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Zonder vrijwilligers
vaart niemand wel
Hoewel vrijwilligers tegenwoordig
vaak gebukt gaan onder een ‘kritische
noot’ is hij of zij wel de kurk waar veel
van het verenigingsleven in Buitenpost
op drijft. Dit kunnen bestuursfuncties
zijn, lid van een bepaalde commissie
of noem maar op. Het wordt in het
algemeen steeds moeilijker gemotiveerde mensen te vinden die de kar
willen trekken. Gelukkig zijn er nog
vrijwilligers die ondanks het drukke
privé-leven en steeds toenemende regelgeving zich voor de gemeenschap
willen inzetten. Zij zullen zich zelf dan
ook vrij zeker niet in onderstaande
spreuk herkennen.

Velen hebben mond genoeg,
om iemands werk te kraken.
Maar zelden hand genoeg,
om beter werk te maken.

Vrijwilligerswerk is onmisbaar in de
huidige maatschappij. Belangrijk is
dat het verenigingsleven ook medewerking van leden en ondersteuning
krijgt van de ouders. Dit kan zijn voor
kantine- en schoonmaakdiensten,
vervoer jeugdleden voor uitwedstrijden en wat al niet meer zij. Voor
goede doelen moet er ook geregeld
gecollecteerd worden en moet er een
beroep gedaan worden op vrijwilligers. Collecteren neemt meestal maar
enkele uurtjes in beslag en vaak kunt
u zelf de buurt of straat aangeven.
Navraag bij de feestweekcommissie
leverde als reactie op dat het vinden
van collectanten voor het organiseren
van activiteiten voor de komende
feestweek geen enkel probleem opleverde. Hieruit blijkt wel dat we eigenlijk wel iets voor elkaar willen betekenen. Over de inzet van velen, die
bestuursfuncties en vrijwilligerswerk
wat niet is genoemd verrichten, dan
ook maar niet te spreken. Dus zonder
vrijwilligers vaart niemand wel.

Liefdewerk in italiaanse stijl

Dit is de vierde ‘italiaanse’ boot, de ‘Nynke Marit’, die Sjoerd Bulthuis uit de
Irenestraat met z’n eigen handen heeft gebouwd. Het waarom en hoe van
deze bijzondere hobby kunt u op pagina 19 lezen.

Koninginnedag 2006 - wie doet en helpt er mee?
Opnieuw is de Kerkstraat dit jaar het middelpunt van de Koninginnedagfestiviteiten
in ons dorp. Het Nijensteinplein, het Christinaplein en de Kerkstraat zullen van 10 uur
‘s ochtends tot vijf uur ‘s middags voortdurend vertier bieden op zaterdag 29 april.

straatvoetbaltoernooi. Het staat open voor alle
leeftijden en biedt menigeen de kans om de
prijzenkast met nog wat ere-metaal aan te vullen. Deelname is gratis en opgave van teams
van 2 personen kan tot donderdagavond 19.00
uur in ‘It Twaspan’.

De echte ‘oranje-liefhebber’ kan op vrijdagavond 28 april al een voorschot nemen tijdens
de traditionele Koninginnenacht vanaf 22.00
uur in ‘It Twaspan’. Voor wie deze nacht fris is
doorgekomen en/of goed wil beginnen staat er
zaterdagochtend vanaf 10.00 uur oranje-bitter
te wachten in dezelfde horeca-gelegenheid.

Buikglijden Kerkstraat
Vanaf twee uur is er tegenover ‘It Twaspan’ het
vermakelijke buikglijden te vinden. Ook voor
mensen die minder sportief zijn aangelegd is
dit de plek om een onvergetelijke indruk op het
publiek te maken. Een fraaie uitdossing en veel
groene zeep kan de eeuwige roem nog verder
vergroten. Deelname is gratis en de opgave
kan tot kort voor de aanvang in ‘It Twaspan’.

Vrijmarkt op Nijensteinplein
Daarna zal een tal van, onderhand bekende
maar onverminderd leuke, activiteiten plaatsvinden. Op het Nijensteinplein is er vanaf 10.00
uur de Buitenposter variant van de vrijmarkt,
waar groot en klein zijn handelswaar aan
kan bieden. Gewoonlijk wordt dit onderdeel
door honderden mensen bezocht. Een mooi
moment voor velen om wat ‘zolder-zaken’ in
klinkende munt om te zetten. Deelname kan
overigens zonder opgave.
De Haan-Westerhoff straatvoetbaltoernooi
Op het Christinaplein en in de Kerkstraat start,
ook om 10.00 uur, het De Haan-Westerhoff

Een beeld van Koninginnedag 2005. Toen
bestond het waterspektakel uit een zwembadkussengevecht. (foto: eigen foto)
Springkussen en terras
De hele dag is er in de Kerkstraat voor de jeugd
een springkussen te vinden, waar gratis gebruik van gemaakt kan worden om de overtollige energie op kwijt te raken. Het terras midden
in de Kerkstraat biedt de bezoekers de gezellige gelegenheid om mensen te ontmoeten en

volop van de Koninginnedag-sfeer te genieten.
Hulp gezocht
Ondanks gewijzigde persoonlijke omstandigheden blijft uitbater Mient zich volledig inzetten
voor de activiteiten die in het verleden door ‘It
Twaspan’ werden georganiseerd. Zo zal ook
in de feestweek van eind juli/begin augustus
de vaste activiteiten weer voor zijn rekening
genomen worden, net als op deze koninginnedag gebeurt. “Ik vind een koninginnedagfeest
iets wat echt bij een dorp hoort, en dat is voor
mij reden genoeg om er gewoon mee door te
gaan”, vertelt Mient. “Scouting ‘de Brimzen’
heeft toegezegd het straatvoetbaltoernooi te
regelen, maar”, voegt Mient er aan toe: “Het
betekent voor mij persoonlijk wel dat ik voor de
organisatie nog meer een beroep op anderen
moet gaan doen. De grote variëteit aan activiteiten maakt het onmisbaar dat mensen zich
aanbieden om te assisteren bij de uitvoering
tijdens de hele dag. Ik doe daarom hier een
oproep aan alle mensen die hart voor het dorp
en het koninginnedagfeest hebben om zich in
‘It Twaspan’ op te geven om, al is het maar voor
een deel van de dag, hierbij van dienst te zijn”.
Gelukkig staat Mient, voor wat betreft het stevige kostenplaatje van zo’n dag, er niet alleen
voor. De plaatselijke Rabo-bank, kunstoffabrikant Enitor, administratiekantoor ATB & SBW
en verfspeciaalzaak Nirwi’s hebben al een bijdrage toegezegd. Ook is er een beroep gedaan
op het Leefbaarheidsfonds bij Plaatselijk Belang en doet middenstandsvereniging BUVO
een stevige duit in het zakje. Toch is verdere
steun van andere plaatselijke middenstanders
en bedrijven, nog van harte welkom. Mient besluit daarom ermee te zeggen: “Ik hoop dat wij
als dorp met elkaar, er weer een fijne koninginnedag van kunnen en zullen maken!”

Deze maand in ‘Buitenposters’: Tineke Haagen
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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

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
Focus 1.4 16V Centennial 4drs 75pk
Focus 1.6 16V Futura 5drs 100pk
Focus 1.6 16V Trend 3D 100pk
Focus 1.6 16V Trend 3drs 100pk
Focus 1.6 16V Trend Wagon 100pk
Focus 1.8 16V Collection 5drs 115pk
Focus 1.8 16V Collection Wagon 115pk
Focus 1.8 TDCi Collection Wagon 115pk
Focus 2.0 16V Trend Wagon 130pk
Fusion 1.6 16V Ghia 5drs 100pk
Mondeo 1.8 16V SCI Sport Wagon 130pk
Mondeo 1.8 16V Trend 5drs 125pk
Mondeo 1.8 16V Ambiente Wagon 125 pk
Mondeo 2.0 16V First Edition 4drs 145pk
Transit 280S TDDI 100pk

bj.

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

km.stand

prijs Euro

99000
12000
11455
50000
11881
30077
50818
113000
75000
79950
165988
69351
21000
28995
47000
16180
95000
71535

4450,00
12950,00
11450,00
11450,00
18950,00
17950,00
13950,00
9450,00
10950,00
10950,00
9950,00
10950,00
14950,00
23950,00
17950,00
21950,00
12950,00
13625,00

Mazda 626 2.0 DITD GLX Wagon 100 pk
Mazda 626 2.0 GLX 5drs
Mazda Demio 1.3 GLX

‘99
‘98
‘00

159032
98508

5950,00
6450,00
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Al Gelezen

Op zaterdag 25 maart hield botanische
tuin ‘de Kruidhof’ als opening van haar
seizoen een vrijwilligersdag. Een dertigtal
vrijwilligers maakten van deze gezellige
gelegenheid gebruik om alvast de handen
uit de mouwen te steken. De ingang werd
opnieuw geschilderd en op de tuin werden
verschillende voorjaarsklussen gedaan.
 Waarschijnlijk zal er geen aparte
fietsstrook komen op de brug van Blauforlaet, na de aanpassing van de Brêgeloane. Plaatselijke Belangen van Buitenpost,
Gerkesklooster en Augustinusga hadden
gepleit voor deze optie gepleit in verband
met de verkeersveiligheid. Technisch valt
het echter niet te realiseren, er zal naar
een alternatief gezocht worden.
 Het in aanbouw zijnde gebouw waar het
IJstijdenmuseum op ‘de Kruidhof’ haar onderkomen zal vinden, nadert haar voltooiing. Ondanks financiële problemen wordt
er stevig doorgewerkt aan de inrichting
van dit initiatief van een aantal plaatselijke
amateur-archeologen.
 Tot 22 juni is de expositie ‘School van
toen’ in de zaal van verzorgingshuis
Haersmahiem te bezichtigen. In samenwerking met Art Connection valt er een
verzameling leesplankjes, wandplaten en
ander schoolmateriaal van lang terug, te
bekijken.
 Donderdag 13 april vond opnieuw de
traditionele kranslegging plaats bij de brug
van Blauforlaet. Dit ter herdenking van de
verzetshandelingen die er in de laatste
dagen van de Tweede Wereldoorlog
plaatsvonden.
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Herdenking op 4 mei bij monument

Van de bestuurstafel

Dit jaar is het 61 jaar geleden dat ons land werd bevrijd, en dit wordt op
5 mei gevierd. Herdenken doen we elk jaar en we denken dan aan de
gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan gevallenen uit
andere oorlogen en gevallenen die bij vredesacties zijn omgekomen.
Het thema is dit jaar: “Een samenleving zonder verscheidenheid is een
samenleving zonder vrijheid”. Informatie hierover is te vinden op de site
van het landelijk comité, www.4en5mei.nl. Een bezoek waard!

Verslag van de bestuursvergadering
Plaatselijk Belang van 19 april

Voor belangstellenden wordt om 19.00 uur een bijeenkomst gehouden in
de Fonteinkerk aan de Bernhardlaan, waar predikanten en sprekers van
de verschillende kerkgenootschappen uit Buitenpost aan meewerken en
liederen gezongen worden. Daarna volgt een ‘stille tocht’, die om 19.30
uur begint op de parkeerplaats van de Fonteinkerk en eindigt bij het monument aan de Haersma de Withstraat, naast de Nederlands Hervormde
kerk. Daar is de herdenking traditiegetrouw om 19.45 uur, waarna twee
minuten stilte om 20.00 uur volgt. Iedereen van harte welkom. Het 4 mei
comité van Buitenpost hoopt ook dit jaar op veel belangstelling

‘Proef Het Voorjaar In De Kruidhof’

Lunch-concert De Kruidhof op 7 mei

Voor de verandering vergaderde het bestuur weer eens in de volledige bezetting. De voorzitter heette allen hartelijk welkom, in het
bijzonder het nieuwe bestuurslid Leonie Kramer, die de functie van
secretaresse zal vervullen. Het overlijden van Sytze Harders heeft
het bestuur, ondanks dat we wisten dat het niet goed kwam, toch
geschokt. Terwijl voorzitter tijdens de ledenvergadering nog vertelde
dat zijn toestand stabiel was, ging het de laatste dagen bijzonder
snel achteruit. Zie ook de nagedachtenis elders in deze krant.
Maar het leven gaat verder, zo ook de vergadering. De ingekomen
en uitgaande post werd besproken. Het IJstijdenmuseum heeft een
geldbedrag aangevraagd uit het Leefbaarheidfonds. Het bestuur was
unaniem van mening dat we de oprichters van dit museum moeten
steunen bij de inrichting, na al hun tegenvallers. Besloten werd om
vier wandvitrines te sponsoren. Ook It Twaspan, dat opnieuw zorgt
voor leuke activiteiten ter viering van Koninginnedag, zal een bijdrage uit het Leefbaarheidfonds ontvangen.

Op 7 mei kunt u genieten van een speciaal concert in de Kruidhof. Op
uitnodiging van Stichting het Behouden Huis komt het Van Baerle Trio er
spelen. Dit is een jong trio, bestaande uit zeer veelbelovende musici: Marte
Straatsma, viool, Wijnand Hulst, cello en Abigail Richards, piano. Deze
mensen studeren in binnen- en buitenland bij vooraanstaande leermeesters en hebben al een reeks van concerten op hun c.v. staan. Zij zullen
muziek spelen van Haydn, Händel, Mozart en Ravel.

Er lijkt nu eindelijk schot te komen in de realisatie van de bewegwijzering en beplattegronding van ons dorp. In overleg met de BUVO
zal op korte termijn een plattegrond op de toegangsweg Jeltingalaan
en Kuipersweg worden geplaatst - de huidige aan de Kuipersweg
zal worden bijgewerkt. In het volgende nummer van de Binnenste
Buiten zal een bewegwijzeringsplan worden gepresenteerd. Mogelijk
dat u daar ook nog iets over op te merken heeft.

Het aantrekkelijke van dit concert is de combinatie ervan met een lunch.
Van half twaalf tot half één speelt het trio, daarna kan een ieder in alle rust
genieten van een lunch, bestaande uit koffie, thee, een broodje, soep, salade en een glas melk of fris. Alles aan dit concert is jong een veelbelovend
– niet in de laatste plaats de tuin zelf: in mei staan de knoppen op springen!
Na de lunch kunt u net zo lang door al dit moois wandelen als u maar wilt.
Ècht voorjaar dus en heel veel moois voor slechts € 11.50. U kunt kaarten
bestellen op tel. 0511-542012 of ze in de Kruidhof kopen.

