze, sko noflik oan by it hearlike breamiel dat de gastfrou ree
makke hat en genietsje fan de waarme freonskip fan ús Fiere Freonen.
Want jimme witte it: Kritejûnen binne tige noflike jûnen. Kaarten binne te
besetten by DA-Drogisterij Balsemien.

Van de bestuurstafel
Verslag van de bestuursvergadering
Plaatselijk Belang van 15 februari
Deze keer waren we bijeen onder het genot van een rijsttafel. Dit
was dus niet een gewone vergadering, maar één die we combineerden met ons jaarlijks bestuursetentje. In de ambiance van
China Garden hebben we alleen maar de binnengekomen post
behandeld.
Zo was er een brief van het verkeersveiligheidsproject Noord Oost
Friesland. Deze hebben de dorpsbelangen benaderd om mee te
werken aan het project ‘Meten is Weten’. Dit nieuws heeft enige
tijd geleden ook in de regionale kranten gestaan. Binnen dit project
werken de Politie Fryslân en 3VO/ANWB Fryslân samen. Wij als
Plaatselijk Belang kunnen lokaties doorgeven waar zich snelheidsproblemen voordoen. Daarna worden in samenwerking met de politie en gemeenten afspraken gemaakt over de wijze van aanpak. Wij
hebben straten in Buitenpost aangegeven waar vaak veel te snel
gereden wordt, dit betreft dan wegen waar een maximum snelheid
van 30 km geldt.
Ook waren Jellie en ondergetekende uitgenodigd om eens met de
BUVO om de vergadertafel te gaan zitten. We hebben daar o.a.
over de Kerkstraat gefilosofeerd, over de € 300.000,- die op de gemeentelijke begroting van dit jaar zou komen te staan. We houden
de moed erin en gaan er van uit dat de Kerkstraat op termijn een
heel gezellige winkelstraat zal worden. Wij zullen er alles aan doen
wat we kunnen natuurlijk. De fracties zijn het er allemaal over eens
dat er binnen korte tijd iets moet gebeuren. Dus is het wachten nog
op het geld. Wij hebben met de BUVO afgesproken wat vaker contact met elkaar te hebben en meer persberichten te verspreiden.
Het bestuur heeft tevens een bezoekje gebracht aan bestuurslid
Sytse Harders. Deze heeft nu te kennen gegeven uit het bestuur te
willen. We zullen nog officieel afscheid van hem nemen. Volgende
maand gaan we hier wat meer aandacht aan besteden. Het lijkt
erop dat we dan ook kunnen aankondigen dat we er een nieuw
bestuurslid bij zullen krijgen.
De bloembakken in de Kerkstraat zijn begin dit jaar weer bijgevuld
door de BUVO en niet door PBB, zoals de vorige maand werd vermeld. Om 21.00 uur was de vergadering afgelopen. De volgende
vergadering werd vastgesteld op woensdag 8 maart.
Namens het bestuur, de voorzitter, Maaike Dotinga-van der Veen

Fryske Boekewiken
Tusken 27 febrewaris en 12 maart 2006 binne de Fryske Boekewiken.
Yn it ramt fan dy perioade hat de Stichting It Fryske Boek mei bibleteken,
kriten en guon oare ynstânsjes rûnom yn de provinsje literêre programs
organisearre. Ferskate skriuwers en muzikanten ha yn gearwurking in
spesjaal program gearstald. Op tongersdei 2 maart komme Riek Landman en Adri de Boer yn Bûtenpost mei:
Jeugdjierren
Jongesjierren, is de titel fan de nije cd fan Adri de Boer. Hy besjongt dêr
de dagen fan destiids yn, doe’t er foar it earst in aardich famke oanspruts
of oer syn maat fan ûnder tsjinst. Krekt earder lizze de famkesjierren fan
Janne, de haadfiguer yn it tredde diel fan de trilogy fan Riek Landman oer
Jentsje, Marte en Janne. De beppe, de mem en de dochter dy’t libben fan
1885 oant no. It is aardich om mei it publyk te tinken oer de tiid fan doe.
Der oer te filosofearjen hoe ’t de lietsjes, boeken en ferhalen ta stân kamen. En der binne grif saken dy’t wy sûnder it fan elkoar te witten, allegear
dien ha. Adri de Boer spilet op de gitaar, lyk as er dat die by it liet Lytse
soan, dêr’t er destiids it lietfestifal mei wûn. Riek Landman fertelt oer it
lêste diel De leafdes fan Janne, dat krekt foar de boekewiken útkomt. Yn
humoristise ferhalen, yn deselde sfear as de boeken oer de froulju út de
trilogy, lit se fêst in foarpriuwke hearre.
It literêr program is yn de bibleteek Tsjerkestrjitte 51 yn Bûtenpost en begjint om 19.45 oere. De tagongspriis is  2,00. De nijste boeken dy’t foar
de boekewike útkamen en it wurk fan de skriuwster binne dan te keap by
de boeketafel fan boekhannel The Readd Shop fan Bûtenpost. It Frysk
Boekewikegeskink De Stien, skreaun troch Baukje Wytsma en Sjoerd
Bottema, is ek te krijen fergees by oankeap fan op syn minst  9,00 oan
Fryske boeken of los foar  6,50.

Uitvaartvereniging Buitenpost
Het bestuur van uitvaartvereniging Buitenpost nodigt u uit
tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering
op woensdag 15 maart 2006
‘s avonds 19.30 uur in ‘de Schakel’ in Buitenpost

Voor de Ander
Vrijwilligers als botanische kruidhof gids
JanWillem Zwart vrijwilliger voor Oegandese Kids
Rabo schenkt ijstijden koud duizenden euro’s
versterkt met educatieve middelen ‘t museum niveau

Agenda
1. Opening
2. Moment van stilte ter nagedachtenis
aan de overledenen in 2005
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 maart 2005
4. Jaarverslag van de secretaris 2005
5. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2005
6. Rapport van de Kascommissie
7. Benoeming Kascommissie
8. Vaststellen contributie en ledenkorting 2006
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Veilig wonen spuitgast Andries bremer zorgt er voor
Dertig jaar brandweerman aan één stuk door
Wiersma kiest profile formule ‘Fietsspecialist’
Klantvriendelijk, garantie, service voor de ‘trappist’

Een aanhoudend brutaaltje zoekt voor zijn stalen ros
Op ’t politiebureau de sleutel de dronken sloddervos
Met zachte drang naar buiten tot tweemaal toe
De slaapcel een uitkomst zijn roes hij was doodmoe.

Bagger uit waterpartijen, herinrichting straten
Windmolens in Oost, zendmast voor mobiel praten
Piet de vuilman: onrust bij de inzamelaars oud papier
’t Behouden Huis , Maskelyn brengen Remo-Tiroler plezier
PEVADKO

Het bestuur
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Oan de kiezers fan Achtkarspelen,

Al 24 jier draait de FNP mei yn de gemeenteried fan Achtkarspelen en wy binne
no de 2e partij yn grutte. In part fan ús sukses is neffens ús te ferklearjen trochdat
wy witte wat der ûnder de befolking libbet, it oandacht hawwen foar it yndividuele
belang neist it algemien belang en it fieren fan in düdlike polityk.
It sintrale tema fan de FNP foar dizze ferkiezings is, dat wy ús ynsette foar behâld
fan in sosjale mienskip yn Nederlân. Want trochdat de gemeente hieltyd minder
jild út De Haach krijt en lannelike wetten opfolgje moat, wurde grutte groepen fan
ús ynwenners de dupe fan dat belied: âlderein, siken, wurkleazen, arbeidsûngeskikten ensfh. Trochdat de gemeente sels net besuniget, mar de lesten foar ynwenners hieltyd mear ferheget (ferheging fan it rioelrjocht mei  60,-) komme aloan
mear minsken yn de knipe te sitten.
Alle kiezers dy’t yn Achtkarspelen èn hiel Nederlân wat feroarje wolle, freegje wy
om nei te tinken oar in stim op de FNP. As wy genôch stimmen krije, kin dielnimmen oan it Kolleezje fan B&W ús net wer ûntsein wurde. En krijt de regearing yn De
Haach in goeie warskôging, dat it sa net fierder kin. Hoe dan ek: wy sizze jim ta dat
wy ús wer foar 100% ynsette sille foar de belangen fan Fryslân yn it algemien en dy
fan Achtkarspelen en har ynwenners yn it bysûnder.

Sjoerd, Minke, Marten, Atty, Tjibbe en al de oaren
fnp-achtkarspelen.nl - (0511) 44 47 95 - m.vdveen@sis.fryslan.nl
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Filippus Roorda: boer, raadslid en agrarisch taxateur
Filippus Roorda is altijd boer
geweest aan de Parallelweg nu woont hij in het dorp, dat
moest in het begin erg wennen, maar na 6 jaar gaat dat
een stuk beter.
“Ik ben geboren in de Triemen,
mijn ouders hadden daar een
klein boerderijtje. Op mijn 12de
verhuisden we naar de boerderij in het Paradyske. Mijn beide
broers en ik wilden alle drie
graag boer worden. Later gingen mijn ouders in Veenklooster wonen, ik werd boer in het
Paradyske; later verkochten we
de boerderij en kochten daarvoor in de plaats de boerderij
aan de Parallelweg, waar mijn
zoon nu in maatschap met mij
boer is. Mijn beide broers zijn
nu boer, elk op een plaats in
Veenklooster. Mijn vader fietst
’s morgens eerst daarheen en
’s middags vind je hem aan de
Parallelweg”.
Waar bent u naar school
geweest?
“Ik heb de landbouwschool gedaan. Op mijn 17de wilde ik naar
de MLS. De directeur van die
school werd directeur van een
middelbare pluimveeschool in
Barneveld. Daar ging ik heen.
Ik heb er heel veel geleerd. Ik
kwam in de kost bij een pluim-

Zullen we het eerst over de
politiek hebben?
“Ik voel me als christen verantwoordelijk voor de zwakken in
onze maatschappij, daarom zit
ik in het CDA. Ik ben begaan met
de onderkant van onze samenleving. Ik probeer als raadslid bij
te dragen aan de rechtvaardigheid in onze samenleving. Onze
fractie telt zeven leden. Ieder
lid heeft een eigen specialisatie.
Voor mij is dat economie, landbouw en milieu. Op het ogenblik
speelt het probleem van duurzame energie. Er zijn drie lokaties
in onze gemeente waar mogelijk
windmolens geplaatst kunnen
worden. Daar kan maar één
van aangewezen worden. Twee
groepen mensen moeten teleurgesteld worden. Dat geeft wrevel. In de politiek moet je soms
hard zijn en dat valt niet altijd
mee. In de raad gaat het altijd
over geld. Daarvoor geldt een
nauwkeurige regelgeving, waar
niet van afgeweken kan worden.
Ik ben al 8 jaar de enige boer in
de raad. Het ligt op mijn weg om
woordvoerder van landbouwzaken en milieu-aangelegenheden
te zijn. Ik houd me onder andere
bezig met windenergie, biogasinstallaties en mestvergisters.
De
boerenbedrijven
worden
steeds groter - daarom pleit ik
voor grotere bouwblokken op de

Ik maak me vaak druk om de
Kerkstraat - daar zou het heel
anders kunnen. Het wachten is
op een projectontwikkelaar die
het ziet zitten met het centrum
van Buitenpost. Maar die komt
niet opdagen zolang het zo weinig aantrekkelijk is daar te bouwen. Uiteindelijk is het een zaak
van ondernemers. De BUVO is
actief genoeg, daar ligt het niet
aan. Wacht maar tot de rondweg
klaar is, dan kunnen zowel de
Kerkstraat als de Voorstraat aangepakt worden. Nijenstein staat
nog altijd ongebruikt - daar zal
nu iets mee gebeuren. Het duurt
allemaal erg lang.
Waarom kon daar geen dorpshuis van gemaakt worden?
“Voor zoiets moet je een hele gemeenschap hebben die dat wil.
Voor een dorpshuis moeten veel
mensen zich in willen zetten. Als
er een enthousiaste groep is, die
wil dat er een dorpshuis komt,
dan wordt daar naar geluisterd.
In Twijzel gaat het goed met het
nieuwe dorpshuis, daar is een
grote groep betrokkenen”.
Vindt u Achtkarspelen een goede
gemeente?
“Er wordt veel geklaagd, maar
ik vind Achtkarspelen een schitterende gemeente. Hier is veel
zorg voor de zwak-gesitueerden.

opgevoed en volgens mij gaat
dat goed samen met hervormd
zijn. Ik ben geen hokjesman.
Ik vraag me vaak af: wat voor
wind zit daar nou tussen? Ik ben
eens bij een dienst van de Surinaamse Truus Simons geweest
in Kollumerzwaag. Zij vertelde
dat ze een week meegeweest
was met een Urker vissersboot.

