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de Hoop
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Wat was en is er
zoal te beleven
in ons dorp
In De Binnenste Buiten van juni
hoopt de redactie u, net als vorig
jaar, informatie te kunnen verstrekken over het verenigingsleven over het afgelopen seizoen,
in ons dorp. Uitnodigingen met
de vraag omtrent informatie
daarover zijn al in mei naar alle
secretariaten van verenigingen,
stichtingen en andere organisaties verzonden. Het kan zijn
dat sommige uitnodigingen niet
op het goede adres zijn bezorgd, omdat ze misschien niet
meer juist of helemaal niet bij
ons bekend zijn. Wij hopen dat
deze oproep dan ook voor deze
verenigingen of organisaties
aanleiding zal zijn om kopij aan
ons te sturen.
U kunt uw belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen seizoen
in uw bijdrage de revue laten
passeren. Maar ook is er de mogelijkheid om vooruit te kijken
en zaken van het komende seizoen aan te kondigen, zoals uw
trainingsdagen, evenementen of
belangrijke adressen. Eventueel
kan een foto bij uw bijdrage worden geplaatst. Uw verhaal krijgt
maximaal 200 woorden ruimte
van ons. Het liefst hebben wij dat
u uw verhaal aanlevert via ons
emailadres bibupost@gmail.com
Ook kunt u de kopij inleveren in
de kopijbus naast de Readshop
(bij het postkantoor) aan het
Nijensteijn-plein.

Een dubbele meevaller

Plots waren ze er, de nieuwe speelplaatsen aan de Molenstraat (foto) en de
Gele Zwaan. Dat het niet verwacht was maakte ze niet minder welkom. Fraaie
toestellen, een trapveldje met goaltjes en afvangpalen en speciale ‘rubber’
tegels voor een ‘zachte landing’, maken het af. Meer hierover op deze pagina.

Ons dorp opnieuw verrijkt
met 2 speelplekken
Ondanks dat het project ‘Speelplaatsen’ al bijna afgelopen leek, konden
toch nog veel kinderen blij worden gemaakt met 2 nieuwe speelplekken in
Buitenpost. In samenwerking met welzijnsorganisatie Het Achtkant heeft
de gemeente speelplaatsen ingericht aan De Gele Zwaan en De Molenstraat. Dit is mede te danken aan de inspanningen van de buurtvereniging
van de Gele Zwaan en bewoners van de Simke Kloostermanstraat. Dezen
hadden al meer dan een jaar geleden de voorzieningen aangevraagd. Ook
Plaatselijk Belang heeft destijds aan de aanvraag meegewerkt, vooral voor
het terreintje aan de Molenstraat, omdat die aanvraag eigenlijk te laat binnenkwam. Het project was officieel al afgelopen en het geld was eigenlijk
al op. Toch kon er nog ruimte gevonden worden om de verzoeken in te willigen. En het resultaat mag er zijn! U ziet het op bijgaande foto, de kinderen
genieten naar hartelust.
Het deel met het voetbalveldje is eigenlijk nog niet helemaal klaar. Het
graszaad moet nog ingezaaid worden en groeien tot een stevige hoogte.
Het kan zijn dat de goaltjes daarom weer een poosje weggehaald worden om het groeiproces te bevorderen. Dit is ook de reden dat er nog
niet gevoetbald kan worden, naast dat het op dit moment bij nat weer
een modderige aangelegenheid is. Misschien kunnen de ouders dit aan
de kinderen uitleggen? Met wat geduld kan er uiteindelijk een optimale
grasmat komen te liggen. Onder de speeltoestellen liggen speciale straattegels, zogenaamde ‘rubber’ tegels, die bij ongemakjes ‘wat meevallen’ en
daarmee een val minder pijnlijk maken. Desgevraagd deelden sommige
kinderen mee dat ze al ongewild kennis hadden gemaakt met de nieuwe
ondergrond en hoewel ze er niet voor hun plezier op zouden vallen, dat het
toch echt scheelde. Het oordeel van de ondervraagde kinderen over de
hele inrichting was overigens een volmondig: “Heel leuk!”

Fietsroutes NoordOost Friesland
Zij vallen wel op als je in en om Buitenpost fietst. Overal wordt je
geconfronteerd met fietsrouteborden.
Stevige 'hufterbestendige' borden, voorzien van mooie en duidelijke
fietsroutekaarten werden de afgelopen weken op strategische punten
geplaatst.
Navraag bij de gemeente leerde ons, dat er in Noordwest Friesland
al een (tijdelijk) dergelijk proefproject was gestart; toch besloten de
gemeentebesturen van Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland,
Ferwerderadiel en Dongeradeel naderhand nog de rijen te sluiten, omdat
zij dit een leuk initiatief vonden.
Men is nog druk bezig met het plaatsen van de laatste borden en in juni zal
officieel het startschot worden gegeven bij de ingebruikname.
Regelmatig worden al fietsers waargenomen die dankbaar gebruik maken
van de nieuw aangeboden service. Of de routes mooi zijn uitgezocht, dat
kunt u de komende zomer allemaal ook zelf gaan uitproberen.
Pak de fiets, ga erop uit en volg de aangegeven routes. U kunt via de
nummering zelf bepalen welke uitgestippelde tocht u wilt volgen. Geen
gefrutsel meer met eigen kaarten, waarop vaak toch niet datgene is
vermeldt wat nodig is.

Het is ook al gebleken dat sommige hele grote kinderen het niet kunnen
waarderen dat kleine kinderen zo’n plezier hebben. Zo werden er aan
de Molenstraat al enkele afvangpalen uit pure baldadigheid uit de grond
getrokken. Na melding bij de gemeente is dit gelukkig inmiddels weer hersteld. Om herhaling te voorkomen is er is nu toezicht ingesteld op de speelterreintjes. Wanneer er opnieuw vernielingen plaatsvinden of er andere
zaken op de terreintjes gebeuren die niet op speelplekken thuishoren, zal
dit overigens onmiddellijk worden gemeld bij de politie.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Djoeke Witvoet
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Alles onder ẻẻn dak !!!