Omdat alle punten van deze vergadering nogal veel tijd vragen worden de speerpunten, die zijn ingeleverd tijdens de ledenvergadering,
in de volgende vergadering behandeld. Deze is gepland op woensdag
7 juni a.s.
namens het bestuur, Jelly Nijboer

Uit de bestuursvergadering BuVo
Een aantal zaken die zijn besproken:
1. Promotie
Voor de promotie van de activiteiten van de
BUVO wordt gewerkt aan het maken van een
website en het structureel verschijnen van de
nieuwsbrief (per kwartaal). Daarnaast zal er een
internetadres bekend worden gemaakt voor het melden van nieuws.
2. Leden
Het ledental en het enthousiasmeren van de leden is een aandachtspunt
van het bestuur. Mogelijk kan dit via het gebruik van internet en de website
een positieve impuls krijgen.
3. De Buvo zal aanwezig zijn bij het afscheid van wethouder Van der
Ploeg.
4. Ten aanzien van de infoborden, bewegwijzering in Buitenpost is overleg
gevoerd met de gemeente en Plaatselijk Belang. Wij gaan ervan uit dat dit
binnen afzienbare tijd afgehandeld kan worden en dat ook voor bezoekers
van Buitenpost er een duidelijke informatievoorziening wordt gerealiseerd.
het bestuur

Feestweek Buitenpost gaat online!
Sinds januari is de feestweekcommissie weer hard aan het werk om ook
dit jaar een flitsende en bruisende feestweek voor u te organiseren. Op
allerlei manieren probeert de commissie u alvast warm te laten draaien
voor de activiteiten die georganiseerd zullen worden. Zo vind u bijna elke
maand een nieuwsberichtje in ‘de Binnenste Buiten’ en is één van de vele
collectanten vast bij u aan de deur geweest voor een bijdrage. Om de
feestweek met al haar activiteiten en bijzonderheden nog dichter bij u thuis
te brengen gaat zij on-line!
De website, feestweekbuitenpost.nl is ontwikkeld door Creative Work. Dit
jaar ontwikkelen zij alle grafische vormgeving ter promotie van de feestweek. Het bedrijf heeft een website gemaakt die de sfeer en uitstraling van
een altijd bruisende en gezellige feestweek laat zien. Via de informatieve
site wordt u betrokken bij alle ontwikkelingen en activiteiten die er georganiseerd worden. Zo weet u ten alle tijde, waar en wanneer er door de
feestweekcommissie activiteiten georganiseerd zijn en kunt u deze alvast
noteren in uw agenda. Ook hebt u de mogelijkheid om onder het item
ideeënbus, suggesties en ideeën te lanceren. De feestweekcommissie
hecht er grote waarde aan alle Buitenposters de mogelijkheid te geven om
betrokken te raken bij de organisatie van de feestweek.
Via www.feestweekbuitenpost.nl is dit nu gerealiseerd.

Kort verslag van de jaarvergadering
Het bestuur van PBB had opnieuw een bijzondere lokatie in ons dorp
gezocht om haar jaarvergadering te houden. Ditmaal waren we te
gast in de aula van het AOC aan de Prof. Wassenbergstraat. Een dertigtal aanwezigen namen als eerste de vaste onderdelen van de agenda door. Wij namen afscheid van Sytze Harders als adjunct-bestuurslid en konden Leonie Kramer in ons bestuursmidden verwelkomen als
nieuwe secretaresse. Financieel bleek alles in orde te zijn, meldde ons
de kascommissie en in haar uitleg vertelde penningmeester Jelly Nijboer dat de vereniging financieel nog steeds goed uit de voeten kan.
De bespreking van de notulen van de vorige vergadering leverde een
kleine aanpassing op, maar werden verder goedgekeurd. Een aantal
actiepunten die in de notulen werden doorgenomen, de meeste zijn
in de loop van het afgelopen jaar bij de betrokken partijen aangekaart en enkele hebben al resultaat opgeleverd. Tijdens de rondvraag
kwam het papier-ophaal vraagstuk aan de orde. Wethouder Willem
van der Wal was ter plekke om hierop direct antwoord te geven. Per
saldo zal er voor de verenigingen financieel niet veel veranderen, de
introductie van een nieuwe grijze container moet de hoeveelheid papier in het ‘algemeen’ afval behoorlijk terugbrengen.
Na een pauze gaf AOC-docent Jan Roosdorp ons een kleine maar
onderhoudende rondreis in de geschiedenis van het AOC. De presentatie werd met luid applaus beloond. Als sluitstuk maakten de meeste
aanwezigen gebruik van de mogelijkheid om in het hele AOC-complex
rond te kijken. Opmerkelijk is het grote aantal uitbreidingen dat er de
laatste jaren plaats heeft gevonden. Ter afronding kon er nog het een
en ander in de aula worden genuttigd. Wij danken de directie en medewerkers van het AOC hartelijk voor hun gastvrijheid. De nieuw ingezette gewoonte om de ledenvergaderingen in plaatselijke instellingen plaats te laten vinden, zal zeker worden voortgezet. Het bestuur
zal verder op zoek gaan naar een manier om volgend jaar nog meer
leden tijdens dit belangrijke verenigingsmoment te ontmoeten.

In Memoriam: Sytze Harders
Paasmaandag bereikte ons het bericht dat ons
oud-bestuurslid Sytze Harders was overleden.
Hoewel Sytze al langdurig ziek was, schokte het
ons niettemin. Wij hadden Sytze in zijn jarenlange werk voor onze vereniging leren kennen
als een betrokken, betrouwbaar en daarnaast
plezierig mens.
Naast zijn werk voor Plaatselijk Belang was Sytze betrokken bij tal van ander vrijwilligerswerk,
zoals het 4-mei comité en ouderenorganisaties. Ruim 10 jaar
heeft hij zitting gehad in ons bestuur en was onvermoeibaar in
het vertegenwoordigen van PBB bij tal van gelegenheden. ‘Recht
door zee’ en ‘kort maar krachtig’, zijn twee omschrijvingen die op
hem van toepassing waren. Niet bang voor een aanvaring, stond
hij voor wat hij dacht en deed hij wat hij zei. Met plezier vertelde
hij ons de anekdote dat hij ruim een jaar geleden op de pier van
Holwerd naar de zee stond te kijken en door een passant aangesproken werd met “jo binne seker de man út de Binnenste Bûten”,
want zijn gezicht was een aantal jaren boegbeeld onder de ‘van de
bestuurstafel’-bijdragen.
Wij hebben hem al ruim een jaar in ons bestuur gemist en zullen
dat blijven doen. Als bestuur wensen wij de nabestaanden veel
sterkte met dit verlies.
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Tineke Haagen - ‘Haagen Hobby’
Tineke Haagen is een ‘Bakker’, een bekende familie
in Buitenpost. Haar dochter
Greetje is eigenares van de
hobbyzaak in Nijenstein, een
winkel die niemand teleurgesteld verlaat.
Ik heb Tineke leren kennen op
het Lauwerscollege. Haar zoon
Peter was één van mijn leerlingen
en Tineke werkte mee aan de
jaarlijkse toneelvoorstellingen op
het Lauwers. Dat waren enorme
evenementen waaraan veel leerlingen en leraren meewerkten.
Twee, soms drie avonden waren
altijd helemaal uitverkocht. Willy
Baars regisseerde, Marinus Verkuyl leidde het schoolorkest en
Tineke Haagen verzorgde de kostuums. Tineke heeft gouden handen en ze ‘ziet’ het. Als ze begon
aan het naaien van kostuums en
attributen, haalde ze er boeken bij
waarin ze aller-lei stijlen bestudeerde. Tot in de kleinste details
wist ze hoe ridders eruit zagen, de
koningen van Engeland, een landloper uit die tijd, een geestelijke,
een boef, een prinses of adellijke dame, elfen, kabouters, een
danseres, een militair in uniform.
Ze kocht stapels lapjes, kralen,
lovertjes en zette zich aan een
enorm karwei. Als het dan zover
was en alles op scherp stond, was
het een belevenis om een kijkje

schipper Bakker. Grootmoeder
was ‘Afge-scheiden’, ze was
streng voor haar kinderen. Grootvader was maatschappelijk zeer
betrokken. Onder andere was hij
voorzitter van het schoolbestuur
der Lagere School in de Voorstraat
(achter Bremer heeft tot voor kort
een oude school gestaan - mijn
vader leerde daar op zijn vierde
een versje dat de juf zelf gemaakt
had: ‘al wat juffrouw Lutske doet,
is oh zo goed’ – op zijn 87e kon
hij het nòg zingen). Als voorzitter
wist mijn grootvader als één van
de eersten dat het Jeltingahuis te
koop stond. In het testament van
de bewoners, de dames Kuiper,
stond dat het afgebroken moest
worden. Zij konden namelijk niet
verdragen dat er andere mensen
in hun mooie huis zouden wonen.
Grootvader besliste mee in de
aankoop van het Jeltingahuis;
men was het erover eens, dat na
de sloop er een mooie plek zou
ontstaan voor een nieuwe school.
Grootvader kocht wel de mooie
grote tuin van het Jeltingahuis
voor zichzelf. Maar het liep anders. De school kocht uiteindelijk
het Jeltingahuis niet en grootvader kocht het zelf voor de sloop.
Grootmoeder legde de papieren
van de notaris in het kabinet – in
die tijd had de vrouw van het huis
de sleutels! – en toen ze daar
eens goed in keek, ontdekte ze

Mieden, de klant mag geen scha
lijden”. En dat deed mijn vader
(“nòg altijd knip ik een stukje
extra af als ik stof verkoop”, zegt
Tineke). Mijn vader had vergeten
een boodschap te doen die hem
opgedragen was. ’s Avonds moest
hij alleen, in donker, zijn taak volbrengen, zo klein als hij was. Hier
moet bij gezegd worden dat mijn
grootmoeder en een tante stiekem achter hem aan gingen…
Ik lijk op mijn vader. Toen ik eens
meehielp bij het inpakken – mijn
zusje ging verhuizen – zei ze: je
doet het precies zoals vader….
Wat ik van hem heb, is een belangrijke Bakkerseigenschap: als
we in de put komen, dan hoeven
we maar één straaltje licht te zien,
daar trekken we ons aan omhoog.
Toen onze Jeanette geboren werd
– open ruggetje, waterhoofd kwam mijn vader. Ik zei: “Vader,
waartoe heeft God mij dit kind gegeven?”. En vader zei: “Je lijkt op
mij. Maak van dit kind een valide
kind, dat is de bedoeling”.
Mijn oudere broer, Sjoerd, zat
in het verzet tijdens de oorlog.
Samen met anderen heeft hij op
27 maart 1943 het Bevolkingsregister in Amsterdam opgeblazen.
Dat gebouw stond naast Artis. Je
kon er alle gegevens vinden (en
krijgen) over de Amsterdamse Jo-

“...van een lapje moet je wat maken...”
te nemen in de ‘kleedkamer’
(het handenarbeidlokaal). Wat
je dan zag, was niet te beschrijven. Rekken vol met kostuums,
dozen met hoeden en mutsen,
stapels merkwaardige hoofddeksels, plui-men, linten, schoenen,
sjaals, ruches. Tafels met pruiken,
schminkspulletjes, spelden, kammen, kettingen, sieraden, ringen,
wandelstokken en handschoenen.
Daartussendoor opgewonden kinderen, zenuwachtig op hun beurt
wachtend om Tineke te laten zien
of alles paste en bewonderd te
worden door de anderen. Een onvergetelijke sfeer met Tineke als
middelpunt. Nòg heeft Tineke als
grote hobby: kostuums.
Tineke kan prachtig vertellen
– haar hoofd zit vol verhalen. Mijn
grootouders kwamen hier in 1888
in Buitenpost wonen. Ze hadden
toen 9 kinderen, later werden dat
er 15. Generaties lang waren de
Bakkers eigenaar van hotel ‘De
Drie Zwaantjes’ in Langweer.
Grootmoeder (Afke Althuisius)
begon hier een winkel aan de
Voorstraat (op wat nu ‘Bakkershoek’ heet) en grootvader (Popke
Sjoerd) werd hier beurtschipper,

dat er weliswaar in stond dat het
Jeltingahuis gesloopt zou worden, maar niet op welke datum
dat precies moest gebeuren. Er
stond geen jaartal achter de datum. Dat zette grootmoeder aan
het denken en zo kwam het dat
grootvader het Jeltingahuis niet
sloopte. Hij trok erin met zijn kinderen en later kwamen daar nog
wel 6 kinderen bij, weeskinderen
van zwagers en zusters uit de
grote familie Bakker – Althuisius.
Grootvader zette met koeienletters op de muur: P.S. BAKKER
– LEEUWARDEN - GRONINGEN.
Vanuit de trein konden de mensen
dat lezen. In het Jeltingahuis werd
geleefd! Wel volgens strenge regels. De gouden regel was: als er
twee op pad gaan moet de jongste altijd doen wat de oudste (of
oudere) zegt. Mijn vader moest
eens als klein jongetje een kilo
zout naar de Mieden brengen.
Het kostte twee en een halve
cent. De vrouw, die hem moest
betalen, gaf hem 5 cent; mijn
vader had geen halve centen bij
zich en hij mocht volstaan met
twee cent terug te geven. Toen
hij thuis kwam, zei zijn moeder:
“Breng een halve cent naar de

(advertentie)

den. Mijn broer drong samen met
een groepje mannen het gebouw
binnen. Ze verdoofden de politie-agenten die daar rondliepen
en brachten ze naar het gebouw
ernaast. Bij een volgende politiewacht ging het net zo, daarna
braken ze de kasten open en
plaatsten overal brandbommen.
Toen het eenmaal goed in de fik
stond, verdwenen ze; de duitsers
waarschuwden de brandweer:
ze moesten goed blussen. Ze
begrepen alles – ze blusten wat
ze konden… veel te goed, alle papieren gingen verloren. Op 4 april
werd Sjoerd opgepakt en ter dood
veroordeeld. Koningin Wilhelmina
heeft nog geprobeerd gratie voor
hem af te smeken, maar dat lukte
niet. De jongens zaten met de
hele groep in twee, later in één
cel. Ze hebben elkaar enorm bemoedigd. Ze zongen samen. Toen
de familie afscheid mocht komen
nemen, zei mijn vader: “Hoe is
het?”. Sjoerd antwoordde: “Ik ben
blij, ik ga naar Jezus. Vader las
Romeinen 8: ..als God vóór ons
is, wie zal er tegen ons zijn…” Hij
bad het Onze Vader, maar Sjoerd
bad de laatste regels, de regels
die van vergeving spreken, zijn
handen op die van vader. Toen
ze naar Leeuwarden teruggingen,
zei iedereen: we dachten dat we
naar een begrafenis gingen, maar
we komen thuis van een bruiloft. Sjoerd ligt begraven op het
ereveld bij Overveen. Sjoerd en
Popke (mijn andere broer) hebben beiden de kerk de rug toegekeerd: de kerk kwam niet op voor
de Joden. Maar Popke was een
vurige verdediger van God. Dat
was mijn vader een grote troost.
Toen ook hij doodgeschoten
was, op bevrijdingsdag, zei van
Randwijk, die in dezelfde groep
zat: “Meneer, uw zoon is in Jezus
ontslapen”.
Onze Albert zat eveneens in het
verzet. Hij haalde op valse pa-

pieren aardappels uit Friesland
voor Friese prijzen. Die lagen
aanzienlijk lager dan in het westen. Ze hielden dus geld over en
daar kochten ze cognac voor. Nog
op het IJsselmeer werd Albert
aangehouden door de duitsers.
Aan boord deden ze allemaal
mee aan de verjaardag van een
Duitser. Albert werd in Amsterdam meegenomen, hij kon zich
omdraaien en zachtjes tegen de
anderen zeggen: “Cognac”. En
zo gebeurde het dat de anderen
samen met de duitsers er een
gezellige braspartij van maakten
aan de wal. Ondertussen werden
de aardappels uit het schip gehaald… Paul, onze jongste broer,
genoemd naar Paul Krüger, had
een drukkerij. Hij drukte Trouw.
Dat heeft hem zijn leven gekost.
Hij ligt ook begraven in Overveen.
Mijn vader had 13 kinderen – vijf
in de hemel, 8 op aarde. Hij leefde
met allemaal, alsof ze vlakbij hem
waren. Het is heel erg om er 5 volwassen te verliezen, je vrouw en
ook nog een kleinkind. Mijn vader
heeft nooit gevraagd: “Waarom?”,
hij vroeg: “Waartoe?”. Hij had
een groot godsvertrouwen. “God
doet het uit liefde”, dacht hij, “Hij
is liefdevol, zo brengt Hij ons ergens”.
Ons gezin groeide op in Leeuwarden, aan de Emmakade. We
hebben nooit geleerd om bang
te zijn voor de Duitsers, of om ze
te haten. Mijn vader liep dikwijls
langs de boten om te vragen of
ze eten mee wilden nemen voor
zijn kinderen in het westen. Hij
maakte platte kistjes met vakjes
erin en papier eroverheen, die hij
keurig dichtspijkerde. Het is wel
gebeurd dat ze onder zijn neus
weggepakt werden door de Landwacht. Tegenover ons huis lag
eens een schip met turf. Een van
de Duitsers aan boord gaf mij een
turf. Ik rende naar huis en haalde
een emmer op. Die kwam vol
met turf. Op een dag kwamen de
duitsers bij ons aan de deur; mijn