“...mijn beide broers en ik wilden alledrie graag boer worden...”
veehandelaar in Voorthuizen.
Daar had ik het zo naar mijn
zin dat ik er tot mijn 20ste bleef.
Ook tijdens de militaire dienst in
Ermelo was ik er vaak. Maar Buitenpost bleef aan mij trekken,
want daar woonde Matty - die
later mijn vrouw werd. Ik werd
toen vrachtwagenchauffeur, vier
jaar later werden we boer in het
Paradyske”.
Voelt u zich maatschappelijk
betrokken?
“Ja, ik was bestuurslid van het
CDA, zat in het schoolbestuur,
ik ben kerkeraadslid geweest
en secretaris van de MLS in
Dokkum. Sinds 15 jaar werk ik
voor het Bureau Beheer Landbouwgronden als taxateur van
grond en boerderijen. Vaak gaat
het over het aankopen en ruilen van grond. Ik probeer ook
kansen te zien en aan te grijpen
voor het nationaal landschap.
Het gaat dan om vrijwillige kavelruil en het verplaatsen van
boerderijen omwille van de natuur. Daar heb ik een opleiding
voor gedaan in Utrecht.”

erven, minimaal 2 hectare.
Onze gemeente ligt in een
prachtige omgeving. We zien
hier allerlei soorten landschappen: boswallen, open gebieden,
dijkgebieden, dat is uniek. Je
kunt hier schitterend fietsen,
helemaal tot aan de Valom,
over fietspaden. Als je dan over
de Goddeloze Singel rijdt, dan
verwonder je je over de gevarieerdheid van het landschap.
Dit gebied is tot nationaal landschap verklaard. Maar dit moet
geen beperking inhouden voor
de boeren. Voor hen moet het
economisch aantrekkelijk blijven. Het moet hier geen Orvelte
worden. Daar hebben ze alles
teruggebracht naar zijn historische vorm: boerderijen met rieten daken, rustieke plekjes, die
vooral de bezoekers in een sfeer
van vroeger moeten brengen”.
Kunt u iets doen aan de
Kerkstraat?
“Ik vind dat de Kerkstraat een
speerpunt is. Het is ronduit
gevaarlijk om daar ’s avonds
over straat te gaan, je kunt
niet goed zien waar je loopt en
je kunt gemakkelijk struikelen.

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

In heel Friesland is geen gemeente die zoveel voorzieningen
heeft als onze gemeente. Dat is
misschien ook de reden waarom
voor andere dingen dan geen
geld is. Wij, als raadsleden, doen
er alles aan om iets tot stand te
brengen. Kijk maar naar de industrieterreinen, die liggen er
prachtig bij. De situatie bij het
station is nu toch ook een stuk
verbeterd”.
Vindt u dat er een goed cultuurbeleid is in onze gemeente?
“Het moet niet altijd over stoepranden en tegels gaan. Natuurlijk is het belangrijk dat er geld
naar culturele activiteiten gaat.
Er is een budget voor cultuur.
Het helpt als je een raadslid
vragen stelt voordat hij naar de
vergadering gaat. Je kunt ook
een motie indienen. Ieder moet
voor zijn eigen gemeenschap
opkomen”.
Hebt u lang in de kerkeraad
gezeten?
“Ik heb met veel plezier meegewerkt aan het SOW-proces.
Maar het heeft me wel te lang
geduurd. Ik ben gereformeerd

Zolang de vissen in het net zitten, blijven ze bij elkaar, zei
ze, maar als het net opengaat
springen ze alle kanten uit. Ik
vind het jammer dat het hier
in Buitenpost zo gaat. Ik snap
die splitsingen niet. Ik begrijp
niet dat er geen gesprekken
mogelijk zijn en dat de een de
ander niet wil toegeven. Je moet
altijd praten om het met elkaar
eens te worden. Ik zit net zo lief
in de gereformeerde als in de
hervormde kerk. Waarom geven
we elkaar niet de ruimte binnen
één kerk”.
Vindt u het fijn om boer te zijn?
“Een boer is te midden van al wat
leeft. De beleving van de natuur
is voor mij iets geweldigs. Ik zie
het als een wonder als er weer
groen aan de takken komt en als
de natuur weer tot leven komt.
Dan door het veld te lopen, te
zien en te ruiken dat het gras
terugkomt, is het mooiste wat
er is. Ik verwonder mij telkens
weer over de geboorte van lammeren en kalfjes. Ik kan wel een
hele nacht bij de geboorte van
een veulen zitten. Als het er dan
is, voel ik me de koning te rijk

en dan denk ik: boer wezen, is
het mooiste wat er is. Een boer
heeft een rijk bestaan - hij heeft
een mix van werkzaamheden:
jarjen, ‘meanen’ in de oogsttijd,
een beleving van vrijheid is dat,
vroeger zaten we met zijn vieren
in de jister te melken, dat was
fijn zo vlak bij elkaar en tegen
de koeien aan, nu scharrel ik in
de ligboxstallen om, en melken
doen we in de put, acht koeien
tegelijk. Dat is ook prima. Ik
maak veel uren, dat wel. In onze
familie heerst het ‘hynstevirus’.
Als we bij elkaar zijn: heit en
zijn zoons, praten we altijd over
paarden: Friese paarden wel te
verstaan. Bijvoorbeeld: ik kocht
een Friese merrie. Haar veulen
had zijn staart en manen opgevreten. Het paard zag hij er
dus vreselijk uit. Maar ik kreeg
er negen veulens bij. Allemaal
even mooi. Toen was ik een
grote hynsteman. Ik heb zeven
boxen en ik fok paarden. Even
bij de paarden zien - daar geniet
ik van”.
Kunt u iets over uw geloof
zeggen?
“Ik ben een dankbaar mens.
Dankbaarheid kun je alleen aan
God uitdrukken. Aan wie anders? Ik dank God steeds als iets
goed gaat. Mijn geloof zegt me,
dat ik moet proberen iets voor
anderen te betekenen en wat
heel belangrijk is: ruimte te geven aan die ander. Je moet niet
meteen in een hok vluchten. Dat
is volgens mij niet christelijk. In
de hemel kom je ook niet in een
apart hokje, hoop ik”.

(advertentie)

(advertentie)

Goede beslissing!

Vanaf de rotonde Lutkepost via de Kuipersweg tot aan de kruising
Bernardlaan en de Hoefslag was het moeilijk om de snelheid van 30
km per uur te handhaven. Als je al je best deed om je aan de wet te
houden, werd je voorbij gestoven door automobilisten die dit voor een
onaanvaardbare langzame snelheid hielden. Niet helemaal onterecht
overigens. Steeds weer dacht ik te moeten reageren naar de officiële
instanties om dit probleem aan de kaak te stellen. Maar als ik dan later
weer rustig thuis zat, was ik het onderwerp alweer vergeten! Totdat ik
er vorige week plotseling achter kwam dat de borden zijn verplaatst.
Fantastisch vond ik de oplossing van de wegbeheerder (gemeente?).
Want inderdaad werd de snelheid weer toegestaan tot maximaal 50
km per uur totdat je bij de kruising Bernhardlaan - de Hoefslag het
bordje 30 km per uur tegenkomt; nu is het een stuk eenvoudiger om je
auto met deze snelheid het dorp in te sturen. En als je hier dan wordt
gepakt door harder te rijden is dan echt je eigen schuld! Zo zie je, dat
men, voordat ik mijn klacht kon ventileren, al voor de oplossing heeft
gezorgd! Proficiat!
surodoehT
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Onze reis naar Zuid-Afrika en Botswana (1)
Kaapstad, Kleine Karoo, Clarens, Tzaneen, Brits, Ellisras, Maun, Okavanga, Chobe,
Victoriawatervallen, Francis Town, Johannesburg
Wat drijft
een mens
om
naar
Zuid-Afrika en Botswana te
gaan? De directe aanleiding
was de trouwerij van ons
nichtje Carla van der Kooij,
het petekind van Carla. Zij
zou op 23 april in Brits trouwen met Tjaard Grové. Daarnaast wilden we heel graag
nog eens naar Zuid-Afrika.
Wij kunnen een uitgebreide
beschrijving geven van de
High Lights in Zuid-Afrika
en Botswana. Wij kiezen
in dit reisverslag voor een
andere benadering. In vele
reisgidsen kan je veel te
weten komen over de mooie
en prachtige plekken in ZuidAfrika en Botswana. Wij
willen onze reisbeschrijving
aan u doorgeven via de ontmoetingen met mensen, die
ons Zuid-Afrika en Botswana
dichterbij hebben gebracht.
Een bedienster bij een bezoek
aan een typisch Afrikaans restaurant aan de Waterfront in
Kaapstad. In Kaapstad naar het
aangeraden Afrikaans restaurant. Wij konden het niet vinden.
Wat bleek: de naam van het
restaurant was een jaar geleden
veranderd. Imvelo was Ikhaya
bij de Clocktower geworden. Eindelijk gevonden en op het terras
plaats genomen met een prachtig
uitzicht op de Waterfront. Op de
achtergrond een life-band met
inheemse muziek. We werden
door een bantoemeisje geholpen.
Het begrip tijd kende ze niet en,
als er iets opgediend moest worden, moesten we haar achter de
bar vandaan halen. Daar had
ze veel pret met haar collega’s.
De bestelde fles wijn heb ik zelf
opengemaakt. Ons voorgerecht
was onbeduidend van smaak.
Het hoofdgerecht was niet te
definiëren. Uitleg die we vroegen
kon niet worden gegeven. Zij
morste bij de bediening nogal.
Dit werd afgedaan met: “Sorry”.
Dat is het stopwoordje van veel
zwart Zuid-Afrikaners. Het is een
‘sorry’ alleen als woord, zonder
enkele betekenis. Na afgerekend
te hebben adviseerde ze ons
om de volgende avond terug te
komen en dan het menu met kokosmelk te bestellen. Het menu
leek ons wel wat, maar als we
weer door haar zouden bediend
worden, verging ons bij voorbaat
al de eetlust.

