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en geven
De
Buitenposter
geruchtenstroom over de plaatselijke
middenstand is in volle gang
en de teneur is niet alleen positief. Zakendoen in Buitenpost
is blijkbaar moeilijk. Maar naar
het schijnt toch ook wel weer
aantrekkelijk. Zoals Janny Veenstra het in haar verslag van de
Buvo vergadering op pagina 3
het stelt: “Buitenpost is een dorp
met veel potentie”. Waar winkels
sluiten of stoppen openen anderen juist weer hun deuren.
De informele tam-tam geeft
een grote opsomming van eindigende, verhuizende, startende
of uitbreidende ondernemingen
in ons dorp. Zonder twijfel staan
aan de basis van die bedrijven
allemaal gemotiveerde lieden die
veel van hun energie en tijd steken in een bloeiende eigen zaak.
Helaas moet door leden van het
middenbestandersbestand ook
vaak de conclusie getrokken
worden dat het hier niet lukt.
Wij van de Binnenste Buiten
wensen iedere middenstander
allemaal goede zaken toe. En
een goede middenstand kan een
belangrijke grondslag zijn voor
een leefbaar en levendig dorp.
Wij hopen, dat de Buitenposter
bevolking de eigen middenstander ook steunt, door hen hun
klandizie te gunnen. Hier zeuren
en elders kopen, zal nooit de
winkelambiance opleveren waar
vaak om gevraagd wordt.
Als alle partijen hun aandeel
gaan leveren in de ontwikkeling
van het centrum, bijvoorbeeld
door de aankleding van het winkelgebied een plezieriger aanzien
te geven, blijft het hopelijk niet
alleen bij ‘potentie’ maar wordt
het realisatie!

Wij nodigen u uit om met ons om de tafel te zitten
Vijf van de zeven bestuursleden van Plaatselijk Belang trekken hier hun uitnodigendst
gezicht om u te vragen u te laten zien op de ledenvergadering. Hieronder leest u meer
daarover. Op de foto staan: Jelly Nijboer, Sietse Postma, Johan Kootstra, Auke Attema
en Maaike Dotinga. Afwezig zijn Rients Leijendekker en Sietze Harders.
UITNODIGING

voor de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering PBB
op woensdag 5 april 2006 in het
AOC Friesland aan de
Prof. Wassenberghstraat 3
Aanvang 19.30 uur
Agenda:
1. Opening door voorzitter Maaike Dotinga.
2.Huishoudelijk gedeelte
a. Verslag ledenvergadering 22 maart 2005
b. Jaarverslag 2005
c. Financieel overzicht 2005
Bovengenoemde verslagen zijn v.a. 30 maart af te halen bij
de penningmeester : Jellie Nijboer, Molenstraat 42.
U kunt de verslagen ook per e-mail ontvangen. Stuur uw
e-mailadres naar: j.nijboerlindeboom@chello.nl en u krijgt
deze digitaal thuis.
d. Verslag kascommissie,
bestaande uit mevrouw L. Kramer en de heer J. Kronenburg
e. Benoeming kascommissie 2006
f. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Sietze Harders, niet herkiesbaar
Voorstel benoeming : Leonie Kramer, de Taats 2
Eventuele bezwaren tegen dit voorstel kunnen voor de aanvang van deze vergadering door leden aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
g. Rondvraag
Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Pauze
3. Presentatie door AOC Friesland
4. Afronding en sluiting.
Het bestuur: voorzitter, Maaike Dotinga; vice-voorzitter:
Johan Kootstra; secretaris: vacant; 2e secretaris:
Sietse Postma; penningmeester: Jellie Nijboer; 2e
penningmeester: Rients Leijendekker; bestuursleden:
Sietze Harders en Auke Attema

Laat u zien en horen op
de ledenvergadering!
U hebt opnieuw een jaar lang in dit blad kunnen lezen over
zaken waar Plaatselijk Belang zich voor inzet. Op pagina 3
vindt u een overzicht daarvan. U krijgt op 5 april de mogelijkheid om er over meepraten tijdens de ledenvergadering.
Natuurlijk zijn er de vaste verenigingszaken af te handelen,
zoals het financieel- en werkverslag over het jaar 2005 en
de bestuurssamenstelling.
Maar het is tegelijkertijd een goed moment om met u van
gedachten wisselen over zaken, die nu en straks voor de
leefbaarheid van Buitenpost van belang zijn. Als voorbeelden daarvan noemen we: de geplande rondweg, de
herinrichting van het centrum, verkeersveiligheid, goede
bewegwijzering en de ontwikkeling van het dorp. Maar ook
het onderwerpen als de leefbaarheid in het dorp, onze vereniging en haar werk en dit blad.
Uw inbreng in die kwesties is voor ons van groot belang. Om
over plaatselijke kwesties goed het dorp te kunnen vertegenwoordigen, moeten wij op de hoogte zijn van hoe haar
inwoners er over denken. Laat u daarom zien en horen! Het
is ons streven om het voor u een interessante en informatieve avond te maken. De kennismaking met het Agrarisch
Opleidings Centrum aan de Prof. Wassenberghstraat is
daarbij een extraatje.
Voor ons, als bestuur, geldt niet alleen het gezegde: “hoe
meer gasten, hoe meer vreugd”, maar aansluitend ook:
“hoe meer leden, hoe meer gesteund”. Uw interesse op
deze avond geeft ons de motivatie dit vrijwilligerswerk zo
goed mogelijk verder uit te voeren. Maak daarom gebruik
van deze gelegenheid en investeer een stukje van uw tijd
in uw eigen leefomgeving.

Ook niet-leden worden van harte uitgenodigd, zonder
stemrecht, aanwezig te zijn. De consumpties zijn
overigens voor rekening van PBB.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Wierd en Tineke Tabak
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Alles onder ẻẻn dak !!!

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

▪ 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

www.obmtec.com

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 16V Bus. Ed. Wagon 5drs 90pk
Fiesta 1.3 8V 3drs Futura 3drs 70pk
Fiesta 1.4 16V First Edition 5drs 80pk
Fiesta 1.4 16V Trend 5drs 80pk
Focus 1.4 16V Centennial Wagon 75pk
Focus 1.6 16V First Edition 5drs 100pk
Focus 1.6 16V Centennial 5drs 100pk
Focus 1.6 16V Collection 3drs 100pk
Focus 1.6 16V Collection 5drs 100pk
Focus 1.6 16V Futura Wagon 100pk
Focus 1.6 16V Trend 3D 100pk
Focus 1.8 16V Collection Wagon 115pk
Focus 1.8 TDDI Futura 5drs 90pk
Fusion 1.6 16V Ghia 5drs 100pk
Galaxy 2.3 Business Edition automaat
Ka 1.3 Trend 60pk
Mondeo 2.0 16V First Edition 4drs 145pk
Transit 280S TDDI 100pk

‘98
‘04
‘02
‘04
‘03
‘05
‘02
‘03
‘01
‘04
‘05
‘00
‘04
‘03
‘00
‘01
‘01
‘03

Mazda 6 2.0 CITD Sport Break 120 pk
Mazda 626 2.0 GLX 5drs
Mazda Tribute 2.0 Touring 5drs

‘05
‘98
‘01

km.stand

99000
12000
11455
32043
99996
7246
50000
4200
71048
23812
30077
79950
41649
21000
98011
45000
95000
71535

prijs Euro

4950,00
12950,00
11450,00
13950,00
10900,00
18400,00
10900,00
15950,00
11950,00
17950,00
17950,00
10950,00
19950,00
14950,00
14950,00
6950,00
12950,00
13625,00

44767 25950,00
98508 6450,00
64027 16950,00

Pag. 3

Al Gelezen

De aanleg van de rondweg-oost is
weer dichterbij gekomen. Het gewijzigde
bestemmingsplan ‘Buitenpost - rondweg
oost’ komt binnenkort in procedure. Na
behandeling daarvan komt de uitvoering
in zicht.
 Buitenpost was het dorp met het hoogste
opkomstpercentage in de gemeente. Ruim
70 procent van de stemmen werd hier uitgebracht. Meer details kunt u vinden in het
overzichtje elders op deze pagina.
 De geplande nieuwe woonwijk Molenerfzuid, gesitueerd tussen de Buitenposter
vaart en de zuidwestelijke rondweg, zal
plaats aan 170 woningen bieden. De uitvoering zal in verschillende fases gebeuren. Woningcorporatie SWA zal er ruim 40
ééngezinswoningen bouwen.
 De bibliotheek in ons dorp zal worden
opgeknapt. Een bedrag van 85.000 euro
voor onderhoud, 65.000 euro voor meubilair en inrichting en 35.000 euro voor
modernisering zal worden geïnvesteerd.
 Het binnenkort te verbouwen Nijenstein
zal een primeur huisvesten. Na de
(her)opening in september zal het mogelijk zijn te trouwen tijdens een trouwfeest in
het dan grand-café/restaurant. Dit zal dan
de eerste lokaliteit in Nederland waar dat
mogelijk is.
 Een werkgroep onderzoekt op dit
moment hoe verschillende bedrijven op
industrieterrein ‘de Swadde’ meer kunnen
samenwerken, waardoor kostenbesparing
bereikt kan worden.
 Door leerling van obs ‘de Mienskip’ is
onder leiding van muziekdocent Paul
Steemers een muziekproject gepresenteerd aan ouders en belangstellenden.
Opvallend was de goede zang van de
kinderen.
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De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is dienaangaande aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.
Oplage:

2600 exemplaren
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Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com

Concordia en Piter Wilkens in Fonteinkerk

Van de bestuurstafel

Op zaterdagavond 1 april is het zo ver:
christelijke brassband Concordia geeft
haar jaarlijkse concert. Onder leiding van
Herman Sibma zal de band net als voorgaande jaren, een spetterend optreden
verzorgen. Voor de pauze zal Concordia
originele brassbandmuziek laten horen.
U zult genieten van een echte mars, een
prachtig koraal, een cornetsolo en uiteraard een ‘groot werk’. Na de pauze ligt het
accent op de lichtere muziek. De band gaat o.a. filmmuziek spelen uit de
bekende film ‘Ben Hur’, en muziek van The Beatles.

Verslag van de bestuursvergadering
Plaatselijk Belang van maart

Vorige jaren verleenden verschillende ensembles en solisten hun medewerking aan de concerten van Concordia. Zo waren dat o.a. de slagwerksolist Ido Gerard Kempenaar, saxofoniste Femke IJlstra, het gospelkwartet
Esprit en vorig jaar ‘Sânman en Sikke’. Dit jaar heeft Concordia een heel
beroemde gast en tevens vertegenwoordiger van ‘it fryske lân’.
Piter Wilkens is een uit Friesland afkomstige singer/songwriter. Met de
band ‘Okke Hel’ stond hij vanaf 1979 aan de basis van de friestalige
popscene. In 1986 ging hij solo en nog steeds staat hij in muzikaal Frysland aan de top. Hij is dan ook de meest gevraagde en best verkopende
volledig friestalige artiest ooit. In en buiten Friesland. Piter treedt solo op,
maar ook met begeleidingsband, een plaatselijk korps, een bigband of een
koor. In kroegjes, in feesttenten, op festivals of in theaters. Hij deelde het
podium o.a. met Gé Reinders, De Kast, Rients Gratama, MC Remon en
het Noord Nederlands Orkest. Piter speelde meerdere keren in het buitenland. Zo deed hij in 1993 een tour door Polen en in 1994 een tour door de
Verenigde Staten.
Kortom, het wordt een prachtige avond voor jong en oud. Het concert wordt
gehouden in de Fonteinkerk aan de Achtkant te Buitenpost. Kaarten zijn
voor maar € 3,-- verkrijgbaar bij DA Drogist Balsemien en voor € 4,-- aan
de kassa. Wees er wel snel bij, want er zijn maar 400 kaarten! De avond
begint om 20.00 uur. Kijk ook eens op www.brassbandconcordia.nl

Voorjaarsconcert Vocaal Ensemble
Sinds enkele jaren geeft het Vocaal Ensemble Buitenpost, naast het
kerstconcert, ook nog een voorjaarsconcert. Het begint dus al bijna een
(goede) traditie te worden. Dit jaar worden er twee concerten gegeven.
Het eerste is op zondagavond 23 april om 20.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Buitenpost. Degenen die die avond verhinderd zijn kunnen het
concert ook beluisteren op donderdagavond 27 april in de Gereformeerde
kerk in Drogeham, ook om 20.00 uur.

Dagen en weken rijgen zich aanéén en dan is er zo weer een maand
voorbij. Dit betekent dat we alweer een vergadering achter de rug
hebben en de ledenvergadering (5 april a.s.) voor de boeg hebben.
De voorzitter kon helaas maar 2 bestuursleden verwelkomen. Twee
andere bestuursleden waren wegens omstandigheden later, terwijl
Johan pech onderweg had en niet is verschenen.
Sietse Harders is mede door zijn ziek zijn, afgetreden uit het bestuur. Vele jaren is hij het gezicht geweest van Plaatselijk Belang
Buitenpost. Met dan voor zijn betrokkenheid bij het wel en wee van
Buitenpost, is hem een mooie pen met inscriptie aangeboden.
De notulen werden goedgekeurd. Uit het leefbaarheidfonds is een
bijdrage toegezegd aan Maskelyn en de paardensportcommissie.
De agenda voor de ledenvergadering werd doorgenomen en aangepast.
Wij hebben ook besloten een e-mail naar de fractievoorzitters te
sturen, i.v.m. het ophalen van het oud papier. Dit wordt momenteel
door diverse verenigingen, scholen of kerken gedaan. De gemeente
wil dit nu zelf gaan doen. Dit is naar onze mening een kleine financiële strop voor de betreffende verenigingen. Ons is nadrukkelijk
gezegd dat hierover nog geen besluit is genomen!!
Als Plaatselijk Belang zouden wij graag zien dat er dorpsplattegronden worden geplaatst aan de Noord-, Zuid-, Oost- en West
kant van Buitenpost. Samen met de BUVO zijn we bezig om dit te
realiseren.
Eindelijk hebben we iemand gevonden die bereid is zich beschikbaar te stellen als bestuurslid, in de persoon van Leonie Kramer.
Wij hopen Leonie op de ledenvergadering te verwelkomen binnen
ons bestuur.
De volgende vergadering is vastgesteld op 19 april 2006.
Namens het bestuur, de voorzitter, Maaike Dotinga-van der Veen
p.s. Vergeet u niet de datum van de ledenvergadering in uw agenda
te noteren?

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
van 7 maart 2006 in Buitenpost
Gemeenteraad
2006

Gemeenteraad
2002

Gemeenteraad
1998

CDA

1105 = 35,16%

1212 = 37,91%

1155 = 36,34%

PvdA

813 = 25,87%

591 = 18,49%

565 = 17,78%

FNP

267 = 8,5%

320 = 10,01%

275 = 8,65%

VVD

171 = 5,44%

208 = 6,51%

223 = 7,02%

ChristenUnie

568 = 18.06%

523 = 16,63%

-

GBA

203 = 6,46%

343 = 10,73%

442 = 13,91%

Wij prijzen ons gelukkig dat de pianist Martijn Jager, net als vorig jaar, zijn
medewerking aan het concert verleent.

RP/SG

-

-

210 = 6,61%

GPV

-

-

308 = 9,69%

De toegang is traditiegetrouw gratis. Bij de uitgang wordt echter wel een
collecte gehouden voor de bestrijding van de onkosten. Wij verheugen
ons op uw aanwezigheid!

blanco/ongeldig

16 = 0,51%

0 = 0%

0 = 0%

TOTAAL

3143

3197

3178

Het voordeel van zo´n voorjaarsconcert is, dat het iedere keer weer een
verrassing is wat er wordt gezongen. In ieder geval géén Christmas Carols! Dirigent Marleen Miedema heeft het koor hard aan het werk gezet.
Er zijn moderne werken ingestudeerd van onder andere Daan Manneke,
Frederick Delius (in een bewerking van John Rutter) en Edward Elgar.
Verder komen Henry Purcell, Camille Saint Saëns en natuurlijk Wolfgang
Amadeus Mozart aan bod.