vader werd meegenomen. Het
hele huis werd doorzocht. Terwijl
dat gebeurde, paste één van de
soldaten op ons. Gelukkig werd
mijn vader na een paar uur vrijgelaten. We kregen het menselijke van de Duitsers te zien. Mijn
grootmoeder in Anjum bood zelfs
(in Jezus’ naam) onderdak aan
twee Duitsers, die de boot naar
Schiermonnikoog gemist hadden.
“Het Duitse volk is niet slecht”,
zei ze, “ze zijn alleen zo stom om
achter Hitler aan te lopen”.
In 1925 werd mijn vader weduwnaar. Grootmoeder in Buitenpost
zei: “Kom maar naar huis. Het
hele gezin ging in het Jeltingahuis
wonen. Toen grootmoeder overleed, gingen ze terug naar Leeuwarden. In 1937 hertrouwde mijn
vader. Alle kinderen noemden
haar moeder. De Bakkers zijn onwrikbaar loyaal. Toen mijn moeder
stierf, stonden we met zijn allen in
een kring om haar bed: de oudste
hield haar linker- en de jongste
haar rechterhand vast. Toen mijn
vader begraven werd, hebben we
dezelfde tekst uitgesproken als hij
voor Sjoerd had gedaan: “Als God
voor ons is, wie zal er dan tegen
ons zijn…” We voelden ons enorm
verbonden, vooral door die tekst.
Albert heeft in het dankwoord
gezegd: “Hemelse Vader, dank u
voor deze aardse vader, beter had
U ons niet kunnen geven”.
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Wiersma Interieur verandert formule
Veel mensen verwachten het niet, in de Kerkstraat. Een interieur-speciaalzaak
die zich richt op het hogere segment van de markt. “Dat is deels waar”, zegt
Jan Lammerts, “het is geen ideale situatie, vandaar dat ik al geruime tijd op
zoek ben naar een andere lokatie voor mijn speciaalzaak.
Tot dusverre heb ik nog niet een geschikte lokatie kunnen vinden. Zoiets doe je
maar één keer dus moet je het gelijk goed doen. Vandaar dat ik het nog even
rustig aan doe. Wel zijn inmiddels beide panden verkocht. Het pand aan de
Kuiperweg huur ik van de koper, zodat ik de tijd heb om een verhuizing voor te
bereiden. Door de verkoop van het pand aan de Kerkstraat is de vloeroppervlakte straks ongeveer gehalveerd.
Dat wil niet zeggen
dat het assortiment
wordt ingekrompen.
De opzet zal iets
minder ruim zijn dan
nu, maar we blijven
dezelfde producten
verkopen. Wel kunnen de klanten tot
13 mei profiteren
van verbouwingskortingen die op kunnen lopen tot 50%.
“Vanaf juli ga ik
dan van start aan
de Kuipersweg met een andere formule dan voorheen. Tot nog toe verkocht
ik alleen nieuwe meubels. Ik heb nu diverse contracten met mijn leveranciers
vast kunnen leggen, daarmee kan ik ook toonzaal- en beursmodellen voor een
lagere prijs kopen. Deze meubelen zijn gloednieuw, ze zijn alleen één keer
getoond aan publiek op een beurs of in een toonzaal. Maar dat scheelt de klant
wel 15 tot 30 procent. Hierdoor bereik ik ook mensen met een lager inkomen.
De mensen die bij mij komen, weten altijd wat ze willen. Ik mag de klant voorzien van adviezen waarbij word ik overigens geholpen wordt door Piet de Boer,
die reeds 25 jaar mijn steun en toeverlaat is. Gezamenlijk gaan wij regelmatig
naar de klant thuis toe, om voor de levering van een wandsysteem de zaken
ter plekke kundig te bekijken. Hier komt vaak meer bij kijken dan de doorsnee
klant denkt. Het is niet alleen een kwestie van maten opnemen, ook het type
wand dat aanwezig is, is door hun vochtgehalte van groot belang hoe de nieuwe situatie ingericht gaat worden. Het is een voorbeeld van een meerwaarde
die wij kunnen en blijven bieden aan onze klant”.
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Openluchtmusical ‘Verborgen Legende’

Jelmer Bil, bescheiden turnkampioen 6 juli première in Veenkloosterbos
Onlangs kwam het de redactie van BB ter ore
dat Jelmer Bil, inwoner van Buitenpost, turnkampioen was geworden van Friesland. Daar
willen wij aandacht aan besteden en ik maak
een afspraak bij hem thuis. Hoe bescheiden
Jelmer is bewijst hij door direct te melden
dat hij vorig jaar ook al eens in de BB had gestaan. Welnu, antwoord ik “Laten we het nu
maar doen, want over een poosje ben je zo
beroemd, dat wij je niet kunnen betalen!”.
De thuissituatie
In de Bernhardlaan treffen we hem aan, zojuist
thuisgekomen na het coachen van de Buitenposter
tennisjeugd, die vanaf begin april de tennisbanen
weer bevolkt. Jelmer (17 jaar) woont hier samen
de andere “Billen”, zijn ouders, zus Fenna (20),
broers Folkert (14) en Renze (22). Terwijl vader
Cees druk aan het kokkerellen is nemen Jelmer
en ik plaats aan de keukentafel en er ontstaat een
plezierig gesprek.
De turnvereniging
Jelmer begint zijn turncarrière bij MAAS in Buitenpost, maar wil al gauw hogerop en hij krijgt
de kans om te verkassen naar de turnvereniging
Veenwouden waar het niveau ietsje hoger ligt. Hier
komt Jelmer weer in contact met zijn oude trainster Wilma Schouwstra en kan hij vaker trainen.
Dat je dat nog nodig hebt met zoveel turnen in
de week vragen wij ons af! Buiten zijn schoolturnen en verenigingstrainingen om geeft Jelmer les
aan de gymnastiekverenigingen in Buitenpost en
Veenwouden. Een druk baasje hoor!

hij steevast met een straatlengte voor op de rest.
Hierdoor kan hij de op overige onderdelen wel eens
een steekje laten vallen. Zo wordt je kampioen.
C.I.O.S. Heerenveen
Jelmer vertelt dat hij 2e jaar student is aan het
C.I.O.S. (Centraal Instituut voor de Opleiding van
Sportleiders) in Heerenveen met als specialisatie
turnen. Dat wil zeggen 5 dagen in de week turnen; 3 uur theorie en wel 20 uur praktijk. Geen
sinecure! Vorig jaar had Jelmer als bijvak tennis,
maar dit jaar werd dat te druk en nam hij er Engels bij. Nog ruim twee jaar en dan hoopt Jelmer
zijn diploma te hebben. Daarna is hij voornemens
om de studie fysiotherapie in Groningen te volgen.
Een goede toekomst ligt in het verschiet. Het einde
van ons gesprek nadert en weer valt het mij op dat
Jelmer zo bescheiden is en heel graag lacht. Een
gezonde Friese jongen, die het nu al ontzettend
druk heeft met zijn studie, extra trainingen en zijn
vele vrijwilligerswerk. Buitenpost mag hopen dat
Jelmer na zijn studie emplooi kan vinden in of om
Buitenpost, want een zo positief ingestelde persoonlijkheid kan ons dorp best gebruiken.
(foto: Harrie Slagter/redactie)

Kampioen
Het moderne turnen kent in wedstrijden een groot
aantal niveaus. Tot en met dit jaar zijn het de
niveaus 1 t/m 12, terwijl dit vanaf 2007 wordt
gewijzigd in de niveaus 1 t/m 17. Hoe lager het
cijfer, hoe professioneler de turner wordt. Dat Jelmer al ver gevorderd is, bewijst hij door onlangs
kampioen toestellen te worden in niveau 2. De
onderdelen die dan worden afgewerkt zijn: Vloer,
Voltige, Brug, Rek, Ringen en Sprong. Denkend
aan de grote kampioen Yourie van Gelder vraag
ik Jelmer of hij de breedtehang aan de ringen al
onder de knie heeft. Breed lachend antwoordt de
bescheiden Buitenposter dat hij bij lange na zo
sterk nog niet is.
Voltigeren
Zijn sterkste punt is het voltigeren (paardoefening!) en hiermee legt Jelmer doorgaans de basis
voor het kampioenschap. Na dit onderdeel staat

Koninginnedag
oude stijl

Op donderdag 6 juli presenteert de Stichting Idylle in het
Veenkloosterbos in Veenklooster de nieuwe Nederlandse
musical ‘Verborgen Legende’ . Deze bijzondere openluchtmusical over de Azteken wordt opgevoerd door veertig
acteurs, zangers en dansers uit Friesland, Groningen en
Drenthe. Aan de productie van Verborgen Legende werken veel vrijwilligers uit de regio mee, zowel op het podium
als in de organisatie. Onder hen diverse Buitenposters.
Verborgen Legende speelt zich af in het Azteekse Rijk, in 1519. De grote
Zieners van Keizer Montezuma hebben de ondergang van het Rijk voorspeld. Opperpriester Tolteki is belust op wraak op de Keizer, en maakt van
de angst gebruik het volk tegen de Keizer op te jagen. Als dan ook nog
eens de Spanjaarden landen en al plunderend optrekken naar de hoofdstad, wordt het leiderschap van de Keizer zowel van binnen- als buitenaf
danig op de proef gesteld.
De musical is een initiatief van de 20-jarige Durk Bruinsma uit
Kollumerzwaag. Drie jaar geleden had de jonge theater- en musicalliefhebber een droom; de opvoering van een professionele musical in zijn
eigen omgeving. Hij was geïnspireerd door de Azteken in het Mexico van
500 jaar geleden en ervan overtuigd dat de Azteken theatraal interessant
waren voor een musical. Durk schreef een synopsis voor het script. Dit is
door Mark van der Heijden (tekst) en Rhody Matthijs (muziek) uitgewerkt
tot een boeiende openluchtmusical. Van der Heiden en Matthijs zijn beiden
nauw betrokken bij de realisatie van de musicals op de Frank Sanders Musicalacademie. De regie is in handen van Miranda Bolhuis uit Groningen.
Om Verborgen Legende mogelijk te maken is de Stichting Idylle opgericht.
De Stichting Idylle wil amateurs de kans bieden samen met professionals
uit de musical- en theaterwereld Verborgen Legende vorm te geven. Voorzitter van de stichting is Erik Gerbrands uit Buitenpost. Secretaris is John
Huizing, eveneens uit Buitenpost. Verder zijn Buitenposters betrokken bij
onder meer de sponsorwerving, promotie en decorbouw. En Ester Kloosterman uit Buitenpost speelt een rol in de musical. Speeldata: Verborgen
Legende wordt opgevoerd op 6,7,8, 13, 14 en 15 juli 2006 in het Veenkloosterbos. Voor meer informatie kun je terecht op www.verborgenlegende.nl.

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

Inleveren van de kopij kan:
- in de kopijbus, bij ‘The Readshop’
- Postbus 30, 9285ZV Buitenpost
- e-mail: bibupost@gmail.com

Exemplaren van dit blad
zijn af te halen bij:
- de bibliotheek
- de kopijbus
- ‘The Readshop’
- ‘It Koartling’

Hoatze

!

door Janne Oosterwoud

Tryntsje koe har wurk net mear oan. Piipjend en kjirmjend wraksele
se har troch in kuorfol waskguod hinne. Dêrby sûpte se sleatten
wetter en iet yn rap tempo in pûde waskpoeier leech. Nei fyftjin jier
trouwe tsjinst is Tryntsje ôffierd op in stekkarre.
Op har plak stiet Hoatze. It wie leafde op it earste gesicht. Ik seach
him en tocht: ‘Dat is him, en ik neam him Hoatze.’ Wy rûnen noch wat
merken del, mar ik bleau by Hoatze. Ik ha sa’n aardichheid oan him.
Hy puollemûlket wat mei it ûnderguod om en draait flústerjend seis
kilo bêdeguod mei in pear ammerfol wetter. It sjippeskepke hoefst
der amper boppe te hâlden dan hat er al genôch.

Uit de tijd dat Koninginnedag, nog écht Koninginnedag was. Een foto uit de collectie Kuipers van circa een eeuw
geleden. Zeker is dat deze foto tijdens een koninginnedagviering in ons dorp is genomen. Verdere details over
waar de foto gemaakt is en over de afgebeelde personen ontbreken. Heel misschien herkent iemand nog iemand?

Fan ’e moarn ha’k syn liif wer fol treaun. ‘Njoggenentachtich
minuten’, sei er. Hy joech my in fette knypeach en begûn súntsjes
te goargeljen. Mei in gerêst hert kroep ik achter de kompjûter om
dit stikje te skriuwen. Suver tagelyk wienen wy klear. Mei tank oan
Hoatze!

Tijd voor de tuin!
Ruim assortiment

tuinboeken en tijdschriften

“de plaats voor
flexibele kinderopvang”
H. de Withstraat 3, 9285 TD Buitenpost, 0511-544205
Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren) kom gerust eens langs en neem een
kijkje op de groep van De Bernebrêge waar u zelf de sfeer kunt ‘proeven’. Wij bieden
een persoonlijke benadering en zoeken de best passende opvangmogelijkheid voor uw
situatie binnen, ons kinderdagverblijf.
Ons aanbod:
* vaste dagdelen opvang (7.00-12.30 0f 12.30-18.00)
* flexibele dagdelen opvang
* incidentele uren opvang (d.m.v. een flexibele urenkaart)
U kunt bij ons terecht voor:
* kinderopvang van 0-13 jaar
* opvang van maandag t/m vrijdag het hele jaar door!
* opvang van 7.00 tot 18.00 uur
* flexibele tijden om uw kind te brengen en halen
* opvang volgens alle wettelijke eisen

Stationsplein 2 - tel. 0511-540679
- deze aanbiedingen zijn van 24 april tot 29 mei geldig -

Broodje
Broodje
Worst
Frikandel
 0,75
 1,25
Broodje
Broodje
gezond
Ham en Kaas
 1,95
 1,50
2 voor  3,50
Deze blijft lekker - de hele week lang

Grote zak VOL
Familiefriet
+ 2 frikandellen + 2 kroketten
voor

 6,00

Broodje
Kroket
 1,25

Broodje
Kip-kerrie
 1,25

Kroketten
3 halen
=
2 betalen

Frietje
Piccalilly
 1,25

Wist u dat... u bij ons ook voor uw:
receptie, vergaderingen, feesten
en verjaardag terecht kunt?
Kom eens langs voor informatie!!
Uitgebreide parkeerplaats op loopafstand!

Kipnuggets
8 stuks
 2,50
Huzaren
of

zalmslaatje
 1,25
4 Ballen gehakt
met gratis friet
voor

 6,95

Koffie met amandel/appelpunt en slagroom voor slechts  2,25
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 - 19.00 uur
zaterdags van 16.00 - 19.00 uur !!!
Bij ons kunt u pinnen en chippen !!