Onze San-man
Wij wilden heel graag San-grottekeningen zien. Aangeraden
werd om naar Zastron te gaan
en te logeren in het Guesthouse
“Die ou Stal” bij Piet en Zen
Labuschagné. Piet is een opmerkelijk verteller en wilde ons
‘zijn’ San-grottekeningen laten
zien. Hij werd echter door zijn
vrouw, dochter en schoonzoon
tegen gehouden. Piet had een
paar weken terug enkele omleidingen gehad en was niet in staat
een grote inspanning te leveren.
Helaas was de bezoekersgrot in
Zastron ingestort, maar Piet wist
een kennis, die ons wel naar de
door Piet zo aanbevolen grottekeningen kon brengen. Helaas
had deze kennis zijn been gebroken en kon ons niet van dienst
zijn Piet is niet voor één gat te
vangen en nodigde ons uit om
voordat wij vertrokken de video
te bekijken, waar zijn grot en zijn
Santekeningen te bewonderen
waren. Het was een 30 minuten
documentaire gemaakt door de
BBC. Voor wij naar Bloemfontein
vertrokken hebben wij de video
bekeken en hebben we op beeld
gezien wat ons in werkelijkheid
door Piet was aangeboden. Piet
had een zeer brede belangstelling en als hij eenmaal op zijn
praatstoel zat, dan ging het over
de politiek, over astronomie,
over archeologie en geologie etc.
Wij hebben geboeid naar hem
geluisterd tijdens de maaltijden,
die wij in hun Guesthouse hebben genuttigd.
Een weduwe en een prachtige
wandeling
In Clarens, waar we The Golden
Gate hebben bewonderd en in de
omgeving 3 dagen hebben doorgebracht met prachtige wandelingen, werden we door het
bureau van Toerisme geattendeerd op een wandeling langs de
grens met Lesotho. Het was een
dagtocht onder begeleiding. Een
20 km van Clarens in ‘the middle
of nowhere’ kwamen we op een
farm. We werden door een tweetal honden verwelkomd. Even
later werden we begroet door
een 78-jarige mevrouw Rautenbach. Zij gaf ons de route van
de wandeling (ongeveer 6 uur).
Wij vroegen naar de zwaarte van
de tocht en de begeleiding. “Zie
daar uw begeleiding”. Ze wees
naar de twee honden, die ons
hadden begroet. We hebben een
prachtige tocht gemaakt: diepe
kloven; beklimmingen, waar de
kleinste hond opgetild moest

worden, prachtige vergezichten
over Lesotho en de grensrivier
de Caledon. Er waren een tiental markante punten, die we
niet mochten missen. Eén van
de punten was: een grot met
San-tekeningen. Toen we daar
kwamen, was er een prachtige
kathedraal opening in het gebergte (we zaten zo’n 1500 meter hoog). Op ooghoogte zagen
we de mooiste tekeningen, nog
goed bij daglicht te onderscheiden. Taferelen van de jacht. Het
was goed, dat we de verhalen
van Piet met zijn video ons herinnerden. San-tekeningen geven
altijd de overgang weer van leven
naar… dood, in feite de overgang
naar het volgende ‘niet aardse’
leven. Als je dat weet, dan kan
je genieten van tekeningen, die
dat weergeven. Helaas moesten
we constateren, dat bezoekers
hun eigen inkervingen, de lezer
kent ze wel, onder en boven de
prachtige tekeningen hadden
gemaakt. Dan schaam je je om
toerist te zijn.
Tzaneen
Een plaats en omgeving, die geen
enkele Zuid-Afrika bezoeker mag
overslaan. De ongerepte natuur,
de grote diversiteit aan plantages, de dammen, de kloven, de
watervallen de subtropische en
de tropische flora en fauna zijn
van een schoonheid, die niet te
beschrijven is. Ik ben geneigd te
zeggen: Wil je een voorstelling
hebben van het paradijs, ga dan
naar Tzaneen en geniet daar van
de fantastische natuur. Tzaneen
is bekend door de theeplantages.
Wij zijn naar Pikoe-view gereden.
Hoog in de bergen in een prachtige tropische groene omgeving
is er een tea-restaurant. Alles
op thee gebied wordt je daar
verteld en getoond. Helaas is de
realiteitszin van zwartmensen
zeer miniem. De theeplantages
liggen stil. De theeplanten worden niet gesnoeid en de bladeren niet geplukt. Een zwarte
restaurantbediende heeft ons
veel verteld over de goede ontwikkeling van de theecultuur en
de theepluk, etc. Helaas bleek
het een toeristisch praatje met
een vertekening van de realiteit.
Later vertelde een ingewijde, dat
de meeste plantages in handen
zijn van zwartmensen of van de
zwartestadsbesturen. Plannen,
vooruitkijken, investeren, kennis
van zaken op landbouwgebied
is heel karig aanwezig. Voor de
meeste plantages zijn er onderhandelingen gestart met grote

landbouwprojectontwikkelaars,
vooral uit de Verenigde Staten.
Zij krijgen voor 10 jaar de plantages aangeboden om deze weer
exploitabel te maken en werk te
bieden aan de zwarte plaatselijke
bevolking. Na tien jaar is het
contract afgelopen. Dan wordt
opnieuw bezien of het geheel
door zwartmensen wordt overgenomen. Zo niet, dan vindt er
een jaarlijkse verlenging plaats
met de landbouwprojectontwikkelaars.
Leydsdorp
Wij vertrokken uit Tzaneen voor
een bezoek aan het kleine historisch goudstadje Leydsdorp. Je
hebt er zo een beeld bij. Vanaf
een asfaltweg gedraaid op een
stofpad. Vele kilometers later reden we langs een paar gebouwen.
We waren er net voorbij, toen we
tegen elkaar zeiden: “Kunnen we
niet even terug om daar koffie
te drinken?” en parkeerden bij
een gebouwtje. Iets verder op
zagen we een zwembad met wat
stoelen en een overdekt terras.
Een vrouw van rond de 70 jaar
verwelkomde ons. Op onze vraag
of het nog ver was naar Leydsdorp zei ze heel verbaasd: “Daar
bent u nu”. Het plaatsje bestaat
uit 4 gebouwen: een klein
Guesthouse, geheel ingericht in
de Paul Krugerstijl. Paul Kruger
heeft daar ooit een korte tijd zijn
verblijf gehad, een restaurant
met een zwembad, een gebouwtje waar Paul Kruger zijn secretaris zijn domicilie had en een
gebouwtje met wat aanbouw,
dat een hotelletje bleek te zijn.
Van gouddelvers geen spoor, van
een museum over goud: niets.
Onze gastvrouw vertelde haar
levensverhaal. Inmiddels was
ze 20 jaar weduwe en had met
haar kinderen ooit een stukje
grond bij Leydsburg gekocht met
het doel om een Guesthouse te
starten. Er waren toen alleen
bouwvallen.
Langzamerhand
werden de genoemde gebouwen gerestaureerd en toonde
de regering ineens belangstelling
voor de afgelegen plek. Zij wilde
onze gastvrouw uitkopen en haar
de opdracht geven om een Aids
hospitium te gaan runnen in haar
eigen gebouwen en gebouwen,
die de regering daar wilde neerzetten. Waarom in Leydsdorp?
“Wegstoppen, wat niet gezien
mag worden!” Want aids bestaat
officieel niet in Zuid-Afrika. Het
wordt de grote griep genoemd en
is reeds van eeuwen geleden een
ziekte, die gewoon bij de ZuidAfrikaanse bevolking behoort,
aldus de lezing van de regering,
die dat plan had met Leydsdorp.
Onze gastvrouw was verpleegster

tekst en foto’s: Piet van der Kooij

geweest. Zij had inmiddels twee
zwarte kinderen geadopteerd
vanuit een gezin, waar vader en
moeder aan aids waren gestorven. Zij vertelde, dat 60% van
de zwarte bevolking HIV-positief
is. Het percentage zal alleen nog
maar stijgen, als de regering volhard in het niet accepteren van
de ziekte aids. Zij weigerde het
aanbod van de regering en gaf
aan, dat de regering zo’n opvang
juist bij de grote steden diende
te realiseren en de waarheid over
aids onder ogen moest zien. Aids
is de grote volksziekte. Volwassenen worden niet ouder dan 30
jaar. Kinderen die besmet zijn
lopen de kans niet ouder dan 10
tot 15 jaar te worden. Onze gastvrouw was verdrietig en boos.
Vooral op de voormalige blanke
regering. Van haar hebben we
de uitspraak, dat door de apartheid Zuid-Afrika 50 jaar stil heeft
gestaan in de ontwikkeling van
het land en de bevolking. Ook de
aanpak van Aids verwijt zij zowel
de oude als nieuwe regering.
Haar standpunt tot op heden is:
“Ik doe in het klein wat in mijn
vermogen ligt om zwartmensen
in mijn omgeving voor te lichten,
medisch en verplegend bij te
staan en vooral praten, praten,
praten met de lokale bevolking
om hun levensstandaard te verbeteren”. Daarbij betaalt zij voor
een 20-tal kinderen dat zij goed
onderwijs ontvangen.
Eddie is een echte voortrekker.
Hij wil zijn horizon verruimen;
hij wil ontdekken en land ontwikkelen, hij wil, hij wil, hij wil... etc.
Voortrekkers zijn sterke mannen
en persoonlijkheden. Zwartmensen willen graag bij deze mensen
werken. Zij willen onder goede
leiding staan.
Het vervolg van dit reisverhaal
verschijnt in het volgende nummer.

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !

Let op de kopijinleverdatum:
vrijdag 20 maart.
Het blad verschijnt
in week 13.
Houdt u daar ook
rekening mee?
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waardebepaling
GRATIS

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

Dhr/ Mevr
Adres
Postcode
Woonplaats
Telnr.

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

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

E-mail

Een vrijblijvende waardebepaling kost niets en
verplicht u tot niets.
Het geeft u wel een
indruk van de huidige
waarde én de verkoopbaarheid van uw woning.
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Het uithangbord van ‘Logement
in de Roskam of Posthuis’
Het was tijdens de verhuizing van de familie
Bolling uit het pand aan de Voorstraat, dat
het relikwie op zolder tevoorschijn kwam. De
verhuizer herkende het als het, minimaal een
eeuw oude, originele uithangbord van het
vroegere posthuis of logement ‘de Roskam’
in ons dorp. De Bollings hadden op dezelfde
plek, onder dezelfde naam, van 1956 tot
1976 er hun hotel-restaurant gevestigd. Nu
is het restaurant ‘China Garden’. Het teruggevonden bord herinnert aan de lange geschiedenis van het pand, dat waarschijnlijk
rond 1600 gebouwd werd - daarmee één van
de oudste gebouwen in ons dorp. Het is ook
verbonden aan de belangrijke betekenisgroei
van ons dorp. Door de ligging aan belangrijke
verbindingswegen en de introductie van de
spoorweg- en postkoetsverbinding Leeuwarden-Groningen won Buitenpost in de 18e en
19e steeds meer aan belang, zodat het uiteindelijk hoofdplaats van de gemeente werd.
Hieronder een kleine geschiedschrijving met
betrekking tot het uithangbord.
Tot 1827 nemen schippers van de trekschuiten
van Dokkum naar Stroobos brieven uit Dokkum
en omgeving mee, voor verdere verzending naar
Groningen en ommelanden. In Stroobos worden
de brieven uitgewisseld met de schippers die het
traject Stroobos-Groningen varen. Er zijn 2 of 3
schepen per dag, die op vaste tijden uit Dokkum
vertrekken en in Stroobos aankomen. Ze vervoeren overigens ook vracht (voor de tarieven hebben
ze een vrachtlijst) en personen.
In 1827 verandert de situatie: er komt een postrit
van Leeuwarden naar Groningen. De postillon, of
postrijder, gebruikt het jaagpad naast de Dokkumer Ee en de Stroobosser Trekvaart. Voor een
postrijtuig is het jaagpad ongeschikt (te modderig en smal), daarom is er nog een rit met een