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

▪ Alle verzekeringen
▪ Hypotheken
▪ Pensioenen
▪ CVB Bank
( betaal- en spaar-rekeningen, kredieten e.d.)
▪ Administraties MKB
( zeer scherpe tarieven )
▪ Belastingaangiften
▪ Advisering startende ondernemers
▪ Bemiddeling en taxaties onroerend goed

www.obmtec.com

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

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

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

Info@wybrand.nl
WWW.WYBRAND.NL

Model

bj.

km.stand

prijs Euro

Fiesta 1.3 8V 3drs Futura 3drs 70pk
‘04
Focus 1.4 16V Centennial 4drs 75pk
‘02
Focus 1.6 16V Trend 3D 100pk
‘05
Focus 1.6 16V Trend 3drs 100pk
‘02
Focus 1.6 16V Trend Wagon 100pk
‘01
Focus 1.8 16V Collection 5D 115pk
‘01
Focus 1.8 16V Collection 5drs 115pk
Focus 1.8 16V Collection Wagon 115pk ‘00
Focus 1.8 TDCi Collection Wagon 115pk ‘01
Focus 2.0 16V Trend Wagon 130pk
‘01
Fusion 1.6 16V Ghia 5drs 100pk
‘03
Mondeo 1.8 16V SCI Sport Wagon 130pk ‘04
Mondeo 1.8 16V Ambiente Wagon 125 pk ‘05
Mondeo 2.0 16V First Edition 4drs 145pk ‘01
Mondeo 2.0 Collection Wagon TDCi 115pk ‘03
Transit 280S TDDI 100pk
‘03

12001
50000
30077
50818
113000
75001
94000
79950
166011
69351
21000
28995
17000
95000
121000
72127

12950,00
11950,00
17950,00
13950,00
9450,00
10950,00
10950,00
10950,00
9950,00
10950,00
14950,00
23950,00
21950,00
12950,00
17450,00
13625,00

Mazda 2 1.4 Sportive 5drs 80pk
Mazda 2 1.6 16V Executive 5drs 105pk
Mazda 6 1.8 16V Sport 5drs 120pk
Mazda 626 2.0 GLX 5drs

‘05
‘05
‘05
‘98

12198 14950,00
13000 19950,00
15072 26950,00
99000 6450,00
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Al Gelezen

Het Behouden Huis tentoonstelling
in De Kruidhof: ‘In Vogelvlucht’
In de maanden juni, juli, augustus, september exposeren Evert Meilink
(schilder in Buitenpost) en Hans Jouta (beeldhouwer in Ferwert) werk in
de Kruidhof.

De festiviteiten in de Kerkstraat tijdens
Koninginnedag waren opnieuw succesvol.
Aan het straatvoetbaltoernooi deden maar
liefst 37 teams mee. Daarmee lijkt ook
voor volgend jaar een vervolg op deze
traditie weer gegarandeerd.
 Vijf scouts van scoutinggroep De Brimzen uit ons dorp, hebben meegedaan aan
de kranslegging op de Dam in Amsterdam
tijdens de Dodenherdenking op 4 mei.
 Secretaresse Simmie de Boer van muziekschool De Wâldsang nam eind april
afscheid. Zij was 35 jaar de spil van de
administratie van de school. Als afscheidskado ontving ze een reproductie van een
kunstwerk van Klaas Koopmans, waarvan
het origineel nog in de oude muziekschool,
Nijenstein, is te vinden.
 De gemeente heeft haar bestemmingsplan Buitenpost-Lutkepost gepresenteerd.
De eerste fase van het plan voorziet in de
bouw van 60 woningen. Na 2010 komt er
ruimte voor ruim 80 nieuwe woningen en
een appartementencomplex. Een groot
deel van de nieuwbouw zal uit huurwoningen bestaan. Het plan is getekend om
het woonwagenkamp, dat met 3 plekken
uitgebreid zal worden.
 Flip Fokkens uit ons dorp heeft zelf
een gloednieuw product ontwikkeld: de
pasid travelmate voor het veilig opbergen
van passen en id-kaarten. Het eerste
exemplaar werd aan notaris Veerman
aangeboden.
 De traditionele vlooienmarkt op het
Mejontsmaveld tijdens Hemelvaartsdag
was dit jaar minder groot van omvang
als voorgaande jaren. Het relatief slechte
weer heeft waarschijnlijk daar parten bij
gespeeld.



Het Behouden Huis organiseert een tentoonstelling in de Kruidhof. Binnen zowel als buiten wordt werk getoond. In het restaurant is werk te zien
van Evert Meilink: schilderijen en tekeningen. Meilink heeft al eens in het
gemeentehuis geëxposeerd. De bezoekers waren toen getroffen door de
vakbekwaamheid waarmee deze professionele schilder lichtinval weet te
schilderen en zijn verf op het doek brengt. Meilink laat op de tentoonstelling vooral dieren zien - rendieren in een hooglandschap, kraaien en raven,
maar ook kemphanen, kraanvogels, muskus-ossen en nog andere dieren.
Er gaat een geheimzinnige werking uit van de sfeer die de schilder oproept.
Meilink voelt zich vooral verwant aan de Noorse schilder Edvard Munch.
Hans Jouta zet op verschillende plaatsen in de tuin beelden neer – vogels,
kikkers, een muis, hazen. Het meest indrukwekkende van de beelden van
Jouta is de ‘vastgelegde beweging’- we zien een haas in volle vaart voorbijrennen op de plaats waar hij werd stopgezet door de beeldhouwer, we
zien vogels in hun vlucht even stilstaan. Het Behouden Huis kreeg subsidie
van de Provincie en het VSB-fonds. Met dit geld zijn het project en de (zeer
fraaie) catalogi mogelijk gemaakt.
Het Behouden Huis en de Kruidhof hopen en verwachten dat veel mensen
uit Buitenpost en daarbuiten komen kijken.

Verkeersveiligheid de Lichtbron
Het was me een drukte van jewelste die dinsdagmiddag 25 april. Alle
kinderen van de Lichtbron aan de Parklaan werden gehuldigd, want
zij hadden met hun school het fel begeerde Verkeersveiligheidslabel
verworven.
Directeur Klaas de Jonge heette alle aanwezigen welkom. Namens de
gemeente was Wieger Vellinga aanwezig, die samen met Ilse Olijve het labelbord onthulde. S. Boersma, directeur van Cedin, tekende het certificaat,
waarna de cheque van 694 euro werd overhandigd door mevrouw Schaap,
labelcoördinator van Cedin.