Kopij:

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 17 april 2006.
De volgende editie verschijnt
in week 17.

De ledenvergadering Buvo van 1 maart
In verband met de verkiezingen voor de gemeenteraad was de ledenvergadering verplaatst
van 7 maart naar 1 maart. Uiteraard is de vergadering van start gegaan met de gebruikelijke zaken voor de leden o.a. begroting 2006, rekening
en verantwoording over 2005 en de kascontrole.
De activiteitencommissie verantwoordelijk voor
de diverse acties die in de loop van een jaar gehouden worden in het centrum heeft het activiteitenplan voor 2006 gepresenteerd en kort stilgestaan bij de evaluatie van de kerstmarkt. De
leden zijn wederom opgeroepen ook zelf actief
zaken aan te dragen bij de activiteitencommissie. Ideeën kunnen per mail gestuurd worden
naarvanderveen@enormwinkel.nl of ingeleverd
worden bij de 3 leden: Gerrie Posthumus (Modique, Coby Laanstra (Top1Toys) en Anja van
der Veen (Enorm Van der Veen).
Belangrijk item tijdens de ledenvergadering was
de ontwikkeling van Nijenstein. Het is al geruime
tijd geleden dat zowel Plaatselijk Belang als
Buvo betrokken waren bij de gemeentelijke
prijsvraag voor de uitbating/invulling van dit
mooie pand. De heer Tjalling Postuma-Linthorst,
de nieuwe uitbater, heeft een uitgebreide en
enthousiaste presentatie gehouden. Uniek is
dat Buitenpost met het ‘nieuwe’ Nijenstein een
landelijke primeur heeft voor het touwen op
lokatie en tijdstip volgens de wensen van het
bruidspaar. Dit is in samenspraak met de ge-

meente geregeld. Nijenstein biedt daarnaast de
gelegenheid voor zowel een lunch als diner. Ook
is er rekening gehouden met kookambities van
iedereen, door het realiseren van kookstudio’s
kan hier in de toekomst culinair geëxperimenteerd worden. Er is daarnaast ruimte voor het
houden van een congres, bijeenkomst en in de
toekomst wordt er ook nog gelegenheid geboden voor het organiseren van kunstexposities.
Per 1 september gaan de deuren los voor het
publiek. Als bestuur van de Buvo zijn we zeer
verheugd met de aanpak en de plannen en we
wensen de heer Postuma-Linthorst veel succes
met zijn plannen.
Na de pauze was er gelegenheid voor de aanwezige politici om de standpunten te verdedigen
of toe te lichten ten aanzien van de ontwikkelingen in het centrum, ontsluiting van het
bedrijventerrein en meer algemeen Buitenpost
als economisch leefgebied. Zeer verheugend
was de eensgezindheid ten aanzien van de
plannen en ook de benodigde financiën voor het
opknappen/herinrichten van de Kerkstraat en
daarmee annex het totale winkelhart van Buitenpost. Voor de komende drie jaren wordt er jaarlijks een bedrag van € 300.000,-- vrijgemaakt
voor de realisatie van de plannen. Naar ons idee
een goede start. Belangrijk is nu de zaken goed
te organiseren en te plannen, hierbij is een goede samenwerking tussen gemeente, plaatselijke

belang en Buvo en uiteraard alle betrokken
ondernemers van groot
belang. De herinrichting van de Kerkstraat heeft
zoals bekend ook consequenties voor de Voorstraat. Hier geldt echter dat de herinrichting van
de Voorstraat gekoppeld is aan de realisatie van
de rondweg. Ook financieel zal hier nog een en
ander voor geregeld dienen te worden.
Buitenpost is een dorp met een enorm potentieel. Onze goede ontsluiting, spoorverbinding,
de economische activiteit (zie hiervoor o.a. het
bedrijventerrein) en de invulling van de middenstand, maakt dat Buitenpost een geliefd
dorp is om te wonen en te werken. Belangrijk
de komende jaren voor zowel de politici als de
ondernemers, maatschappelijk instanties en de
bewoners is het minimaal op peil houden van
de huidige voorzieningen, maar ook het ontwikkelen van plannen voor wonen en economische
ontwikkeling. De demografische ontwikkelingen
geven aan dat er behoefte is aan woningen
voor starters (betaalbaar), seniorenhuisvesting
en 1-persoonshuishoudens. De tijd was te kort
om uitvoerig bij deze laatste punten stil te staan,
maar mogelijk kan dit in de toekomst nog nader
ingevuld worden door de betrokken.
Het bestuur
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Wierd en Tineke Tabak: ambachtelijke houtbewerking
en zorg voor dove kinderen
Ongeveer 10 jaar geleden
kwamen Wierd en Tineke
Tabak vanuit Harkema naar
Buitenpost.
In
Harkema
konden de mensen niet begrijpen dat ze naar Buitenpost vertrokken...’dêr wenje
amtners…’, zeiden ze, ‘it is in
doarp fan eigenwizelingen ’.
Ze bouwden een loods op het
industrieterrein, zetten er een
woonwagen naast, waarin ze
voorlopig gingen wonen, en
begonnen met houtbewerking.
Wierd was van oorsprong metaalbewerker, maar teveel in
dezelfde houding werken was
voor hem te zwaar. Hij werd
volledig afgekeurd. Maar Wierd
heeft een passie voor hout en
daarom ging hij in de leer bij
een beeldhouwster in Orvelte,
leerde houtsnijden en verzamelde boeken over hout en wat
hij daarmee zou kunnen doen.
Van een centrifugemotor bouwde
hij een draaibank en toen kon het
beginnen.
Al gauw bleek dat er een grote
vraag bestond naar ambachtelijke
houtbewerking.
Maar
Wierd kon veel meer. Er kwam
een zaagmachine en hij begon
meubels, kasten en alles wat op
maat geleverd moest worden, of
gerestaureerd, met de hand te

moet een test gedaan worden.
Niet in Drachten, dan zou ze in
een circuit komen en zou alles
misschien twee keer moeten.
Liever direct naar Groningen,
mijn gevoel wist het zeker – en
het wás zo: Ria was doof. Alles in
ons leven veranderde. Er kwam
een maatschappelijk werkster
– zij legde alle praktische dingen
uit, ook hoe we Ria dingen konden leren begrijpen. We lieten
haar plaatjes zien en maakten
haar duidelijk wat ze betekenden.’
Wierd: ‘Vroeger gingen dove
kinderen al heel vroeg naar het
internaat. Ze kwamen alleen in
de vakanties thuis. De ouders
kenden hun eigen hun kind niet
eens goed en konden er niet mee
praten. Ria ging op haar tweede
al naar de peuterspeelzaal van
het Doveninstituut in Haren,
maar ze woonde thuis. Zo kon ze
zich ontwikkelen.’
Tineke: ‘Vroeger mochten dove
kinderen op school niet met hun
handen praten (gebaren), ze
moesten er in de klas zelfs op
gaan zitten om dat maar niet
te doen. In 1980 kwamen er
gebarencursussen. Ik maakte
een lijstje met alles wat ik wilde
weten en ging naar cursus. Daar
leerde ik hoe het is om visueel
te denken, om je te verplaatsen
in iemand die niet kan horen.

ter begon ik met jeugddiensten
voor doven. Dat was schitterend
om te doen. Maar alles kwam op
mij neer, ouders zijn niet gewend
om erbij betrokken te worden en
dat was niet goed, want toen we
naar Buitenpost verhuisd zijn,
was het gedaan met de activiteiten die ik opgezet had. Het
materiaal ligt hier allemaal in de
kast. Jammer.’
Wierd: ‘Ria heeft het meubileringscollege in Amsterdam gedaan. Voor de theoretische vakken kreeg ze een tolk. Ze heeft
meer geleerd dan ik. Als klein
meisje zei ze al dat ze meubelmaker wilde worden, en was ze
veel bij mij in de werkplaats. Nu
werkt ze bij een interieurbouwer
voor grote gebouwen. Zij moet
uitvoeren wat de architect ontworpen heeft. Ze is een echte
doorzetter. Als ze iets wil, dan
kan ze het ook. En ze staat helemaal achter haar werk.’
Zijn jullie veranderd door al deze
dingen?
‘Je komt anders in het leven te
staan. Gezondheid is belangrijker dan veel geld verdienen.
We kunnen genieten van alles
wat hier mooi is om ons heen en
we hebben plezier in ons werk.
Toen Wierd voor zichzelf begon te
werken, waren de ziektepremies
voor ons niet te betalen. We had-

“...ik heb een passie voor hout...”
maken er steeds kwam er meer
werk. Wierd werd voor een groot
deel goedgekeurd om weer te
werken en dat deed hij ook. Hij
bouwde een groot huis naast de
loods. Aan de buitenkant daarvan kun je al zien dat hij daar
veel hout voor heeft gebruikt.
Bij binnenkomst ervaar je het:
een Noorse geur van hout komt
je tegemoet – de vloeren zijn
van mooi, dik hout, de wanden
zijn met houten kasten betimmerd, de kasten en meubels zijn
van hout, alles in een prachtige
vormgeving en overal is het lekker warm. In de loods ligt het
hout
opgestapeld:
prachtige
planken en stukken hout – ik
waan me even in de ouderwetse
werkplaats van een houtbewerker zoals die voorkwam in boeken en films van vroeger. “Ik ging
langs aannemers om te vragen
of ze behoefte hadden aan mijn
werk”, zegt Wierd, “nu komen
ze mij vragen of ik voor hen wil
werken. Ik doe veel draaiwerk.
Er is bijna niemand meer die dat
doet, daarom gaat veel werk tegenwoordig naar het buitenland.
Alles wordt tegenwoordig computer-gestuurd vervaardigd, ik doe
het met de hand en op maat. Ik
werk alleen, bij mijn houtkachel,
en zo werk ik het liefst”.
Tineke en Wierd hebben drie
dochters, de oudste twee zijn
de deur uit, Wilma, de jongste,
gaat nog naar de basisschool.
Conny, de oudste is getrouwd
met Menno, ze hebben samen
een boerderij. De geboorte van
Ria, de middelste, heeft hun leven sterk veranderd.
Tineke: ‘De eerste maanden zei
ik al: er is iets met haar. De geluiden die ze maakt zijn anders, het
zijn keelgeluiden, eentonig. Eerst
begon ze te brabbelen, maar dat
hield op. Bij het verschonen had
ik contact met haar, zoals met
onze oudste, maar ik dacht: er

Heel langzaam groei je daar in.
Je leert anders denken, anders
kijken. Ik weet nog precies wanneer Ria begon te gebaren. Ik
leerde het haar met behulp van
plaatjes. Bij een plaatje hoorde
een gebaar en een woord. Ik kon
maar niet snappen waarom ze
nooit mem wilde zeggen - gebaren bij het plaatje van een moeder. Tot ik het begreep. Ik nam
een foto waar ik zelf opstond en:
‘Mem!’, zei Ria. Door Ria kwam
ik er achter dat er voor gehandicapte kinderen niets is. Zij staan
er buiten als er voor de andere
kinderen iets georganiseerd is.
Wij namen Ria overal mee naar
toe, maar dat gold niet voor andere kinderen, zo kwam ik op het
idee zelf een club te gaan leiden.
Ik deed het meteen in gebaren.
Ria was er altijd bij. Er kwamen
ook kinderen met een verstandelijke handicap/adhd, die zich
moeilijk kunnen concentreren.
‘Deze kinderen kunnen veel
meer dan je denkt’, zei ik tegen
de ouders. We bedachten van
alles – eenvoudige spelletjes,
knutselen, wandelen. Je wordt
heel vindingrijk en heel geduldig.
Je moet vaak herhalen. Ik heb
geleerd dat mensen bang zijn
voor doven. Ik heb ook gezien
dat veel doven niet vechten voor
zichzelf en vaak geïsoleerd zijn.
Hoe meer mensen er om hen
heen zijn, hoe minder er om hen
gedacht wordt. Vroeger belandden ze vaak op een sociale werkplaats. Daar ging het al niet veel
beter en waren ze nog alleen.’
Ook ging ik huiscatechisatie
geven. Te beginnen met het
scheppingsverhaal. Ik maakte ze
duidelijk hoe God is. Als je iets
verkeerd gedaan hebt, probeer
je dat soms te verbergen voor je
ouders. Die mogen het niet weten, maar ze weten het tóch. Zo
is God. God weet wat je doet. Ik
maakte heel veel materiaal. La-

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

den wel veel geld nodig voor de
gezondheid van onze kinderen.
Toen ben ik gaan werken. Het
zorgstelsel is nu veranderd, maar
ik maak nog steeds de Frieslandbank, de bibliotheek en het AVMgebouw schoon. Op deze manier
zijn we in ieder geval voor ziektekosten verzekerd.’
Wierd: ‘En ze doet het kantoorwerk, maakt offertes, zorgt dat
de bedrijfsruimte en de showroom schoon zijn.’
Tineke: ‘We hebben hier een
stichting opgericht: Omgaan met
Gebaren. We willen zoveel mogelijk mensen gebarentaal leren en
zo de wereld van de doven groter
maken. Er komen allerlei mensen
op onze cursussen, mensen die
zich verstaanbaar willen maken
voor doven. Ze komen van bedrijven en instellingen, er komt een
taxibedrijf. Door maatschappelijk
werk ben ik benaderd om de beginselen van de gebarentaal te
leren aan dove asielzoekers. Het
werken met deze mensen heeft
diepe indruk op mij gemaakt. Ze
kunnen met niemand spreken en
leven in een groot isolement. Ik
deed dat onder begeleiding van
een docent van het Guyot Instituut (voor doven). Dat is heel
intensief. We geven voorlichting
aan het ziekenhuis in Dokkum.
We hebben twee professionals
en verder werken we als vrijwilliger. Gebarentaal is prachtig, het
is een heel mooie taal, vloeiend,
boeiend, sprekend. Een dove legt
heel veel gevoel in zijn taal.
Doen jullie nog meer voor dove
mensen?
’Eens in de twee jaar komt er een
doof kind uit Tsjernobyl bij ons.
Het gaat hier dan gewoon naar
het doveninstituut. Van de tijd
dat ze hier zijn, hebben de kinderen twee jaar profijt volgens de
dokters. Hun lichaam is dan vrij
van besmetting en kan nieuwe
afweer opbouwen. Andere gast-

ouders hebben taalproblemen
met hun (horende) kinderen; wij
kunnen met ons kind praten. We
zijn twee keer in Tsjernobyl geweest. Dat was indrukwekkend.
Het is daar nog steeds besmet.
De werkeloosheid is er enorm,
misschien mede doordat Wit
Rusland slecht geregeerd wordt
en dan zie je dat het alcoholisme
enorm toeneemt. De wegen zitten er vol met gaten en kuilen,
ze zijn praktisch onbegaanbaar
en als je onderweg iets aan je
auto krijgt, kun je wel opgeven; benzinestations zijn een
zeldzaamheid. We zijn in kleine
dorpen op het platteland geweest
en hebben mensen opgezocht in
hun houten huisjes. De gastvrijheid is indrukwekkend. Ze zetten
ondanks hun armoede alles wat
ze maar konden aanbieden op
geïmproviseerde tafels. We konden niet zeggen dat we eigenlijk
niet durfden eten. Water hadden we wel zelf mee, maar we
schaamden ons als de kinderen
gewoon uit de kraan dronken….
We waren bij een oud vrouwtje
– zij was bijna de enige die nog
overgebleven was in het dorp,
mannen sterven aan de alcohol,
jongeren trekken weg. Toch
was ze niet ongelukkig. Hoe kàn
het! Sommige mensen deden
snel hun koelkast aan – er zat
niets in, maar ze wilden even
laten zien dat er een lampje in
brandde.
Tineke: ‘Ik denk: er wordt iets
op je weg geplaatst. Dat moet
je doen. Je moet niet te moeilijk denken. Vaak lopen dingen
anders af dan je gepland had,
maar dat geeft niet, meestal
komt alles goed. Je hoeft geen
speciale dingen te doen. Als je
iets doet, moet je je er helemaal achter stellen. Wat je wilt,
kún je ook’.
Kun je iets over je geloof vertellen?
Tineke: ‘Soms is God dichtbij.
Als je het moeilijk hebt, kan
God veraf zijn, maar ik kan mijn
zorgen altijd bij Hem neerleggen en Hem dan dichtbij weten.