posterijen en op 1 januari 1834 de paardenposterij
(dit is een soort van sneldienst voor personen).
Eén traject wordt met koetsen gereden, waarbij
op de poststations van paarden gewisseld kan
worden. De familie Wadman krijgt in ons dorp zo’n
station, een stalhouderij. De paarden kunnen er in
een stal verzorgd worden. Personen kunnen er ook
overnachten, logeren, in het logement. Ons dorp
is voortaan hoofdpleisterplaats voor diligences aan
de hoofdweg tussen Leeuwarden en Groningen.
Op 1 januari 1832 wordt het distributiekantoor
(een soort secundair postkantoor) van de posterijen aan de Stroobosser Trekvaart opgeheven en
komt deze in Buitenpost. Dat is praktisch, want de
postrit gaat nu niet langer langs de Stroobosser
Trekvaart. Dagelijks gaat een postrijtuig (uitsluitend voor post bestemd) over de nieuwe straatweg tussen Leeuwarden en Groningen rijden.
Aannemer van deze postrit wordt E. van der Wal
te Leeuwarden. Hij moet om 11.30 uur ‘s avonds
uit Leeuwarden vertrekken en komt via Buitenpost
(2.45 uur in de nacht) om 6.30 uur de volgende
ochtend in Groningen aan. Met het postrijtuig over
de straatweg duurt de rit dus nu 7 uur. Uit Groningen vertrekt de postrijder dagelijks om 16.15 uur
(in Buitenpost om 20.15 uur) en komt om 22.30
uur in Leeuwarden aan.
Dokkum is vanaf 1832 voor de post afhankelijk
van het distributiekantoor in Buitenpost, want er
is geen verbinding van de posterijen naar Leeuwarden meer. Dagelijks om 4 uur ‘s morgens vertrekt een voetbode uit Buitenpost die om 7 uur in
Dokkum moet zijn. Om 16.15 uur gaat hij terug
naar Buitenpost, aankomst is om 19.30 uur. Aannemer is C. Barends te Dokkum in 1832 en in 1833
is dit E. Visser. In 1843 komt er weer een zelfstandige bodeloop van Leeuwarden naar Dokkum en
vervalt de bodeloop Buitenpost-Dokkum, wat zo
tot 1851 blijft.

Dit bord is nog steeds in het
bezit van mevrouw Bolling.
U kunt het linksboven op
de voorkantfoto zien, zoals
het oorspronkelijk aan ‘de
Roskam’ heeft gehangen.
De naam verwijst naar het
gereedschap waarmee de
paarden, van ondermeer
de postkoetsen, verzorgd
werden. De stallen stonden
op de plek waar nu café ‘De
Roskam’ gevestigd is.
(foto: redactie / Harrie Slagter)

Nieuwe voorganger
Doopsgezinde gemeente
Op 22 januari is onder grote belangstelling Tineke Weidema-Bos uit De
Hemrik bevestigd als nieuwe voorganger van de Doopsgezinde Gemeente Buitenpost. Zij volgt Ds. Willemke de Jong op. De intrededienst
werd geleid door Ds. Andries Bakker uit Drachten met medewerking van
de Cantorij van de Doopsgezinde Gemeente Drachten/Ureterp onder
leiding van Rein A. Ferwerda, Andries Bosma op orgel en Harry Tees op
trompet. De lezing was uit het nieuwe Testament: Mattheus 25: 34-41. Een
zevental sprekers, ondermeer de heer J. Nicolai namens PKN Buitenpost,
prezen Tineke Weidema haar enthousiasme waarmee ze de nieuwe functie aanvaardt. Na de dienst was er onder het genot van een hapje en een
drankje gelegenheid voor een persoonlijke kennismaking.
Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Buitenpost

Cursussen muziekschool De Wâldsang
Van maart-juni wordt er bij Streekmuziekschool
De Wâldsang een aantal korte cursussen voor
volwassenen verzorgd. In totaal zijn er tien cursussen waarvan er twee in de muziekschool aan
De Ring 1a worden gegeven. Dat zijn een cursus
ensembleleiding en een cursus trekharmonica.
Bij de cursus ensembleleiding gaat het om vier
lessen op zaterdagochtend. Deze cursus is
bedoeld voor mensen die een ensemble leiden of die dat willen gaan
doen en die de basis van het dirigeren willen weten. Het gaat dan om het
dirigeren in verschillende maatsoorten, het aangeven van inzetten, het
afslaan van een toon, het aangeven hoe een ensemble sneller en langzamer moet spelen enz. De eerste les is op zaterdag 4 maart. Docenten
zijn Bienze IJlstra en Geert van der Heide. De cursus trekharmonica duurt
tien lessen en wordt gegeven op de woensdagavond. Het doel van deze
cursus is het spelen van eenvoudige liedjes op de trekharmonica. Wie
niet in het bezit is van een instrument kan dat huren bij de muziekschool.
Docent is Durk Kuipers. De eerste les is op woensdag 15 maart. Andere
cursussen die worden gegeven zijn harmoniseren en improviseren voor
kerkorganisten, muziek beluisteren. AMV voor volwassenen, bijscholing
korpsmuzikanten, kleuteronderwijs op de piano, samenspel op de dwarsfluit en een cursus djembé spelen. Alle informatie en een inschrijfformulier
staan in de folder die tijdens kantooruren bij de muziekschool is aan te
vragen via telefoonnummer 0511 541616. De informatie staat ook op de
site van de muziekschool:
Muziekmarkt
Op zaterdag 1 april is er een muziekmarkt in de muziekschool. Van 10.0012.30 uur wordt er gemusiceerd door ensembles en solisten van de muziekschool en is elke sector vertegenwoordigd met een kraampje waar
informatie over instrumenten en lessen wordt verstrekt. Bovendien is dan
ook de nieuwe brochure voor het schooljaar 2006-2007 verkrijgbaar.

Scouting plaatste nieuw clubhuis
ruiter te paard. De rit wordt elke nacht gereden.
Vertrek uit Leeuwarden: 23.15 uur, aankomst in
Dokkum: 2.30 uur, aankomst in Groningen: 8 uur
‘s morgens. Uit Groningen wordt overdag ook naar
Leeuwarden gereden. Vertrek: 11 uur, aankomst
in Leeuwarden 19.45 uur: een reis van bijna 9 uur.
De rit wordt door de posterijen voor een bedrag
aanbesteed voor 4 of 5 jaar. De aannemer moet
een borgtocht betalen van f 1000,Op 1 november 1827 komt er bij het Kollumer
Tolhek aan de Stroobosser Trekvaart een distributiekantoor, onder beheer van een distributeur.
Deze neemt brieven aan van de postillon om ze in
de omgeving (Kollum en Buitenpost) te bezorgen,
maar hij geeft tegelijkertijd ook brieven mee voor
Groningen of Dokkum/Leeuwarden en omgeving.
De distributeur is geen postambtenaar en heeft
geen kantoor. Hij stelt zijn kamer beschikbaar om
eenvoudige postzaken af te handelen. Overigens
wordt in deze periode de post vaak afgehaald bij
de distributeur door de geadresseerden (vooral
de grietenijbode doet dat). De distributeur krijgt
voor te versturen post 2,5 cent per brief en voor
aangekomen post 5 cent per brief. Als hij brieven
moet bestellen kan hij er een hele of halve stuiver
bij verdienen. Distributeur is L.T. Sikkema, die ook
tolgaarder is bij het Tolhek van Kollum.
In die tijd wordt de straatweg van Leeuwarden naar
Groningen verhard met klinkers. In 1832 is de weg
klaar van Leeuwarden tot voorbij Buitenpost. Dat
is het startmoment voor Buitenpost in de brieven-

Op 1 januari 1832 wordt A.A. van Dijk, weduwe
van T.D. Wadman, distributrice van het kantoor.
Voor te versturen brieven krijgt ze 2,5 cent provisie en voor binnenkomende brieven 1 stuiver. De
gouverneur (is nu Commissaris van de Koningin)
van Friesland wijst de nieuwe distributrice er in
februari 1832 op, dat ze geen bestelloon voor
brieven mag vragen. Ze moet die afgeven aan een
gemeentebode of ze zelf gratis (doen) bezorgen.
In januari 1849 vraagt de zoon aan de gouverneur
om benoemd te worden als distributeur in de plaats
van zijn moeder. Dat verzoek wordt afgewezen. In
de praktijk van het dagelijkse werk heeft deze
Douwe Wadman waarschijnlijk al de leiding gehad
op dat moment. Hij heeft ook een eigen stempel
laten maken om als vertrekmerk achter op de brieven te kunnen stempelen. In het ovale stempel
heeft hij ‘Buitenpost D.W.’ laten snijden. D.W. zijn
naamsinitialen en dat is uniek voor de stempels
van de Nederlandse posterijen. Het stempel is niet
verstrekt door het hoofdkantoor van de posterijen,
wat wel voor die van andere postkantoren geldt.
Bovendien heeft Wadman het stempel al gebruikt
op het moment, dat zijn moeder nog officieel distributrice was. Afdrukken van dit stempel komen
maar heel weinig voor op brieven (bij verzamelaars of in archieven). Op 29 januari 1849 overlijdt
mevrouw Wadman en op 3 maart wordt Douwe
alsnog officieel distributeur. Op 1 september 1850
verandert de organisatie van de posterijen als gevolg van de postwet. Er komt een hulppostkantoor
onder leiding van een brievengaarder - dit wordt
de voormalige distributeur Douwe Wadman.

Afgelopen zaterdag was het
dan zover, met behulp van twee
kraanwagens, vier diepladers
en veel enthousiaste vrijwilligers werd in één dag een complete noodschool uit Harkema
verhuisd naar Buitenpost. De
komende weken zullen worden
besteed om het nieuwe clubhuis
opnieuw in te richten. Ook zal
de buitenkant een opknapbeurt
krijgen zodat het gebouw een
clubhuis wordt met een echte
scoutinguitstraling.
Op termijn zal het clubhuis nog
een opbouw en een centrale
ruimte krijgen. Nu is hier echter nog onvoldoende geld voor
en daarom zal de komende tijd
worden gezocht naar nieuwe financiering in de vorm van subsidieverstrekkers en sponsors
In het twintigjarige bestaan van
de Brimzen is de scoutinggroep
in Buitenpost uitgegroeid van
een clubje van 20 leden naar
een club van 130 leden en was
een groter clubhuis noodzakelijk. Het oude onderkomen was
te klein en te sterk verouderd.
Het voldeed niet meer aan de
huidige normen. Na een lange
zoektocht werd vorig jaar een
geschikt nieuw clubhuis gevon-

den. Het nieuwe clubhuis is een
noodschool geweest, die enige
jaren dienst heeft gedaan op
Terschelling. Het gebouw stond