2600 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Kopij graag getypt of op diskette
aanleveren, en niet langer dan ongeveer 150 woorden. De redactie kan
geen garantie geven dat kopij wordt
geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

Overleg van ‘de culturele groepen’
De cultuurwerkgroep van It Koartling organiseerde op donderdag 11 mei
opnieuw een overlegavond. Daarvoor waren verschillende organisaties
uitgenodigd die zich op de een of andere manier bezig houden met het culturele leven in ons dorp. ‘De Kruidhof’ had zich afgemeld, ‘De Fryske Krite’
en ‘Maskelyn’ werden vertegenwoordigd in de persoon van Foppe de Vries,
voor ‘Het Behouden Huis’ was Janny Jensma aanwezig, namens de bibliotheek Dirk Huitema, voor It Koartling was er Lydie Plantenga en als vertegenwoordiger van dit blaadje Johan Kootstra. Tijdens de vergadering werd
er teruggekeken op de afgelopen jaren en vooruitgekeken - met het doel om
niet in elkaars vaarwater te komen.
Uit het verslag bleek dat zowel Maskelyn en Het Behouden Huis met hun
grote programma’s, na moeizame beginjaren nu steeds meer op stoom
komen. De Vries loofde met name de plaatselijke middenstand in bedrijven,
die door hun sponsoring de grootschaliger programmering van Maskelyn
mogelijk maken. Zowel Het Behouden Huis als Maskelyn valt het overigens
wel op dat een groot deel van het publiek ‘van buitenuit’ komt.- soms zelfs
van elders uit de provincie. De steeds grotere bekendheid van beide organisaties zal er vast mee te maken hebben. De bibliotheek programmeert
enkele malen paar jaar activiteiten die met ‘lezen’ te maken hebben, met
wisselende opkomst. De Krite heeft haar eigen vaste speelavonden met een
vaste achterban. Wel is er op dit moment grote behoefte aan mannelijke
spelers - wie voelt er toneelbloed in zijn aderen vloeien?

De data voor het nieuwe seizoen werden uitgewisseld en vastgelegd. De
betrokkenen zullen een zo volledig mogelijk overzicht hiervan binnenkort
ontvangen. Tot slot werd vastgesteld dat het nuttig blijft om dergelijk overleg
te voeren, volgend jaar zal de cultuurwerkgroep dit weer op zich nemen.
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Oplage:

Onze laatste bestuursvergadering vond plaats op 18
april. Het verslag daarvan heeft u in het vorige nummer kunnen lezen.
Twee vermeldenswaardige zaken:
- Plaatselijk Belang is nog steeds in overleg met de gemeente over
de vaststelling van een bewegwijzeringsplan voor ons dorp. In het
volgende nummer kunt u een schets daarvan bewonderen en heeft
u de gelegenheid daarop te reageren.
- Kort na onze vorige bestuursvergadering is onze voorzitter Maaike
Dotinga opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. In eerste instantie
leek het om een ernstige aandoening te gaan, wij hebben nu gelukkig weer het vertrouwen dat ze goed zal herstellen. We wensen
Maaike spoedige beterschap!
het bestuur

Foppe de Vries meldde dat er druk gewerkt wordt aan de toebereidselen
voor vier aankondigingsborden aan de invalswegen van ons dorp. Als dit
plan uitgevoerd is, kunnen ook anderen er gebruik van maken. Lydie Plantenga kon meedelen dat er met verschillende andere partijen alweer hard
gewerkt wordt aan een nieuwe uitvoering van een kerstmarkt. De ideeën zijn
er, nu nog voldoende wil om dit in een mooie uitvoering om te zetten.

COLOFON

De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is dienaangaande aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.

Van de bestuurstafel

Succes Concordia Gouden Spikerfestival
De plechtige uitreiking vond plaats op de zonovergoten speelplaats, waar
alle kinderen wachtten op het startsein om hun ballonnen op te laten. Een
keurig kaartje met de naam van de leerling was aan de ballonnen bevestigd en massaal kozen deze het luchtruim. Natuurlijk waren er een paar
pechvogels van wie de ballon achter de school al in de bomen vast kwam
te zitten, maar gelukkig was hiermee rekening gehouden en werd er snel
een nieuw kaartje met een verse ballon overhandigd aan de ongelukkige!
Met een rondgang door de straten van Buitenpost werden de feestelijkheden afgesloten en kunnen allen die de afgelopen jaren hun steentje
bijdroegen aan de verkeersveiligheid in en rond de school met genoegen
terugkijken op hun inspanningen. (foto: mevrouw Kapenga)

Op zaterdag 22 april trad de brassband Concordia op tijdens het Gouden
Spikerfestival in Bakkeveen. Onder leiding van Herman Sibma kwam de
band, samen met 7 andere brassbands uit in de 4e divisie. Er waren drie
categorieën waar men prijzen kon winnen: het verplichte werk, het solistische werk en het totaalprogramma. Concordia speelde het koraal David
of the White Rock, de solo Aye Waukin’ O! gespeeld door Afke Vreeling
op cornet, het verplichte werk en de mars Castell Coch. Concordia won in
elke categorie zilver: de ‘zilveren spiker’! Een stap voorwaarts, want vorig
jaar was dit nog twee keer brons en eenmaal zilver. Blaast de Bazuin uit
Oud en Nieuwebiltdijk won dit jaar goud, Excelsior Triemen-Westergeest
werd derde. Concordia is een jonge, enthousiaste en goed bezette brassband, maar er zijn nog enkele vacatures. De band zoekt een besbassist en
slagwerkers. Belangstelling? Kijk op www.brassbandconcordia.nl.

IJstijdenmuseum nadert
haar voltooiing

Bumata valt in de prijzen

Contactpersonen redactie:
T. van Asperen, tel. 0512-352150
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Visser, tel. 0511-542456
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046
Inlichtingen over advertenties
en vragen en klachten
over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511-542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511-451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 19 juni 2006.
De volgende editie verschijnt
in week 26.

De bouw van de buitenkant van het IJstijdenmuseum nadert zijn voltooiing. Naadloos past het
houten gebouw tussen de entree, het bezoekerscentrum en de verkooptuin van De Kruidhof. De
overdekte galerij van het thema-museum is fraai ingekleed door natuursteentegels en zwerfkeien. Alle energie van de initiatiefnemers wordt nu gestoken in de afrondende financiering en de
inrichting, om de openings-streefdatum van 1 juli te halen. (foto: redactie)

Dit kwartet van de a-majorettes van drum- en
showband Bumata won met hun ‘Men in Black’show de 1e prijs in de 3e divisie tijdens een concours dat in Dokkum in gehouden werd. Achter
van links af: Anja Postma en Sieta de Haas. Voor
van links: Alien Veenstra en Elsa Visscher.

Slager van der Bijl viert 10-jarig jubileum
De eerste week van mei is voor Slager Jan en Geertje van der Bijl een feestelijk moment. Het is dan 10 jaar geleden dat de ondernemers de deuren van hun
nieuwgebouwde slagerij in de Kerkstraat openden. In die 10 jaar is de zaak verder
ontwikkeld tot een allround-slagerij en traiteur. Naast de traditionele slagersproducten is er ook een uitgebreid assortiment aan kant-en-klare gerechten en slagersbroodjes verkrijgbaar. Het vakmanschap dat hoog in het vaandel bij Jan en
Geertje staat, wordt geïllustreerd door de grote rij prijzen en onderscheidingen
die ze in de loop der jaren voor hun slagerswaren mochten ontvangen. Voor de
slagerij is dit jubileum niet een moment dat men onopgemerkt voorbij wil laten
gaan. De eerste weken van mei wordt er volop ‘actie gevoerd’ met de eigen producten en zijn er verschillende feestelijke aanbiedingen. Daarnaast kunnen er
mooie prijzen gewonnen worden in diverse acties.