Pag. 9

Arjen Wassenaar over Nijenstein
iets over rangen en standen in de jaren 1950-‘60

Begin april was ik met Arjen Wassenaar in Nijenstein.
“Nijenstein wordt woensdag verkocht”, zei Arjen. “Oh”,
zei ik, “ik dacht dat het vorig jaar al verkocht was… Nou
ja, hoe dan ook…” We lopen door het gebouw. De aula is
nog helemaal intact, er zit een akoestisch plafond in, er
zijn spots op het toneel gericht, er is veel werk gemaakt
van de verlichting, de kleuren en het behang zijn zoals
Arjen Wassenaar die uitgekozen had. “Vindt u het niet
jammer, dat Nijenstein geen dorpshuis is geworden?”,
kon ik niet nalaten hem te vragen. “Het beleid van de
gemeente is er op gericht dat Buitenpost niet in het
voordeel is ten opzichte van de andere dorpen”, is het
antwoord. We bekeken de schilderingen en Wassenaar
maakte de foto’s.

Zolang als ik hier woon - en dat is 50 jaar - speelt in
Buitenpost de tegenstelling tussen zogenaamd vrij- en
rechtzinnig en wel in negatieve zin. Er is een grote onverdraagzaamheid op dit punt en hoewel iedereen denkt
het bij het goede eind te hebben, weet niemand precies
waar het nu om gaat. “Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”, staat er in de Bijbel - maar dat geldt hier
in Buitenpost niet. Buitenposters zijn een moeilijk slag.
Ik geef een voorbeeld van de moeilijkheidsgraad: Er was
een boer in het Paradyske - hij was basblazer in Concordia (het verhaal is al lang geleden). De dirigent was De
Vries uit Leeuwarden, een prima dirigent, die ook met
het Leger des Heils speelde. Het was gebruikelijk om
eerst even te bidden en daarna te zingen. “Psalm 42”,
gaf De Vries op. Halverwege: “boem!”, daar kletterde de
bas op de grond. “Wat een schandaal”, riep de blazer,
“zoals u dat aangeeft, dat is van 100 jaar geleden. Pake
en beppe deden het sneller!”. Voor de volgende repetitie
belde de vrouw van de basblazer af, hij had griep. Zijn
zoon zou komen. De Vries gaf op: psalm 42. Halverwege: “Boem!”. Daar kletterde de bas op de grond. De
basblazerszoon ging staan, liep rood aan en schreeuwde: “Wat een schandaal. Wat een ordinair tempo – jo
slydjeije d’r troch hinne!”.
Ik heb vaak nagedacht over het verschil tussen Buitenpost en de andere dorpen van Achtkarspelen. Voor mijn
werk kwam ik overal en wat mij telkens opviel waren de
grote onderlinge verschillen in Buitenpost. Buitenpost
heeft een heterogene bevolking, in de andere dorpen is
dat veel meer homogeen, daar is meer eenheid, meer
saamhorigheid. Dat is gewoon zo. Ik vertel een verhaal
uit Augustinusga. De dominee gaf catechisatie aan de
kinderen. “Vertel eens, wie is het die alles doet, alles
weet, kan, maakt…’, vroeg de dominee. Meteen gingen
de vingers de lucht in: “Kees Dam”, riepen de kinderen. Dit had ook zo kunnen gebeuren in Twijzelerheide.
Kootstertille was een heel klein dorp, toen ik hier pas
kwam. Nu is het veel groter. Er is veel gebouwd in
Kootstertille, er is industrie gekomen. Er zijn dus ook
veel mensen van buitenaf komen wonen - er is een
grote import. Toch is het een homogeen dorp: er zijn
tal van gezamenlijke festiviteiten, kerkelijke activiteiten,
voorzieningen, theater- en muziekvoorstellingen. Iedereen voelt zich betrokken.
Ik heb vaak opmerkingen gehoord over de Buitenposters, zoals de volgende. Ik zat in de brassband van
Surhuizum. Die was toen en ook nu nog, beroemd,
van een hoge klasse. We speelden in het Kurhaus in
Scheveningen in het kader van het Holland Festival.
Toen we daar binnen kwamen, zei Jacob Schuurman uit
Surhuizum, diep onder de indruk van het pluche en alle
pracht en praal: “Wat een chique boel hier. It liket Bûtenpost wol!…”. En in Harkema zeggen ze: “Gaan jullie in
Buitenpost wonen? Hoe krijg je het in de harsens”. Ze
moeten niets van Buitenpost hebben en dat is hetzelfde
in Twijzelerheide en Boelenslaan. Hoe komt dat nou?

Boven: Jan Murk de Vries maakte in 1956 een wandschildering
in de Collegekamer. Hij geeft de karakteristieken van Achtkarspelen in zinnebeelden weer. Daaronder: Klaas Koopman
schilderde in 1981 muzikanten van de Wâldsang.
(foto’s: Arjen Wassenaar)
Er kwamen allerlei associaties bij hem boven, nu hij in
zijn oude gemeentehuis was. Wassenaar: “Vroeger was
Jurjen Bulthuis hier conciërge. Hij woonde met zijn gezin
in de inpandige woning. Deze Bulthuis had veel gevoel
voor humor. Toen hij eens een kopje koffie bracht bij
gemeentesecretaris Fernhout, een belangrijke ambtenaar in een driedelig donkerblauw streepjescostuum en
met een eigen kamer, zei deze: “het is hier warm, zullen
wij een raam openzetten?”. “Ja, dat is goed meneer”.
Het bleef een poos stil en er gebeurde niets. Nog eens:
“Zullen wij een raam openzetten?”. “Goed meneer”. Het
resultaat was hetzelfde, nog eens werd de vraag herhaald en toen: “Zeg, hoor je me niet?”. Jurjen Bulthuis:
”Jawel meneer, ik kan u goed horen”. “Waarom doe je
dan niets??”. “U zei dat ‘wij’ iets zouden doen”. “Nee
man, ik bedoel: JIJ!! En zet nou dat raam maar open”.
Dezelfde Bulthuis stond in de winter dagelijks om vier op
om in de kelder cokes op de ketel te gooien. Eén van de
ambtenaren, gemeente-ontvanger Beerda, hij woonde
evenals Fernhout aan de Julianalaan en zwaaide net
zoals deze zeer zwierig met zijn wandelstok als hij aan
kwam lopen, had het altijd koud. Dan riep hij Bulthuis en
beklaagde zich: “Zo kan ik hier niet werken, het is hier
te koud”. Op een dag dacht Bulthuis: nu ga ik er iets aan
doen. Vlak voordat de werkdag begon, hield hij eens een
lucifer onder de thermometer in de kamer van de ‘koude’
ambtenaar. Deze kwam binnen en keek meteen op de
graadmeter. Met zijn jas nog aan riep hij: “Bulthuis, wat
heb je nu gedaan, het is hier om te stikken!”.

Ik heb nog wel meegemaakt dat er armoede was in die
dorpen. Als ambtenaar Sociale Zaken moest ik naar een
gezin in Boelenslaan, ergens achteraf. Daar hadden ze
elf kinderen en twee bedsteden. Ik riep: “Volk!”. Maar
dat was niet de juiste manier. Gewoon doorlopen. De
vrouw was in de kamer. “Kom je van Buitenpost? Daar
moet ik niets van hebben. Wat moet je hier?”. En ik: “Ik
kom kijken of hier slaapkamers kunnen komen”. “Dat
hoeft niet. We slapen hier allemaal”. “Hoeveel kinderen
heeft u?”. “Tien”. “Nee, mem, elf!”, riep een kind. “Houd
je stil”, riep mem. “In de bedstee ligt immers onze baby”,
riep een ander kind. “O ja, dat is waar ook…”. Er werden
6 slaapkamers gemaakt, allemaal van zachtboard, niet
te duur. Na twee jaar dacht ik: ik ga eens kijken hoe het
daar is. Al wat ik zag, geen slaapkamers. “Wat is er met
de slaapkamers gebeurd?”, vroeg ik, “Het was een koude
winter en wij dachten: in Buitenpost zitten ze er warmpjes bij, wij stoken de boel maar op…”. In Kootstertille
een soortgelijk verhaal. In een nieuw gebouwd huis
waren alle planken, tot en met de deur eruit gesloopt
en in de kachel verdwenen. “We zijn naar Buitenpost
geweest, maar wat dacht je: geen cent natuurlijk”. De
armmeester kwam uit Buitenpost. Hij moest controleren
wat er met het geld gebeurde. Als hij dan kwam, was
alles opgegaan, niemand wist waaraan. Maar de Buitenposters hadden het gedaan… Hun brieven moesten náár
Buitenpost, de brieven met aanmaningen en processen
kwamen uít Buitenpost. Het is merkwaardig dat men in
de kleistreek anders over Buitenpost spreekt. Juist in
positieve zin: “In Buitenpost is de paardenmarkt en het
Concours Hippique. Daar gaan we graag heen!”. Ik heb
indertijd een tekening gemaakt van een plan rond de
Hervormde Kerk. Ik had daar een groot plein omheen
getekend, waar allerlei activiteiten konden plaats vinden, maar het is nooit gerealiseerd.
(tekst Jannie Jensma Dijkema; foto’s Arjen Wassenaar)

Mevrouw N. Rusticus van de Johan Frisostraat 17 (telefoon
541932) kreeg enkele jaren terug een stompje hout, wat
door moest gaan als een stekje van een buurvrouw. Uit het
‘niets’ is een plant ontstaan. Vanaf paasmaandag staat de
plant al in bloei. De prachtige bloem kenmerkt zich door
een zeer sterke geur en gaat alleen ‘s nachts open en is de
volgende ochtend weer in ruste. Als u weet hoe deze plant
heet dan zou mevrouw Rusticus dit graag van u willen weten
(foto: redactie/Harrie Slagter).

Niets horen, niets
zien, niets doen?
Wordt lid van PBB!

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

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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“Gunstig gelegen aan den rijksstraatweg”

Een terugblik op de historie van
de rijksstraatweg Leeuwarden-Groningen
“Gunstig gelegen aan den
rijksstraatweg”, dit schreef
Jacob Hepkema, journalist
en krantenman, onder meer
in zijn boek “Historische
wandelingen door Friesland”,
toen hij omstreeks 1895 Buitenpost bezocht. Nu binnen
afzienbare tijd een volledige
rondweg om het dorp (van
Lutkepost naar het Oost) een
feit zal zijn, is er een aanleiding om eens terug te zien in
de historie.
Het heeft lang geduurd voordat
het verkeer over land zich in
deze provincie echt kon ontwikkelen. Dit was ook een gevolg
van het feit dat Fryslân een
uitstekend net van waterwegen
had. Daar kon men lange tijd
wel mee vooruit. In oude tijden
was de gebruikelijke verbinding
tussen Leeuwarden en Groningen over water, die via Dokkum
en Stroobos liep. Uit deze tijd
stamt de uitdrukking “Bij
Dokkum omgaan”. Met andere
woorden: hij of zij heeft lang
werk om de plaats van bestemming te bereiken. Uiteraard
waren er over land wel mogelijkheden om van Leeuwarden
naar Groningen te reizen,
maar dit ging heel moeizaam.
Zo moest men verschillende
‘setten’ en ‘barten’ en ‘hooghouten’ passeren om het reisdoel te bereiken. Een gunstige
uitzondering vormde echter het
gedeelte Leeuwarden-Zwartewegsend. Die weg was reeds in
de jaren 1531-1533 aangelegd,
nadat stadhouder Schenk van
Toutenburg daartoe de stoot
had gegeven. Dit heerschap
had er zelf belang bij, wan hij
was stadhouder van Friesland
en Groningen en had zijn buitenverblijf in Rijperkerk. Van
hier kon hij dus gemakkelijk
naar Leeuwarden en Groningen
reizen. Eerst in 1830 begon

begon men een betere en kortere wegverbinding tussen de
provinciehoofdsteden te realiseren. Door het militair conflict
met de Belgen stagneerde het
werk bij de Steenharstertille
(nabij ‘de Laatste Stuiver’, ten
oosten van Buitenpost). Het
duurde tot 1839 dat het gedeelte tot de stad Groningen gereed
kwam. Het was een omvangrijk
project, want er moest een hele
nieuwe aardbaan worden aangelegd. De oude bestaande weg
werd verhoogd en verbreed.
Aan onteigening van de aangrenzende percelen land en gebouwen viel niet te ontkomen.
De procedure hiervoor werd
uitvoerig beschreven in een circulaire van de Gouverneur van
Friesland, d.d. 20 maart 1830.
“De onteigeningen en opruimingen zullen geschieden door
behoorlijke Schadeloosstelling,
bij minnelijke Schikking door
wederzijdsche taxateurs en bij
verschil door een derde”.
Verder verloop
Op 22 augustus 1831 kan glorieus een straatweg van 27.464
ellen lengte worden geopend,
die f. 387.500,- had gekost.
Bij het aanpakken van de weg
werden verschillende bochten
afgesneden, zoals bij Eestrum.
Ten noorden van dit dorp wordt
op de kaart van Eekhoff (1840)
aangegeven: “Harste-weg als
Groote weg verlaten 1830”.
Deze weg is nu nog te volgen
als een flauw bochtende reed.
Wie een indruk wenst te krijgen
hoe een doorgaande weg in het
begin van de 19e eeuw er uitzag
wordt aangeraden op de Harstewei onder Kootstertille een
kijkje te nemen. Een andere
afgesneden bocht is op genoemde kaart ook te zien bij
het buurtschap Kleine-Horne,
ongeveer 2 kilometer ten oosten
van Buitenpost, met de vermel-

Bovenste foto: De Rijksstraatweg (West) rond 1910.
Onderste foto: Het oostelijk deel van de Voorstraat in 1915.
De huizen rechts zijn nog duidelijk te herkennen.

ding ‘verlaten in 1840’. Door de
aanleg van de straatweg door
Buitenpost was het nodig dat
de dorpsstraat, dus de huidige
Voorstraat, werd aangepast.
Zo was er op 20 februari 1833
een aanbesteding ‘ten huize
van de weduwe Jacob Tjeerds
Huizenga, Kasteleinsche in de
herberg het Wapen van Achtkarspelen te Buitenpost’. In het
proces-verbaal van aanbesteding werd het werk omschreven
als: “het gedeeltelijk opnemen,
vervloeren,
verbreeden
en
vernieuwen van de balstenenstraat, met levering van de
daartoe benoodigde materialen,
benevens het arbeidsloon”. De
klus werd gegund aan Jurjen
Jacobs Dijkstra, timmerman
te Buitenpost, die het aannam
voor een bedrag van f. 950,--.
Financieel was het een arme
tijd en het werd een probleem
om dit bedrag boven water te
krijgen. De grietenijraad van
Achtkarspelen kwam op het
idee om de ingezetenen van
Buitenpost een extra heffing
op te leggen in de personele belasting, omdat het werk “eene
buitengewone verbetering is,
waarvan de voordeelen, mede
door de Ingezetenen in het algemeen genooten worden”. Deze
belasting was gebaseerd op de
“waarschijnlijke vermogens en
veronderstelde
consumptie”.
Dat hield in dat men bij de grietenij overging tot een schatting.
Blijkbaar was men wel op de
hoogte met de persoonlijke situatie van de belastingbetalers
in het dorp. In totaal moesten
de Buitenposters bloeden voor
een bedrag van f. 800,--. De
resterende f. 150,-- kon nog
worden betaald uit de post van
het gewone onderhoud van de
straat, die de aanwonenden
jaarlijks moesten opbrengen.
Verder werd bepaald dat de
kosten van de weg door Buitenpost in het vervolg ten laste
zouden komen van het gehele
dorp. Nu kan men nog duidelijk
zien, dat er heel wat stukken
voortuinen en erven zijn onteigend in verband met de verbreding van de doorgaande wegen
door bijvoorbeeld Buitenpost en
Twijzel. In latere jaren kwamen
er nog fietspaden en ventwegen
bij en om deze reden staan
verschillende voorgevels van
huizen en boerderijen op zeer
korte afstand van de paden.
Het verkeer raast vlak aan de
bebouwing voorbij. Waren de
Buitenposters in 1833 blij met
de nieuwe verbeterde weg door
het dorp, dat veranderde drastisch in de loop der jaren. Het
alsmaar drukker wordende verkeer door het centrum van het
dorp, bracht de veiligheid ernstig in gevaar en er werden verkeersremmende
maatregelen
aangebracht. Om de weg verder
te ontlasten werd de aanleg van
de rondweg bij de rotonde in het
West vanaf de Lauwersmeerweg
naar Lutkepost reeds in 1975
gerealiseerd en wordt nu (in
2006) nog steeds met smart
gewacht op de definitieve afronding. Maar er gloort licht aan de
horizon...
(tekst: D.R. Wildeboer; foto’s: uit
de collectie A. van Lune)