tijdelijk opgeslagen in Harkema.
Dankzij een subsidiebedrag van
€40.000 van de gemeente
Achtkarspelen en €15.000 van
de ‘Stichting Jeugdruimte’ was
er voldoende geld om de school
aan te schaffen en te plaatsen
in Buitenpost. De groep wil zo
gauw mogelijk van het nieuwe
gebouw gebruik maken. De
eerste noodzakelijke aanpassingen zullen binnenkort dan
ook al worden uitgevoerd.
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Mw. van Helden biljart-ster van
biljartvereniging 55+
Van jongs af aan deed ik heel veel aan sport. Gymnastiek, schaatsen, roeien en tennissen mocht ik
graag doen en het is in mijn hele verdere drukke
leven naast het helpen in de praktijk van mijn man
en het opvoeden van de kinderen een grote liefhebberij geweest.
Ik ben er van overtuigd dat ik hiervan nu nog de
vruchten pluk want ik ben nog goed gezond. Mijn
eerste biljart-kriebels kreeg ik al voor de oorlog
in Leeuwarden waar ik ben opgegroeid. Als mijn
vader met mijn broer en wat later zou blijken ook
met mijn man de stad in gingen om te biljarten
ging ik wel eens mee om te kijken. Meestal gingen
zij naar hotel De Groene Weide. Toen er in Buitenpost een biljartvereniging voor 55+ werd opgericht heb ik mij in 1992 aanmeld als lid. Ik volgde,
(zoals bijna alle sporten), het biljarten wel graag
op de televisie. In Nieuw Herbranda waar wij over
3 biljarttafels beschikken speel ik op een ochtend
en een middag, dus twee keer in de week. Onze
vereniging telt ongeveer 80 leden en is ingedeeld
in 5 groepen A t/m E. De meest gevorderden spelen in A, iets minder in B en ga zo maar door. Zelf
kom ik uit in groep E. De toenmalige voorzitter de
heer Hartmans heeft mij de 1e beginselen van het
biljarten bijgebracht. Bij biljarten gaat het om de
techniek, concentratie, ja zelfs een goede conditie
is erg belangrijk en je moet ook over de nodige
biljartkennis beschikken. Dit vergde soms wel inspanning en energie. Eerst speelde ik met een keu
die eigendom was van de vereniging, maar al snel
heb ik er zelf een aangeschaft. Dus zo trots als
een pauw. Het was niemand opgevallen dat ik al
een hele tijd met een keu speelde waarvan de pomerans was beschadigd. Ik zelf was nog maar een
beginneling en had dit ook niet opgemerkt, maar
toen de fabrikant het euvel had hersteld gingen
mijn resultaten met sprongen omhoog. Wij spelen
tijdens het biljartseizoen verschillende spelsoorten. Libre, bandstoten en tijdens het kerstreces
kun je, wie het wil, ook klokbiljarten. Het nieuwe
jaar gaan wij altijd in met mini pentathlon biljarten. Voor een ervaren biljarter komt dit wel vaak
als minder plezierig over. Het wedstrijdelement
voert bij ons altijd de boventoon. Het is voor iedere biljarter een uitdaging om zo hoog mogelijk te
scoren. In mijn groep spelen wij 30 beurten en ik
doe mijn uiterste best om zo veel mogelijk caramboles te scoren. Bij mijn start in 1992 was ik al blij
dat ik een gemiddelde van 5 haalde. Ondanks mijn

gevorderde leeftijd en mijn staaroperatie, biljarten
is immers een kijkspel, zit ik nu op een gemiddelde van 20 caramboles. Een hele vooruitgang.
Als ik eens boven mijn gemiddelde score uitkom,
dan heb ik het gevoel dat mijn dag niet meer stuk
kan. In onze groep is Henk Verheul groepsleider.
Hij houdt de administratie bij en berekent de moyennes. Twee keer per seizoen worden onderlinge
wedstrijden gespeeld. Om het clubkampioenschap
wordt hartstochtelijk gestreden. De twee winnaars
van elke groep spelen tegen de winnaars van de
andere groep. Er moeten negen wedstrijden in
tweedagen worden gespeeld. Zij maken dan uit
wie op stoot is. De prijzen bestaan uit vleespakketten en het is natuurlijk de eer.
De prijsuitreiking is altijd onder het genot van een
hapje en een drankje. Het seizoen 2003-2004 was
voor mij erg succesvol. Als oudste lid en enige
dame van de vereniging ging ik huiswaarts met
twee prijzen. Het is een biljarter op een statief

Ook nu vinden in de eerste twee
weken van maart deze schoolkorfballessen plaats. Aansluitend
op deze lessen organiseert Flamingo’s de korfbalinstuif voor alle
kinderen van 5 tot en met 11 jaar
uit Buitenpost. De instuif vindt
plaats op zaterdag 1 april van

Op dinsdag 14 februari kon de vernieuwde site gepresenteerd
worden en ging hij officieel ‘in de lucht’ zoals manager Jan-Willem Zwart het noemde. Het piepjonge bedrijfje Creative Work uit
Buitenpost had in korte tijd de klus geklaard. En door het toepassen van een zogenaamd Content Management Systeem, kan in de
toekomst het eigen personeel achter het bureau op kantoor, of zelfs
vanuit Oeganda, de site zelf aanpassen.
Het aanbieden van de informatie is ook anders van opzet. De
nieuwe site probeert het vinden van de belangrijkste informatie
zo gemakkelijk mogelijk te maken. De in natuurlijke groene tinten
gekleurde pagina’s maken het voor de bezoeker mogelijk, in een
paar muisklikken het ‘waar en wanneer’ van de tuin te vinden.
Ook wordt er achtergrondinformatie over de verschillende tuinen
geboden. Ook is geprobeerd de site als geheel sfeervoller, overzichtelijker en logischer van opzet te maken. Uit de eerste reacties is
gebleken dat de makers in dat doel zondermeer geslaagd zijn. De
Kruidhof hoopt dat deze vernieuwingen duidelijk meerwaarde zullen hebben in haar contact met al haar bezoekers en relaties.

met als vermelding hoogste serie libre groep E en
hoogste serie bandstoten groep E. De eretekens
hebben een speciaal plekje in mijn woonkamer.
Het seizoen daarop mocht ik uitkomen in groep
D. Voor velen is biljarten een ontspanning na een
drukke dag. Bij ons als 55+ speelt drukte waarschijnlijk geen rol meer. Maar een potje biljarten,
waarbij gelachen mag worden in een gezellige omgeving is ook belangrijk en het bevordert volgens
mij de sociale contacten. Zo lang mijn gezondheid
het toe laat ga ik dan hier ook rustig mee door.
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met
onze secr. W.Meyer, De Wiek 19, 9285 VD Buitenpost, telefoon 0511-544383

wordt of niet. Ook ziet het bestuur
een aantal spelers terugkomen die
jaren geleden al eens gekorfbald
hebben en nu na afronding van de
studie of door veranderende werkzaamheden besluiten wederom lid
te worden van de plezierige korfbalvereniging.

ingeschreven.
Wilt u meer weten over deze
korfbalvereniging, u kunt de gegevens vinden op de website:
www.kvflamingos.tk.

De 9-jarige Rudy Meerveld uit
Buitenpost (rechts op de foto) is
lid geworden doordat zijn vriendje
Eelco Hiemstra (links op de foto)
al op korfbal zat en enthousiast
was voor deze sport. Rudy is inmiddels druk in training en hoopt
binnenkort zijn eerste wedstrijd te
kunnen spelen. Voorzitter Hieke
Stellema geeft beide jongens een
aandenken (een toepasselijke Flamingo-lamp) voor het heuglijke feit
dat Flamingo’s haar 200ste lid heeft

Geef je op voor de paasinstuif van Flamingo’s
Korfbalvereniging Flamingo’s en
de nederlandse korfbalbond organiseren elk jaar meerdere korfballessen voor de basisscholen in
Buitenpost. Deze korfballessen, ter
promotie van de korfbalsport, leveren elke keer weer zo’n 10 nieuwe
jeugdleden op.

Je kunt nog zoveel energie in een mooie botanische tuin steken het is jammer van de tijd als het publiek je niet weet te vinden om
ervan te genieten. Publiciteit, reclame en een goede pr zijn daarom
voor De Kruidhof van groot belang. Eén onderdeel daarvan is de
website van de tuin, die onder de naam www.dekruidhof.nl al langer op het internet te vinden is. Maar na enkele jaren in gebruik te
zijn geweest, raakte de website toch wel wat uit de tijd. Met name
het feit dat aanpassingen niet door eigen mensen gedaan kon worden, was toch wel een doorn in het vlees. Hoog tijd dus voor een
nieuwe opzet.

mw. van Helden en dhr. Hartmans in het biljartlokaal

Rudy Meerveld 200ste lid Flamingo’s
Afgelopen week heeft korfbalvereniging Flamingo’s, opgericht op 1
april 1963, haar 200ste lid kunnen
inschrijven. Het streven was om in
2005 een ledenbestand van 200
leden te halen. Met anderhalve
maand vertraging is dat half februari 2006 toch gelukt. Met ons
beleidsplan wordt er gewerkt aan
nog eens een groei van 20 leden.
Dit sluit prima aan bij het project
GROEI waar het Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond druk
mee bezig is. KV Flamingo’s is
een actieve vereniging die onder
andere aan haar ledengroei komt
door de jaarlijkse schoolkorfballessen en de instuif. Jongeren die enthousiast voor korfbal zijn geworden kunnen gratis aan een aantal
proeflessen deelnemen waarna
besloten kan worden of men lid

Tuinbeleven

9.30 – 11.00 uur in Sporthal ‘De
Houtmoune’. Aan de hand van
allerlei spelletjes en oefeningen
zullen de kinderen dan met korfbal
bezig zijn.
Deze keer zal de instuif geheel in
het teken van Pasen staan. Mochten de kinderen naar aanleiding
van deze ochtend geïnteresseerd
raken, dan kunnen ze vier keer
gratis aan een korfbaltraining
meedoen.
Voor opgave voor de korfbalinstuif
kan contact opgenomen worden
met Aletta Attema, Berberkrûd 7,
tel. 0511-544589.

Door de nieuwe werkwijze is het gemakkelijker geworden om de
site voortdurend bij de tijd houden. Het loont dus de moeite om
regelmatig eens een bezoekje aan de Kruidhof op het internet te
brengen: www.dekruidhof.nl

Krekt minsken

!

door Janne Oosterwoud

Foar ús terrasdoar spilet in winterske natuerfilm. Proastich hippend
ferkent in readboarstke it foeroanbod en stapt troch nei de buorlju om
te sjen wat dêr te heljen is. In graupiper pikt doelbewust de lekkerste
siedsjes út it struisel, en lûkt him werom achter de hage as der in
groep mosken delstrykt. Hy hâldt net fan kâlde drokte. Lûd sjilpend
ite de mosken wat se krije kinne. It komt har net sa krekt, as it mar
gesellich is en de mage follet.
Blaumieskes hingje oan de apenuten, mar wurde hieltyd ferjage troch
de blokfinken. Ferskil moat der wêze. As de brutale swartkopkes
genôch ha, binne de blaukopkes oan bar. Roppige protters falle oan
op ’e fetbollen. Se binne bang foar net ien en soargje dat se oan har
trekken komme. Dan ferskynt de deftige swarte klyster. Hy ferjaget
demonstratyf alle grûnfolk út syn keninkryk.
Wilens slûpt de reade boarre fan de buorlju by de konifearen lâns. As
in follearde tiger leit er yn ’e oanfal en nimt in sprong. It fûgelguod
stoot alle kanten op, kening klyster ynbegrepen. De protters skrokje
troch, skijt oan ’e poes.

Denkt u wel eens... Waarom staat mijn
vereniging / straat / club nooit eens in
dit blad? Dan is dat tegelijkertijd een
uitnodiging aan uzelf.