“de plaats voor
flexibele kinderopvang”
H. de Withstraat 3, 9285 TD Buitenpost, 0511-544205
Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren) kom gerust eens langs en neem een
kijkje op de groep van De Bernebrêge waar u zelf de sfeer kunt ‘proeven’. Wij bieden
een persoonlijke benadering en zoeken de best passende opvangmogelijkheid voor uw
situatie binnen, ons kinderdagverblijf.
Ons aanbod:
* vaste dagdelen opvang (7.00-12.30 0f 12.30-18.00)
* flexibele dagdelen opvang
* incidentele uren opvang (d.m.v. een flexibele urenkaart)
U kunt bij ons terecht voor:
* kinderopvang van 0-13 jaar
* opvang van maandag t/m vrijdag het hele jaar door!
* opvang van 6.45 tot 18.00 uur
* flexibele tijden om uw kind te brengen en halen
* opvang volgens alle wettelijke eisen

Stationsplein 2 - tel. 0511-540679
- deze aanbiedingen zijn van 29 mei tot 26 juni geldig -

Broodje
Kroket
 1,25

Broodje
Broodje
Broodje
Petit Pain
Frikandel GoulashKroket Bal Gehakt kaas-salami-ui
 1,25
 1,25
 1,95
 2,50
Voor deze hele maand :
grote zak friet ( 4 pers.), 2 frikandellen + 2 kroketten,
0
0
,
6

of 4 frikandellellen of 4 kroketten
kipnuggets
2 ballen gehakt
Frietje
Frietje mayo
10 stuks
met gratis friet
picalilly
en blikje cola
50

2,
75
25
50
slechts  1,
voor  2,
 3,
met bakje currysaus

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 !!
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Djoeke Witvoet - 100% Buitenposter
Djoeke Witvoet is geboren en
getogen in Buitenpost, nooit
echt weggeweest bij de oude
kerktoren. Ze heeft veel werk
gedaan, kent veel mensen en
vindt het leuk om te vertellen
hoe het was om in Buitenpost
op te groeien.
Waar woonden jullie?
Wij woonden op het mooiste
plekje van Buitenpost: aan de
Kuipersweg, op nummer 64,
ter hoogte van de Buitenposter
Vaart. De lagere school stond
vooraan aan de Kuipersweg – uit
school weg renden we naar huis:
de vriendinnetjes van school en
ik. We wilden buitenspelen. De
Buitenposter Vaart was ons domein. Daar bouwden we vlotten,
waarmee we de kant van het
klapbrugje op gingen. ’s Winters
schaatsten we daar en altijd beleefden we er van alles en nog
wat. Als ik honger kreeg, riep ik
naar mijn moeder. Die kon het
horen in de keuken. Ze maakte
boterhammen of kwam met koek
– wij hadden geen tijd om naar
huis te gaan. We trokken met z’n
allen de Mieden in, het gebied
aan de andere kant van de Âlde
Dyk tot aan Lutkepost. We hadden de polsstok mee en zochten
kievitseieren, we aten zuring en
knolletjes. Wat waren die lekker!
Stiekem poften we aardappels.

Molenaar -–Mott’naar (hij sprak
door de neus), waar je voor een
stuiver boeken kon lenen. Er was
een oud winkeltje met potten
snoep. Drop werd per stuk verkocht. Er was een klokkenmaker
en bij Jitske Elzinga kon je elastiek, boeken, schriften, potloden
kopen. Achter waar nu de bibliotheek is, was een doodlopend
steegje, waar ook mensen woonden. Je kon er petroleum kopen
bij de man van de petroleumkar.
In het steegje woonde een ijscoboer, die schepijs verkocht, hij
ging er ook wel mee langs de
huizen. Er was een smederij in
de Kerkstraat. Dat was Wessel
de Bruin. Achter ons huis aan
de Kuipersweg had hij zijn werkplaats: het zwarte hok. Zijn winkel was tegenover het huis van
mijn beppe, die naast bibliotheek
Mott’naar woonde. We gingen
vaak naar beppe. Ze was lief. We
gingen in haar voorkamer zitten,
want dan konden we zien wat
er allemaal aan de overkant gebeurde als de smid ruzie had met
zijn vrouw. Als ze echt kwaad
werd, gooide ze warm water
van boven naar beneden op zijn
hoofd. Beppe had een diepe tuin
tot aan de Irenestraat, met achterin een tonnetje, een regenput
en fruitbomen. De Kerkstraat
was mooi, omdat er zulke leuke
oude pandjes waren. Op de plek

morgen!” En dan verdween ze
(zonder te betalen). Pop moest
dan vreselijk lachen.
Waar nu Schlecker is, stond een
bakkerij waar de PC-doctor zat,
was ook een bakkerij, er was een
viswinkeltje en heren modezaak
Van Dalen, verder was er nog
Klaver, de meubelzaak. In de
Schoolstraat had ‘Sietse kop en
pantsje’ een winkel in serviesgoed en aan de Kuipersweg was
het snoepwinkeltje tegenover de
school. Ze verkochten daar snoep
voor een cent. En er was ook nog
het winkeltje van vrouw Terpstra
waar je kaas en vleeswaren kon
kopen. De oude, echte Buitenposters zijn erg lieve mensen. Ze
staan dicht bij elkaar, oordelen
niet over elkaar. Er waren minder
ambtenaren.
Hoe was het op school?
Ik zat bij meester Annema. Hij
woonde in het witte huis waar nu
kapsalon Karin is. Wij moesten
iedere week een psalmversje uit
het hoofd leren. Dat betekende
elke morgen thuis een keer opzeggen en elke dag op school dat
ene versje oefenen en zingen.
Mijn broer zat op school achter
het orgel. Hij had het briefje met
het versje erop voor zich staan.
De meester had het niet in de gaten. Hij kreeg altijd een tien. Ik
kwam niet verder dan een acht.
Aardrijkskunde vond ik een mooi