Tuinbeleven

Kunst of kitsch?
‘Over smaak valt niet te twisten’ wordt er vaak gezegd. En er is
niets minder waar dan dat. Zo houdt u misschien van heesters en
is uw buurman meer iemand van boerenbloemen en éénjarigen. Als
u De Kruidhof een beetje kent, dan weet u dat we voornamelijk bijzondere, vaste planten verkopen, meestal de wat minder gangbare
soorten. U zult dan misschien ook wat verbaasd zijn om bij ons zo’n
10 soorten Dahlia’s in de verkoop tegen te komen. Dat lijkt veel,
maar in werkelijkheid zijn er tienduizenden verschillende soorten
Dahlia’s in de afgelopen twee eeuwen gekweekt. De één vindt het
een wat truttige bloem, kitscherig en ouderwets, maar...over smaak
valt niet te twisten. Als we onze vooroordelen even opzij zetten en
kijken naar de uitbundige kleuren, de volle, vaak grote bloemen,
dan zijn we toch op ons minst een beetje onder de indruk. Toch een
bijzonder staaltje kunst... of kitsch van de natuur.
Dahlia’s zijn zomerbloeiende knollen
en worden in maart/april in de grond
gestopt. Ze brengen ‘s zomers volop kleur
in uw tuin. En niet alleen kleur, maar ook
vlinders. Verder zijn ze niet echt ziekte
gevoelig. Kleine, jonge scheuten worden
wel gewaardeerd door slakken, ze zijn er
dol op. Gelukkig groeit de dahlia zo snel, dat
een enkele slak niet veel schade aan kan
richten. Zijn ze toch wat te gulzig, dan zijn er goede vogelvriendelijk
slakkenkorrels te koop om een handje te helpen. Zijn de bloemen
helmaal uitgebloeid, dan kunt u de knollen uit de grond halen. Dat
kan zelfs nog wel in november. De bloemen beschadigen wel na een
nachtje vorst, maar de knollen kunnen er in de grond wel tegen. Na
het rooien goed laten drogen en op een koele, vorstvrije en droge
plaats bewaren. Het seizoen daarop kunnen ze weer in de grond.
Probeert u het maar eens, met die dahlia’s.Uitbundige kleuren zijn
in de mode, kitsch is tenslotte tegenwoordig ook kunst. Mocht u
meer interesse hebben in herfst of voorjaarbloeiende bollen of
knollen, in hosta’s of siergrassen, kom dan op Koninginnedag naar
onze Tuindag ‘ Buitengewoon’; open van 10.00 tot 17.00 uur.

Koninginnedag bij De Kruidhof met
‘Tuindag Buitengewoon’
Op Koninginnedag, zaterdag 29 april, is De Kruidhof geopend van
10.00-17.00 uur. Onze verkooptuin is vrij toegankelijk, u vindt er
een uitgebreid assortiment van bijzondere (vaste) planten. Verder
bieden we op deze tuindag een ‘buitengewoon’ aanbod van planten
en tuingereedschappen aangeboden door diverse standhouders. De
tuinontwerper kan u tips geven over de (her)inrichting van uw tuin
of border.
Koperen sporen
Koperen tuingereedschap heeft een positieve invloed op de grond.
Het is een duurzaam materiaal en roest niet. Het bedrijf ‘Koperen
sporen’ (www.koperensporen.nl) zal dit speciale tuingereedschap
demonstreren. Uiteraard kunt u ook zelf het gebruik van koperen
tuingereedschappen uitproberen.
Kwekers met speciaal aanbod
‘De Bolle-Jist’ Han Nienhuis uit
Finkum, bekend van onze Bollenen Knollendag in september, heeft
bijzondere bol- en knolgewassen, de
hostavereniging zal er zijn met een
mooie verzameling hosta’s, kwekerij
De Beemd met heemplanten en
Lianne ‘s Siergrassen kan u alles
vertellen over haar assortiment
grassen. Tijdens deze dag kunt u
met al uw tuinvragen terecht bij De
Kruidhof en de diverse standhouders.

Er zit muziek in
“Voor de bakker“, Aukje Kloosterman 25 jaar
in beroep en privé betrokken levenskunstenaar
Kampioen voltigeren strak, handstand perfect stil
Turnen, alle toestellen beheerst juni/senior Jelmer Bil

“Het grote geheim “ als musical gepresenteerd
de Mienskip bracht het met Floets zeer getalenteerd
Concordia prachtig ‘Brass’ fontein sprankelend geconcerteerd
Rock, pop, metal stevig in It Koartling geprogrammeerd

Plan Buitenpost Lutkepost woondoorstromend huren
Blauwforlaetse brug versmald probleem bij plaatselijke besturen
De bibliotheek krijgt een grote “lees” opknapbeurt
“Nijenstein“ na 1 september wordt er niet meer over gezeurd.

Jonge Buitenposters slaan hun creatieve slag
Bumata majorettes hadden met de Sharktaleshow hun dag
Ingrid, Hannie, Sjoukje, Sylvia pannekoek actief bij tennisjeugd
‘It Koartling’ jongeren soos uit armoe gesloten, doet niemand deugd.

minus de laatste valse noot
PEVADKO
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Opbrengst collecte reumafonds
De collecte voor het reumafonds heeft in Buitenpost een bedrag opgebracht van € 3215,In 2005 was dit € 3216,50.
vriendelijke groet, reumafonds-comité van Buitenpost

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft van 23 t/m april 2006 haar jaarlijkse collecte week.
Het thema dit jaar is: “Voor een beetje gewoon geluk”.
Wat doet kinderhulp? ‘Kinderhulp geeft kinderen in bijzondere thuissituaties een beetje gewoon geluk.’
Bijna 30.000 vrijwilligers gaan op pad om geld in te zamelen voor kinderen die te maken
krijgen met jeugdhulpverlening. Dit is hard nodig, want het aantal aanvragen voor financiële
ondersteuning groeit nog steeds.
Kinderhulp zet zich al meer dan veertig jaar in voor kinderen in Nederland met minder kansen. Het gaat om kinderen die, meestal als gevolg van problemen in het gezin, professionele
hulp nodig hebben. We hebben het dan over 1 op de 20 kinderen. Sommige van die kinderen
kunnen niet thuis blijven wonen, maar gaan naar een tehuis of een pleeggezin. Daar wordt
goed voor ze gezorgd, maar het ontbreekt vaak aan geld voor extra dingen. Daar springt
Kinderhulp bij. Daardoor kunnen deze kinderen ook een keer een dagje uit in de zomer, de
beschikking hebben over spel- en speel materiaal, lid worden van en sportclub of een presentje krijgen op 5 december. In onze regio gaan ook vele collectanten op stap om het leven
van deze kinderen door uw bijdrage meer kleur te geven en hun kansen in de maatschappij te vergroten. Helpt u een handje? Nationaal Fonds Kinderhulp heeft het keurmerk voor
goede doelen, het CBF keurmerk. Surf eens langs op www.kinderhulp.nl

Biologisch tuinieren op
‘De Swadde Ikker ‘
Het merendeel van de leden deed het al, maar het is nu officieel:
de Amateur Tuindersvereniging Buitenpost tuiniert met ingang van
dit seizoen volledig biologisch. Dat betekent dat het gebruik van
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen niet meer is toegestaan op volkstuincomplex De Swadde Ikker.
Wie biologisch tuiniert, is vooral preventief bezig: door te zorgen
voor een goed bodemleven en bemesting op maat worden ziekten
en plagen voorkomen. De opbrengsten zijn er niks minder om en
het is daarbij veel beter voor mens en milieu.
Is zo’n levendige tuin met bloemen, groenten en kruiden misschien
iets voor u? Op dit moment zijn er nog een paar tuinen vrij. De afmeting van een ‘standaardperceel’ bedraagt 1 are (100 m2), maar
als u dat wat te veel is, kunt u ook een halve are huren. U vindt het volkstuincomplex aan de
Einsteinstraat, gelegen aan de rand van een prachtig natuurgebied.
Belangstelling? Neem voor meer informatie contact op met Dicky Walinga, tel. 541739, Folkert
Langhout, tel. 541510 of Wies Kooistra, tel. 544079.

Vermaningspad Hemelvaartsdag 25 mei
In de auto, bus, op de fiets of te voet het Vermaningspad op. Op hemelvaartsdag 25 mei 2006
is er vanaf de Vermaningen van Drachten (Zuiderpromenade 28), Rottevalle (Haven 20) of
Surhuisterveen (Gedempte vaart 25) gelegenheid te starten. De kerken zijn open vanaf 09.15
uur. In elk van deze Vermaningen is een programmaboekje met route verkrijgbaar.
De auto- en busroute gaat via Buitenpost (Julianalaan 12a) waar ook kan worden gestart. De
wandelroute van 15 km. begint en eindigt bij de Vermaning van Rottevalle. In de Vermaning
van Drachten wordt een afsluitende dienst gehouden en begint om 16.30 uur. Voorgangers
zijn: Andries Bakker, Annie Rekker-van der Werff en Tineke Weidema-Bos. De deelnamekosten zijn  2,50 per persoon. Kinderen tot 16 jaar  1,25. In elke Vermaning wordt gratis koffie,
thee en limonade geschonken. Bussen moeten zich van te voren opgeven, zij krijgen een
gids mee. In Drachten kunt u fietsen huren, mits van te voren opgegeven bij: Friese Doopsgezinde Sociëteit, Wirdumerdijk 16, 8911 CD Leeuwarden.Telefoon (058) 213 96 36. E-mail:
fds.leeuwarden@zonnet.nl

Enitor geeft FKO-concert op 20 mei kado
Op zaterdagavond 20 mei zal het Fries
Kamerorkest o.l.v. Derk Stegeman een
concert geven in de Ned. Hervormde
Kerk te Buitenpost. (aanvang 20.00
uur). Als soliste zal de harpiste Julia
Stegeman haar medewerking verlenen. Op het programma staan werken
van onder andere C.M. van Webern,
Debussy, B. Britten en de Friese componist Anne Vogel. Het concert wordt
de bevolking van Buitenpost aangeboden door de firma Enitor te Buitenpost,
dit als ‘goedmakertje’ voor het geleden
ongemak ten gevolge van de nieuwbouw (c.i. heiwerkzaamheden). De toegang is dus gratis.
Het concert zal zondagmiddag 21 mei herhaald worden in de Doopsgezinde kerk te Leeuwarden (toegang 10,-). Voor meer informatie www.frieskamerorkest.nl of Roel Timmermans
(penningmeester FKO) De Lange Schoor 27, 0511-542980.

Het Astma-fonds huldigt jubilarissen
Al vele jaren wordt in Buitenpost de Astma-collecte georganiseerd. Op dinsdag 25 april
huldigt het Astma-fonds haar trouwe collectanten (maar liefst 22) tijdens een gezellige
bijeenkomst. Er zal ook iemand van het Astma-fonds aanwezig zijn. Elk jaar een collecte
organiseren is een hele klus, daarom zijn we heel blij met deze mensen die zich altijd weer
voor het Astma-fonds inzetten. Omdat Buitenpost steeds groter wordt hebben we nieuwe
mensen nodig. Heeft u nog een uurtje over, wordt dan collectant voor het Astma-fonds. De
collecte wordt dit jaar gehouden van 8 t/m 13 mei.
Wilt u zich opgeven bel dan met J. van der Veen, tel. 543294 of Y. Bosma, tel. 542771

Open avond
Tafeltennisvereniging
Ongeveer 18 jaar geleden is de tafeltennisvereniging
Buitenpost opgericht en sindsdien zijn we gegroeid tot
een club van ongeveer 45 actieve leden. Zowel recreanten als actievere spelers slaan regelmatig een balletje.
Onze club is actief in de provincies Friesland, Groningen
en Drenthe. We hebben vijf seniorenteams en daarnaast
nog drie jeugdteams. Mede dankzij onze hoofdsponsor
De Haan Westerhoff Zonwering uit Drachten kunnen we
gezellig onze sport beoefenen. De club beschikt over een
eigen onderkomen en is gevestigd aan de Marconistraat
1A te Buitenpost (over de spoorwegovergang).
Op woensdag 3 mei strijden de leerlingen van de basisscholen van Buitenpost tegen elkaar, zij starten om 9:00
uur. Het belooft een gezellige dag te worden. U bent op
deze dag van harte welkom, maar u bent ook uitgenodigd om op donderdagavond 11 mei vanaf 19:30 uur een
kijkje te komen nemen tijdens onze open avond!

MAAS-meisjes geselecteerd voor
Friese Kampioenschappen
De afgelopen maanden konden de meisje
zich selecteren voor de Friese Kampioenschappen die de nu komende twee weken
voor de deur staan.
Op zaterdag 7 januari en 4 maart waren er selectiewedstrijden voor keuzeniveau. Wij deden
mee met Marijke Terpstra, Frouckje Bergsma,
Lisa Mulder en Rixt Riemersma. Moeilijkheid
hieraan is dat je zelf een oefening maakt
d.m.v. richtlijnen. Vooral op vloer hadden wij
hoge scores. Helaas is er niemand gekwalificeerd voor de Friese Kampioenschappen.
Frouckje is als 6e geëindigd. Lisa 13e en
Marijke werd 15e. Rixt kwam uit voor jeugd
en werd in totaal 12e. Een andere grote groep
van MAAS hadden wedstrijden op 14 januari
en 25 februari.
Inge Krijgsheld en Jacqueline Dam kwamen
uit in jeugd 11. Moeilijke oefenstof maar ging
toch redelijk. Inge werd 7e en Jacqueline 14e.
Elisabeth de Groot en Zöe Bennett turnden
jeugd 12. Elisabeth was alleen op de eerste
aanwezig en werd daar 5e. Helaas was zij ziek
bij de 2e wedstrijd. Zöe was bij de 2e wedstrijd
op vakantie maar werd bij de eerste wedstrijd
9e.
Nynke van der Wal kwam uit voor junior 11. Zij
turnde zich in totaal naar de 11e plaats. Naomi
Bennett en Tineke Krijgsheld deden mee met
junior 13. Tineke heeft zich gekwalificeerd
voor de Friese Kampioenschappen op 8 april
in Surhuisterveen. Naomi was ook op vakantie maar tijdens de eerste wedstrijd werd zij
5e. Ook zij had kans gehad om naar het FK
te mogen. Bij de laatste groep deden Tineke
Lourens en Corien Oldenhuis mee in junior
12. Corien werd 12e en Tineke heeft door de

3e plaats een kwalificatie gekregen om door
de gaan naar het FK in Surhuisterveen op 8
april.
Op 4 februari waren er wedstrijden in
Surhuisterveen. Sanne Douma en Anke Walinga (pupil 1, 13) hebben goed geturnd. Anke
werd 8e en Sanne had mooie hoge cijfers en
werd daarmee 1e. Bij pupil 2 niveau 13 deden Sieta Ludema, Ymke Riemersma, Inge
Douma aan mee. Deze drie dames hebben
hoog gescoord. Inge werd 4e Ymke 3e en Sieta
2e. De dames hadden hoge scores aan brug.
Sieta zelfs een 10. Jildou Kootstra (8 jaar)
werd ook knap 6e. Haar eerste echte wedstrijd
op dit niveau met zelfs een 9.00 op sprong.
Bij instap niveau 14 werd Cyntha Bouma 12e,
Jaël Bennett 16e, Moyra Sikkink 16e en Sisca
Broersma 20e. Ook deze dames waren zeer
sterk op de brug.
Bij jeugd 13 werd Femke Steigstra 2e. Tjitske
Veenstra 6e met een keurige sprong. Evenynke werd 9e. Hester Ludema 19e en Tineke
Walinga 24e. Bea Meijer en Wilma Tabak
kwamen uit in jeugd 14. Ook hier weer hoge
scores op de brug voor de dames. Bea werd
hiermee 9e en Wilma 12e. Lisanne v/d Meulen
en Hannah Groenendijk (pupil 2 niveau 14)
werden netjes 8e en 19e. De laatste groep van
MAAS kwam uit in pupil 1 niveau 14. Martine
Koopmans werd 35e. Marijke Postma 32e.
Eline Bijlsma werd 12e met een hoge vloerscore. Ilse de Weger 9e en Diana Bosgraaf 6e.
Ook hier een aantal die doorgaan naar het FK
in Balk op 15 april. Te weten: Sanne Douma,
Sieta Ludema, Ymke Riemersma, Femke
Steigstra en Diana Bosgraaf.