Toen Wierd afgekeurd werd en
Ria doof bleek te zijn, heb ik me
afgevraagd: waarom? Die vraag
stel ik niet meer. Als ons leven
niet zo gelopen was, had ik veel
dingen niet gedaan, waar ik nu
gelukkig mee ben. We gaan naar
de kerk en dan kijk ik niet eerst
welke dominee er preekt. We
hebben ons helemaal niet met
al de heibel in de kerk bemoeid,
maar ik schaam me er tegenover
mijn niet-kerkelijke buren voor.
Het is een aanfluiting. Ik vind
het raar dat er zoveel kerken
zijn, terwijl er maar één God is.
Op het doveninstituut was er
maar één godsdienstleraar voor
alle kinderen. Geen bezwaar. Op
onze jeugddiensten nodigden we
alle kinderen uit. Ging prima.
De kerkelijke instelling heeft
eigenlijk niets met je geloof te
maken. Geloof is iets tussen God
en jezelf, iets heel persoonlijks.
De kerk is mensenwerk. In de
kerk kun je je geloof samen met
anderen delen. Er zijn mensen
die denken te weten hoe iemand
anders moet geloven, maar het
is beter anderen in hun waarde
te laten.’
Wierd: ‘Ik kan me niet voorstellen, dat er geen God is. Als je
de schepping ziet, kan het niet
anders zijn, dan dat er een God
is. Als er krokussen uit de koude
grond komen, weet ik dat zeker,
dat ik mijn werk kan doen, zie ik
als een gave van God.’

(advertentie)
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Creativiteit op de drie basisscholen: De Fontein, De Lichtbron en De Mienskip
Er wordt tegenwoordig vaak
gezegd dat ‘de jeugd’ te consumptief en te passief
is. Kinderen bewegen te weinig, zitten maar voor
de televisie of de computer en lijken zelf geen creativiteit meer te hebben. Geen flatteus beeld. Maar
klopt het wel?
Dat het ook heel anders kan, werd duidelijk bij mijn
bezoekjes aan de drie basisscholen in ons dorp tijdens
het vak handvaardigheid. Bij alledrie trof ik enthousiaste
kinderen aan, die er plezier in hadden, soms met vallen
en opstaan, om zelf iets moois te maken. Ieder besteedt
op een eigen wijze aandacht aan creatieve vakken; bij de
één wat breder opgezet dan bij de ander, soms met inschakeling van de hulp van moeders (en een enkele vader
of zelfs van grootouders).
Juf Nanda Smit van De Mienskip: “De leerlingen vinden
het fijn als het weer tijd is voor het knutseluurtje. Het
is een welkome afwisseling met de serieuze zaakvakken,
waar ze echt moeten presteren. We bieden verschillende onderdelen aan, zodat iedereen wel ergens zijn ei

riette uit groep vijf vinden het vouwen een beetje moeilijk, maar wel leuk. De kikkers zijn het moeilijkst, volgens
hen. Myrthe uit groep vier denkt dat iedereen handenarbeid wel leuk vindt. Ze is bezig met het vullen van een
glas met zelfgekleurd zout. “Mooi voor op mijn kamer.”
Los van deze knutseluurtjes steekt De Mienskip ook tijd in
de zogenaamde voorstellingen, waarin leerlingen met hun
eigen klas actief zijn met liedjes, instrumenten en soms
toneel of musical.
Ook handvaardigheidsleerkracht Wies Dijkstra van De
Lichtbron benadrukt dat haar vak niet alleen leuk, maar
ook heel belangrijk is. “De kinderen moeten niet alleen
met hun hoofd, maar ook met hun handen werken. Bovendien ontmoeten ze elkaar in een vrijere situatie dan in
de gewone les, in gemengde groepen (wat betreft leeftijd
en niveau), wat heel waardevol is voor de sociale contacten. Ze moeten op elkaar (leren) wachten, elkaar helpen
en ervaren wat hun sterke en zwakkere kanten zijn. Ze
komen elkaar én zichzelf tegen. Handenarbeid is niet alleen mooie dingen maken, maar ook leren om op een andere manier met elkaar om te gaan. Daarnaast gaat het
er ook om dat de kinderen bepaalde technieken leren. Dat
is een voorwaarde om tot creativiteit te kunnen komen.
Zelf maar wat aanrommelen, dat was de jaren zeventig.
De techniek is de basis, de creativiteit zit in de afwerking.

mooi materiaal en dat verdwijnt niet zomaar in de prullenbak.
Dianne (groep vier) beaamt dat: “Ik vind naaien niet het
leukste onderdeel, maar ik vind het wel fijn dat ik zelf iets
moois heb genaaid. Als het klaar is, zet ik het in de speelkamer. Als het de dag van handenarbeid is, denk ik ‘yes’.
Dan mag je leuke dingen doen.” Ook Thom (groep drie)
vindt de naailes leuk. “Het wordt mooi en thuis doe je
dat niet.” Niet al deze zes-, zeven- of achtjarigen krijgen
zelf de draad al in de naald, maar de meesten blijven het
ijverig proberen en met wat hulp van de juf of een ander
kind lukt het steeds beter. Anderen zijn verrassend handig
en weten al snel vorm te geven aan het lieveheersbeestje
waar ze mee bezig zijn.
Basisschool De Fontein tenslotte heeft ook een vaste
knutselmiddag. Juf Jantine Koffeman: “De leerlingen zijn
hier vrij om te kiezen uit een aanbod van crea-activiteiten.
We bieden meerdere materialen en technieken aan. De

leerlingen van ‘De Fontein’ modelleren een schaal
van papiermaché en wc-papier
leerlingen van ‘De Mienskip’ verven hun
zelf gezaagde tangramstukjes

in kwijt kan. Niet elk kind heeft evenveel fantasie of is
even handig. We werken daarom in gemengde groepen:
steeds acht leerlingen van verschillende leeftijden, zodat
de groteren de kleineren kunnen helpen en ze bij elkaar
inspiratie kunnen opdoen. Dit jaar zijn we bezig met o.a.
figuurzagen, papier vouwen, koken, zout kleuren en papier maché. De kinderen maken per groepje allemaal hetzelfde, maar je ziet dat het eindproduct niet bij allemaal
gelijk is: er zit verschil in wat ze kunnen en leuk vinden.
Bij papier vouwen bijvoorbeeld maken we een vijver met
kikkers en vogels. Sommige kinderen breiden dat zelf
uit met riet, bloemen, etc. We vinden het belangrijk om
de kinderen met verschillende materialen en technieken
in aanraking te brengen en zo hun creativiteit te laten
ontwikkelen. Daar hebben ze op hun vervolgschool ook
profijt van.” Het is een prachtig gezicht: verspreid in de
school zijn groepjes kinderen bezig om zelf iets moois te
maken. De sfeer is tegelijk gezellig en rustig. Anne en Ma-

deze jongens van ‘De Lichtbron’ naaien een
lieveheersbeestje van vilt

Daar zijn we basisschool voor! Het is mijn grootste voldoening als ik op de middelbare school kom en zie wat
voor mooie dingen de leerlingen daar gemaakt hebben.
Daar is hier de ondergrond voor gelegd. Al mogen de resultaten er nu ook zijn. De kleibeeldjes bijvoorbeeld die
de kinderen hebben geboetseerd zijn echt prachtig!
En nuttig zijn die technieken ook. Ik vind dat iedereen,
ook jongens, zelf een knoop moet kunnen aannaaien of
aardappels moet kunnen schillen. Als je later op je studentenkamer zit kun je ook niet aan je moeder vragen of
ze dat even voor je doet. Misschien vinden de leerlingen
het niet altijd even leuk (met name het onderdeel textiele
werkvormen), maar als het werk klaar is, zijn ze er wel
trots op. Ze hebben hard aan iets gewerkt, met goed,

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en
ons gemakkelijk !

Let op de kopijinleverdatum:
maandag 17 april.
Het blad verschijnt
in week 17.
Houdt u daar ook
rekening mee?

Inleveren van de
kopij kan in
de kopijbus, bij ‘The
Readshop’ of naar
Postbus 30,
9285ZV Buitenpost

Of ze blij zijn met onze aandacht is een tweede, feit is wel dat vorige week
voor de derde keer gesignaleerd zijn in ons dorp. Het ooievaarsechtpaar
werd gespot aan de rand van de vijver achter de Wiek. Inmiddels zijn ze
neergestreken op het daarvoor bestemde nest in het West. Een uniek plaatje omdat ooievaars niet zo snel tussen de huizen neerstrijken.
(foto: redactie)

Exemplaren van
De Binnenste Buiten
zijn af te halen
bij de bibliotheek,
de kopijbus bij
‘The Readshop’ en in
It Koartling.

meeste jongens willen niet zoiets als kaarten borduren,
maar gaan liever met iets anders aan de slag. Zoals met
deze robot. Uit een aantal bestaande voorwerpen (blikken, gloeilampen) moeten ze die zelf in elkaar zetten. Zo
leren ze creatief en oplossingsgericht denken.” Er staan
inderdaad een stuk of tien jongens om een tafel heen,
die zo te zien flink uitgedaagd worden door weerbarstige
stukken ijzerdraad. Maar het beoogde resultaat trekt hen
zo aan , dat ze toch doorzetten.
Er wordt ook gewerkt met gips, pitriet en papier maché.
Dit laatste onderdeel, waarbij schalen gemaakt worden,
lijkt bij veel meisjes favoriet te zijn. Elleke uit groep acht
zit met haar handen in het behangplaksel. “Het is een
gesmeer. Wel lekker, maar ook vies, al dat plakspul. En
dan heb ik mijn ringen ook nog om. Ik vind de crea-middag het leukste van de week. Dan hoef je een keer niet
te rekenen of lang te luisteren. Het mooiste wat ik heb
gemaakt was met figuurzagen: een hondje. Deze schaal
ga ik nog verven en lakken, zodat hij mooi glimt. Als hij
klaar is, ga ik hem op mijn kamer zetten.”
(tekst en foto’s: Ineke Mooijweer)

Nieuw e-mail adres voor
de Binnenste Buiten!
Door sluiting van de e-maildienst van Ilse
hebben wij een nieuw e-mail-adres aan
moeten maken.
Voortaan kunt u nu uw mail sturen aan:

bibupost@gmail.com
(advertentie)

plant van de maand april

Daslook,
slechts € 1,50

86 Internetdiensten beheert Internet
vanuit Buitenpost

verkoop voorjaarsbloeiers
en stinzenplanten
verkooptuin vrij toegankelijk!

Zonder dat veel Buitenposters
er weet van hebben is er al enkele jaren een jonge ondernemer actief. Pieter Zandbergen
(19) is medio 2003 begonnen
met 86 internetdiensten & Creativehosting.
Durf vereiste
Internet is bij velen onbekend
“Je moet een durf hebben om
te ondernemen”, zegt Pieter,
“toen ik 17 jaar was heb ik mij
laten inschrijven bij de Kamer
van Koophandel. Veel jongeren
hebben bijbaantjes naast hun studie, terwijl ik al er aan dacht om een eigen
bedrijf te beginnen. Dit is overigens goed te combineren naast mijn studie
technische informatica aan de NHL in Leeuwarden. Ik verhuur namelijk ruimte
op het internet. Veel mensen weten niet wat er gebeurt als je op het internet
zit. Die denken dat alles maar vanzelf gaat, maar niets is minder waar. Om het
internet draaiende te houden en zoekopdrachten snel uit te kunnen voeren zijn
veel en sterke computers nodig. Ik heb zo’n 25 van deze servers. Deze staan in
een pand in Amsterdam, waar nog veel meer van deze servers staan opgesteld.
Zo staan er overal ter wereld servers verspreid waar de data die op het internet
staat opgeslagen is en zorgen voor snelheid van het wereldwijde web. Maar
deze servers worden niet alleen gebruikt voor de opslag van gegevens, maar
ook voor het spelen van spellen op het internet zijn deze servers hard nodig”.
Breed scala van diensten
Naast het verhuren van de ruimte op mijn servers, kunnen bedrijven en particulieren bij mij ook terecht voor webhosting en domeinregistratie. “Ik ben namelijk
lid van de stichting domein registratie Nederland (SIDN). Wat de laatste tijd ook
steeds meer in opkomst is, is het gebruik van voice servers. Dit neemt nu al
meer dan de helft van het data verkeer in beslag. Ook hiervoor kunnen mensen zich bij mij aansluiten. Ik ben klein begonnen maar heb inmiddels voor een
aardig kapitaal aan servers draaien. Je moet risico’s durven nemen. Dat geldt
natuurlijk voor meerdere bedrijfstakken, maar de ICT is wel een bedrijfstak waar
de ontwikkelingen snel gaan en nog lang niet op hun maximaal bereikbare zitten”, besluit Pieter.
(foto: redactie)

voor al onze activiteiten in april:
www.dekruidhof.nl

Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Schoolstraat 29 B Buitenpost tel: (0511) 54 12 53 www.dekruidhof.nl

La Okido

Specialist op het gebied van eenwielers
en speciale fietsen
O.a. de lage instapfiets, een degelijk Duits product met een lage instap van slechts 18 cm. Uitermate
geschikt als seniorenfiets. Kan
ook als moederfiets gebruikt worden door de ruime instap.

Aanbieding: slechts
incl. btw en 1 jaar garantie!!