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

Switte op ‘e Swadde bij SWITTE
De lezer zal bij het lezen van de bedrijfsnaam zich afvragen hoe deze is
ontstaan. Dat is zeer eenvoudig, switte is het Friese woord voor zweten. Dat
kan na 4 maart aan de Einsteinstraat 1A-a, op industrieterrein De Swadde.
Ton van den Berg en Dietha Paauw openen op die datum hun nieuwe
Therapie- en Trainingscentrum SWITTE. Voor Ton een bewuste keuze.
In zijn dagelijkse werk als fysiotherapeut in het Medisch Centrum hier in
Buitenpost, traint hij regelmatig met patiënten en TIGRA-cliënten. TIGRA
staat voor Trainings Instituut voor Gezondheid, Revalidatie en Arbeid en
biedt programma’s voor bedrijven. Na een lange zoektocht naar een geschikt
pand hier in het dorp is de Einsteinstraat 1A-a gevonden, de loods waar eerst
Kloosterman Hoveniers gevestigd was.
Als u dit artikel leest, is de apparatuur al geplaatst en wordt er nog druk
gewerkt aan de laatste inrichting van het pand. Er zijn diverse bedrijven uit
de regio werkzaam geweest om het pand gereed te maken: daarvoor hoef
je geen expertise van ver te halen. Op de benedenverdieping bevinden zich
naast de trainingsruimte, een koffiecorner, de kleedkamers met douches en
de behandelkamer. Tevens is er in het pand een verdieping gerealiseerd waar
trainingstoestellen uitgestald staan.

Er is volop keus om te oefenen en te revalideren. Door de opzet die nu
gekozen is, is er meer ruimte dan alleen voor de medische trainingstherapie
en de TIGRA-activiteiten. Voor particulieren wordt er vanaf 4 maart gestart
met vrije training (fitness). Naast de vrije training bestaat voor 50-plussers
tevens de mogelijkheid om in groepsverband te trainen. Samen met Rikst
Janne de Haan (ook een Buitenposter) zorgt Ton, naast zijn werk als
fysiotherapeut in het Medisch Centrum, voor de begeleiding. Wie nieuwsgierig
is geworden is op 4 maart van harte welkom op de Open Dag of kan vast gaan
kijken op de website van SWITTE: www.switte.nl

Franklinstraat 9
9285 WT Buitenpost
T: 0511 424555
F: 0511 423963

www.obmtec.com

Wij zijn ook voor prettig samenleven.
U kunt ons daarin steunen!
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- Computer Workshops-

Wat is: het ‘Edelsmeden’ in It Koartling?
Ik ben Ciska Dijkstra en ik geef op de woensdagavond in It Koartling de cursus ‘Edelsmeden’. Zelf heb ik al weer jaren geleden
de Vakschool voor goud- en zilversmeden
in Schoonhoven doorlopen. Sindsdien werk
ik, naast mijn part-time baan als postbode,
in mijn atelier thuis in opdracht. Daarnaast
geeft ik sinds een jaar of 6 cursussen.
Begonnen in een donkere soosruimte in
Oentsjerk, met een plaat over het biljart
en daar dan met z’n achten omheen. Daarna
in ‘de Wissel’ in Hurdegaryp en sinds vorig
jaar in Buitenpost. Ik heb hier een ruim
lokaal tot mijn beschikking voorzien van
divers vakgereedschap, wat al eerder werd
aangeschaft voor een eerdere cursus. Een
deel van het cursusgeld wordt overigens
aangewend voor de aankoop van nog meer
gereedschap in het lokaal.
Wat doen we op de cursusavond?
Mijn groep van 8 personen bestaat uit beginners en gevorderden. Ik
richt mij op de cursist
als individu, dus iedereen bedenkt zelf wat
hij of zij wil maken. Dat
heeft wel als nadeel dat
iedereen met iets anders bezig is, zodat ik
steeds andere dingen
uit moet leggen. Voor
een buitenstaander
kan het dan wel eens
wat chaotisch ogen.
Aan de hand van voorbeelden die ikzelf heb
gemaakt of uit boeken
en tijdschriften die ik
meeneem, of naar een

persoonlijk idee wordt een keuze gemaakt.
In vrijwel elk werkstuk krijg je te maken met
de basistechnieken: zagen, vijlen, solderen
en polijsten. Voor al deze werkzaamheden
geldt ‘oefening baart kunst’. Vooral voor
solderen moet je gevoel krijgen op basis
van ervaring. Verder zijn er veel technieken
die kunnen worden geleerd en toegepast,
zoals het echte edelsmeden (hamerwerk),
ciseleren (vervormen met hamer en ponzen
met behulp van een pekkogel. Er kan gewerkt worden in de onedele metalen koper,
messing en alpaca (een koperlegering met
nikkel en daardoor ‘wit’ van kleur), maar ook
werken met zilver en/of goud behoort tot
de mogelijkheden. Dan moet natuurlijk wel
voor het materiaal betaald worden.
Met vriendelijke groet , Ciska Dijkstra
(foto: redactie)

bij voldoende belangstelling
voor mensen die al eerder de basis- en vervolgcursus
computergebruik in It Koartling hebben gevolgd of die
hun kennis van Windows of het Internet wat
willen opfrissen of uitbreiden
- workshops zijn op beginnersniveau - van 10 tot 24 april, afhankelijk van aanmeldingen op
dinsdagmorgen / donderdagavond -

Opfris-workshop
Windows
2-lessen
tijd: 9.30-11.30 uur /
19.30-21.30 uur
kosten:  15,00

Workshop Internet
2-lessen
tijd: 9.30-11.30 uur /
19.30-21.30 uur
kosten:  15,00

Voor informatie en opgave over bovenstaande workshops
kunt u terecht bij: Elly Kramer, telefoon: 543242

Kinderwerk in de maand maart!
Hallo jongens en meiden

10 maart is meidenavond

we gaan heerlijk tutten (haar-stylen, make-up testen etc.) En een
meidenavond zonder een romantische meidenfilm (met chocolade)
is niet compleet - aanvang 14.00 - 15.50 uur, entree is gratis

Knutselmiddagen in maart:
8 maart
voor groep 1 en 2
entree: € 0,50
van 19.00 – 20.30 uur

15 maart
voor groep 3 en 4
entree: € 0,50
van 19.30 – 21.00 uur

17 maart - Disco / Karaoke en spellenavond

voor groep 5 en 6; tijd: 19.00-20.30 uur; entree € 0,50
Jullie komen toch ook?! Tot ziens in It Koartling!

Folkert Veenstra: soloblazer bij brassband ‘De Wâldsang’
Folkert Veenstra
is huisschilder van beroep. Wat zijn hobby is, kan voor niemand meer een vraag
zijn, die eenmaal langs zijn huis aan de
Bernhardlaan is gekomen. Een enorme
geschilderde vioolsleutel siert de garagedeur naast de woning. Niet alleen hijzelf,
ook alle andere bewoners (zijn vrouw en
drie kinderen) zitten in de muziek.
Al van jongs af aan bespeelt Folkert de althoorn, een koperinstrument.
Dat kwam eigenlijk vanzelf: zijn zusters
zaten al bij de plaatselijke muziekvereniging (de fanfare in Burgum) en het was
bijna vanzelfsprekend dat hij daar ook
heen ging. Er was een althoorn beschikbaar en ‘dus’ ging hij dat instrument bespelen. Een bewuste keuze was dat niet,
maar het pakte wel gelukkig uit. Folkert
kreeg les van de bekende dirigent Tjeerd
Brouwer en bleek een goede en ook
ijverige leerling te zijn. Bij de vereniging
begon hij bij de jeugd, ‘voor de pauze’.
Toen hij wat ouder was en wat meer
gevorderd, mocht hij ook na de pauze
blijven, dat was een hele mijlpaal. Op de
muziekschool doorliep hij de examens A
tot en met D, met zulke goede resultaten,
dat hem gevraagd werd om ook voor het
solistendiploma te gaan. Voor zijn achttiende had hij al deze diploma’s op zak.
Folkert vond Tjeerd Brouwer
een heel inspirerende man. In de jaren
zeventig begon Brouwer met een groepje
koperblazers
bij
muziekschool
‘De
Wâldsang’. Dat liep goed en in 1976 ging
het groepje zelfstandig verder als brassband met dezelfde naam. ‘De Wâldsang’
is nu een top-brassband, jarenlang nummer één van Nederland en nog steeds
één van de beste. “Het was toen een heel
jonge groep. Brouwer ging ervoor door
het vuur. Hij heeft ‘De Wâldsang’ zover

gekregen: hij was er goed in de jeugd
te motiveren. Ik was pas dertien toen ik
er via hem bijkwam, maar ik hoefde niet
achter de broek gezeten te worden. Het
was gezellig, het was feest! Natuurlijk
alleen al door de muziek, maar ook door
de reizen en de concoursen: ik stond op
mijn veertiende al in de Royal Albert Hall
in Londen te spelen. Geweldig.”
Folkert houdt wel van een beetje
concurrentie. Concoursen, solistenconcoursen, je eigen niveau en dat van de
band handhaven: als het goed gaat,
werkt het motiverend. Het vergt wel veel
investering, want alleen met muzikaliteit
en gevoel voor ritme kom je er niet. Folkert repeteert thuis normaal één uur per
dag. Een paar weken voor een concours
(zo’n twee per jaar) voert hij dat op tot
anderhalf uur, tot hij voelt dat hij weer op
zijn top is. Verder zijn er de bandrepetities: sowieso twee keer per week en voor
een concours vier of vijf keer per week.
Als de band op pad gaat voor een concert
of concours, telt niet alleen de reistijd,
maar ook het in- en uitladen en klaarzetten van de instrumenten en benodigdheden. Bij toerbeurt vervullen de leden met
vier of vijf man het zogenaamde slagwerkcorvee. Qua tijdsinvestering kom je
al met al bijna in de buurt van topsport.
Alleen in de zomervakantie blijft
de althoorn een paar weken in de kist liggen. Die rust is wel even heerlijk, maar in
september gaat het toch weer kriebelen.
“Je moet wel veel oefenen, wil het leuk
blijven op de repetitie. Je wilt niet afgaan. Je voelt het gewoon, als je een dag
overslaat, dan gaat het minder.” Gelukkig
krijgt hij thuis alle begrip voor zijn passie.
Sterker nog, alle gezinsleden spelen koper en sinds enige tijd blazen zijn vrouw
Hieke en zijn oudste zoon zelfs mee in

‘De Wâldsang’. Hieke weet dus wat het
is: “Spelen op dit niveau vraagt best veel
van een gezin. Dan scheelt het natuurlijk
als je samen in dezelfde band zit.” Maar
ze hebben het er graag voor over, want ze
houden ervan om op niveau te spelen en
genieten van de concerten en de reizen.
Folkert: “Dat zijn de mooie dingen. Je zit
gezellig bij elkaar in de bus, bent een lang
weekend weg (dit jaar waarschijnlijk naar
Zwitserland en Noorwegen) en mag een
concert geven. Zo’n optreden, daar doe
je het voor: als het publiek enthousiast is,
geeft dat een goed gevoel met z’n allen.”
Vroeger was brassband ‘De
Wâldsang’ nauwer verbonden met Buitenpost dan tegenwoordig. De band was
immers voortgekomen uit de plaatselijke
muziekschool, repeteerde hier en werd op
concerten en concoursen ook altijd aangeduid als ‘De Wâldsang’ uit Buitenpost’.
Dat is nu niet meer zo. De repetities zijn
vanwege ruimtegebrek verplaatst naar
Noordbergum, het overgrote deel van
de leden is afkomstig uit andere plaatsen
en de band heeft eigenlijk geen functie
meer in het dorpsleven, zoals brassband
‘Concordia’ nog wel heeft. “Destijds werden we, als we ergens een prijs hadden
gewonnen, in café ‘De Roskam’ onthaald,
op initiatief van de Stichting Buitenpost
Promotie. Dan kwamen we aan met de
bus en dan stond de winkeliersvereniging
klaar met ballonnen en was er feest.
Boekhandelaar Peperkamp maakte zich
daar sterk voor. Ook in de krant werden
we gevolgd. Maar dat verwachten we nu
natuurlijk ook niet meer. Ik heb nog wel
een paar plakboeken met knipsels, maar
ik ben daar niet meer zo happig op als
vroeger. Niet dat ik minder fanatiek ben
als lid, maar in die 27 jaar ben ik wel wat
nuchterder geworden. Het moet niet je