Ons vrijwilligerswerk bij KV Flamingo’s
Graag wil ik reageren op uw verzoek in het februarinummer om iets te
vertellen over de vrijwilligers in onze vereniging, k.v. Flamingo’s. Onze
korfbalvereniging telt sinds kort meer dan 200 leden, waaronder veel
jeugdleden. Dit betekent dat we ook veel vrijwilligers nodig hebben om
al het verenigingswerk draaiende te houden.
Gelukkig zijn er veel mensen die zich in willen zetten voor Flamingo’s.
Op dit moment zijn rond de 120 vrijwilligers actief. De taken van deze
vrijwilligers lopen erg uiteen: sommigen maken 1x per jaar schoon, anderen staan in de kantine of coachen wekelijks een team. Ook voor het
trainen van de jongste leden kunnen we een beroep doen op enthousiaste leden.Bovendien wordt er met name voor de jeugd regelmatig een
leuke activiteit georganiseerd. Sinterklaas komt langs, evenals de paashaas. Ook is er aan het
eind van het veldseizoen een gezellige familiedag voor het hele gezin. Het voert te ver om alle
taken die uitgevoerd moeten worden op te noemen, maar het zijn er heel veel.
Tot nu toe is het gelukt om voor vrijwel alle functies weer een vrijwilliger te vinden. Al die werkzaamheden worden zeer gewaardeerd. Flamingo’s laat die waardering voor de vrijwilligers
zien door bijvoorbeeld een kerstattentie of door het organiseren van een gezellige vrijwilligersavond of een uitje. Momenteel wordt er gewerkt aan een uitgebreid vrijwilligersbestand en
het op papier zetten van het vrijwilligersbeleid, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe het bij
korfbalvereniging geregeld is.
met vriendelijke groet, Edith Weidenaar,
bestuurslid en vrijwilligerscoördinator k.v. Flamingo’s ytze.edith@12move.nl tel: 543983

Oud en nieuw in ‘Buitengewoon Buitenpost’
Zaterdagochtend 22 april rond de klok van tien. Het is al lekker druk in de juist
geopende zaak. Bezoekers zijn enthousiast over de uitstraling van het pand,
maar nog meer over het interieur en de inrichting: een stijl die je niet vaak ziet.
Zelfs onze verslaggever had bijna de drang om spontaan op een stoel te gaan
zitten en zich één te voelen met het interieur. “Dat is nou precies mijn bedoeling
geweest met de inrichting van de winkel”, zegt Rineke de Vries (52).
“Ik heb vandaag een mooie dag gehad”, merkt de ondernemer op. ’s Middags
rond de klok van vijf geniet ze moe maar voldaan van een kop koffie en doet haar
verhaal. “Ik heb alleen maar positieve reacties gehad, niet alleen van oudere
maar ook van jongere mensen. Ze vinden de winkel echt een uitstraling hebben
die bij het dorp past. Bij woonwinkels zie je vaak veel dingen van hetzelfde soort
en type. Ik probeer juist oud en nieuw te combineren zodat er een kleurrijke mix
ontstaat die toch bij elkaar past. Dat is juist mijn uitdaging. Eigenlijk wist ik al
lang geleden dat ik ooit een eigen winkel wou hebben. Ik heb alle opleidingen
daarvoor vroeger gehaald. Als schooljuf in Pijnacker had ik ze niet nodig. Maar
nadat we twee jaar geleden verhuisd waren naar Buitenpost, begon het toch
weer te kriebelen. De zolder lag inmiddels van voren tot achter vol met verzamelde curiosa. Toen we erachter kwamen dat dit pand te koop stond, hebben we
wel even moeten denken. Maar gelukkig hebben we het toch gedaan. We hebben ruim een jaar nodig gehad om het te renoveren. Gelukkig is het resultaat er
ook naar. Nu straalt het pand een oude sfeer uit, die voorzien is van een nieuw
jasje. Precies wat ik met mijn handel ook probeer te bereiken. De laatste drie
weken heb ik nog hard moeten werken om de inrichting naar wens te zetten. Als
je de reacties van vandaag hoort dan doet het je toch goed”.
“Nu mag ik dan ook meer naar grote inkoopbeurzen om mijn waren in te kopen. Als ik daar ben, geniet ik intens. Ik neem dan ook van alles mee voor mijn
winkel. Je kunt bij mij dan
ook terecht voor meer dan
oude kleinmeubelen, oude
en nieuwe sieraden en keukenattributen. Bij mij ben je
ook op een goed adres voor
exclusieve merkkleding en
merkschoenen. Een anders
dan standaard assortiment.
Waarbij de klanten gerust
mogen rondkijken. Dit kan
overigens op donderdag,
vrijdag en zaterdag. De
andere dagen van de week
ben ik gesloten”.

Fritech bouwt verder in Buitenpost
Vanaf begin januari heeft Fritech Personeelsdiensten zich hier in Buitenpost genesteld. Vorige week is de aankleding van het gebouw aangepast aan de huisstijl
en is er sprake van een echte frisse start aan de Kerkstraat 39.
Lage drempels
“Voorheen waren wij gevestigd in Kootstertille”, vertelt Melle Kloosterman,
teamleider van de afdeling Bouw, “door ontwikkelingen in Kootstertille werd
ons bedrijf voor de klanten minder goed te bereiken en was het nodig een ander
pand te zoeken. Waar was eerst nog niet bekend, maar de keuze is al vrij snel
op Buitenpost gevallen. Dit is een ideale plek voor ons, we zitten hier mooi in het
centrum, goed bereikbaar voor werkgevers en -zoekenden. Het pand heeft een
open structuur. Dat is juist onze kracht, wij proberen opener te zijn dan de andere uitzendorganisaties. ‘Doe maar gewoon’, is ons motto. Wij moeten het van
netwerken hebben, dat haal je alleen met een toegankelijke en open sfeer”.
Sterk in techniek
“Wij proberen niet tegenover een werkzoekende te staan, maar ernaast. Daardoor kom je er veel beter achter wat hij of zij zoekt. Hierdoor kunnen wij de
werkgevers van beter advies voorzien, zij willen namelijk weten wie voor hen
de meest geschikte kandidaat is. Daarin schuilt een andere kracht van ons
bedrijf. Wij werven en selecteren al meer dan 20 jaar productie-, bouw- en
technisch personeel. Door deze ervaring weten wij wat de bedrijven van hun
personeel verwachten. Door de één-op-één contacten met de klant, weet je
ook dat de werknemer op die plaats komt waar hij of zij het beste presteert”.
Goed gecertificeerd
“Wij zijn een zelfstandig opererend bedrijf. Dit houdt niet in dat wij maar kunnen doen en laten wat wij willen. Wij zijn aangesloten bij de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen.) Daar hoort bij dat wij
regelmatig worden gecontroleerd. Daarnaast zijn we Flexkeur gecertificeerd,
dan wordt zelfs in de boeken gecheckt of we geen zwartwerkers in dienst hebben. Bovendien zijn wij
ook VCU gecertificeerd.
Veiligheid staat ook bij
ons hoog in het vaandel.
Wij gaan soms naar de
werkvloer om te kijken
of de veiligheid van onze
uitgezonden werknemers
goed genoeg is. Wij zijn
er dan ook ontzettend
trots op dat wij dit predikaat mogen voeren.
Temeer omdat nog maar
zes uitzendbureaus deze
certificering gehaald hebben”.

Koninginnedag
zaterdag 29 april
10.00 - 17.00 uur

Tuindag buitengewoon
een tiental standhouders met o.a.
bloembollen, siergrassen, koperen
tuingereedschappen en vaste planten,
tevens tuinontwerper aanwezig

entree  3.00

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
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Atze van Wieren, schrijver en dichter

Wat gaf de aanzet
tot dit rechtsomkeert,
dit in zichzelf verstrikt,
verstikt geraakte zijn?

Het is winderig en onrustig weer, op de dag dat
ik met Atze van Wieren heb afgesproken. Ik waai
bijna naar zijn huis. Eenmaal boven op zijn werkkamer, lijkt die voorjaarsonrust ver weg. Hier in
zijn eigen domein zoekt hij de stilte en de rust
die nodig zijn om tot schrijven te kunnen komen.
“Schrijven is voor mij geen hobby, niet iets vrijblijvends. Je doet het er niet even naast. Ik neem
het heel serieus.”

Er was ruimte voorzien,
blad beloofd,
er zouden vogels komen
en ook de avondwind.
Wat deed hem uit de weg gaan,
waarom dit kopschuw wijken?
Alles immers om hem heen
wil naar de hemel reiken.

Atze van Wieren werd geboren in Harkema in 1943.
Sinds een jaar of twee, drie is hij met de VUT, daarvoor
werkte hij als loopbaanadviseur bij de Groningse Universiteit. Op zijn vijftigste is hij al korter gaan werken,
van vijf naar drie dagen in de week, om toe te kunnen
geven aan een al langer gevoelde drang tot schrijven.
Hij begon met proza, korte verhalen. Dat ging vrij goed.
Hij volgde een korte schrijversopleiding in Amsterdam
en hij had succes: zijn verhalen vielen op en werden
gepubliceerd. Wel voelde hij zich in een soort spagaat
gedwongen: hij schrijft langzaam en had iedere keer
weer veel tijd nodig om over te schakelen van zijn driedaagse werkweek naar zijn schrijversleven.
Van Wieren besloot over te gaan op het schrijven van
gedichten en dat beviel en bevalt nog steeds goed. Ook
zijn poëzie valt in de smaak: zijn werk werd vaak genomineerd, kreeg meerdere eervolle vermeldingen en een
flink aantal prijzen, o.a. de SNS-Literatuurprijs (eerste
prijs en Publieksprijs). Hij publiceert regelmatig in o.a.
verzamelbundels en literaire tijdschriften en hij schrijft
ook poëzierecensies.
De afgelopen twee jaar is hij bovendien druk geweest met het vertalen van de ‘Duineser Elegien’
van R.M.Rilke. Het boek verschijnt eind dit jaar bij
Uitgeverij IJzer te Utrecht. Van Wieren heeft een eigen internetsite, waarop, behalve zijn biografie, veel
van zijn gedichten en een paar verhalen zijn te lezen.
(www.atzevanwieren.nl). Ondanks dat hij een Fries is,
schrijft hij in het Nederlands: “Dat gaat me goed af
- Fries schrijven heb ik nooit geleerd. Misschien in de
toekomst!”
Hoe gaat dat nou, dat dichten? Is het een kwestie van
gewoon gaan zitten wachten tot de inspiratie komt? Van
Wieren: “Nee, zo gaat het meestal niet. Een enkele keer
komen gedichten vanzelf, b.v. na een droom, of ook wel
als ik hier zit. Dat is machtig! Dat zijn genadegedichten.
Waar die dan vandaan komen… Ik denk uit het onderbewuste. Ik vind dat mijn mooiste gedichten. Maar de
meeste gedichten zijn werkgedichten. Die komen alleen
door concentratie en discipline. Gewoon gaan zitten en
niet van je stoel afkomen om b.v. te gaan grasmaaien.
Dan begint het te komen, soms pas na een paar dagen
ploeteren, schaven, strepen en opnieuw beginnen. Ook
dat gaat niet vanzelf.
Toen ik begon met dichten heb ik in Groningen veel
cursussen gevolgd; ik kreeg les van goede dichters als
Albertina Soepboer en Wouter Godijn. Zo’n cursus is
geen onzin: je hebt dan wel talent, maar je moet ook je
techniek ontwikkelen. En in een groep leer je omgaan
met kritiek, je krijgt feedback op je werk en je wordt
gestimuleerd. Uiteindelijk is daar een zelfstandig dichterscollectief uit voortgekomen: WP’99. Ik zit daar ook
in en we ondersteunen elkaar nu.
Een enkele keer schrijf ik nog een verhaal. Zeker geen
romans, dat vergt zoveel discipline. Ook voor het dichten heb ik een strak ritme nodig. Zelfs de aanwezigheid
van mijn vrouw in huis kan al een verstoring van dat
ritme veroorzaken.
Die stilte en afzondering zijn me dierbaar. Zo’n vijftien
jaar geleden heb ik die ervaren in een klooster. Ik heb
toen, vooral uit nieuwsgierigheid, een week deelgenomen aan het leven, werken en bidden van de monniken
in een abdij van de Benedictijner orde in de buurt van
Doetinchem. Dat was een heerlijke ervaring. Eerst wel
even wennen, want het is een orde van stilzwijgen: ze
mogen alleen praten in de gangen en tijdens de afwas.
Vooral de afsluitende dienst, de Completen, is magnifiek. Ontroerend mooi. Je wordt door de abt gezegend
voor de nacht. Na afloop van mijn verblijf daar moest
ik weer wennen aan het gewone leven; een enorm
contrast.
Zo heeft het mij te pakken gekregen en ik ga nog ieder jaar terug. Het hoort bij mijn binnenste, het is iets
religieus. Niet iets kerkelijks: ik ben wel gereformeerd
opgevoed, maar heb niets met dogma’s. Dat religieuze
staat natuurlijk in verband met het thema van mijn
poëzie. Die thema’s, die met elkaar samenhangen, zijn
verlangen en dood.