 249,-

Waling Dykstrastraat 1 - Buitenpost 0511-544452 / 06 - 15593770
www. la-okido.nl / info@la-okido.nl
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Onze reis naar Zuid-Afrika en Botswana (2)

tekst en foto’s: Piet en Carla van der Kooij

Kaapstad, Kleine Karoo, Clarens, Tzaneen, Brits, Ellisras, Maun, Okavanga,
Chobe, Victoriawatervallen, Francis Town, Johannesburg

Een verkrampte Transvaler
Op onze safari naar en in Botswana hadden wij als mede reizigers Eddie en Sari. Een Transvaals echtpaar, waarvan Eddie
voor de 4e keer getrouwd was.
Eddie, 67 jaar, is begonnen als
artsenbezoeker in de omgeving
van Johannesburg, daarna werd
hij
ziekenhuiskwaliteitscontroleur. Na nog een aantal baantjes
bij groothandels voor vlees- en
fruit export had hij een aardig
kapitaal bijeenvergaard en kocht
een plot (boerenplaats) van een
6000 hectaren, waar hij varkens
ging houden. Hij heeft veel met
diverse dieren gedaan. Uiteindelijk heeft hij al zijn dieren van de
hand gedaan en is zijn plaats een
wildresort geworden. Hij teelt
vooral koedoes. Deze koedoes
verkoopt hij aan resorts waar
jagers wild schieten. Het telen
en fokken van wild gaat hem
goed af. Op dit moment komen
er op zijn plaats mensen voor
een kijk-safari: koedoes, vele
bokken en kameelpeerden. (giraffen). Eddie leeft nog geheel
in de apartheidssfeer. Volgens
hem is hooguit 1% zwartmensen
in staat om verder te kijken en
een toekomst op te bouwen. Zij
hebben de blanken nodig om in
hun bestaan te voorzien. Je moet
voor je zwarte personeel hard
zijn maar rechtvaardig; eerlijk
en direct en straffen is op zijn
plaats als dat nodig is. En dat
corrigeren is heel sterk nodig,
anders is het dijn hun mijn. Wij
hebben gediscussieerd over de
grondpolitiek van Zuid-Afrika. Dit
houdt in het kort in, dat iedere
grondbezitter in de loop van 12
jaar 45% van zijn grond moet
afstaan aan de zwarte bevolking.
Bij dat afstaan hoort ook, dat de
blanke de zwarte mensen leert
omgaan met de grond, die hij
moet afgeven. Een regiocommissie bepaalt welk deel van de
grond en welke zwartmensen er
voor in aanmerking komen. De
blanke moet de gezinnen van
de zwartmensen educatie geven
in de ruimste zin van het woord:
woningen,
schoolopleiding,
voorlichting, landbouwgrond in
cultuur brengen, etc. De blanke
grondbezitter krijgt er niets voor
terug. Eddies standpunt is: Ik
heb alles zelf opgebouwd en nu
moet ik de helft van mijn grond
weggeven en de mensen aan
wie ik het weggeef leren om op
de aangeboden grond te kunnen
leven, zonder dat daar iets tegenover staat. En wetend, dat de
zwarte bevolking dom is, is het
allemaal weggegooid bezit en

geld. Toen kwam er nog een aap
uit de mouw: naast de vakantiesafari in Botswana wilde Eddie ook
zien of hij eventueel in Botswana
een plot kon kopen om daar een
nieuwe toekomst op te bouwen.
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.
Een verlichte Transvaler
We hebben er twee ontmoet en
gesproken, waarmee we veel
hebben gediscussieerd: Petrus,
de man, bij wie wij onze reis in
Botswana hadden geboekt en
onze nieuwe neef: Tjaard Grové.
Het onderwerp: dezelfde grondpolitiek. Beiden zijn het met de
regering eens. Wel zijn er enkele
kanttekeningen te plaatsen. In
de loop van de 12 jaar gaat de
afgestane grond naar de regering en wel de regionale regering. Er is een temporisering afgesproken: eerst 10%, dan 15%
en dan 20%. In iedere regio is er
samenspraak met boerenorganisaties, regeringsvertegenwoordigers en vakbonden. De blanken
mogen in eerste instantie de
grond uitgeven aan hun eigen
personeel. Dat eigen personeel
zal een tegenprestatie dienen
te leveren: de blanke blijven
helpen. De zwartmensen mogen dan voor hun grond gebruik
maken van het materieel van de
blanke eigenaar. Zwartmensen
een goede opleiding geven betaalt zich terug: ze kunnen met
een opleiding veel zelfstandiger
werken en hun prestaties zullen
toenemen. Het standpunt van Petrus en Tjaard is: samenwerking.
Het moet wel door de regering
mogelijk gemaakt worden. Daarnaast kan het niet zo zijn, dat de
inspanningen van de blanke zo
groot zijn, dat er geen win-win
situatie ontstaat. Er wordt op
dit moment in de samenspraken gesproken over mogelijke
subsidies. De regering heeft geleerd hoe het is gegaan met de
plantages in Noord-Transvaal. Zo
moet het niet. Tjaard en Petrus
vinden het niet erg, dat zij een
stapje, misschien wel een grote
stap terug moeten doen. Wil
je in Zuid-Afrika blijven wonen
en werken, dat ontkom je niet
aan de ontwikkeling van zwarte
mensen te stimuleren en dat ter
hand nemen. Ook wil de ZuidAfrikaanse regering niet, dat er
een situatie ontstaat zoals in
Zimbabwe (voormalig Rhodesië).
Zowel Petrus als Tjaard zijn diep
gelovige mensen. Zij zien vanuit

Huwelijksfoto met de hele familie. Van links naar rechts: neef
Pieter van der Kooij. nicht Karien van der Kooij; opa en oma Nel,
Het bruidspaar : Tjaard en Carla, broer Rien van der Kooij en zijn
vrouw Corra en Ceciel van der Kooij met haar man Pieter.

hun geloof juist de opdracht om
Zuid-Afrika samen met de zwartmensen op te bouwen. Zij wijzen
de apartheid, die geweest is af
en betreuren die. Men kan zich
afvragen: “Hebben ze dat tijdens
de apartheid niet kunnen afwijzen?”. Bedenk wel, dat zowel Petrus (45 jaar) als Tjaard (32 jaar)
kinderen zijn van de apartheid
en nooit anders hebben gekend.
Zij hebben geen vergelijking.
Bij hen groeit het besef om als
Zuid-Afrikaners zwart, gekleurd
of blank de schouders onder de
opbouw en ontwikkeling van hun
vaderland te zetten.
Bange Botswaanse gids
Iedereen die op safari gaat dient
een door de regering aangewezen gediplomeerde Botswaanse
gids mee te nemen. Daar was
goed voor gezorgd. De zwarte
gids droeg de naam: Thomas.
Toen wij hem ophaalden nam
hij afscheid van één van zijn
liefjes. Daarna liep hij snel naar
zijn eigen hut en eigen vrouw om
zijn bagage mee te nemen. Thomas zou ons het wild laten zien,
sporen volgen en natuurlijk veel
vertellen. Wij waren in een kamp
midden in één van de natuurparken van Chobe. ’s Avonds hadden wij een kampvuur aan om de
wilde dieren van ons kampement
weg te houden. We hoorden rond
ons het brullen van een leeuw en
het tetteren van olifanten. Zo nu
en dan kwam er in het donker
een olifant langs, op weg naar
een waterpoel vlakbij. Thomas
zat steeds bijna op het vuur. Wij
hadden nog niets in de gaten. We
gingen slapen in onze safaritenten. Toen kwam de bange aap uit
de mouw. Als er maar een geluid
was van een brekende tak riep
Thomas: “Mister Pitorius, Mister
Pitorius I can’t sleep, there is an
big elephant”. Wybrand Pitorius,
onze safarichauffeur, riep vanuit zijn tent terug : “Be quiet,
there is nothing.” Midden in de
nacht ging ineens het vuur heel
erg branden. Thomas had er de
rest van het hout opgegooid en
zat bijna in het vuur. Toen we de
volgende dag een leeuwenspoor
ontdekten, durfde Thomas niet
van de auto. Hij bibberde aan alle
kanten en sommeerde ons ook in
de safari-auto te blijven zitten. Hij
was tenslotte de officiële gids en
naar hem moesten we luisteren.
Toen we het spoor kwijt raakten
was hij opgelucht en vertelde hij
sterke leeuwenverhalen. Carla
en ik hebben kort daarna op een
markt een Tokolosi gekocht. Dit
is een heksachtig poppetje. Een
daarvoor gevoelige Botswaan is
er doodsbang voor. Wij hingen
de Tokolosi in de open safarijeep. Onze Thomas, een katholiek opgevoede Botswaan bleek
van zijn geloof te vallen en was
doosbenauwd voor de Tokolosi.
Toen we een dag later een lekke
band kregen was hij er zeker
van, dat dit gekomen was door
de Tokolosi. Het was heel jammer dat deze man zo bang was.
Hij ging nooit sporen zoeken en
ons leiden naar plekken waar we
het wild konden zien. Dat was
een klein minpuntje van onze
safari. Toch hebben we op onze
safari veel olifanten, nijlpaarden,
krokodillen en zeebra’s gezien.
Natuurlijk ook veel bokken en
buffels. Helaas maar één leeuw.
Giraffen hebben we ook moeten
leren ontdekken. Hun schutkleur
is verrassend.

Carla van der Kooij; Roelof Nel, Piet van der Kooij, Annelies Nel.
Roelof is projectonwikkelaar en aannemer in Pretoria.
Zuid-Afrikaners in Botswana
Wij Nederlanders gaan op vakantie om juist geen Nederlanders
te ontmoeten. Zuid-Afrikaners
zoeken elkaar in den vreemde
op en vinden elkaar altijd. Alle
familiegegevens worden uitgewisseld, totdat men weet wie wie
is. Verhalen over wat men heeft
gezien en ontmoet lijken wel op
onze Nederlands visserslatijnverhalen. Reisgegevens worden
doorgenomen en het benodigde
materiaal geruild. ’s Avonds bij
het kampvuur laten de Zuid-Afrikaners zich gaan. Ze vertellen
honderd uit, ze drinken en zingen
nostalgische liederen. Wij kregen
onderweg pech met de aanhangwagen. Deze schoot los en zakte

in het mulle zand weg. We waren
in een heel eenzaam en verlaten
gebied. Na een half uur, kwamen
er twee grote vierwielbakken
aangereden: Zuid-Afrikanen. Er
volgt eerst een luide begroeting,
dan een uitwisseling van familiegegevens en dan pas wordt
er gekeken naar het probleem.
Wijbrand, onze safarichauffeur,
had geen gereedschap bij zich,
de Zuid-Afrikanen wel. Na een
goed uur was alles voor elkaar.
Dan wordt er afscheid genomen
met een goede slok whisky.
P.S. Excuus voor het woord
‘Zwartmensen’. Het is echter
een dagelijks gebruikt woord in
Zuid-Afrika.

´Actieve´Buitenposter FNP-politici
Zonsverduistering in Turkije heet totaal
Jonge FNP-raadsleden zijn heerlijk brutaal
Al jaren domineert FNP/Plaatselijk Belang Heide’s voorzitter
Turkse schaduw toestanden voor de meer petten bezitter

Lauwers studenten verdiepen zich in het verduisterings fenomeen
Halve verhalen en waarheden dat kan de FNP-voorman alleen
Universiteit Groningen plaatst kostbare CO-2 apparatuur
Meten is weten, fossiele FNP-brandstof maakt het leven zuur

Hoe komt een politieke partij uit de problemen
In actief Buitenpost is voor knelpunt-zaken veel te ondernemen
Steunpunt Noorderbreedte adviseert in zorg en welzijn
Aanbevolen therapie-training bij Switte op het industrieterrein

Maas turnsters, Galm-project; omgaan met verschillen
FNP-raadsleden actie genoeg : nu geen tijd verspillen
Volhouden 60 jaar Nanning en Hinke van der Weg in Lief en Leed
FNP ‘Fiere Freonen’ spilet Krite spel wonderbaarlijk politiek toneelbreed
PEVADKO

Joop de Boer uit Buitenpost is op 23 februari 50 geworden en heeft Abraham gezien. ‘s Morgens toen hij uit zijn bed stapte bleek de tuin versierd
te zien, zonder dat hij er iets van gemerkt heeft, terwijl hij op nog geen 5
meter afstand ligt te slapen. Joop is altijd een vrolijke en vriendelijke vent die
altijd voor iedereen klaar staat, zijn grote hobby is met Japke te touren op
de motor. Geen route is te ver, een groot deel van Europa is al doorkruist,
van Belgie,Frankrijk, Spanje tot Roemenie,Griekenland en Turkije en de tent
gaat altijd mee achterop. Vandaar een tent en motor in de tuin en natuurlijk
het spandoek mag niet ontbreken (foto: eigen foto).

diverse aanbiedingen

schoenen

25% tot 50% korting

* tennis * wandel * running *
* voetbal * vrije tijd *
Christinastraat 4
9285 TM Buitenpost
telefoon: 0511-541635

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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Wie wordt de Wâldkeninginne 2006?

Feestweekcommissie zoekt ‘een gezicht’
Tijdens de feestweek van Buitenpost die wordt gehouden van 27 juli t/m 2 augustus worden er weer tal van
activiteiten georganiseerd. Er is alweer een stevig programma op papier gezet voor dit altijd weer gezellige
dorpsfeest. Eén onderdeel van deze feestweek wordt
nu alvast bekend gemaakt. Net als in 2005 zoekt de
feestweekcommissie ‘een gezicht’ die bij de verschillende activiteiten representatief op gaat treden namens
de feestweekcommissie. Daarom gaat de feestweekcommissie op zoek naar een dame die een jaar lang de
titel Wâldkeninginne zal dragen en bij de meeste onderdelen in de feestweek prominent aanwezig zal zijn.
Tot de feestweekverplichtingen horen onder andere het
uitreiken van prijzen bij het 53e Concours Hippique.

Periode 1 april tot en met 30 april

Uit in Buitenpost

In deze rubriek proberen we een zo compleet mogelijk
overzicht te geven van activiteiten in Buitenpost. Heeft
u ook een activiteit te melden, geeft dit dan zo vroeg
mogelijk aan ons door. De kopij moet in ieder geval de
volgende informatie bevatten: datum, tijd, locatie, activiteit en eventuele nadere omschrijving.

Concerten

wâldkeninginne 2005 Baukje Renkema tijdens de
traditionele rondrit in de aanspanning door ons dorp

31 maart: It Koartling, 20.00 uur; popconcert georganiseerd door het popcollectief
- de bands Otravez en Monstertux
1 april: de Fonteinkerk, 20.00 uur; concert door chr. Brassband Concordia en de
bekende friese troubadour Piter Wilkens
23 april: Ned. Hervormde kerk, 20.00 uur; voorjaarsconcert door het Vocaal
Ensemble Buitenpost
28 april: Christinaplein, 19.00 uur, buitenconcert door Bumata en Domuko uit
Dokkum

Op zaterdag 10 juni zal de verkiezing van de Wâldkeninginne plaatsvinden in Horeca Centrum The
Point in Buitenpost. Op deze avond zullen er een 3 tal rondes worden gehouden. Zo zal er een voorstelronde zijn waarbij de kandidates zich in casual-kleding voor zullen stellen aan het publiek en aan
4 juryleden. Tijdens de 2e ronde zal de jury vragen stellen aan de kandidates die dan zijn gekleed in
uitgaanskleding over algemene zaken en het dorp Buitenpost. In een avondjurk zullen de dames zich
presenteren tijdens de 3e ronde. Er is gekozen voor deze 3 rondes omdat de commissie iemand zoekt
die de feestweek met enthousiasme en flair wil opfleuren. De commissie heeft het voor de deelneemsters absoluut de moeite waard gemaakt. Er is net als in 2005 een aantrekkelijk prijzenpakket te winnen. De sponsors van de Wâldkeninginne staan hier garant voor.

Exposities

Dames vanaf 16 jaar kunnen een inschrijfformulier voor de verkiezing van Wâldkeninginne 2006 verkrijgen bij Carin’s Haarmode, Horeca Centrum ‘The Point’ en kledingzaak ‘Tickle Me Pink’ of door het
invullen van onderstaande bon. Deze kan worden ingeleverd bij één van bovenstaande bedrijven. Voor
meer informatie kan men contact opnemen met Roelof Schat, tel: 0511 544954 (na 18.00 uur)

Rectificatie artikel Uithangbord van de Roskam

Inschrijfformulier voor de verkiezing tot Wâldkeninginne 2006
op 10 juni 2006 in Horeca-centrum The Point

22 maart tot en met 12 mei: gemeentehuis en De Kruidhof, openingstijden,
fotografiewerk van Aafke Postma

Activiteiten die vallen in de periode van 1 mei tot 31 mei graag
vóór 24 april aan ons doorgeven. Ook melding van evenementen
op langere termijn en jaarprogramma’s zijn van harte welkom
in onze kopijbus bij ‘The Readshop’.

In ons artikel in het februari-nummer van dit blad waren enkele foutjes
geslopen door een misverstand. De familie Bolling heeft ‘de Roskam’
van 1929 tot 1976 in haar bezit gehad. Het bord kwam in 1964 tijdens de
afbraak van de oude stallen van de zolder tevoorschijn. Mevrouw Bolling
meldde ons dit, enkele dagen voor haar overlijden. Wij wensen haar nabestaanden sterkte met dit verlies.