leven beheersen. Voorheen was het niet
best als we geen kampioen werden, nu
zit ik daar niet meer mee. Misschien even
een slecht humeur. Winnen en verliezen
hoort erbij. Er zijn nu trouwens ook meer
topbands, het aanbod is breder, dus het
is logisch dat je niet meer altijd nummer
één bent. Gelukkig hebben we wel al zo’n
dertien jaar een hele goeie dirigent: Rieks
van de Velde.
Ik ben gek van muziek. Ik ben
niet zo’n prater, maar in de muziek kan ik
veel emoties kwijt. In de brassband hebben we veel sociale contacten. Het wereldje is klein, je komt dezelfde mensen
overal tegen. Er zou heel wat wegvallen
als ik zou stoppen. Dat doe ik dus ook
niet! Alleen als ik het niveau niet meer
aankan, maar dat heb ik zelf nog wel
door.”
(tekst: Ineke Mooijweer; foto: redactie/
Harrie Slagter)
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kits-stik
Naar de Achmea Kennisquiz
Ik mocht maandag 13 februari naar de voorrondes van de
Achmea Kennisquiz in Aalsmeer. In de kerstvakantie kreeg
ik bericht dat ik door de internetvoorrondes was gekomen, die ik een paar weken
terug had gemaakt.
We vertrokken 13 februari om half 9 ’s ochtends bij ons thuis. We moesten 11 uur
aanwezig zijn. Toen we daar waren kregen we eerst uitleg, en toen gingen alle
100 kinderen naar een zaal toe. Daar kregen we een vragenblad voor ons en die
moesten we gaan maken. De vragen waren erg pittig. Nadat we de vragen klaar
hadden, gingen we weer terug naar onze ouders. We moesten wachten, want ze
gingen de toetsen nakijken. Toen ze de toetsen hadden nagekeken, moesten alle
ouders en kinderen naar de opname zaal toe. Daar werden 12 kinderen uit het

publiek gehaald, en jammer, maar ik was er niet bij. Als je niet door was, mocht
je gewoon blijven zitten en bij de opnames blijven. Ondertussen werden de anderen
opgemaakt. Een man kwam in de zaal en ging spelletjes met ons doen. Toen konden
de opnames beginnen. Chazia Mourali presenteerde het. Soms moesten stukjes wel
overnieuw of ze moest opnieuw werden op gemaakt.Zoals dit: er kwam een man met
een heel groot konijn. Het leek net een grote, pluizige witte kat. Chazia Mourali
pakte hem ook vast, maar alle haren van het konijn bleven aan haar lippenstift en
kleren plakken. Het duurde wel 10 minuten voor we weer verder konden.
Het was een erg leuke belevenis! De uitzendingen zijn op 2 april op rtl4 om
20.00 uur
Grytsje de Vries

Goede raad voor de gemeenteraad
Het is jullie vast ook opgevallen dat er binnenkort wat bijzonders in de
gemeente gebeurt. Op 7 maart worden de gemeenteraads-verkiezingen gehouden. We wilden als redactie graag weten wat dat betekent en of wij als
kinderen er ook wat aan hebben. De beste plek voor goede raad daarover
was op het gemeentehuis dachten we. Op donderdag 17 februari gingen
we daarom op bezoek bij ambtenaar Brechtje Hekkema van de afdeling
Publiek, die ook bezig is met het werk van de verkiezingen. Zöe vroeg wat
de gemeenteraad eigenlijk is. Brechtje vertelde ons dat de gemeenteraad
eigenlijk de baas is in de gemeente, en beslist over heel veel dingen,
bijvoorbeeld het verkeer, speelplaatsen en scholen. Er zitten 21 mensen in
de gemeenteraad. Van die raadsleden zijn er maar 4 vrouwen. We snapten
niet goed waarom dat er maar zo weinig zijn. Brechtje zei dat ze dat ook
niet goed begreep. De ambtenaren doen wat de gemeenteraad beslist. Er
werken wel meer dan 200 ambtenaren in het gemeentehuis in Buitenpost.
Elisabeth vroeg waarom kinderen eigenlijk niet mogen stemmen. Brechtje
antwoordde dat kinderen pas mogen stemmen als ze volwassen zijn voor de
wet - dat is 18 jaar. Maar eigenlijk vond ze ook dat kinderen best wel wat
meer mee mogen praten over dingen die belangrijk voor hun zijn. Als je
het trouwens ergens niet mee eens bent kun je altijd de burgemeester of
de gemeenteraad een brief schrijven. Daar krijg je altijd antwoord op. Janneke vroeg waarom niet iedereen gaat stemmen. Het antwoord was dat je
niet moet stemmen, dat mag je zelf weten. We waren ook nieuwsgierig hoe
dat stemmen gaat. Brechtje legde uit dat iedereen die stemmen mag een
kaart door de brievenbus krijgt en daarmee kun je naar een verschillende
plekken in het dorp om te stemmen. Die stemkaart kun je bijna niet namaken want er zit een speciaal plaatje op. Daardoor kun je niet vaker dan
één keer stemmen. In het stemlokaal staat een stemmachine met knoppen
- als je op één knop drukt kies je iemand van een partij. De stemmachine
heeft ze ons ook laten zien en uitgelegd.

Misselijke leeuw

Een ontsnapte leeuw zegt tegen zijn maatje: “Ik voel me niet zo lekker.” “Hoe
zou dat komen?”, vraagt de andere. Vertelt de eerste: “Ach, de liftjongen die ik
daarnet gegeten heb komt steeds weer naar boven.”

Vreemd lopend schaap

Een pony vraagt aan een schaap: “Waarom loop je zo raar?”. Antwoordt het schaap: “Tja, ik ben vroeger lam geweest”

Kippenkletserij

Twee kippen komen elkaar tegen op het erf. Zegt de ene: “Tok.” Vraagt de andere:
“Are you tokking to me?”

Even kennismaken!
... met de schildpad Jannie Doedel. Onze vorige
meester ( Jacob Hoekstra) had het altijd al over een
schildpad in de klas. Na lang overleggen hoe hij zou
heten, bedachten wij de naam Jan Doedel. Maar inmiddels was het al aan het einde van het schooljaar,
dus toen hoefde het niet meer. Na de grote vakantie,
kregen we een andere meester,(Jacco Veldsema) maar
wij als klas hadden het nog steeds over de schildpad,
dus die moest er komen. Wij hebben meester overgehaald om een schildpad te
krijgen.
Meester zei ik vind het goed maar dan moeten jullie er zelf voor zorgen, en
hem zelf betalen. Dus alle kinderen namen wat geld mee naar school, en na een
paar dagen konden we de schildpad kopen in de dierenwinkel. Een meisje bij
ons in de klas (Jildou) zei, wij hebben nog wel een bak thuis waar hij in kan.
Ook hadden we nog genoeg geld over voor zijn eten. Het voer dat hij eet heet
Gammarus en Reptomin. Gammarus zijn dode maden en Reptomin zijn staafjes
waar groente en fruit in zit. Als het vakantie is gaat Jannie doedel (ja Jannie want
het bleek een vrouwtje te zijn) uit logeren
naar een van ons uit de klas. Het is een
lief schildpadje ze hoort er echt bij nu in
onze klas.

Door Elleke Rinsma en Janneke Nicolai.

Toevallig waren er ook allemaal kraampjes van de partijen die aan de
verkiezingen meedoen - dus we gingen gelijk ook daar kijken of we wat
meer te weten konden komen. Zöe maakte een verslag: “We gingen naar
een stemmachine toe. Het was best wel simpel om te stemmen je moest op
een knopje drukken op wie je wou stemmen en dan op een rooie knop klaar
je hebt gestemt) Brechtje heeft ook veel over de gemeenteraad vertelt.
Op de partijenmarkt stonden deze partijen er: pvda=partij van de arbijt
ze vinden zichzelf 1 van de belangrijkste partijen en willen dat sosjaal
doen - fnp=fryske nationale partij ze vinden het best wel belangrijk dat
mensen in friesland fries kunnen (daar waren trouwens 2 vrouwen die ons
vertelden, de anderen waren allemaal mannen) - gba=gemeentebelangen
achtkarspelen kijkt meer naar achtkarspelen en minder dan wat in Den
Haag gebeurt - christenunie=kijkt vanuit de bijbel - vvd=volkspartij voor
vrijheid en democratie heel belangrijk wat mensen zelf willen en minder
regels zijn- cda=christen democraties apel werkt ook met de bijbel en wil
dat mensen samenwerken. Ik weet nu meer over de politiek en ik weet ook
op wie ik ga stemmen”.
We vonden na afloop dat het allemaal toch wel interessant was geweest.
Ook begrepen we beter dat de gemeenteraads-verkiezingen belangrijk zijn,
ook voor ons. Als je af en toe dingen in de krant erover leest, kun je later
beter beslissen wat je zelf belangrijk vind, en voor welke partij je dan
moet stemmen. Toch duizelde het ons van alles wat ons verteld werd. De
mensen van de partijen zeiden ook tegen ons dat ze vaak eigenlijk hetzelfde willen - dat vonden wij ook. Bovendien wordt er in in de gemeente
veel gepraat. Zoveel dat we het niet allemaal konden snappen. Jammer
genoeg was het voor de mensen van de partijen moeilijker te vertellen wat
ze precies gedaan hadden in de gemeente. We bedachten daarom zelf ook
een goede raad: ‘meer daad en minder gepraat in de raad’. Misschien dat
we zelf ooit ook in de politiek hiermee iets kunnen gaan doen.
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 20 -

door Dirk R. Wildeboer

De Kollumer Courant meldt ons:
Het lijk van Fogelsangh State
12 maart 1919 - Buitenpost - Een droeve
stoet trok de vorige week de aandacht van
ingezetenen uit Buitenpost. De huisknecht
van mevrouw douarière van Heemstra te Veenklooster vervoerde
namelijk per hondenkar het leek van een ouden afgeleefde grijsaard, gekleed in een bruine jas. De kleine kar, die zich langzaam
voortbewoog en nog al vrij wat hotste, was niet in staat het lijk,
dat door een beddelaken was bedekt, aan het oog der voorbijgangers te ontrekken, tenminste het hoofd, dat menigen stoot moest
verduren, stak gedeeltelijk van onder het doodskleed vandaan. Dit
laatste was dan ook de oorzaak, dat het getal volgelingen onder
het voorbijrijden groeide tot een groote schare. Op de vraag, wie
de doode was en waar hij heengevoerd zou worden, antwoordde
de geleider der kar, dat het lijk door arbeiders in een vijver van het
bosch te Veenklooster was gevonden en thans door hem naar het
gemeentehuis te Buitenpost zou worden gebracht. Waarschijnlijk
had de oude stumperd zich moedwillig door verdrinking van het
leven beroofd, velen, waaronder, per fiets, bleven den droeven stoet
volgen. Ze waren zeer onder de indruk van dit tragisch sterfgeval,
dat spoedig als een lopend vuurtje zich door het geheele dorp verspreidde en weldra nog meer nieuwsgierigen op de been lokte
Ter bestemder plaatse aangekomen hield evenwel het
voertuig niet stil voor het gemeentehuis, maar reed door in de
richting van de openbare school. De geleider werd opmerkzaam
gemaakt op zijn vergissing, maar antwoordde daar eerst een boodschap te moeten verrichten. De stoet hield stil en meteen werd het
doek opgelicht dat den doode bedekte. En wat bleek nu? De doode
was niemand anders dan Carl. Liebknecht... de Heremiet uit het
Veenkloostebosch met scheuren en gaten in zijn hoofd, alsof dit
met slagzwaard en geweerkolf was bewerkt, en welke op boven
omschreven wijze in staatsie, niet naar zijn laatste rustplaats,
maar naar den chirurgijn Wegman gebracht werd, om voor het
aanstaande zomerseizoen heelkundig te worden behandeld.
Dat de omstanders leelijk op hun lange neus keken en allerlei
min lieflijke verwenschingen bromden aan het adres van ‘Piet’ den
huisknecht,tevens een onvervalschte Nimrodszoon, behoeft geen
nader betoog. Piet had ze eerlijk in het ootje genomen.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1953, die woonden in Buitenpost
27 januari: Leutscher, Jannes, 49 jaar, e.v. de Groot, Wijtske
28 januari: de Bruin, Catherine, e.v. Dijkstra, Wiebe
29 januari: Fink, Auke, 78 jaar, ongehuwd
1 maart: Jagerman, Jitze, 92 jaar, veehouder, wedn. van Kloosterman,
Jetske
8 maart: Jeltes, Simon, 76 jaar, e.v. Meetsma, Grietje
29 maart: Ploeg, Jan, 61 jaar, armenverzorger, e.v. Feitsma, Gerlofke
5 april: Terpstra, Trijjntje, 90 jaar, wed. v. Stiksma, Brugt
14 april: van Maarsen, Klaas, 84 jaar, veehouder, wedn. van
Broersma, Hiltje