“...ik kan niet te lang bij de oude toren vandaan...”
Dat mocht natuurlijk niet. Maar
altijd had iemand wel een doosje
lucifers bij zich. We scharrelden
wat hout op en stookten een
vuurtje voor de aardappels. We
zijn nooit betrapt. We kwamen
ook wel in het gebied waar nu
het Molenerf gebouwd is. Dat
waren petgaten. Toen Buitenpost
elektriciteit kreeg, smeten veel
mensen hun petroleumlamp en
andere oude spullen in de petgaten. De bewoners van het Molenerf hebben zonder het te weten
schatten onder de grond waarop
ze wonen.
Was Buitenpost in die tijd heel
anders dan nu?
Het was vlak na de oorlog, Buitenpost was nog maar een klein
dorp. Bij de school was een molen en dan begonnen de velden
- rondom het dorp waren velden.
Er was nog geen nieuwbouw, van
de Molenstraat bestond alleen
nog maar het eerste stukje. De
winkels waren in de Voorstraat
en de Kerkstraat en aan de Kuipersweg. Later kwam de ‘bulldozer-ziekte...’. We waren veel in de
Kerkstraat. Daar waren winkeltjes. Er was het bibliotheekje van

waar nu de bibliotheek is, stond
een prachtig huis met een trap
ervoor. Daar woonde een verzekeringsman. De Kerkstraat had
gerestaureerd moeten worden in
plaats van platgewalst.
Kwam je wel eens bij andere
mensen binnen?
Ik speelde vaak bij oom Jurjen en
tante Eppie. Zij waren conciërge
in Nijenstein, het gemeentehuis
toen. Hun woning zat aan het
grote gebouw vast. Wij konden
daar
prachtig
verstoppertje
spelen als de ambtenaren naar
huis waren. Er was een enorme
zolder. Ik hoop zo dat Nijenstein
heel blijft… Het is bijna nog het
enige wat hier oud is.
Kwam je wel op de Voorstraat?
Ja, daar waren ook winkels, de
winkel van Pop Bakker. Die kon
zo prachtig vertellen. Bij hem
was het altijd gezellig, hij was
een fantastische man. Hij liet
altijd gemakkelijk opschrijven.
Er was een vrouw die bijna nooit
betaalde, Gaatze Jouk heette ze.
Dan zei ze: “Het staat geschreven als gedrukt, je moet maar
krabben waar het jeukt, goede-

(advertentie)

vak, maar handwerken was afschuwelijk. We moesten mazen
en lapjes inzetten bij juffrouw
Gooinga. We schreven nog met
pen en inkt. Op een keer zat
ik met mijn pen te knoeien. De
meester zag het en gaf mij een
tik op de vingers. Mijn broer
stoof overeind en riep: ‘Jo bliuwe
fan myn suske ôf!’ hij pakte zijn
kroontjespen met inkt en vuurde
die als een pijl op hem af. Het
raam stond open en voordat de
meester het in de gaten had,
was hij daardoor verdwenen.
Een week lang kwam hij niet op
school. Mijn ouders wisten het
niet, we verklikten elkaar niet. De
meester vertelde een keer van
Jonas in de walvis. Drie dagen
en drie nachten zat hij in de buik
van de walvis, zei meester. Ik
zei: “Een sprookje vind ik mooi,
maar dit kan niet, dit geloof ik
niet”. “Er uit jij!”, schreeuwde de
meester en ik moest voor straf
op de gang staan. Op het plein
knikkerden we fanatiek, en we
hoepelden, gooiden iemand met
z’n allen omhoog en vingen hem
dan weer op, tolden met een
zweepje. Naast de school stond
een huis met veel bomen er omheen. Daar woonde ‘een heks’, zij
rookte sigaren… Wij waren bang
voor haar, vooral omdat het daar
zo donker was.
Was het gezellig bij jullie thuis?
Ja, us mem was tolerant in veel
dingen. Als we in de sloot zaten,
kregen we schone kleren aan.
We mochten niet nat door blijven
lopen. Bij de derde keer ging de
pyjama aan en moesten we binnen blijven. Er waren mensen
bij ons in de kost: twee ambtenaren, één uit Veenwouden en
één uit Heerenveen. Bovendien
logeerden er vaak familieleden.
Dat kon mem allemaal gemakkelijk aan. Ik had een super heit.
Hij was oprecht. Als hij moest
slachten in de noodslachting

bracht hij altijd stiekem ’s avonds
vlees naar mensen die het arm
hadden. Achter Kamstra, dus
vlak bij ons, stond het slachthuis.
Er stond een kadaverbak naast.
Dat stonk en het stikte er van
de ratten. Die kwamen uit de
Vaart – je kon ze langs de kant
zien scharrelen, hele rijen. Toch
speelden wij daar. Zwemmen heb
ik geleerd in de Mieden, in de
grote poel daar. Mijn twee broers
smeten mij er midden in. “Help
ik versûp!”, gilde ik dan. “Moast
mar klauwe!”, zeiden ze. En dat
deed ik ook. Er is trouwens wel
een jongen van ongeveer 20 jaar
verdronken; hij kwam niet meer
boven bij het duiken. Mijn broer
heeft hem uit het water gehaald
en mijn vader legde hem af. Dat
deed hij ook met het jongetje dat
onder een vrachtauto kwam, helemaal kapot. Samen met zuster
Westra heeft hij hem mooi in de
kist neergelegd, zodat zijn ouders hem nog konden zien. Mijn
vader bouwde eens een sneeuwhut voor ons in de voortuin. Een
prachtige, grote sneeuwhut. We
mochten er twee nachten in slapen! Als hij later bij zijn kleinkinderen op bezoek kwam, riepen
ze: “Hoi, daar komt pake aan!
Dan kunnen we praten over het
geloof en de politiek!”
Gingen jullie naar de kerk?
Mijn ouders gingen twee keer,
wij hoefden maar één keer. Mijn
vader was een echte gereformeerde rakker. Hij durfde zijn
woordje wel te doen, bijvoorbeeld toen ze de kerk af wilden
breken voor een nieuw gebouw.
Daar verzette hij zich tegen. Hij
stond een keer op tal voor ouderling. Daar plaagden wij hem
mee, toen deed hij het niet. Als
je naar de kerk ging, moest je
zorgen dat je op tijd was, wel
een half uur van te voren zat
het helemaal vol tot aan de nok.
We hadden een zekere dominee
de Vries. Dat was nog eens een
dominee. Als je de zondag niet in
de kerk was, stond hij de maandag op de stoep om te vragen
waar je was… Ik ga nu niet meer
naar de kerk. Toen ik het moeilijk
had, is er nooit iemand geweest.
Dat was voor mij een bittere teleurstelling. Dat zeg ik niet om
de kerk een trap na te geven,