NAAM:…………………………………………………………………………...............................................................
ADRES:……………………………………………………………………….................................................................
WOONPLAATS:……………………………………………………………..................................................................
TELEFOONNUMMER:……………………………………………………...................................................................
LEEFTIJD (vanaf 16 jaar):………………………………………………….................................................................
OPLEIDING/WERK:………………………………………………………...........................................…....................
…………………………………………………………………………………................................................................
HOBBY’S:……………………………………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………………................................................................
Geef een korte toelichting waarom jij de Wâld Keninginne wilt worden:
……………………………………………………………………………...........................................……......................
…………………………………………………………………………………................................................................
……………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................

Lever dit formulier uiterlijk 5 juni bij:
Horeca centrum The Point, Voorstraat 54, 9285 NT of bij
Carin’s Haarmode Kuipersweg 13 9285 SN of bij
Tickle me Pink. Voorstraat 21, 9285 NN
Opsturen kan ook naar: Roelof Schat, Irenestraat 52, 9285 TM
Voor informatie kun je contact opnemen met Roelof Schat tel 0511 544954

Even voorstellen…

Van links af, achterste rij: Suzanne Ploegsma (secretariaat),
Sabina van Dijk, Janine Dijkstra (secretariaat), Justina Van der Kooij
(secretariaat); voorste rij: Roel Wijma (penningmeester),
Teade Steenstra, Teunis Hoekstra, Hans de Vries (voorzitter),
Romke van der Wal en Anne de Jong (foto: eigen foto)

Langs deze weg willen wij de
vernieuwde feestweekcommissie
aan u voorstellen. Ook willen wij u
hartelijk danken voor de enthousiaste reacties op onze oproep voor
nieuwe commissieleden. Een ieder
die heeft gereageerd is door ons
benaderd en daar waar mogelijk
ingepast in de commissie. Wij zullen ons uiterste best doen om er
weer een spetterende feestweek
van te maken!
Werp ook eens een blik op onze
website, www.feestweekbuitenpo
st.nl. Deze wordt ontwikkeld door
Creative Work en hierop vindt u
foto’s, info + aanmeldmogelijkheid
voor de lichtroute enz. U ziet dat
er alweer hard gewerkt wordt aan
een gezellige feestweek met voor
elk wat wils!

Bumata: dat klinkt als muziek in de oren
Op vrijdagavond 28 april geeft Bumata samen met Domuko uit Dokkum
een buitenconcert op het Christinaplein in de Kerkstraat.U bent van harte
uitgenodigd om naar dit muzikale festijn te luisteren. We hopen op mooi
weer en vele toeschouwers. Aanvang: 19.00 uur.
Muzikaal wc papier
In de week van 9 april komen de leden van de Malletband en de Majorettes
bij U aan de deur om wc papier te verkopen. Deze actie wordt gehouden
om de kas te spekken. Door de vele nieuwe leden zowel bij de majorettes
en de malletband moeten er weer nieuwe uniforms worden aangeschaft.
Sinds kort is Bumata ook een jeugdband rijker die ook aangekleed moeten
worden. Dit drukt erg op de kasgelden en hoopt men door deze actie de
kleding te kunnen bekostigen. Deze verkoop zal op dinsdagavond 10 april
omlijst worden door een muzikale dorpgang van Bumata zelf. Laat ze niet
in hun hempie staan . Wc papier gebruikt u toch dagelijks en waar verdwijnt
dat? . Bij Bumata kunt u zien waar uw geld heen gaat. Bij voorbaat dank.

Expositie Aafke Postma in
gemeentehuis en De Kruidhof
Van 22 maart tot en met 12 mei is in de hal van het gemeentehuis en in
het tuincafé van De Kruidhof, werk te bezichtigen van Aafke Postma.
De expositie bestaat uit diverse foto’s die zijn gemaakt in Fryslân en het
Westerkwartier in Noordwest Groningen. Aafke Postma, woonachtig in
Buitenpost, fotografeert vaak de nabije omgeving. Bakkeveen, Appelscha,
Lauwersoog, Veenklooster, het Mem Wedmanpaed bij ons dorp en haar
achtertuin. Allemaal plekken dichtbij, die mooie beelden opleveren. Beelden die ze wil delen met de rest van de wereld. Aafke legt het liefst gekke en
onverwachte dingen vast.
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van gemeentehuis: maandag en vrijdag - 9.00 tot 12 uur, dinsdag en woensdag van 9.00
- 16.00 uur en op donderdag van 9.00 - 20.00 uur. Openingstijden van De
Kruidhof: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 - 17.00 uur en op zondag
van 12.00 - 17.00 uur.

Collecte feestweek 10 tot en met 15 april
Zoals ieder jaar komen ook nu weer enthousiaste collectanten bij u aan de
deur en vragen u om een bijdrage voor de feestweek van Buitenpost.
U hulp is hard nodig!!
Wij als feestweekcommissie willen dat alle evenementen gratis toegankelijk zijn en daarvoor zijn wij natuurlijk afhankelijk van onze geweldige sponsoren, maar ook van u als gulle gever. Ieder jaar doen wij weer onze uiterste best om een mooi programma samen te stellen, ook dit jaar hebben
wij alweer het nodige op papier staan, om alvast een tipje van de sluier op
te lichten: Een spetterende opening, wederom een prachtige motortocht
door ons geweldige landschap met aansluitend weer een leuke activiteit
met gezellig terras. Voor de kinderen natuurlijk het zwemfeest (ook geheel
gratis) en de kinderspelen die dit jaar ook weer een enorm feest zullen
worden. Kortom, voor ieder wat wils!!
Wij hopen dat u ons steunt via onze collectanten die ik bij deze ook alvast
heel hartelijk wil bedanken voor hun inzet!
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kits-stik
Wat is er leuk aan voetbal?!
Als kinderredactie gaan we ook op zoek naar een antwoord op de grote
vragen van het leven. En daar willen we ook best wat moeite voor doen.
Het was bitter koud toen wij als kinderredactie op een maandagavond
naar sportpark ‘de Swadde’ fietsten. Op verschillende velden waren Dpupillen aan het ploeteren in de natte modder en harde wind. Toen wij
als 6 meiden van de redactie het veld opliepen liepen de meeste jongens
opeens een beetje harder, eigenaardig...

Achter het doel gingen we het spel bekijken, en probeerden af en toe
de stemming er in te houden door te juichen - iets wat de jongens niet
helemaal begrepen. Na afloop van de training, hebben we zes jongens
van D1 en D2 in het kleedhok geïnterviewd: Henk Overdijk, Hans van
der Wal, Stefan Wijbenga, Jacob-Marc Kootstra, Jasper Siebrens en
Arjan Douma. Ze zitten allemaal al wat langer, van drie tot zeven jaar
op voetbal. Op de belangrijkste vraag waarom ze voetballen gaven ze drie
redenen: “voor de lol, voor de gezelligheid in het team en om je lekker
uit te leven”. Alléén om het winnen gaat het ze niet, want echt goed
presteren doen de teams op het moment nog niet. Wel is een wedstrijd
spelen stukken leuker dan trainen. En de sfeer in beide teams is heel
goed - “beregezellig”. We vroegen ook waarom voetbal soms zo ruw is.
Alle jongens riepen eigenlijk dat er altijd wel ‘stoute spelers’ zijn, maar
zij beslist niet, nou ja soms, per ongeluk wel’ns.
Voetbal spelen is ook stoer, want op de vraag waarom ze niet op ballet
zaten riepen ze: “Ha, da’s voor mietjes”. Dat ze zich echt kunnen uitleven
vonden ze allemaal belangrijk, en dat was ook de reden waarom het in
de kleedhokken zo eigenaardig ruikt, “want dan is het luie zweet eruit”.
Eén van de jongens riep nog, “en na afloop kunnen we altijd lekker douchen!”, last van de lucht hebben ze zelf dus niet. Ze hadden allemaal
verschillende favoriete spelers, van Huntelaar tot Farfan - maar om zelf
echt een topper te worden, dat zagen ze nog niet zo gemakkelijk zitten.
Nou ja, d’r is ook nog wel tijd om daar achter te komen. Toch wilden we
ook weten wat ze van damesvoetbal vonden. Na wat boe-geroep, waren
ze het er plotseling over eens dat het best leuk kon zijn, tenminste “als
er mooie meiden inzitten”. De komende tijd gaan de teams meer op het
positiespel oefenen en dat betekent dat ze allemaal hun eigen plek op
het veld hebben. Daar gaat wel eens wat mis. Ondanks dat ze een paar
goeie scoorders hebben verliezen ze te vaak omdat ze niet “op de goeie
plek staan”. Maar hoe ze ook presteren, ze gaan zeker gewoon door, want
“voetbal is machtig!”.

Wist je al...?!

Jo-mi-jo

Heb je al gehoord van jo-mi-jo? Het is de coolste
band van heel buitenpost! De band bestaat uit 2
meisjes die heten beide joanne. Joanne hoekstra en
joanne jacobi. Ze maken heel vaak een leuk radio
programma en daar komen liedjes in of een leuke
quiz. Je kan ook nog wat winnen dus het is altijd leuk! We raden het je
aan om ook eens te gaan luisteren! Elleke rinsma en janneke nicolai

Niels Kruyt gaat naar
de zonsverduistering in Turkije
Rikst en Grytsje hebben een interview gehouden
met Niels Kruyt uit ons dorp. Hij vertrekt zaterdag 25 maart naar Turkije voor de zonsverduistering die daar op 29
maart plaatsvindt.
Rikst: “Heb je al vaker een zonsverduistering meegemaakt?”
Niels: “Nog nooit een totale zonsverduistering”.
Grytsje: Hoe heb je je voorbereid en wat moet je er voor doen?
Niels: “Nou, echt voorbereiden heb ik nog niet gedaan. Ik heb mijn tas
nog niet gepakt en zo. Maar voor school moest ik allerlei formules van
natuur- en scheikunde doen, die ik allemaal nog niet heb gehad, dus
dat is wel moeilijk. Ik moet er dus veel tijd aan besteden. We hebben
elke vrijdag een bijeenkomst, met alle mensen die daar ook heen gaan.
Verder moeten we veel projecten doen en verslagen maken”.
Grytsje: “Wat ga je in Turkije allemaal doen?”
Niels: “We bezoeken een aantal musea, gaan informatie zoeken over de
Turkse cultuur en zijn natuurlijk ook met de zonsverduistering bezig.
We hebben ook nog 1 vrije dag voor onszelf, dan mogen we doen wat
we zelf willen.
Rikst: Heb je je voor deze reis opgegeven?
Niels: “Nou, we zijn uitgezocht. Er was keus met, of Frank of ik, of 2
andere kinderen, maar het werden wij. Waarom weet ik niet precies,
maar ik denk dat we gekozen werden op basis van de lessen en de cijfers die we op school halen”.
Rikst: “Wat vond je er van dat je gekozen bent?”
Niels: “In het begin vond ik het heel leuk. Van tevoren dacht iedereen
dat het meer een vakantie was, maar dat is niet zo. Ook op school
zeiden ook de leraren wel vaak: “He, jij bent die jongen die op vakantie
gaat naar Turkije”. Nu vind ik het een beetje minder leuk omdat we er
best veel voor moeten doen.
Rikst: “Met wie en wanneer gaan jullie er heen?”
Niels: We gaan in totaal met 20 kinderen, waarvan 4 van het
Lauwerscollege in Buitenpost. We vertrekken op zaterdag 25 maart,
volgens mij met het vliegtuig van Schiphol, en komen zaterdag 1 april
weer thuis”.

Over twee weken wordt Niels opnieuw geinterviewd over de reis,
die hij dan achter de rug heeft.

Kleuterjuf Jantina van De Fontein school is al
twaalf en een half jaar juf !!

Maandag 6 maart was het feest op de fontein school. Omdat juf Jantina die de groepen 1 en 2 heeft twaalf en een half jaar juf was. Juf
Jantina werd opgehaald door Sinterklaas en Zwarte Piet in een caravan.
Juf Jantina heeft al veel jaren ervaring met de komst van Sinterklaas
op school, dus het was een hele eer dat Sinterklaas apart voor haar uit
Spanje kwam, om dit feest mee te vieren. De kinderen wisten niet dat
juf Jantina al 12 en een half jaar juf was dus de mond viel hen dan
ook open toen ze zagen dat het hele schoolplein was versierd. Ook juf
Jantina zelf had niet in de gaten dat dit haar jubileum dag was. Maar
ze was dan later wel heel blij dat ze bij Sinterklaas en even later bij
Zwarte Piet op schoot mocht zitten. Juf Jantina had al een keer eerder
voor de grap gezegd: “Ik ben juf geworden omdat ik kinderen toen nog
leuk vond”. Juf Jantina kan goed met kinderen opschieten en wij hopen
dat er nog 12 en half jaar bij komt. (foto: eigen foto)

INSCHRIJVING
BASISONDERWIJS

Wordt uw kind voor of in het schooljaar
2006-2007 vier jaar oud
en zoekt u voor hem/haar een school…
Dan bent u dinsdagochtend 11 april van
harte welkom op

OBS ‘DE MIENSKIP’

voor een eerste kennismaking en eventueel inschrijving
Mocht u verhinderd zijn dan kunt u op een later tijdstip de school
bellen op nummer 0511-542021 voor het maken van een afspraak.
Indien nodig zorgen wij voor opvang van uw kind(eren)

Tussen 9.00 en 11.00 uur bent u van harte welkom.
Tussen 9.00 en 9.15 uur is er ontvangst
met koffie en thee.
Hierna krijgt u informatie over de school en volgt een
rondleiding langs de verschillende groepen.
Tenslotte kunt u kijken in de groepen van de
onderbouw en vragen stellen aan
de betreffende leerkrachten.
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Marieke Postma: “Touwtrekken niet
alleen een sport voor mannen”

De voorbereidingen voor de start van het seizoen zijn in volle gang.
Het openingsevenement van zaterdag 1 april tot maandag 17 april zit
vol activiteiten. We zullen vooral aandacht besteden aan een typisch
Friese voorjaarsbloeier: de stinzenplant. Dit gebeurt samen met Landschapsbeheer Fryslân in het kader van het project ‘Stinzenflora yn
Fryslân’. Maar er is meer te zien en te doen. Een overzicht:

Wie de wereld nog steeds verdeelt in sterke
leidende mannen en lieve volgzame vrouwtjes heeft het volgens Marieke Postma, wonend aan de Prof. Wassenberghstraat in Buitenpost absoluut niet bij het juiste eind.
Deze overtuiging had ik ruim 20 jaar terug ook al
want ik ben toen in de ban geraakt van de touwtreksport. Touwtrekkende dames zijn, om het maar
meteen duidelijk te stellen vaak geen bescheiden
breekbare poppetjes. Het zijn vaak vrouwen met
temperament en, als het even kan, ook nog wat
“fleis oan’e bouten”. Touwtrekken is een teamkrachtsport, waarbij op unieke wijze krachtsport
en teamgeest gecombineerd worden. Twee teams
staan opgesteld aan weerzijden van een 36 meter
lang touw, die hun krachten als één team moeten
overbrengen om het andere team 4 meter over de
middellijn te trekken. Er is een klasse verdeling
naar gewicht. Teams met gelijke gewichten strijden tegen elkaar. Een team mag niet zwaarder(wel
lichter) zijn dan de tegenpartij. Het gevolg van
deze spelregel is dat de teams voor aanvang van
de wedstrijden gewogen moeten worden. Maar de
veelzijdigheid en het plezier aan touwtrekken uit
zich ook in het wedstrijdbeeld die enkele seconden
kan duren maar ook wel een tiental minuten. Er is
geen sprake van een tijdslimiet.
Ik was 42 jaar toen ik begonnen ben met touwtrekken en ik woonde in Oudkerk. De sport is
onder te verdelen in indoor- en outdoor. Indoor
touwtrekken speelt zich af op rubberen matten
en wordt binnen(sporthallen) en buiten(straat)
gehouden. Outdoor is een buitensport en wordt
beoefend op een grasveld of in een manege. Om
resultaten te behalen moest er fanatiek geoefend
worden want de concurrentie lag op de loer. De
training bestond o.a. uit hardlopen en conditietraining. Daarna ging je pas echt in de touwen. In
de zomermaanden trainden wij buiten. Meestal in
bermen, op een open grasveld of in het prachtige
park van de adellijke familie Baerdt van Sminia.
Op het landgoed De Klinze bewoonde ons gezin
namelijk een bedrijfswoning, want ik diende bij de
freule en de jonker. Dat was in die tijd op zich zelf
ook een heel bijzondere belevenis. Ik zou er wel
een boek over kunnen schrijven maar dat doe ik
maar niet.
In de wintermaanden trainden wij in een loods of
soms in een boerenschuur. Onze wedstrijdploeg
bestond uit 6 dames en wij hadden natuurlijk dames als reserves achter de hand. Zij trainden altijd
met ons mee. Het schoeisels wat je bij touwtrekken draagt is erg afhankelijk van de ondergrond.
Tijdens wedstrijden en- of trainingen in een sporthal draag je meestal gewone gympen en in het
open veld draag je zware schoenen of zoals wij
het zelf zeggen kisten met ijzers eronder. Door je
handen met hars in te smeren hou je grip op het
touw. Een speciale zeep is na afloop nodig om je
handen te reinigen.
Onze ploeg met als toepasselijke naam “ De Trochsetters” is in de zomer van 1984 aan wedstrijden