HEKSENBEZEM

Zo, verworden tot warnest,
om eigen oorsprong gebald,
hangt hij in koud seizoen
kaal te kijk.
Atze van Wieren
BIETENGOR

Het verlangen heeft te maken met iets in mijn binnenste; er zeurt iets in mij, dat er buiten ons iets groters is,
waar ik naar verlang. Een volheid, die me compleet zou
maken. Reve zegt: alle kunst is religieus en dat ben ik
met hem eens. Je wilt er door je kunst vorm aan geven.
Ik zie de dood niet als een toegangspoort om die compleetheid te kunnen bereiken. Dat zou dit leven op het
tweede plan zetten. Het hogere is er nu ook al. Het is
niet zo dat we pas later bij hem komen: ik denk dat we
nu ook al in Hem (wie of wat dat ook is) zijn. God (zo
zal ik hem maar noemen) zit niet op ons te wachten. Hij
is er van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als je deugdzaam
leeft, in harmonie met mensen en dieren, voldoe je aan
zijn opdracht van liefde. Iemand die kwaad doet, wil
niet ‘in God’ zijn. Na je dood blijf je in zijn eeuwigheid
opgenomen. ‘De dood’ in mijn poëzie is de angst dat
die hogere macht er niet zou zijn, dat alles puur toeval
is en dat we als mensheid nog geen tel in dit heelal
geflonkerd hebben. Dat idee is onverdraaglijk, dat de
dood echt het einde zou zijn.
De behoefte aan stilte, aan reflectie is erg aanwezig.
Waarom? Omdat ik me altijd van alles afvraag. Ik hou
van vragen, maar niet van antwoorden, althans niet van
de pasklare antwoorden van het traditionele geloof. Ik
hoop dat ik tot mijn dood vragen blijf stellen. Zo blijf ik
proberen om mijn hoop op iets hogers vorm te geven.
Mijn gedichten zijn heel toegankelijk. Ik pas niet in de
momenteel leidende stroming van het postmodernisme,
met moeilijk te begrijpen gedichten, die de lezer min of
meer aan zijn lot overlaat. Ik zou mijn werk neo-klassiek willen noemen. Mijn poëzie is begrijpelijk, maar
niet plat: er zitten meerdere betekenislagen in.
Mijn inspiratie haal ik uit verschillende dingen. Soms
valt me iets kleins op, b.v. in de natuur. Dan zie ik een
heksenbezem in een boom en denk ik: jammer, hij had
ook een mooie tak willen worden.
Soms ook dicht ik in opdracht, naar aanleiding van
een bepaald onderwerp. Zo’n opdracht werkt goed, dat
geeft me houvast. Het onderwerp kan zijn een schilderij, b.v. ‘Onverwacht’, een heel ontroerend schilderij
van Ilja Repin . (Schilderij en gedicht ‘Thuiskomst’ zijn
beide te zien op de website.-i.m.) Met WP’99 hebben
we in 2003 een hele bloemlezing gemaakt met gedichten bij beelden in de stad Groningen en vorig jaar één
over de Groningse suikerfabriek.”
In deze laatste bundel (‘SUIKERpoëzie’) staan een paar
prachtige gedichten van Van Wieren. Ze gaan over
suikerbieten en hun weg tussen akker en suiker, maar
tegelijkertijd ook over de mens, zijn oorsprong en doel.
Eén van de werknemers van de suikerfabriek had dat
heel goed begrepen, getuige zijn opmerking aan de
dichter: “Eigenlijk zijn het religieuze gedichten.”

ik lig hier in de bietengor
te wachten op wat komen gaat.
De reis was rommelig en ruw.
Nog zeurt het in mij na
hoe om mij heen gefluisterd werd
wat ons te wachten staat.
Een enkeling
sprak van een nieuw begin.
0, hoe mis ik de akker
waar mijn wortels liggen,
mijn loof nog natrilt.
Donker gromt het achter mij,
rook kolkt uit hoge pijpen.
Maar stel je voor:
een nieuw begin,
waar naar men zegt
ik blinkend wit zal zijn.
Een nieuw begin
en blinkend wit,
wie wil dat niet.
Atze van Wieren
(Uit: “SUIKERpoëzie , ISBN 90 806494 7 3)

Nieuw e-mail adres van
de Binnenste Buiten!
bibupost@gmail.com

Krite-toaniel yn’e prizen
Lykas elk jier komme de toanielselskippen dy’t oansletten
binne by it STAF (Stichting Amateurtoaniel Fryslân) yn april
byinoar yn’e Lawei fan Drachten foar de saneamde slútjûnen. Ek dit jier, op sneontejûn 22 april, sette dêrom in grutte
ploech minsken fan Krite Bûtenpost ôf nei de Drachtster
skouboarch. Op’e slútjûn wurdt’r fansels sjoen nei in Frysk
stik mar wurde ek de punten buorkundich makke dy’t de selskippen krigen ha foar harren stikken it ôfrûne winterskoft.
Foar de Krite waard dit in wiere boppeslach. Foar it stik “Fiere Freonen”, spile yn febrewaris, waarden de Bûtenposters
beleane mei mar leafst 243 punten. Dêrmei wienen hja it
heechste yn harren klasse. Dizze útslach betsjutte ek dat de
Krite nei ien jier by útstek klasse werom is yn’e eareklasse,
it heechste nivo amateurtoaniel yn Fryslân.

Het religieuze en de behoefte om te dichten liggen in
elkaars verlengde. Van Wieren (op zijn site): “De kunst
is om in mijzelf de zuivere emotie aan te boren. Eerlijk
zijn. En dat dan zo te verwoorden dat het niet mijn privé gevoelens blijven, maar dat ook anderen zich daarin
kunnen herkennen. Als dat lukt met een gedicht ben
ik even heel gelukkig. (…) Ik dicht voor die momenten
van geluk.”
(tekst: Ineke Mooijweer; foto: eigen foto)

(foto: Bertus Koopmans)
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La Okido

Specialist op het gebied van eenwielers
en speciale fietsen

 299,00

 249,00

 239,00

incl. btw en 1 jaar garantie!!

Waling Dykstrastraat 1 - Buitenpost
telefoon: 0511-544452 / 06 - 15593770
www. la-okido.nl / info@la-okido.nl
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Programma Kinderwerk
April en Mei !!
Wat is: ‘Keramiek’ in It Koartling?
Leo Maarleveld (1946): “ Ik heb altijd al veel met
mijn handen gewerkt. Mijn belangstelling ging op
de LTS en MTS al uit naar metaalbewerking en
vooral het ambachtelijke smeden en het creëren van diverse vormen en andere voorwerpen.
Na mijn opleiding heb ik enige jaren gewerkt bij
een kleine smederij waar ik mijn creativiteit
en technische vaardigheden goed kwijt kon en
de juiste weg kon vinden in het vormgeven. In
1990-1994 ben ik overgestapt naar keramiek
omdat dit materiaal toch voor mij onbeperkt is
in het creëren van vormen. Tijdens een periode bij
Gerard van Dam heb ik keramische vormgeving
en draaien geleerd. Bij diverse keramisten werd
daarna een stageperiode doorlopen, zoals bij
Kees Hoogendam, Maaike Klein, Frank Teunnissen-Cordes en Antraiques (Ardèche/ Frankrijk).
De Koartling-cursus Keramiek bestaat uit 2x
10 lessen . Ik werk met een globaal plan op eigen
niveau. De gebruikte klei is een steengoedklei
met chamoe toegevoegd. Je kunt kiezen om
het op te bouwen met rolletjes of platen die
aan elkaar gehecht worden met kleislib. Door gebruik te maken van diverse reliëfs (ribbelkarton,
textiel) of andere hulpmiddelen uit de keukenla
wordt een mooie structuur aan de buitenkant
gemaakt. Dat wordt later weer ingepoetst met
bodystains of oxydes (koper-ijzer-cobalt). Alle

werkstukken worden twee maal gebakken. De
1e biscuitbrand is tot 10000C de 2e is de gladbrand, dit is naar gelang het glazuur van 1040
tot 11000C
Als afsluiting van de cursus organiseren we een
Raku-workshop. Raku is een speciale stooktechniek, oorspronkelijk afkomstig uit Japan.
Servies voor de thee-ceremonie werd op deze
manier gebakken. Door de plotselinge afkoeling
in de buitenlucht barst de glazuur (en de klei,
als je niet uitkijkt), waardoor de theekopjes
geen heldere klank meer hebben en dus niet de
rust van de thee-ceremonie verstoren. Probeer
maar eens: een gebarsten kopje geeft een veel
doffer geluid. Op deze manier komen de karakteristieke barstjes in de Raku-stukken, wat we
hier zo mooi vinden (en extra accentueren door
de stooktechniek met houtkrullen). Je haalt de
werkstukken bij zo’n 10500C (oei, heet!) uit de
oven, en houd ze in de buitenlucht tot je ze hoort
barsten. Dan in de houtkrullen (die spontaan in
de brand vliegt) en afdekken: de koolstof uit de
krullen verbrandt dan niet (geen zuurstof) maar
trekt in de barsten en de niet-geglazuurde delen, die daardoor mooi zwart worden. En na het
stoken: het poetsen... misschien nog wel het
zwaarste deel van de workshop. De aanslag van
de rook moet er helemaal af.

Vrijdag 28 April
ORANJE Feest

Kom verkleed in de Oranje stemming en
dan maken we er een spetterend feest van!
Gaan jullie mee feesten?! Tot dan!
Kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 zijn
van harte welkom!!
Entree: Gratis
Tijd: 19.00 tot 21.00 (kinderen die eerder naar huis
moeten kunnen natuurlijk eerder opgehaald worden).

-10 Mei Knutselmiddag groep 1 en 2
Tijd: 14.00 tot 15.30
Entree: 0,50 euro

-17 Mei Knutselmiddag groep 3 en 4
Tijd: 14.00 tot 15.30
Entree: 0,50 euro

Zaterdag 28 Mei
Groot Afsluitingsfeest

Het is alweer het einde van het kinderwerk seizoen.
Daarom hebben we nog een grote laatste activiteit.
We halen van alles uit de kast,
maar wat is natuurlijk nog een verrassing!!!!
Het wordt in ieder geval één groot feest!!
Jij wilt dit toch niet missen???!!!!!
Voor: Alle basisschool kinderen
Entree: Gratis
Tijd: 14.00 tot 16.00

Woensdag 3 mei
Klimwand (buiten) en ruilbeurs (binnen)

Entree: Gratis
Voor: Kinderen van groep 4 t/m 8
Tijd: Vanaf 13.00 tot +/16.00
Wat: Je kunt in het Koartling van alles met elkaar
ruilen. Zoals diddle spullen ,cd’s, spellen, briefpapier
en noem maar op.
Zolang het maar een eerlijke ruil is...
Je kunt je opgeven via de strookjes
die je krijgt op school
of je kunt even bellen met Ylse (06 55974842)

Over de sluiting van de jeugdsoos
Helpt u het cursuswerk?!
Op onderstaande foto ziet u de vrijwilligers van de werkgroep Cursuswerk. Ons werk bestaat uit
het organiseren van de cursussen en workshops die in het winterseizoen in It Koartling worden
gehouden. Zoals u op de foto kunt u zien staat er een tekst op het bord - die hebben we er bewust
geplaatst. Want binnenkort gaan 2 van de 4 leden ons na langdurige inzet verlaten. Lidy Plantenga,
als grondlegster van dit werk in onze instelling en gezicht van het cursuswerk, neemt na ruim 20
jaar afscheid. Sjoukje heeft ook een staat van dienst die de 12 jaar is gepasseerd. Beiden hebben
altijd veel werk verzet en zullen worden gemist. Om een indruk te geven van wat de cursuswerkgroep
zoal doet, geven we een kleine beschrijving. In het winterseizoen zijn er ongeveer 24 cursussen van
6-10 weken en nog een tiental
workshops. We vergaderen 1x
per maand van augustus tot
mei. Naast verwerking van de
aanmeldingen van cursisten
hebben we contact met de
cursusleiding en gaan af en toe
eens langs tijdens de uitvoering
van de cursus. Al met al boeiend
werk, waar de gezelligheid een
niet onbelangrijk onderdeel van
vormt. Mocht u belangstelling
hebben om ons te helpen neem
dan contact op met: Jetty
De cursuswerkgroep 2006, van links af: afzwaaier Lydie Plantenga,
Kronenburg, tel. 542024 of Elly
Jetty Kronenburg, Elly Kramer en de ook vertrekkende Sjoukje van Lune Kramer, tel. 543242

Het is u misschien door berichten in de pers niet ontgaan dat
onze jeugd/tiener soos gesloten is. Dit besluit werd door het
bestuur van It Koartling in februari genomen. Dit gebeurde
nadat het definitieve aantal door de gemeente toegekende
professionele ondersteuningsuren voor openstelling van de
tiener/jeugdsoos bekend werd.
Als bestuur hebben wij met moeite tot sluiting besloten. Wij
vinden dat jongeren in Buitenpost recht hebben op een eigen
goede ontmoetingsplek - het hele jaar door. Maar wij kiezen
ook voor verantwoord en kwalitatief goed jongerenwerk. Voor
ons was dit de enig overgebleven consequentie na jarenlang
eindeloos en uitzichtsloos getouwtrek over onze organisatie
en haar werk.
Na de zomervakantie wordt door het bestuur bekeken of de
tienersoos, binnen de mogelijkheden die er dan zijn, opnieuw
open kan gaan. Wij hopen in de tussentijd constructief overleg
met de betrokken partijen te hebben gehad.
Voor de duidelijkheid willen wij hier het volgende melden. De
jeugdsoos staat los van al het overige sociaal-cultureel werk
dat in It Koartling plaatsvindt. De kinderwerkgroep, net als het
cursuswerk en het popcollectief gaan door met hun activiteiten.
Binnenkort zal It Koartling in zomerrust gaan, maar dit heeft
niets met bovenstaande besluit te maken.
Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
het bestuur

Pag. 18

kits-stik

Niels Kruyt ging naar
de zonsverduistering in Turkije (2)

Wat is er leuk aan de zwemclub?!
Verslaggever van de jeugdredactie zijn, is zo gek nog niet. Wordt je
gevraagd om een stuk over de zwemclub te schrijven - en voor je het
weet lig je in het water van ‘de Kûpe’ te dobberen. Ons verhaal gaat
over... zwemclub PWC.

Rikst en ik (Grytsje) zouden Niels weer gaan interviewen. Maar
helaas, Rikst ging het paasweekend weg. Met wat pech, ging ik
toch maar naar Niels Kruyt onderweg!
‘Vertel eens, hoe heb je de zonsverduistering meegemaakt?’
“Het was echt mooi om te zien,
echt het mooiste van de hele
week, het was ook veel te kort.
Het was wel lang wachten, want
we moesten er natuurlijk wel
eerder zijn, maar toen moesten
we nog heel lang wachten voor
dat de totale verduistering er
was, maar het was heel mooi.”
‘Hoe lang duurde de totale zonsverduistering en hoe laat was de
zonsverduistering?’
“Precies weet ik het niet meer,
hij begon om zes minuten voor
twee, en duurde ongeveer 4 minuten. Dat lijkt kort maar het leek voor mezelf veel langer”.
In welke plaats en waar zaten jullie?
“We zaten op een voetbalveld in Ilyca”

Een van de leden van de kinderredactie is een fanatieke zwemster.
Daar willen we natuurlijk meer van weten en we spreken af met de
zwemtrainster Sjaan Sentner. Natuurlijk in zwembad de Kûpe, want
daar worden iedere woensdag- en vrijdagavond zwemtrainingen gegeven.
Als je je A – diploma hebt, kun je al meedoen. Je leert niet zwemmen,
maar tijdens deze zwemtrainingen worden alle zwemslagen die je
al kent ingeoefend. Als je goed bent, kun je meedoen aan wedstrijden. Bijvoorbeeld limiet- wedstrijden, de Frisselcup of de Amfi-cup,
een echte bekerwedstrijd van Buitenpost. Er zijn zelfs leden die zo
goed zijn, dat ze af en toe naar een ander zwembad gaan om vaker te
kunnen trainen. We vragen ons af of je daar speciale zwemkleding
voor nodig hebt. Sjaan zegt dat het niet zoveel uitmaakt wat voor
zwemkleding je draagt. Het moet dun, strak materiaal zijn en natuurlijk chloorbestendig.
Sjaan heeft zelf maar liefst 4 zwemdiploma’s: A, B, C
en D! een echte zwemfanaat dus. Vroeger speelde ze
waterpolo. Ook haar kinderen zijn echte waterratten.
Elke keer ging ze met hun mee naar de trainingen. Op
een dag werd ze gevraagd om zelf trainingen te gaan
geven. Ze volgde de opleiding Zwemtrainer A bij de
KNZB ( Koninklijke Nederlandse Zwemmers Bond)
en ging aan de slag. Zelf zwemt ze ook nog steeds,
maar geen wedstrijden meer. Ze zwemt nu nog voor
de lol en om haar conditie op peil te houden.