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

het was mijn eigen keuze. Maar
er is lekker niemand die mij m’n
geloof in de grutte baas (zo noem
ik God) kan afpakken.
Viel er wel eens wat te beleven in
Buitenpost?
Ja, Tetman de Vries kwam. Dat
was mooi! De paardenmarkt
met alle soorten vee, vond ik
ook schitterend. We kregen ook
films te zien in een tent: ‘Eeuwig
zingen de bossen’ en ‘Winden
waaien om de rotsen’ – prachtig!
Wat wij als kinderen heel mooi
vonden, was de tent van het Leger des Heils. Die werd één keer
in het jaar opgezet bij de kerk
en alle kinderen kwamen. Ze
hadden prachtige muziek en we
mochten in de tentmasten klimmen. Dan waren we Zacheüs die
uitkeek (allemaal de hand boven
de ogen…) naar de Here Jezus…
Wij zongen vrolijk mee.
Waar kun je van genieten?
De afgelopen winter was ik weer
bij mijn kinderen in Canada, daar
geniet ik van. Op Vancouvereiland woont mijn oudste dochter,
daar ben ik in een andere wereld.
Het is er wild en woest, je kunt er
uren lopen langs de zee en door
de prachtige natuur, zonder dat
je een mens tegenkomt. Geweldig! Dat is voor mij een grote ervaring. Dan voel ik me helemaal
vrij. Ik zie nu al uit naar volgend
jaar juli. Elly trouwt dan. Ik vind
het prachtig dat we dan allemaal
gaan, tenminste: bijna allemaal.
Wat vind je van Buitenpost?
Ik kan niet al te lang bij de oude
toren vandaan!
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Nordic Walking stokken
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merk Rucanor - 19,95

Christinastraat 4
9285 TM Buitenpost
telefoon: 0511-541635

Kopijverzorgers,
maak het uzelf
en ons gemakkelijk!
Let op de kopij-inleverdatum:
maandag 19 juni.
Het blad verschijnt in week 26.
Houdt u daar ook rekening mee?
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(Geen) Ruimtetekort voor
de binnensporten?
Van het bestuur van Plaatselijk Belang werden berichten bij de redactie van
de Binnenste Buiten gedropt over klachten van
verenigingen als zou er te weinig ruimte zijn voor
de binnensporten in Buitenpost.
Om enig inzicht te krijgen in deze problematiek
maakte ik een afspraak met mevrouw Vlot en de
heer Alberda van de gemeente Achtkarspelen. Zij
verzorgen de invulling van sporthal en gymzaal
door alle aanvragen te bundelen en in te delen.
Beide ambtenaren ontvingen mij hartelijk en er
ontstond een plezierig gesprek over de beschikbare accommodaties en de diverse aanvragen
van de verenigingen. Geen geheimzinnigheden,
want alles werd open en bloot op tafel gelegd. Op
bezettingsrooster van de sporthal en het gymnastieklokaal zijn alle uren ingevuld en blijft er amper
tijd over voor de schoonmaak!
Natuurlijk zullen ook Alberda en Vlot blij zijn
als zij over meer ruimte zouden beschikken. En
natuurlijk willen zij aan alle wensen van de verenigingen tegemoet komen. Maar er zijn wel wat
kanttekeningen. De te weinig beschikbare ruimte
speelt enkel gedurende de periode medio oktober

tot medio maart; vijf maanden dus! In de winterperiode zouden er wel 2 of drie sporthallen in de
avonduren zijn te vullen! Buiten deze periode zijn
er geen problemen en staan de zalen vaak leeg!
Ook constateren Alberda en Vlot dat sommige
verenigingen meer aanvragen dan werkelijk
nodig is, om dan na toewijzing een aantal uren
terug te geven. En dat zijn natuurlijk niet de
mooiste uren! Tegen deze gang van zaken is intussen opgetreden; dat wat wordt aangevraagd/
ingehuurd moet ook worden betaald, kan dus niet
meer worden teruggegeven en kost de vereniging
de nodige euro’s.
Dat het beide ambtenaren ernst is in hun pogingen de verenigingen waar mogelijk beter te
kunnen helpen bewijst het volgende. Er is bij het
Lauwers College verzocht om in de avonduren gebruik te mogen maken van beide sportzalen. Omdat hier al (mondeling) positief op is gereageerd
kan men zo goed als zeker voor het volgende seizoen alle aanvragen honoreren. Met deze plezierige mededeling kunnen we het hoofdstuk tekort
aan bewegingsruimte positief afsluiten.

Spetterend volleybaltoernooi
Donderdag 27 april was het dan zover. De afdeling recreatievolleybal was maanden bezig geweest met de
voorbereidingen. En het succes was groot. Van Peasens tot Stiensgea en van Broeksterwoude tot Kollumerpomp, hadden zich maar liefst vijftien teams opgegeven. Volgens de wedstrijdleider leek het wel of dit toernooi
ging om het kampioensschap van N O Friesland. Zo werd er ook gespeeld, fel maar sportief. Er waren dan ook
veel spannende wedstrijden met een miniem verschil in punten. Uiteindelijk mochten Harkema 2, Peasens 2 en
Harkema 3 de taarten verdelen. Na afloop werden alle deelnemers getrakteerd op enkele hartige hapjes. De
sfeer was uitstekend en bij het weggaan hoorde je dan ook vaak: “Oant it oare jier.” Recreatievolleybal is een
prachtige sport en kan door jong en oud gespeeld
worden. Het “spelplezier” staat bij ons hoog in het
vaandel. Ook in het kader van beter en meer bewegen kan deze sport heel belangrijk zijn. Door verhuizing enz. gaan we enkele leden missen. Graag
willen we weer wat versterking hebben, jong of oud,
man of vrouw het maakt niets uit. Kom gerust eens
vrijblijvend kennis maken op de maandagavond van
acht tot kwart over negen. “Net stinne mar hinne!”.
Misschien speel je dan volgend jaar ook mee in ons
sportieve en gezellige recreatietoernooi. De hoger
spelende teams kunnen ook nog wel wat versterking gebruiken. Aarzel niet maar trek je gymschoenen aan en kom.
Voor verdere vragen bellen naar: Jacomien Vellinga
0511543262 of kijk op: www.vcb-buitenpost.tk.

25-jarig jubileum buurtvereniging Molenerf/de Roede
Zaterdag 6 mei, was er feest voor de leden van buurtvereniging Molenerf/de Roede. Deze vierde namelijk
haar 25-jarig bestaan. ‘s Middags begonnen de activiteiten – in en rond de feesttent-om 13.00 uur voor de
kinderen in de basisschoolleeftijd: zaklopen, spijkerpoepen, schminken, snoepje happen en nog veel meer
spelletjes werden met enthousiasme gespeeld. Daarna ging een broodje knakworst en drinken er wel in. Er
werd om drie uur afgesloten met een ijsje en de kinderen kregen nog een aandenken mee. Daarna was het
de beurt aan de volwassenen en oudere jeugd. Na een
kopje koffie met wat lekkers en een welkomswoord van
voorzitter Albert van Dijken werd begonnen aan een levend ganzenbord. Door middel van diverse opdrachten
en spelletjes kon men het einddoel bereiken. Er werd
met veel plezier meegedaan door jong en oud. Een
buffet volgde , wat een ieder zich lekker liet smaken. Dit
dankzij bestuurslid Hessel Meyer, die ook die middag
afscheid nam. Met een ledenvergadering werd het officiële gedeelte afgerond en daarna kon men nog even

Jubileum

!

gezellig napraten/borrelen. Vooral dankzij het prachtige
weer kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde
middag. (foto: eigen foto)

door Janne Oosterwoud

Tsien jier al wer wenje wy yn
Bûtenpost. Tiid foar de balâns.
Wat haw ik hjir fûn? In hiel soad
aardige minsken, en in prachtich
fytsrûnstje oer Reahel en troch
de Twizelermieden. Boppedat
noch in eigen rubrykje yn ’e
doarpskrante. It koe wol minder.