Tuinbeleven

Touwtrekken is volgens Marieke niet alleen een inspannende sport maar het maakt je ook fotogeniek
gaan deelnemen en wij reisden stad en land af om
te touwtrekken. Je moest wel lid van de Nederlandse Touwtrek Bond zijn. Wij hebben heel wat
overwinningen in de wacht gesleept of noem het
maar “getrokken”. De prijzen bestonden meestal
uit prachtige bekers en het was natuurlijk ook de
eer. De pers bestede immers ook veel aandacht
aan onze successen. Dat wij echt talent hadden
bleek het jaar daarop. Wij werden kampioen van
Nederland. Een komeetachtige carrière in het dames-touwtrekland. Je moest het opnemen tegen
de sterkte damesploegen uit Drente en de Achterhoek en andere Friese dames van It Heidenskip,
Teerns, Rauwerd en De Wâlden. Omdat er in 1986
geen Nederlandse kampioenschappen waren,
maar “slechts” wereldkampioenschappen bleef
het Nederlands kampioenschap op onze naam
en werden 4 van onze leden uitgekozen voor het
team dat Nederland op het wereldniveau moest
vertegenwoorden. Na Zweden verdiende Nederland toen een tweede plaats en ging met het zilver
naar huis. Een voortreffelijke en onvergetelijke
prestatie.
Het coachen van ons team was in goede handen
van mijn ex-echtgenoot Renze Senneker. Wij hebben veel aan hem te danken. Hij is mede verantwoordelijk geweest voor al onze successen en die
van de overige teams. Het was een prachtige tijd.
Het eiste wel veel energie van je maar dat had
ik er graag voor over. Maar het verlichte wel toen
onze dochters en zoon ook belangstelling kregen
voor het touwtrekken en de sport gingen beoefenen. Al met al had ik het niet graag willen missen,
want het was natuurlijk wel een uitzonderlijke
liefhebberij die ik er op nahield en geen hobby die
je kunt vergelijken met een cursus kantklossen of
bloemschikken. Wij moesten letterlijk de handen
uit de mouwen steken. Begrijpelijk is dat ik nu niet
meer mijn passie van toen beoefen, maar als er
tijdens de komende feestweek in Buitenpost touwtrekwedstrijden worden georganiseerd zal ik zeker
gaan kijken en misschien ga ik de uitdaging nog
wel aan om nog eens een keer mee te doen. Het
is “ in machtiche sport en in earlike sport. Jo kinne
der al jo agresje yn kwyt sûnder dat jo in oar yn’e
fernieling helpe”. Eventueel kan ik als scheidsrechter fungeren. (foto: eigen foto)

‘Lente dagen bij ‘De Kruidhof’
* Zaterdag 1 april 10.00-17.00 uur verkoop van stinzenplanten en andere bijzondere voorjaarsbloeiers, themawandeling door de Bostuin,
workshop leifruit snoeien en fruitbomen enten. Voor meer informatie:
kijk op onze website: www.dekruidhof.nl
* Zaterdag 8 april 10.00-17.00 uur en zondag 9 april 12.00-17.00 uur
museumweekend ‘Kunst van het weten’, met op zaterdag de workshop ‘determineren van wilde flora’ met medewerking van de Rijks
Universiteit Groningen en de workshop ‘Rozen snoeien’.
* Zaterdag 15 april eieren zoeken voor kinderen en excursie stinzenflora in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland (meer informatie hieronder).
* Zondag 16 april (12.00-17.00 uur) en maandag 17 april (10.0017.00 uur) Pasen: aanbiedingen voorjaarsbloeiers, themawandeling
door de Bostuin, 2e Paasdag: Recreatie Rondje Achtkarspelen, open
dagen van kunstgaleries, musea etc. in de gemeente Achtkarspelen.
Evenementenprijs: € 2,00.
De hele periode wordt in het tuincafé bij herhaling een DVD getoond
over o.a. bioloog en stinzenplantendeskundige D.T.E. van der Ploeg.
Voor kinderen is een stinzenplantenroute beschikbaar. Tevens hangt in
het tuincafé een foto-expositie van Martin Stevens.
Expositie en excursie over Stinzenplanten vanaf De Kruidhof
Van 1 tot en met 17 april wordt in ‘De Kruidhof’ extra aandacht besteed aan een typisch Friese voorjaarsbloeier: de stinzenplant. Dit
gebeurt samen met Landschapsbeheer Friesland in het kader van het
project ‘Stinzenflora yn Fryslân’. Omdat stinzenplanten van oorsprong
vooral uit Zuid-Europese gebieden en Turkije komen, is de titel van
de expositie: ‘Ingeburgerde Immigranten’. In de tuin is een route uitgestippeld langs planten met een speciaal ‘stinzenpaspoort’, waarop
gegevens, zoals het land van herkomst, te vinden zijn. Tijdens de
expositie zijn er tevens prachtige foto’s van Martin Stevens te zien
en wordt een informatieve DVD vertoont over de bekende bioloog
en stinzenplantdeskundige D.T.E. van der Ploeg. Voor kinderen (8-12
jaar) wordt een speciale stinzenplantenroute uitgezet. Met behulp van
een kaart van Europa kunnen ze ook alles er over te weten komen.
Excursie op 15 april
In Buitenpost start op zaterdag 15 april tevens een excursie per bus
langs diverse locaties met karakteristieke stinzenflora in Friesland.
Onder deskundige leiding worden onder meer De Kruidhof, de Notaristuin (Kollum), Dekema State (Jelsum) en Epema State (IJsbrechtum)
aangedaan. Hier krijgt men uitgebreid informatie over stinzenplanten,
hun oorsprong, onderhoud en beheer. De excursie wordt afgesloten in
Buitenpost. De kosten voor de hele dag zijn € 25,- (inclusief koffie en
lunch). Opgeven kan tot 8 april bij Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland, tel: 0512-38380 of De Kruidhof, tel: 541253.
Stinzenplanten
Stinzenplanten zijn planten die vooral in het kustgebied van Nederland voorkomen op oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen
en voormalige stadswallen. Het zijn in de regel planten met opvallende bloemen en echte voorjaarsbloeiers. Deze van oorsprong uitheemse planten zijn in het verleden ingevoerd ter verfraaiing van tuin
of park. Veel zijn later verwilderd, maar hebben zich weten stand te
houden. Vooral in Friesland komen ze nog veelvuldig voor. Het woord
stinzenplant is geïntroduceerd door bioloog en kenner Van der Ploeg
en komt van het Friese woord ‘stins’ (state/steenhuis), dat refereert
aan een versterkt en met stenen gebouwd huis.

Leifruit snoeien en enten op openingsdag
Zaterdag 15 april kinderpaasmiddag
De Kruidhof organiseert 15 april een speciale ‘kinderpaasmiddag’ voor
kinderen vanaf 4 jaar. Op deze dag gaan we met zijn allen eieren zoeken
in de Avonturentuin, eieren kleuren en paasmandjes maken.
Natuurlijk krijgt ieder kind zijn gemaakte werkstukken mee naar huis. Het
belooft een gezellige dag te worden!
Neem zelf een leeg boterbakje mee!

Op zaterdag 1 april start het nieuwe seizoen met het
evenement ‘Lente-dagen bij De Kruidhof’. Op deze
dag zijn doorlopende workshops georganiseerd waarbij u zelf enten en leifruit snoeien kunt leren.
Zelf enten
Heeft u thuis een oude boom waar u een jonge soort
van wilt hebben? Dan kunt u leren enten of onder het
onder deskundige begeleiding laten doen. Een zelf
meegebrachte ent-tak is geschikt als het van 1-jarig
hout is. Onderstammen (van fruitbomen) kunt u, net
als enttakken van verschillende fruitrassen, ook ter
plekke kopen. Natuurlijk kunt u er ook voor andere
vragen, zoals tuinonderhoud, terecht.
Leifruit kweken en snoeien
Een leiboom geeft de mogelijkheid om zelfs in een
kleine tuin fruit te kweken. Deze kan gekweekt worden tegen een muur of een schutting en neemt op die
manier weinig ruimte in. In de workshop wordt deze
speciale manier van kweken uiteengezet. Daarna
gaan we naar de Fruithof, met meer dan 100 leibomen, om in de praktijk aan de slag te gaan. De workshop start om 9.30 uur en duurt ongeveer twee uren.
Kosten zijn € 10,- per deelnemer (incl. koffie/thee, de
entree voor deelnemers is gratis). Opgave vooraf en

zelf een snoeischaar meenemen.
Voor meer informatie en opgave of voor het opvragen van het programmaboekje over de workshops,
die in het openingsseizoen iedere 2e zaterdag van de
maand gegeven worden, kunt u bellen naar 541253.
De Kruidhof is geopend van 1 april t/m 14 oktober
van dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en op
zondag van 12.00-17.00 uur. Op 2e Paasdag en 2e
Pinksterdag extra geopend van 10.00-17.00 uur.

Modeshow Modique druk bezocht
n maandagavond 20 maart was het een
drukte van jawel in de winkel van modehuis
Modique aan de Kerkstraat. Veel dames vergaapten zich aan al het moois dat de mannequins Sjoukje, Anne, Sabine, Durkje, Lies en
Jantina showden.
Ik werd s’middags naar de show gestuurd
om een paar foto’s te maken en ook een
stukkie te schrijven. Nou die foto’s waren
niet zo moeilijk, maar om als kleurenblinde
man zonder enige mode background iets te
schrijven?
Gelukkig had de organisatie finesses voor mij
op papier gezet en kon ik vooruit.
Mijn indruk was verbazing. Nooit eerder bezocht ik een modeshow en deze eerste keer
verwonderde ik mij over de ongedwongen
manier van showen door de niet – professionele mannequins. Volkomen vrij, alsof zij dit
dagelijks doen, schreden de dames langs de aanwezigen. Zelf af en toe werd
aan de stoffen gevoeld en de mannequins nodigden de dames hiertoe zelfs uit.
Het geheel speelde zich dus af in een heel prettige sfeer. De maten 36 tot en
met 50 werden geshowd in de basiskleuren armygroen, zand, wit, taupe en veel
jeans. Dit alles gecombineerd met rood, aqua, limegroen en koraal, maar ook
met pastels, rose, mintgroen en cristalblue.
Allemaal met het thema van dit seizoen: ‘Nautic’.
Buitenlandse invloeden met prints en houten kralen vormden de global mix,
terwijl; bloemetjes, ruches en voile stoffen met glittertjes en palletjes de classic
elegance vertegenwoordigden.
Veel pantalons van slimline die smal over de bovenbenen vallen en nieuwe korte maten pantalons stalen
de show, terwijl ook voor de lange mensen maat 34
en 36 een ruime sortering aanwezig was. Een nieuw
merk is “Cecil” met broeken, jasjes, giletjes, vesten
en shirts kwamen goed uit en vormen een prima
kwaliteit/prijsverhouding. Ook de accessoires, zoals
tassen, sjaals, riemen en sieraden zijn natuurlijk heel
belangrijk, zo niet onontbeerlijk bij de diverse modellen.
Onder het motto: “Wij zijn er klaar voor, U ook”? besloot ladyspeaker Gerrie Posthumus (foto links), de
zeer geslaagde modeshows. (foto’s: redactie)

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs
wordt ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn
komt. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) –
inleveren in de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 14 april.

Hoe werkt de puzzel?

Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van
boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram
verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. Om het u deze
keer iets moeilijker te maken hebben we de letters die overblijven door elkaar
geschud. Als u deze in de goede volgorde zet verschijnt de oplossing.
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Nieuw bij Beau Body: sporten met kinderopvang
Bij Beau Body kan er nu gesport worden terwijl er goed voor de kind(eren)
wordt gezorgd. Tegen een vergoeding is er sinds kort een aparte ruimte
met een box en speelgoed en een moeder die goed voor de kinderen zorgt
en met ze speelt. Er kan bij Beau Body in een vertrouwde omgeving worden gesport omdat er alleen maar dames gesport wordt (met uitzondering
van de avonden na 20.00 uur). Er is de mogelijkheid om te slenderen of
mee te doen aan cardio fitness. Ook wordt er in groepsverband aan cardio circuit training gedaan, wat stimulerend werkt en ook gezellig is. Na
de circuittraining wordt altijd nog 15 minuten bbb gedaan: dat zijn buik- ,
billen- en beenoefeningen. Voor degene die er niet zoveel voor wil doen, is
er altijd nog de trilplaat. Voor een lekker gezond kleurtje heeft Beau Body
een professionele snelbruiner en er verzorgd uitzien kan er ook. Wenkbrauwen laten epileren/harsen, wimpers laten verven of een nieuwe nagelset laten zetten - dat kan allemaal omdat er ook een schoonheidssalon
en een nagelstudio is. Kortom, er is een totaalpakket voor actieve bezigheid, schoonheidsverzorging of een bruine tint aanwezig.
Beau Body is gevestigd aan de Haersma de Withstraat 24, tel: 543392.
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Doe ook een wakkere daad!
Wordt lid van PBB.
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- Computer Workshops-

Wat is: ‘Digitale Fotografie ’ in It Koartling?
De cursus digitale fotografie in het Koartling
is een vrij nieuwe cursus die in het cursusjaar
2005-2006 voor het eerst is aangeboden.
Onderleiding van de professionele kunstenares
en fotograaf Marijke van Ruiten is de tweede enthousiaste groep cursisten in februari van start
gegaan.
De cursus is er op gebaseerd om de eigen digitale
camera beter te leren kennen. De technische aspecten komen niet alleen aan bod maar er wordt
ook ruime aandacht geschonken aan het beter kijken en fotograferen. Daarom worden er niet alleen

tijdens de bijeenkomsten gefotografeerd, maar
zijn er in Buitenpost en omstreken actieve cursisten met de camera in de hand te bespeuren.
Natuurlijk is er ook aandacht voor het gebruik van
de computer en het bewerken van foto’s via een
beeldbewerkingprogramma. Het versturen van
foto’s via internet maar ook het maken van een
eigen (kerst,verjaardags)kaart. Aan het einde
van de cursus is dan ook niet alleen veel praktische kennis opgedaan maar liggen er ook mooie
resultaten op tafel
(foto: Henriee Hoekstra)

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 - de 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 april!
12 april Spelletjesmiddag voor groep 1 en 2
tijd: 13.30 - 15.50 uur, entree is € 0,50

19 april Spelletjesmiddag voor groep 3 en 4
tijd: 13.30 - 15.50 uur, entree is € 0,50

21 april Jongensavond

tijd: 19.30 - 21.00 uur, entree is € 0,50

28 april - Oranje-disco voor groep 5 t/m 8
tijd: 19.00-20.30 uur; entree € 0,50

Jullie komen toch ook?! Tot ziens in It Koartling!