Om de zonsverduistering te zien, had je daarvoor ook een speciale
bril op?
“Ja, iedereen had een brilletje op, voor de zekerheid.”
Niels heeft natuurlijk in die week niet alleen de zonsverduistering
gezien, ik vroeg hem ook wat hij nog meer had gedaan.
“We hebben een museum bezocht, en twee historische plaatsen/
monumenten: Perge en Aspendos.”
Waar heb je geslapen?
‘Ik zit bij een Turkse jongen, die ook bij de zonsverduistering was,
dus ik zat in een gastgezin. Ze woonden in een flat/appartement.”
(ondertussen is deze jongen ook al bij Niels op visite in Buitenpost
geweest!)
Hoe vond je het eten daar?
“Nou, het typisch Turkse eten vond ik niet echt lekker, maar we
aten niet alleen maar Turks eten, dus ze hadden ook wel gewoon
pizza en zo.”
Niels heeft op de foto een t-shirt aan uit Turkije. De mensen daar
hadden gevraagd of een paar kinderen een t-shirt wilden ontwerpen, en dat is het geworden!

Sjaan Sentner

En dan beginnen de leden van de kinderredactie te wiebelen op hun
stoel en beginnen ongeduldig naar de klok te kijken. Het is bijna half
8 en dan begint de training. Niet alleen Elleke gaat vandaag zwemmen, maar de hele kinderredactie mag het water in! Ze hebben zelfs
een hele baan voor zich alleen. Het valt niet eens op wie er wel en niet
op de zwemclub zit. Wie weet schuilt er een nieuwe Inge de Bruin
onder deze zwemsters… Dat lezen we dan later natuurlijk wel in
Kits-stik!

Wat wij tegen vuil op straat deden!
Vorige week was de himmelwike, toen gingen we rond
de school afval prikken. We moesten handschoentjes aan
waarvan je handen beginnen te zweten, en met de prikstokken waar het helemaal niet mee lukt. Ik was met een
vriendin (Anja) op straat. Toen we naar mijn huis fietsten
zagen we te veel rommel en te weinig prullenbakken. We
hebben er maar direct werk van gemaakt en een brief geschreven voor de wethouder. Toen we dat hadden gedaan
gingen we naar het gemeentehuis. De man achter de balie
zij dat we wel naar de wethouder Pieter van der Veen
mochten gaan. De hoogste in rang! De wethouder zei dat
ze het zouden bespreken. Nou ik ben benieuwd.
Zöe

De musical op ‘de Mienskip’
Vrijdag 17 maart was de musical op onze school. Wij moesten er vroeg
zijn want we moesten geschminkt worden. Iedereen moest dat, dus in
de kleedkamer waren we allemaal oranje. Maar op toneel waren we
gelukkig mooi bruin. Zöe Bennett was Kim anti-gym en hield niet van
gym. Ik moest ook een liedje zingen. Ruurd-Jan Botma was Floets.
Dat was een hoofdrol. De jongens en de meisjes hadden beide een
kleedkamer en die van de jongens was veel groter. Maar de meisjes
hadden veel meer spullen. Hans van der Wal had een stinkbom in
de meisjeskleedkamer gegooid! Donderdag 16 maart hadden we de
generale repetitie. Die deden we voor onze eigen school. Aan het eind
van de musical
kregen we een
roos en een pen
met OBS De
Mienskip. Na
de echte voorstelling was er
een disco en ik
bleef daar tot 12
uur midden in
de nacht. En de
schmink wou er
ook niet goed af,
maar dat maakte
niets uit.
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 24 -

door Dirk R. Wildeboer

De Dokkumer Courant meldde ons:
“Slechts één mirakel”
11 October 1907 - Buitenpost - Ons dorp
was hedenmorgen een doelwit voor de
jeugdige mannen uit de gemeente Achtkarspelen, waar een papieren nummertje zou
beslissen of ze al of niet van moeders pappot zouden scheiden. Reeds
vroeg hoorden we de schare zingen of schreeuwen, zeker velen om
angst voor het lot wat te verdrijven. Daarna volgt een wijle van stilte,
wanneer allen “binnen” zijn, om in alphabetische volgorde weder te
verschijnen, verbeid door belangstellende vrienden en familieleden.
Velen zagen we juichend de stoep afspringen; het lot had hun vrijgesteld om Nederland en Oranje te dienen. Anderen behoefde men
evenmin te vragen. Ze waren of zouden soldaat, wat voor menig arm
ouderpaar of moeder betekent: het verliezen van een kostwinner. Eén
ding bespeurden we met genoegen, namelijk het minder gebruik,
laat ons liever zeggen, misbruik van sterken drank. We zagen slechts
één mirakel, die tot grote vreugde van de jeugd, te vergeefs trachtte
zijn rijwiel te bestijgen, waarbij ros en berijder telkens kennis met
de straatstenen maakten. Tenslotte vermelden we nog dat van de 17
jongelingen uit Buitenpost, die aan de loting deelnamen, niet minder
dan 13 een dienstplichtig nummer trokken.

Zaterdag 22 april werden er bij de
spoorwegovergang Egypte opnamen
gemaakt voor een speelfilm. Dit project
Nova Noord is een samenwerkingsproject
van amateur filmers en acteurs uit de
provincies Groningen,Friesland
en Drenthe.
Tijdens de opnames, waarvan deze foto’s
gemaakt werden, ging het om een auto
die op de spoorwegovergang door een
trein werd aangereden (op de onderste
foto nog aan de linkerkant zichtbaar). De
auto raakte daarbij in de sloot en vloog
daarna in brand. De brandweer van
Buitenpost zorgde voor wat rook en hielp
ook mee om het wrak later weer uit de
sloot te halen.
groeten uit Egypte!
foto’s gemaakt door H. Boorsma

“In zijn koloniaal pakje”
18 januari 1908 - Buitenpost - “Heden werd door den gemeenteveldwachter de heer D. van Surhuisterveen getransporteerd, een gedetineerde uit Veenhuizen. In zijn koloniaal pakje, de klompen voorzien
van de letters van het gesticht, trok de algemene aandacht der politie.
Hij had’m gesmeerd om een bezoek te brengen aan een zuster in
Surhuisterveensterheide. De man vond het ook aardig dat hij bij z’n
retour - naar Veenhuizen, ook zijn geboorteplaats Leeuwarden nog
eens kon zien”.
“Hals over de kop in de sloot”
13 Januari 1908 - Buitenpost - “Ten gevolge stremming der scheepvaart heerscht aan het station alhier een buitengewone drukte met het
goederenvervoer. De Olieslagerij T. te Kollum heeft daarin een groot
aandeel. Ook heden was men bezig voor diens fabriek een vracht lijnzand te lossen. Bij het afrijden van den heuvel met een zwaar beladen
wagen, geraakte deze uit de macht van het werkvolk en stortte hals
over de kop in de diepe bermsloot. Gelukkig kwam de vracht beneden
en de wagen boven te liggen, zoodat niets werd beschadigd. Ook liep
het ongeval zonder persoonlijke ongelukken af, doch het kostte vrij
wat moeite het vrachtje weer op den wal te krijgen”.
“Enigzins vermakelijk”
28 Februari 1905 - Achtkarspelen - “Tegen den heer S.H. te
Surhuisterveen, Christelijk Historisch lid van de Raad der gemeente,
is procesverbaal opgemaakt wegens overtreding der politieverordening, inzake het rijden met een rijwiel zonder licht. Al is dit nu niet
één der grootste zonden, die een mensch op zijn boekie kan krijgen,
wordt de geschiedenis toch wel enigzins vermakelijk, als men weet dat
genoemd raadslid indertijd in een openbare zitting van den Raad verklaarde, dat paal en perk aan het wielrijden diende te worden gesteld
(Meneer fietste toen zelf nog niet).
“Sneins gjin tsjinst”
1 December 1907 - Brantgum - “Als een bijzonderheid kan worden
gemeld, dat onze dorpsbarbier op zijn uithangbord heeft laten
schilderen onderstaand laconiek opschrift: “Hjir wurdt men stript,
Sneins gjin tsjinst”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1954, die woonden in Buitenpost

3 april: de Moor, Ruurd, 77 jaar, ongehuwd
4 april: Sierksma, Rijpke, 60 jaar, autohandelaar, e.v. Krol, Janke
16 april: Hamstra, Jan, 54 jaar, horlogemaker, e.v. van der Leest, Bregtje
6 mei: Annema, Rinske, 78 jaar, e.v. Postuma, Fokke
27 mei: Top, Siebe, 81 jaar, veehouder, wedn. van Reitsma, Janke
20 juni: Visser, Tjitze, 78 jaar, e.v. Pol, Hiltje
26 juli: Prins, Sijtske, 51 jaar, ongehuwd

Sjoerd Bulthuis bouwt
‘italiaanse’ boten
Bulthuis is een bekende naam
in Buitenpost in verband met
huizenbouw. Dat de naam ook
verbonden is aan de bekende
kapper Bulthuis uit Burgum die
de BM’er (zeilboot) ontwierp,
maakte het nog niet voor de hand
liggend dat Sjoerd Bulthuis zich
met dit echte ambacht bezig zou
gaan houden. En toch heeft deze
al vier fraaie toerboten van eigen
hand op zijn naam staan.
Boten en water hebben Sjoerd altijd
gefascineerd, meer dan huizen en
gebouwen. Toch is hij zijn leven
lang werkzaam geweest in het
familie-aannemersbedrijf en niet,
afgezien van een los jaartje, in de
scheepsbouw. Tijdens een vakantie in Italië zag Bulthuis prachtige
sierlijke boten varen en dacht bij
zichzelf ‘dat wil ik ook’. “Voor de gewone man zijn ze niet te betalen, en
dus dacht ik, ik maak er één zelf”,
vertelt Sjoerd, “maar aan bouwtekeningen viel niet te komen, ik heb
me daarom moeten behelpen met
het ruwweg opmeten van boten die
ik als voorbeeld wilde gebruiken”.
Materiaal en tijd
Dat Sjoerd in de bouwwereld werkte
kwam wel van pas. Sloopmateriaal
en houtrestanten werden gebruikt
als basismateriaal voor zijn boten.
De eerste boten waren een proces
van proberen en ontdekken, geleidelijk aan kwam er steeds meer
handigheid en ervaring. Bijzonder
is ook dat Sjoerd, afgezien van
een elektrische boormachine en
decoupeerzaag, al het houtwerk
met de hand doet. De 6 meter diepe
garage diende als werkplaats voor
de bouwprojecten en daarmee
was ook de maximum lengte vastgelegd. Tijdens het bouwen heeft
hij wel eens hulp gehad, maar het
liefst doet Sjoerd het toch allemaal
zelf, “want als je eerst uit moet leggen hoe iets gemaakt moet worden, kun je het in dezelfde tijd ook
zelf maken”. Sommige onderdelen
leenden zich niet voor zelfbouw en
ijzerhandel Van der Veen of bij gelegenheid een watersportzaak boden
dan uitkomst. Maar het grootste

deel van alle bootonderdelen werden in honderden uren geduldige
arbeid zelf vervaardigd.
Bouw van vier boten
Na de bouw van de eerste, kwam
als vanzelf ook de drang naar een
volgend bouwproject, “telkens
weer een beetje groter of nog meer
naar mijn wensen aangepast”. En
zo ligt ondertussen het eindresultaat van het vierde project, - de
´Nynke Marit´, vernoemd naar een
kleindochter - in het water van de
jachthaven van Westergeest te
glimmen. “De boten hebben altijd
veel positieve reacties van andere
watersporters opgeroepen en het
was niet moeilijk om de eerste drie
te verkopen. M’n tweede boot vaart
nu rond in Duitsland. Het zijn boten
die onder geen typenaam vallen, ze
lijken wel wat op een zogenaamde
notarisboot. Maar er zijn genoeg
mensen die er belangstelling voor
hebben”. Het bouwproces bestaat
meestal uit twee delen, eerst totdat
de boot vaarklaar is. Daarna wordt
tijdens proefvaarten ervaring opgedaan, waarna de echte afwerking
volgt. Studie van botenbouw heeft
Sjoerd nooit gemaakt. Goed kijken
en met anderen er over praten, zijn
de belangrijkste leidraden geweest.
“Elke boot is een beetje een verbetering van de vorige, maar af is
het nooit”, en zelfs nu, na de vierde
voltooiing, speelt de botenbouwer
nog met ongerealiseerde ideeën.
Maar of er nog een volgende boot
komt weet hij nog niet: “Ik word een
beetje ouder en dan merk je dat
het langdurig bouwen wat minder
gemakkelijk gaat”.
Lijn, stabiliteit en snelheid
“Het zijn boten die erg stabiel zijn
en bovendien flink snelheid kunnen
maken. Ik heb geen vaarbewijs en
mag daarom niet met zware motoren varen, maar tijdens een test
wist ik een snelheid van zo’n 60
kilometer per uur met één van de
boten te maken”, verhaalt Sjoerd
verder. Maar daarnaast zijn het boten die het oog strelen, “voor mij zijn
de lijn en de uitstraling van de boot
erg belangrijk”. De fraaie vorm, de

combinatie van verschillende houtsoorten en de mooie afwerking maken dat ze altijd opvallen tussen de
andere watersporters. Ook tijdens
het maken van de foto’s voor dit
blad, bleven enkele havengasten
staan en lieten hun bewondering
blijken. Sjoerd blijft er bescheiden
onder, maar is bereid er uitgebreid
over te vertellen.
Comfort en waterplezier
Bij het bekijken van de ‘Nynke Marit’
valt de doordachtheid op. Alles past
precies en kan handig weggeborgen worden. Voor de opvarenden
is er comfort in handgemaakte
stoelen. De bestuurdersstoel kan
draaien zodat de roerganger van
houding kan veranderen en niet
last krijgt van een langdurig zelfde
houding. Diverse zelfontworpen
accessoires maken het aan boord
komen gemakkelijker en zorgen
voor een handzaam ‘natje en
droogje’ tijdens de vaartochten. “Ik
ga er meestal weekends of in de
vakanties behoorlijke stukken mee
toeren”, merkt Sjoerd op, “door het
model heb ik weinig last van bruggen en ondieptes en de snelheid
zorgt voor een reikwijdte tot diep
in het Friese merengebied. Bovendien kan hij gemakkelijk op een
trailer, waarmee nog verder weg
gevaren kan worden”. De basis van
zijn jarenlange hobby is echter het
grote plezier op het water, “anders
zou je dit echt niet doen”.
(foto: redactie)

ERA trakteert!

U ontvangt gratis een dinerbon t.w.v. � 50,- vrij te besteden bij
Café Restaurant Partycentrum Lauwersland te Kollum, bij een
aan- en verkoop opdracht via ERA Makelaardij Sikkema.
Informeer vandaag nog naar de voorwaarden!
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