Fierder bliuwt it in leafde-haat
ferhâlding mei ús doarp. Wat
gaadlik is oan foarsjenningen,
wegen en iepenbier ferfier, krije
wy der oan ferkearslawaai op
ta. Om fan de motorriders op
’e Lauwersmarwei noch mar te
swijen.

En in beam is der groeid, in
prachtige bjirk. In freon, heger
as it dak. As siedling fan ús
foarige bjirk is er per gelok
meiferhuze yn ’e krûk mei
geraniums. Fiif sentimeter
heech. En no jout er skaad en
herberget sjongende fûgels.

Achter hûs yn ’e pot mei de
hortinsje seach ik fan ’e moarn
in jong bjirkje, fiif sentimeter
heech. Ik ha him yn in pot mei
nije modder setten en wol der
goed op passe. Je witte mar
noait.

Vakantie Bijbelclub
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zal op dinsdag 6 en woensdag 7 juni
weer een Vakantie Bijbelclub houden in de Fonteinschool, Molenstraat
17a in Buitenpost. Het thema is ‘Alles op z’n kop’. De Vakantie Bijbelclub
is bedoeld voor de basisschoolkinderen van de groepen 2 tot en met 8. Je
bent welkom tussen 9.45 en 12.15 uur. Vanaf 12.00 uur zijn de ouders ook
van harte welkom.

Lijstcollecte Hartstichting

De lijstcollecte voor de Hartstichting heeft in Buitenpost het mooie bedrag
van 3.695,94 euro opgeleverd. Alle collectanten bedankt voor uw inzet!
penningmeester Hartstichting Buitenpost, Aukje Lourens

Opbrengst collecte fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in
de week van 23 april t/m 29 april 2006, heeft in Buitenpost Euro 2.209,33
opgebracht. Hiervoor zijn 68 collectanten op pad geweest. Het ingezamelde
geld is bestemd voor kinderen in Nederland die, meestal door problemen
thuis te maken krijgen met jeugdzorg. Kinderhulp financiert met de opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een schommel bij het kindertehuis, een
fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, of een weekje kamperen. Met
deze extra’s geeft Kinderhulp deze kinderen en beetje geluk..
Collectanten en gevers: Hartelijk dank!

Musical ‘Verborgen Legende’ van
6 tot en met 15 juli
die beantwoord worden in de openluchtmusical ‘Verborgen Legende’. De
musical wordt van 6 tot en met 15 juli wordt opgevoerd in het Veenkloosterbos. Daar verrijst een decor van 24 meter breed en op het hoogste
punt zeven meter hoog. Aan de voorstelling doen bijna veertig acteurs
mee. Onder leiding van regisseur Miranda Bolhuis en muzikaal leider
Remko Wind wordt er al maanden hard gerepeteerd in ‘The Point’. De
musical wordt gepresenteerd door Stichting Idylle. Voorzitter van de stichting is Erik Gerbrands. In het dagelijks leven is hij apotheker in Buitenpost: “via Durk Bruinsma ben ik bij de musical betrokken geraakt. Hij was
op zoek naar een voorzitter voor het bestuur en kwam op een middag bij
mij. Het hele verhaal van Durk die middag en de manier waarop hij het
vertelde maakte mij meteen enthousiast. Ook al heb ik het druk, tegen
Durk zijn ‘drive’ kon ik geen “nee” zeggen.
Repetities in The Point
Dankzij de medewerking van The Point in Buitenpost beschikt de cast
van Verborgen Legende over een prima repetitieruimte. Terwijl beneden
gewerkt wordt aan het spel kan een kleiner groepje in een bovenzaal
zangpartijen oefenen. Wie er zingen, dansen en acteren kunt u lezen en
bekijken op de website www.verborgenlegende.nl.
Speeldata
Verborgen Legende wordt opgevoerd op donderdag 6 (première), vrijdag
7, zaterdag 8, donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juli 2006. De kaarten zijn ook via de website te reserveren. Vanaf 1 juni kunnen kaarten tijdens kantooruren ook telefonisch worden besteld via nummer 0900 – 236
0 236. Voor alle data gelden reservedata mocht een voorstelling vanwege
slecht weer niet door kunnen gaan. De reservedata kunt u ook vinden op
de website.
De musical
Verborgen Legende speelt zich af in het Azteekse Rijk, in 1519. De grote
Zieners van Keizer Montezuma hebben de ondergang van het Rijk voorspeld. De op wraak beluste opperpriester Tolteki weet de keizer ervan te
overtuigen dat alleen het allergrootste offer, het leven van zijn dochter
Nina, het keizerrijk kan redden.

Expositie Rutgers
in gemeentehuis
Van 17 mei tot en met 14 juli is in
de hal en leeszal van het gemeentehuis werk te bezichtigen van Gustaaf Rutgers. De expositie bestaat
uit diverse schilderijen in houtskool,
acryl- en olieverf.
Gustaaf Rutgers, oud-inwoner van
ons dorp, en momenteel woonachtig in Kollum, is vorig jaar afgestudeerd aan de Academie Minerva
in Groningen. Rutgers’ drijfveer bij
het schilderen is mystiek besef,
een streven naar vereniging van
de menselijke ziel met God. De expositie is te bezichtigen tijdens de
openingsuren.

De hoofdrolspelers uit de musical Verborgen Legende
Bovenste rij: v.l.n.r.: Kalok (Grzegorz Lewandowski, Nieuw Buinen), Qwel
(Sjoeke van der Veer, Boelenslaan), Isman (Hayo de Meer, Opeinde),
Padre (Henk Seinen, Zwaagwesteinde), Cortez, (Harry Zijlstra, Groningen)
middelste rij v.l.n.r.: Opperpriester Tolteki (Atze Lubach, Drachten), Durk
Bruinsma, Keizer Montezuma (Marco Rypma, Folsgeare), Malinche (Ineke
de Vries, Leeuwarden), Keizerin Minelka (Aurora Lamberigts, Burgum),
Prinses Nina (Lara Boode, Pesse); zittend: Sinita (Avalon Heyligers,
Damwoude) en regisseur Miranda Bolhuis.
(Foto: Foto Jaap de Boer, Zwaagwesteinde)

Scoor nu met
De Haan
Westerhoff
tijdens
de WK weken!