Groeiende belangstelling voor pop en rock concerten in It Koartling
Het concert van Waste of Energy en Gate
Crashers vorige maand in It Koartling trok veel
publiek. Een duidelijke aanwijzing voor de groeiende belangstelling voor pop, rock en metal
concerten in Buitenpost en omgeving. Vrijdag 31
maart treden weer 2 bands op.
OtraVez
OtraVez is een band met 6 zeer jonge leden: David
Kingma (basguitar) , Rutger-Jan Westra (gitaar
+ zang), Peter Jousma (gitaar), Gerrit-Douwe
Beerda (zang), Wander Kars (keyboard) en JanBertus (drums). Het eerste optreden was vorig
jaar in de Lawei in Drachten. Kort daarna kwam
een succesvol optreden in It Koartling. Hierna
besloot de band het even rustig aan te doen,
totdat de leden kregen te horen dat ze op 31
maart weer op diezelfde plek mochten spelen.
De naam OtraVez staat voor het herkennen
van een belangrijk iets. De jonge honden zijn van

Op safary

!

plan om plankgas te geven en er alles voor te
doen om het publiek te vermaken met een potje
stevige rock. Ook gaan ze binnenkort een demo
opnemen en hopen hiermee een beetje succes te
boeken. De mannen hebben een breed repertoire
en verwachten een goed optreden in It Koartling.
(www.otravezband.tk)
Monstertux
Wars van trends en niet gehinderd door enige
vorm van bescheidenheid worden liedjes geboren.
Mooie over leven en vuige over dood. Monstertux
gaat over grootse tegenstellingen en klein verdriet, echte mensen en echte muziek. Niemand
kan je vertellen wat je van Monstertux moet vinden. Het is bitterzoet: je mening is de jouwe, en
daarmee juist. Want, hoe smaakt een appel? De
reacties van publiek en media zijn in ieder geval
veelbelovend, getuige feedback en airplay. Het
komende halfjaar zal in het teken staan van een

door Janne Oosterwoud

Potverjanhinnekont! Kaai fergetten. Werom kin net, it is in oere riden.
Oer in kertier komt de skoalle út. Ik parkear de auto en sykje in plakje
tusken de wachtsjende mannichte. Yn de stream fan beukers plôkje
ik ús eigen der sûnder muoite út. It leafste jonkje fan de wrâld krijt in
dikke tút en tegearre stappe wy yn ’e auto. ‘Wy kinne net nei hûs’, sis ik
, ‘beppe hat de kaai fergetten. Sille wy mar yn ’e auto ite?’
Wy diele myn bôle en hy boartet achter it stjoer. ‘Wy gean hiel fier
fuort’, seit er, ‘nei Afrika’. Wy ride wol hûndert en stappe út yn Afrika.
It is dêr prachtich. Wy keapje patat yn ’e snackbar, aaie kninen en
cavia’s yn ’e dierewinkel en sjogge in bernefideo yn ’e boekwinkel.
De woansdeitemiddei fljocht om. Yn ’e bibleteek jouwe wy ús del by
de printeboeken. Tigers, liuwen, oaljefanten en krokodillen, allegear
komme se foarby.
‘Wêr ha jim west?’ seit heit fernuvere as wy om fiif oere thús komme.
‘Op safary’, sis ik, en wy glunderje allebeide

nieuwe EP en het blijven doen van broeierige en
gemeende optredens.
www.monstertux.nl
Zin in twee zeer bijzondere optredens? Kom dan
op vrijdag 31 maart naar It Koartling, Schoolstraat 31. De zaal gaat open om 20.00 uur.
De entree is slechts € 3,- Meer informatie: It
Koartling, telefoon: 54 12 14

Waar is het beeld van Jaap Rusticus?
Jaap Rusticus (1913-1972) is een bekende kunstenaar in Buitenpost; hij
maakte een groot aantal schilderijen, tekeningen, grafieken en beeldhouwwerken. Op verschillende plaatsen in ons dorp zijn ze te vinden. Rusticus was
één van de kunstenaars uit de bekend geworden groep ‘Yn ‘e line’.
Achter Haersmahiem, aan het water, stond altijd een mooi beeld van hem. Het
was een jongen met een pet op en een vogel in de hand, ongeveer anderhalve
meter groot. Toen Haersmahiem verbouwd werd, al weer een aantal jaren geleden, zette men het beeld zolang in de schuur achter het gebouw. Daar stond
het veilig, dacht men...... Maar dat was niet zo. Het beeld is nooit weer op zijn
sokkel geplaatst. Het is verdwenen! Hoe kan dat?? Er is niemand die het weet,
ook de directeur van Haersmahiem heeft geen idee hoe dit gebeurd kan zijn.
Is er iemand in Buitenpost die het wèl weet? Kan iemand ervoor zorgen dat
het beeld weer op zijn lege sokkel komt?
In januari 2007 wil het Behouden Huis een tentoonstelling inrichten van deze
kunstenaar - het zou mooi zijn als het beeld dan terug was.
Jannie Jensma (foto: dhr. Rusticus)
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Opbrengst collecte Amnesty International

V & B Sport in nieuw jasje

De collecte van Amnesty International, die van 12 tot en met 18 februari in
Buitenpost werd gehouden heeft 1058,71 opgebracht. Een aantal van 27
vrijwilligers heeft gecollecteerd.
Het was de vierde keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International haar landelijke collecte hield. De collecte is voor haar van groot belang.
De organisatie is volstrekt onafhankelijk en is voor haar werk grotendeels
afhankelijk van giften van particulieren. Amnesty dankt iedereen van harte
voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt ze alle vrijwilligers die in weer en
wind hebben gecollecteerd.

Eigenlijk wist Grietje Kommerie (20) al langer
dat ze een zaak voor haar zelf wilde beginnen:
“Na 3 jaar bij Sikko Brouwer te hebben
gewerkt, gaf Sikko vorig jaar aan het bedrijf
te willen verkopen. Ik voelde me erg thuis in
het concept van V&B sport en zag de kans rijk
om het bedrijf samen met mijn moeder Jannie
Kommerie over te nemen”.

Verslag cursus Israël en de
Palestijnse autoriteit
In februari en maart j.l. heeft (namens de stichting
Het Behouden Huis) ondergetekende onder bovenstaande titel een cursus gegeven. Twee groepen, de
eerste bestaande uit 10 Buitenposters, de tweede uit 7 personen (uit alle
windstreken) namen er aan deel. Het bleek een gevoelig onderwerp; immers van ouds en huis uit gold na de massale vernietiging van ca 6 miljoen
Joden tijdens de 2e Wereldoorlog onze sympathie de jonge staat Israël, die
in de Christelijke traditie maar al te gemakkelijk met het gelijknamige Oudtestamentische land wordt verward. In het Oude Testament staat Israël voor
een gemeenschap van Joden, die de voorwaarden van het verbond met
de Enige (God) gewetensvol nakomen, tot meerdere glorie van Zijn Naam
en welzijn van de naaste. Het kan dus niet anders of de huidige staat Israël
is daarvan de voortzetting. Westerse landen, die hun Joden bijna vijandig
plachten te behandelen, ontkomen er – al was het maar uit schuldgevoel
– niet aan de staat Israël te steunen en religieus-nostalgisch te bezoeken.
De visie van de primitieve Palestijnen op de gang van zaken wordt daarbij
(begrijpelijk) over het hoofd gezien.
Toch is na de 6-daagse oorlog van juni 1967 (en voortdurende nasleep ervan), waartoe Israël in een situatie van (inderdaad bedreigde) veiligheid het
initiatief heeft genomen, een aarzelende omslag in de westerse publieke
opinie opgetreden. De vraag is gerezen: hoe kon het zo ver komen en wat is
er aan voorafgegaan? Tijdens de cursus is een zo objectief mogelijk beeld
van het belastende verleden geschetst. Het bleek steeds moeilijker één van
beide strijdende partijen de schuld van de huidige uitzichtloze toestand in de
schoenen te schuiven. Chaim Weismann, de voorzitter van de Zionistische
Organisatie en eerste president van het moderne Israël, had al eens gezegd
dat er van ‘gelijk of ongelijk’ geen sprake kon zijn. De Joden was na het herlevende antisemitisme van de 19e en 20e eeuw weinig anders overgebleven
dan in hun land van Bijbelse herkomst een tehuis te bouwen. De Arabische
Palestijnen, misbruikt door de omliggende Arabische staten, kunnen wij niet
kwalijk te nemen dat zij als oorspronkelijke (?) bewoners zich bedreigd en in
een hoek gedreven voelen. Hoe nu verder? Wie het weet, mag het zeggen.
Persoonlijk ben ik met de grote Israëlitische schrijver Amos Oz van mening
dat Israël moet terugkeren naar de grenzen van vóór 1967, en juist vanuit
een Oudtestamentische profetische visie van gerechtigheid, mee moet
werken aan de opbouw van de Palestijnse staat. Hoe moeilijk dat ook moge
zijn, maar heeft God in het Joodse verleden niet bewezen steeds met Zijn
volk mee te gaan?!
Theunis W. Jensma

“Doordat het pand waar V&B sport voorheen
gevestigd was verkocht werd, zijn we op zoek
gegaan naar een andere huisvesting. Dit was
snel gevonden, in het pand waar eerder Kids
2000 haar kindermode aan de man bracht. Ik
wilde beslist niet uit Buitenpost weg, omdat
de meeste klanten uit het dorp of de omgeving
komen. Het is voor mij en mijn moeder een mooie uitdaging om zelfstandig in deze branche
te werken. Mijn moeder en ik zijn een goed team. Zij heeft vele jaren ervaring in de branche
en is bedrijfsleidster geweest. Met mijn ervaring met de formule van V&B sport en de kennis
van de klanten is de basis gelegd. Natuurlijk kunnen we niet met z’n tweeën 6 dagen per week
aanwezig zijn en daarom hebben we de beschikking over nog een verkoopster. Dat is namelijk
een van onze speerpunten, wij willen niet een winkel zijn die alleen maar dozen verkoopt. Onze
klanten vinden het fijn om persoonlijk geholpen worden, zodat zij de zaak verlaten met een
artikel waar ze ingenomen mee zijn”.
“Hoewel de oppervlakte van de winkel kleiner is geworden, zijn we er toch in geslaagd de
variëteit in sportartikelen op hetzelfde niveau te houden. Het betekent nu wel dat je zomers
geen schaatsen in de winkel ziet liggen, al verkopen we ze natuurlijk nog wel. Ook door onze
inkopen nu op een betere manier te plannen kunnen we met minder voorraden toe. Een andere
nieuwe ontwikkeling die we ingevoerd hebben is een klantenkaart. Al onze klanten kunnen nu
sparen voor kortingen op de collectie”. (foto: redactie)

La-okido fietst door Buitenpost
Als redactie valt het ons regelmatig op dat ons
dorp meer bedrijven herbergt dan de meeste
mensen denken. Zo ook La-Okido, gevestigd aan
de Waling Dijkstrastraat nummer 1. Het is een
jong bedrijf gerund door Hennie Zwaagstrade Jong. Zij brengt allerlei soorten eenwielers,
lage instapfietsen en speelgoed aan de man in
Nederland en België.

Orgelconcert in de Hervormde Kerk

Met éénwieler...
De naam La-Okido is ontstaan uit okido, wat
betekent ‘oké, dat is goed’. Met La ervoor loopt
de naam lekker en is goed uit te spreken. Al
enkele jaren verkoopt Hennie voornamelijk
éénwielers vanuit huis. Deze vinden vooral aftrek
bij circussen, scholen en bedrijven in Nederland
en België. Ik importeer deze éénwielers per container tegelijk uit Taiwan. Hierdoor kan ik deze
goedkoper aanbieden dan de concurrenten. De éénwieler is in diverse varianten te krijgen.
Er zijn zelfs uitvoeringen tot een zithoogte van 2.12 meter: “Als je daar op wilt stappen heb je
eigenlijk een trap nodig”. Deze éénwielers worden voornamelijk verkocht aan jongeren.

Op uitnodiging van het Behouden Huis gaf Auke de Boer een fraai orgelconcert in de Hervormde Kerk (op 19 maart). Er was een groot publiek gekomen
om te luisteren naar het boeiende programma. Daar stonden oude werken
op, zoals bijvoorbeeld een dank uit 1599, een sonata van C.Ph.E. Bach
(vóór 1800), maar ook werk uit de moderne tijd, zelfs een ‘jazzy’ klinkende
toccata van John Rutter (1945). Heel vrolijk klonk aan het eind de Sortie uit
1850 – bijna als muziek van een draaiorgel. Auke de Boer wist alle registers
open te trekken, zodat de luisteraars konden horen welke mogelijkheden
het VanDam- orgel heeft. Met zijn fraaie aanslag stuurde de organist met
muzikaliteit ragfijne loopjes de ruimte in. Door de goede accoustiek waren
die bijna zichtbaar. De luistenaars konden genieten: prachtig orgelspel op
het mooie orgel – op de zondagmiddag in Buitenpost!

en een en lage instapfiets
Een andere vaste klantenkring begint te groeien bij de ouderen en mensen die niet echt
meer durven te fietsen. Voor hen hebben wij sinds kort fietsen met een zeer lage opstap
waarbij de zithoogte ook dichter bij de grond zit dan bij een normale fiets. Deze uit Duitsland
geïmporteerde fiets heeft een instaphoogte van slechts 18 cm. Een heel ander publiek dan ik
bij de eenwielers gewend ben, zegt Hennie. De jongeren hebben op internet al gekeken wat
ze willen en zijn snel klaar met de beslissing. De ouderen daarentegen maken er een dagje uit
van. We zitten dan ook regelmatig lekker gezellig aan een bakje koffie te babbelen. Dat is het
mooie als je een bedrijf aan huis hebt, je hebt meer tijd voor de klanten. Zo komen hier ook
regelmatig ’s avonds nog klanten om een fiets. Dat lukt bij de meeste andere bedrijven niet,
daarin zie ik een stuk meerwaarde die ik kan bieden. (foto: redactie)