Wasdag bij de NH-kerk. Vermoedelijk werden deze waslijnen gebruikt door de
schippersgezinnen, die met hun schip in het haventje bij de kerk lagen. Wanneer
de foto werd gemaakt is niet bekend, naar schatting omstreeks 1930.

door Hans Hamers
Iets nieuws en toch ook weer niet. Ophokken. Je hoort het overal, je leest het in iedere
krant. Je ziet het op elk journaal. De vogelgriep
is in aantocht en is, zeggen virologen, ’s lands
grenzen al overschreden. Gevreesd wordt - en
terecht - voor besmetting van duizenden kippen
met deze dodelijke ziekte. Trekvogels en met
name eend-achtigen, zwanen en ganzen zullen
de dragers zijn van de pest onder de gepluimde
scheppingswonderen. De zangvogels die trekken
spelen hierbij geen grote rol van betekenis. Gelukkig. Er is maar één remedie ter bescherming
van de potentiële slachtoffers: ‘ophokken’.
En daar zit je dan. Je bent kippenhouder en
probeert liefdevol zorg te geven aan een kleine
toom. Omwille van de buren is er geen haan die
de dames ondersteunt. Bij ongewild gebrek aan
mankracht moet door hen alles alleen worden
ondernomen. Kakelen, roddelen, eieren leggen,
het hok bevuilen, alles en altijd maar zonder
man, zonder haan. Niemand die eens voor je
opkomt. Dat is geen sinecure; beslist niet.
Het maandblad ‘Opzij’ heeft nog nooit een haan
langs ‘de feministische meetlat’ gelegd; een regelmatig weerkerende rubriek, waarin de vrouwvriendelijkheid van een (bekende) man wordt
bepaald. Regelmatig worden menselijke mannen
gekwalificeerd als ernstig masculien, met gebrek
aan kennis van de ware vrouw en uitermate macho. Zonder het hardop te zeggen - maar je kunt
het tussen de regels lezen - zeggen de met grote
deskundigheid ‘metende’ vrouwen zachtjes: “Ophokken, die mannen”. Ik heb het vaak gelezen en

niet alleen in ‘Opzij’. Ik hoor het nu zelfs de Minister van Landbouw zeggen. ‘Zijn’ Directeur Generaal is een vrouw. Zij heeft de term ‘ophokken’
bedacht. Niet bekend is of zij van feministische
signatuur is, maar ze zal in die kringen zeker
gewaardeerd worden voor het bereiken van een
dergelijke topfunctie. En het ophokken als fenomeen zal zeker eerdaags te lezen zijn in het blad
‘Opzij’ en dan zal het niet van toepassing zijn op
die arme kippen. Nee, dat niet. Solidariteit onder
vrouwen gaat vóór alles.
Evengoed worden in Nederland al jaren lang
mensen opgehokt. Meestal zijn het mensen met
een kleurtje.
Dat doen we ook met vogels. Hoe mooier het verenkleed, hoe gewilder het ophokken ervan is. En
nu de vogelgriep dreigt, moet er zeker een dak
boven hun zitstokken. Dat moet zelfs wanneer
het lokale Gemeentebestuur een rigide beleid
voert tégen het aanbrengen van overkappingen.
De exotische mensen moeten al langer een overkapping boven hun hoofd; dat is humaan. Gaas
aan de voorzijde en een kunststof dak erboven.
Zo is er geen gevaar voor de verspreiding van de
vreemdelingengriep.
Gelukkig kunnen mensen wel trekken, maar niet
vliegen. Ik ben benieuwd of het Ministerie van
Justitie en de IND ook een vrouw hebben als Directeur Generaal. Ben ook benieuwd of de term
‘ophokken’ dan misschien bedacht is in laatst
genoemde bestuurscentrum.
Tot de volgende keer.

In Noordoost Fryslân extra inzet tegen hardrijden in woonwijken
Alle moeite van wegbeheerders ten spijt; de overlast
van hardrijders in 30-km gebieden blijft onverminderd
een bron van ergernis. In noordoost Fryslân start
daarom een proef ‘Aanpak subjectieve verkeersonveiligheid’. De aanpak start in de vorm van een samenwerking tussen politie, 3VO en ANWB. Klachten over
snelheidsproblemen binnen 30 en 50 km/u gebieden
kunnen door dorpsbelangen doorgegeven worden aan
3VO Fryslân; deze worden daarna onderzocht. Daarna
wordt in samenwerking met politie en de gemeenten
afspraken gemaakt over de wijze van aanpak van de
verkeersonveilige situaties. Samenwerken en goede
communicatie met de partners en bewoners is het uitgangspunt hierbij. Dit houdt bijvoorbeeld in dat indien

uit onderzoek van 3VO/ANWB blijkt dat handhaving
in een 30 km-zone nodig is, de
politie daar dan zal handhaven.
Tevens zorgt de politie er voor
dat de resultaten van hun werk
doorgegeven worden aan de
betrokken organisaties. De handhaving zal niet beperkt
blijven tot een eenmalige actie. Ervaring uit de provincie
Overijssel leert dat het project pas succesvol is als er
over een langere periode gehandhaafd wordt. U kunt
uw meldingen doorgeven aan Plaatselijk Belang Buitenpost. Deze zal er voor zorgen dat ze op de juiste plek
terecht komen.

Nordic walking, ook in ons dorp
Soms zie je
wandelaars
zich voortbewegen met twee
grote stokken aan de driftig
zwaaiende armen. In het begin
wekte dit op de lachspieren
zodra wij in het park iemand
zagen die, zonder langlaufski’s,
maar wel met langlaufstokken,
druk in de weer was. Nu we een
paar maanden verder zijn en
wij steeds meer van dat nieuwe
soort wandelaars voorbij zien
stuiven, wilden we er meer van
weten.
Het blijkt te gaan om een
nieuwe (doch erg oude) bewegingsvorm, het ‘Nordic Walking’.
Nordic Walking is eigenlijk een
verlengstuk van het wandelen. In de oudheid wandelden
Pelgrims en Herders met één
of twee stokken ter ondersteuning en/of ontlasting van de
gewrichten. Sinds het begin van
de 20e eeuw gebruiken de Finse
langlaufers hun langlaufstokken
in de zomermaanden tijdens
de trainingen met hardlopen
en sprongvormen om zodoende
de coördinatie en spierkracht te
blijven ontwikkelen.
Bij Nordic Walking zit het hem
in het gebruik van de stokken (poles). Hierdoor doet het
bovenlichaam volop mee met
de beweging. Dus heel anders
dan bij wandelen! Bij een juiste
uitvoering wordt zelfs 90% van
de spieren gebruikt! Ondanks
de inschakeling van bijna het
gehele spierapparaat zul je bij
de beoefening van Nordic Wal-

king niet vermoeider zijn dan bij
gewoon wandelen. Door het gebruik van de stokken ondersteun
je de houding en zul je rechter
op lopen.
Nordic Walking is veilig, plezierig
en geschikt voor jong en oud.
En wil je afvallen, fitter worden
of je uithoudingsvermogen verhogen denk dan eens aan Nordic
Walking.
Nordic Walking biedt de unieke
mogelijkheid om onder andere
mensen met diabetes, fibromyalgie, reuma, COPD en andere
chronische aandoeningen hun
conditie te verbeteren.
Voor de ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing
is zelfs de International Nordic
Walking Assosiation (INWA)
opgericht.
Door na- en bijscholing worden
de INWA instructeurs getraind
om veilig en verantwoord les te
geven in Nordic Walking. Deze
gediplomeerde
instructeurs
beschikken over een reanima-

tie diploma en zij kunnen zich
legitimeren met een licentie
met pasfoto. Zoals vaak bij het
sporten is het zaak om niet zelf
te gaan aanmodderen, maar doe
dit onder deskundige leiding.
En dat kan sinds kort in Buitenpost want Jan Boersma,
u allen misschien bekend, is
gediplomeerd Nordic Walking
instructeur.
Samen met Sportgezondheidscentrum in Buitenpost en De
Vesteynde in Zwaagwesteinde
wordt nu al getraind met mensen die de ziekte van Parkinson
of rugklachten hebben. Boersma
schoot mij eind december al
eens aan om de mensen kennis
te laten maken met deze nieuwe
bewegingsvorm.
Om met Jan Boersma in
contact te komen belt u
0511- 542638. Of via Email:
boersma51@planet.nl
Voor
meer
informatie
www.nordicwalking.nl
(foto: eigen foto)

Kerkstraat 76, 9285 TB Buitenpost
Postbus 24, 9285 ZV Buitenpost
Telefoon (0511) 543919
Fax (0511) 543094

ATB administratie- & adviesburo is een snel groeiend kantoor.

Onze no nonsense aanpak slaat dus aan. Een klein professioneel kantoor, zonder overbodige luxe en
overhead. Korte lijnen naar onze klanten en een grote deskundigheid op een breed terrein.
Deze deskundigheid kunnen wij u bieden door een nauwe samenwerking met professionals op andere
terreinen. Partners die we alleen inschakelen wanneer specifieke kennis gevraagd wordt. Wij blijven
echter altijd uw aanspreekpunt. Deze opzet garandeert een scherpe prijs voor de klant, een prijs
die we vooraf met u bespreken.

Onze dienstverlening in het kort:
Fiscaal

Administratief
• Begeleiden van startende ondernemers
• Geheel of gedeeltelijk voeren van uw
financiële administratie
• Salarisadministratie
• Opzetten administratieve organisatie

• Inkomstenbelasting ondernemers
en particulieren
• Omzetbelasting
• Vennootschapbelasting
• Loonbelasting

Financieel management

Automatisering

• Financieringen en investeringsvraagstukken • On-line administratie met AccountView
(alleen internet verbinding nodig)
• Financiële- en juridische inrichting van
• Oplossingen voor het MKB op het gebied
uw organisatie
van automatisering
• Advisering en begeleiding bij beëindiging
of uitbreiding van
uw onderneming
Spreken de korte persoonlijke lijnen van een klein bedrijf en de brede
kennis van een groot bedrijf u aan, dan zijn wij uw partner.
Bel voor een afspraak of loop eens binnen.