De Kadetillac
Uit het

Het was dik winter op die
16 januari. Het vroor die
dag 8 graden wat gepaard
ging met veel sneeuwval
en een harde oosten wind.
De radio waarschuwde om
vooral de deur niet uit te
gaan wegens uiterst gladde
wegen en slecht zicht. Juist
uitgerekend op deze dag moest mijn vader met de auto
op pad om voor mijn negende verjaarsdag een lief klein
konijntje te kopen bij iemand in Twijzelerheide. Amper
3 kilometer van huis sloeg het noodlot toe (of niet!).
Zijn toen zo mooie oranje Opel Kadett raakte in de slip
en botste tegen een (toen nog) volstrekt onbekende
auto. Mijn vader was nog niet helemaal ontgoocheld
toen hij de voorkant van zijn Opel zag: “Dat falt nog
mei. Allinne de efterkant is ien pún, de foarkant mankeert neat. Wat een gelok, foar itselfde lei d’r hielen-

dal ien stront”, dacht de ras optimist. De bestuurder van
de onbekende auto bleek niemand minder dan Auke
Rauwerda, de rijke veehandelaar uit Twijzelerheide, te
zijn, die nuchter opmerkte: “Jo binne ek nog mar let op
paed”. Na wat heen en weer gepraat werd de uiteindelijke schade opgenomen. Zijn auto bleek een prachtige Amerikaanse wagen te zijn: een Cadillac. Hoe nu
verder was de vraag en de situatie kreeg een vreemde
wending toen Rauwerda tegen mijn vader zei: “Als je
d’r wat in ziet dan neem je m’n Cadillac maar mee naar
huis misschien kun je d’r nog wat mee”, en lopend liep
hij de sneeuwjacht in. Eenmaal thuis ging mijn vader
in zijn garage aan de slag om de Kadett weer aan de
praat te krijgen. Dit lukte wonderwel, maar ja, die achterkant lag nog wel aan flarden. Toen kreeg mijn vader
een bijzonder idee. Hij zou proberen de achterkant van
de Cadillac aan de voorkant van de Kadett te lassen. Na
veertien dagen werk was zijn creatie klaar. De voorkant
was Opel en de achterkant was Caddilac. Maar, als hij
door de politie zou worden aangehouden, wat voor auto
had hij dan eigenlijk? Zo werd besloten de auto van een

nieuwe merknaam te voorzien namelijk een ‘Kadetillac’. Jaren hebben wij met veel plezier in de Kadetillac
rond gereden, voor vele verbaasde gezichten gezorgd
en reactie’s gekregen. En dat allemaal om dat lieve
kleine konijntje voor mijn verjaardag! Het werd in ieder
geval eentje van “het nooit meer vergeten” gehalte. En
ook had het ongeluk zo zijn goede kanten, de Kadetillac
paste niet in de bestaande garage waardoor er een stuk
bijgebouwd werd. Wat echter heel bijzonder was dat
mijn vader landelijke bekendheid verwierf. Hij werd uitgenodigd in diverse televisieshows zo bijzonder vonden
ze zijn creatieh. Zo verscheen hij in de toen zo populaire Ted-de-Braak show te zijn en heel Nederland wist
ineens wie nou eigenlijk Sjouke Wouwelaar was. Later
toen de hype een beetje over was gewaaid, heeft mijn
vader de Kadetillac verkocht aan iemand uit Stroobos
en was de speciale auto zo af en toe nog in Buitenpost
te bewonderen. Als iemand weet of de auto nog bestaat, al dan niet rijdend, dan graag reakties naar:
Douwe Wouwelaar, De Ring 240
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 23 -

door Dirk R. Wildeboer

De Kollumer Courant meldt ons:
Ketel barstte
28 december 1901 - Buitenpost - “Toen
de
stoomboot
‘Achtkarspelen’
van
Surhuisterveen de vorige week naar Groningen stoomde, barstte bij Blauwverlaat de ketel. Hij werd daar
zoo goed mogelijk hersteld, doch was spoedig weder onbruikbaar.
Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Maar goed, dat het
ongeluk niet op de Bergumermeer voorviel, dan had men er leelijk
voorgezeten”.
“Eenige motorrijwielen per dag...”
12 september 1903 - Buitenpost - Het aantal motorrijwielen neemt
snel toe. Ze zijn thans al druk bezig zich eene plaats op het platteland te veroveren, zodat men ze reeds op bijkans alle wegen ontmoet. Het drukst zullen de tuf-tuf’s vooreerst echter nog wel blijven
rijden op den straatweg Leeuwarden-Groningen. Als het weer goed
is, passeeren het dorp Buitenpost elken dag eenige motorrijwielen.
Een enkele maal kan men ze in clubjes zien!”
Paard schrikte
23 juli 1902 - Murmerwoude - “Hoe gevaarlijk het is met paard en
wagen op den weg te vertoeven, terwijl in de nabijheid een automobiel de weg langs snort, bleek Zondag weder. De heer U. van der
W. te Murmerwoude was met paard en wagen uitgereden toen er
in de nabijheid van de Geref. kerk een automobiel aankwam. Het
paard schrikte en het stokraam ging stuk, terwijl ook het gerede
beschadigd werd. Met behulp van enige lieden werd het beschadigde hersteld en kon de heer U. van der W. zijn weg vervolgen. ‘t Zou
te wenschen zijn dat het rijden met automobielen in de dorpen
verboden werd”.
“Eenige oploop”
14 september 1907 - Noordbergum - “J.l. maandag reed langs de
Groninger Straatweg een automobilist bestuurd door Franschen.
Bij de Klaas Piersreed geraakte hij door een groot lek in den band
tot staan. Dit veroorzaakte nogal eenige oploop, hoofdzakelijk door
schoolkinderen. Eén der dames nam, onderwijl een nieuwe band
omgezet, een kiekje van de toegestroomde kinderen. Ook ontvingen
de kinderen een gave in geld. Toen de auto weer reisvaardig was,
vertrok hij onder luid hoera der jeugd.
“Door water en modder”
22 januari 1916 - Surhuizum - “In de Surhuizumermieden was
een oude man overleden. Geneeskundige hulp had men hem niet
kunnen bezorgen, want de dokter kon er wegens den hogen waterstand en de slechte wegen niet komen. Men moest hem echter
begraven. De tijd werd bepaald. Toen ‘t uur van vertrekken was,
zag men tevergeefs uit naar den dokter, die lijkschouw zou verrichten. Zeker was hij verhinderd of zag hij geen kans bij het sterfhuis
te komen. Maar men moest weg. Lijk en lijkstoet in een praam,
over water en moeras, zoo kwam men aan de Oude Vaart. ‘t Lijk
op een boerewagen, verder te voet en achter door den modder naar
‘t kerkhof te Surhuizum. Toen om den dokter. Toen men ‘t bewijs
van hem had, moest er nog een consent van begraven van Buitenpost komen. Wachten steeds wachten. De doodgraver ontsloot de
kerk en legde kachel aan. ‘t Liep tegen den avond en moest naar
huis, want ‘t ging door water en modder. ‘t Lijk bleef onbegraven
achter”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1953, die woonden in Buitenpost
2 februari: de Moor, Sipke, 84 jaar, ongehuwd
18 februari: Nienhuis, Egbert, 87 jaar, wedn. van Schuringa,
Hendrikje
20 februari: Lantink, Frederika, 82 jaar, wed. van: Brouwers, Pieter
7 maart: Praamstra, Sibbeltje, 78 jaar, e.v. Van der Berg, Alle
17 maart: Sevinga, Jan, 63 jaar, e.v. van Esch, Johanna
26 maart: Visscher, Nieske, 64 jaar, e.v. Veenstra, Reinder
29 maart: Vopenka, Alois, 59 jaar, kleermaker, e.v. van der Galie,
Tjitske

door Hans Hamers
Vandaag de dag nog geen meldingen van de vogelgriep in Nederland. De grote vogeltrek zal nog
hooguit drie weken duren. Alles wat in onze regio
moet broeden is dan gearriveerd en zal maanden
blijven. Het is niet onwaarschijnlijk dat ‘we’ deze
ernstige dreiging buiten de deur kunnen houden.
Deze wel.
Andere dreigingen halen maar mondjesmaat het
nieuws. Misschien dat het ligt aan de relatief lage
temperaturen voor de tijd van het jaar - het is
per slot van rekening toch al lente. Maar, het is
onmiskenbaar een gegeven dat onze aarde opwarmt en dat we te maken gaan krijgen met de
stijging van de zeespiegel. Fryslân zal de voeten
niet droog kunnen houden, terpdorpen daargelaten. Veel van het provinciaal grondgebied zal met
emmers tegelijk gehoosd moeten worden; jaren
lang, totdat de dijken en andere waterkeringen
aangepast zullen zijn aan de nieuwste status van
het NAP.
Buitenpost zal, zo blijkt uit navraag, voor ruim
75% onder water komen te staan. Nee, geen
metershoge golven zullen klotsend de oude kerktoren teisteren. Wel zullen in het begin de fundamenten van alle huizen permanent onder water
staan. In zo’n beetje alle kelders zullen de wekpotten en blikjes doperwten rond gaan drijven en
maar weinig tuinen zullen geen vijver hebben. De
‘Oude Haven’ zal spontaan terugkeren. Kwetsbare gebouwen, zoals het oude gemeentehuis,
zullen op den duur met gemak kunnen instorten
zoals dat ook het geval zal zijn bij andere slecht
onderhouden panden. In hete droge zomers, die
talrijk zullen zijn, zullen onze landerijen veranderen in permanent drassige moerassen. Nieuwe

Bijzondere kunst aanwezig in ‘Nijenstein’
Binnenkort moet de gemeente de sleutel inleveren bij
de nieuwe eigenaar van Nijenstein: de heren PostumaLinthorst en Laurens die het zullen verbouwen, zodat
het opnieuw uitgebaat kan worden. Er is een jong
echtpaar aangetrokken, dat voorlopig een studio zal
betrekken bovenin het pand; het zal proberen allerlei
activiteiten in het gebouw aan te trekken.
Het is verbazingwekkend dat er bij de dorpsgenoten
zo weinig belangstelling bestaat voor de geschiedenis
en het huidige wel en wee van dit fraaie pand. En dat,
terwijl er zulke mooie verhalen te vertellen zijn over
bijvoorbeeld de kunstwerken die er hangen. Binnenste
Buitenpost stak haar licht op bij de heer Arjen Wassenaar, adjunct-directeur gemeentewerken in de tijd toen
de muziekschool in Nijenstein gevestigd werd en ver
daarvoor, toen de heer Van Ek hier burgemeester was.
Arjen Wassenaar: “Toen Nijenstein omgebouwd moest
worden tot muziekschool, zei ik: dat kàn niet. Het is niet
zò te verbouwen dat er geen geluidsoverlast ontstaat
tijdens de muzieklessen. Ik belde een deskundige van
TNO om akoestische adviezen in te winnen. Het advies luidde: ik kan maar één ding zeggen: het is 100%
ongeschikt als gebouw voor een muziekschool. Met
deze boodschap ging ik naar Jitze Nicolai, directeur
van de muziekschool. ‘Je moet me helpen’, zei deze,
‘als we dit gebouw niet krijgen, komt er voorlopig helemaal geen muziekschool en blijven we voortaan in ons
(woon)pand aan de Simke Kloostermanstraat.’
Wassenaar: Toen het pand klaar was, en ik naar binnen stapte, dacht ik: het is te kil, er moet een kunstwerk
komen. En ik zei: Klaas Koopman uit Garyp is de schilder die hier iets moois kan maken- hij schildert in een
primitieve stijl en die past hier precies.’

Klaas Koopmans (1920-2005) werd bekend met
zijn eigenzinnige schilderijen van het Friese
landschap en de emotionele tekeningen die
hij maakte van medepatiënten in
psychiatrische ziekenhuizen.

Opname, gemaakt in februari 1965, van een pand aan
de Oude Dijk 12a te Buitenpost. Nadien afgebroken.
Laatste eigenaar/bewoner: A. de Bruin.

flora en fauna zullen zich settelen. Een grote trek
naar hogere gebieden zal deel uit gaan maken
van een nieuwe historische ‘Volksverhuizing’. De
bevolking van Buitenpost zal dramatisch uitdunnen. Misschien ontstaan er kansen voor watersportbedrijven en andere handige ondernemers.
Is dit scenario zeker of een ‘ver van ons bed’ gedachtegang? Deskundigen vrezen van niet, doemdenkers ook niet. Naïevelingen laten het hun tijd
wel duren. En inderdaad het is waarschijnlijker
dat onze kindskinderen eerder getuigen kunnen
zijn dan wij zelf. Niettemin zijn de voortekenen
ondubbelzinnig. Salomon Kroonenberg geeft in
NRC Handelsblad van vrijdag 24 maart 2006 een
overzicht van de zorgelijke feiten (makkelijk terug te vinden op: www.nrc.nl). Bovendien zijn er
in toenemende mate wetenschappelijke rapporten te vinden die wijzen op het naderende onheil,
een dreiging met veel grotere consequenties dan
de vogelgriep. Ophokken van een paar kippen is
verreweg eenvoudiger dan maatregelen bedenken die onze warme voetjes droog zullen houden.
Het is ook nog eens veel kostbaarder.
Maar wat kunnen we doen? Zandzakken sparen,
of lid worden van de Nederlands Hervormde Kerk
(PKN) om in geval van nood rechtmatig te kunnen schuilen in het hoog gelegen kerkgebouw?
Is zulks zinvol genoeg? Nú beginnen met nadenken is wellicht het meest verstandig, zeker voor
ons Gemeentebestuur. Gelet op het feit dat het
effectueren van even zovele maatregelen voor
Buitenpost jaren en jaren tijd vergen, is het
waarschijnlijker dat goede ideeën voor het bereiken van het jaar 2100 vandaag de dag maar vast
moeten starten. Tot de volgende keer.

Jitze Nicolai: “Er was nog een bedrag over van de verbouwing en daar konden we mooi een kunstwerk van
kopen”. Klaas Koopman kwam: “Ik heb het al gezien”,
zei hij en hij had snel een krabbeltje klaar. Ik dacht: dit
kan, dit is mooi. En het werd een prachtig, expressief
schilderij, in de gang. Toen Jitze Nicolai kwam kijken,
zei ik: “Weet je wel dat hier nòg een mooi kunstwerk
is?” Jitze wou het graag zien natuurlijk. Dus gingen
we naar de voormalige B&W-kamer, want daar zat
het achter het behang. ‘Kunnen we het niet even zien?’
vroeg Jitze. We trokken het behang los en daar kwam
het tevoorschijn: in een nis, een prachtig schilderij van

Jan Murk de Vries. “Och heden, wat mooi!’ riep Jitze.
En ik vertelde het verhaal dat samen met de schildering achter het behang geplakt zat.
Toen ik hier adjunct-directeur was, hadden we burgemeester Van Ek. Hij was een autoriteit. Hij sprak in
korte zinnen. “Er moet een muurschildering komen”,
zei hij. Ik adviseerde dat aan Jan Murk de Vries op
te dragen. En dat gebeurde. Die Jan Murk de Vries
was een aparte man, klein, behendig en snel in zijn
bewegingen, als een muisje bewoog hij zich door het
gebouw. Hij wilde absoluut niet gestoord worden bij zijn
werk. Dan zou hij uit zijn concentratie raken. Het werk
zou zo’n 2.10m hoog en 1.80m breed worden. Hij was
al een tijd bezig en ik dacht: ik moet eens gaan kijken.
Ik ging naar de B&W-kamer, opende de deur en daar
was de kunstenaar aan het werk. “Wat doe je hier!”,
riep hij, “ik wilde niet gestoord worden. Nu haal je me
uit de concentratie. Ik houd er mee op”. Hij trok zijn jas
aan en ging er vandoor, naar de trein. Ik stond perplex.
Een week lang bleef hij weg. Toen kwam hij terug en
ging weer aan het werk. Het duurde lang. Op een dag
dacht ik: “Ik moet toch eens gaan kijken”. Heel voorzichtig ging ik de trap op, klopte zachtjes aan, wachtte.
Het was klaar. De burgemeester kon komen kijken. Na
afloop kwam hij meteen naar me toe. “Dat waardeloze
ding in mijn kamer moet er onmiddellijk uit!”, riep hij,
“Ik wil het niet meer zien. Zeg zelf: waardeloos!”. Daar
stond ik. “Dan moet het hier helemaal opnieuw behangen worden”, bracht ik naar voren. ”Dat moet dan
maar!” En zo gebeurde het. Het kunstwerk werd weggetimmerd in de nis. De kamer werd opnieuw behangen met het duurste handbedrukt behang op linnen.
Wassenaar: “En nu zal alles verbouwd worden dus. Ik
heb nog gedacht: moet ik B&W niet waarschuwen en
zeggen dat er twee mooie oude wandschilderingen in
het gebouw zijn…?” Jitze Nicolai: “Ik bewaar de mooiste herinneringen aan de oude muziekschool, midden
in het dorp, praktisch voor iedereen, het was er een
geweldige tijd”.’
(tekst: Janny Jensma-Dijkema, foto: redactie)

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.