Drachten - Groningen - Assen - Westerbork - Almere - Lelystad

Speel GRATIS het WK spel op

www.dehaanwesterhoff.nl
en maak kans op TICKETS
voor de wedstrijd:

NEDERLAND
IVOORKUST
U maakt ook kans op diverse andere fantastische
prijzen zoals een LCD TV, Navigatiesysteem,
I-pod, Mobiele Telefoon, Home Cinema Set,
Hometrainer of een Weekend Weg!

Drachten - Groningen - Assen - Westerbork - Almere - Lelystad

����������������������������������
���������������������������������������������������������������������

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Tuinbeleven
Wat is: ‘Vilten’ in It Koartling? - Vilt is ‘in’
Het maken van vilt is een oeroude wolbewerkingstechniek waarvan de basisprincipes heel
eenvoudig zijn: schapenwol wordt bewerkt met
heet water, zeep en wrijving totdat een samenhangend geheel ontstaat. Nomadenvolken
maakten er vanaf het moment dat ze begonnen
met het houden van kuddes schapen, duizenden
jaren geleden al, hun tenten, mutsen, laarzen,
vloerkleden, reistassen en dekens van. Toen
moest het materiaal voldoen aan de hoogste

eisen van bescherming, warmte en stevigheid.
Bovendien moest het licht en soepel zijn. Aan
die eisen voldeed vilt.
Vilt is ook eigentijds
Het kan heel dik, maar juist ook flinterdun worden gemaakt. Er kunnen allerlei textiel-, natuurlijke- of synthetische vezels in worden verwerkt.
De prachtigste kleurcombinaties zijn mogelijk.
Er kan plat of drie-dimensionaal worden gewerkt
(een hoed bijvoorbeeld). Toepassingmogelijkheden in de mode zijn er velerlei. Ook is vilten een
fantastische bezigheid voor kinderen, verstandelijk gehandicapten of psychiatrische patiënten en dus zeer geschikt als (arbeids)therapie
of handvaardigheidsles. Het enige wat je nodig

hebt zijn je handen, water en zeep. Kortom: vilt
heeft toekomst.
Cursus in ‘It Koartling’
Afgelopen winterseizoen gaf Ineke Carolus
een paar cursussen vilten voor beginners in It
Koartling. In totaal 13 dames en 1 heer hebben ervaren welke geweldige mogelijkheden deze
techniek biedt. Ineke Carolus maakt al een jaar
of 15 vilt. De eerste jaren was ze gefascineerd

door hoeden. Ze maakte ze altijd draagbaar,
maar het waren in de eerste plaats ‘kijkobjecten’. Later maakte ze ook vilt voor kleding
en interieur en mode-accessoires. De laatste
jaren legt ze zich vooral toe op kunstobjecten,
zowel drie-dimensionaal als plat (wandkleden).
Ze exposeerde op verschillende plaatsen in het
land; 2 jaar geleden nog in het gemeentehuis in
Buitenpost. In Tilburg won ze een nominatie in
een internationale wedstrijd voor eigentijdse,
grensverleggende kunst. Ook voor het komend
seizoen staan er weer cursussen viltmaken in
It Koartling gepland. Inlichtingen hierover kunt u
bij Jey Kronenburg, telefoon 0511-542024
krijgen. (tekst: Ineke Carolus; foto: redactie)

Help het kinderwerk !

Waarom?
Ook het kinderwerk heeft regelmatig nieuwe mensen
nodig die zich in willen zetten voor een gevarieerd en
leuk jaarlijks programma van september tot april.
Zonder vrijwilligers is dit werk niet mogelijk.
Wanneer?
Enkele keren per maand op de woensdagmiddag of vrijdagavond. Soms zal er ook een keer overlegd moeten worden om
zaken af te spreken. Altijd in overleg en rekening houdend
met een ieders mogelijkheden.
Wie?
Mensen die het leuk vinden om activiteiten met kinderen in de lagere
school leeftijd te doen. Leeftijd is niet echt belangrijk. Wat voeling met de
sociale en creatieve doelstellingen van ons werk natuurlijk wel.
It Koartling doet zijn best haar vrijwilligers in een plezierige en stimulerende omgeving te laten werken. Wij hopen dat het werk zichzelf uitbetaald in voldoening en het weten bij te dragen aan de leefbaarheid van ons
dorp. Daarnaast is er ook de mogelijkheid van een reële vrijwilligersvergoeding. Neem voor meer informatie contact op met Ylse Veenstra:
telefoon 06 40398752, of It Koartling, telefoon 541214.

U bent vast wel eens bij De Kruidhof
geweest, misschien is het al weer jaren geleden. Of u komt ieder
jaar tijdens de Natuurmarkt een kopje koffie bij ons drinken. Afgelopen maanden is er bij De Kruidhof het één en ander veranderd. Ten
goede. De plantenverkoop, ook wel verkooptuin genoemd, is vrij
toegankelijk voor bezoekers die alleen planten willen kopen.
U kunt nu dicht bij huis uw vaste planten kopen. In ‘It Winkeltsje’
hebben we een grote collectie zaden en mooie cadeauartikelen.
Handig als u onverwacht nog een verjaardagcadeautje nodig hebt,
op zondag zijn de plantenverkoop en de winkel ook open.
Sprookjesachtig
Maar als u hier dan toch bent voor mooie rozenstruik of clematis,
koop dan ook eens een entreebewijs en bezoek de tuinen. In de
Varenhof groeien prachtige varens, voorzichtig komen ze boven de
grond en rollen hun bladeren uit. Een prachtig gezicht. In de Bostuin staat de Daslook in bloei, proef het groene blad maar eens,
het smaakt naar knoflook en is prima te eten. De bloesem van de
bomen, de fris groene bladeren en het zonlicht dat er door schijnt
maakt het bijna sprookjesachtig.
Nieuw kaboutervolk
Over sprookjes gesproken.
De Kruidhof heeft nieuwe
bewoners, een compleet
nieuw kaboutervolk heeft
haar intrek genomen in de
tuinen. Eén van onze vrijwilligers heeft de hele winter
gezaagd en geverfd en een
prachtige serie kabouters
gemaakt. Verspreidt over
de tuinen van De Kruidhof
vormen ze een speurtocht.
Kinderen die al een beetje
kunnen lezen en schrijven
kunnen de speurtocht en
opdrachten doen. De allerkleinsten kunnen de kabouters zoeken, wat vooral in de
Bostuin heel spannend is om
te doen. Het kabouterpad
is ook heel geschikt voor
basisscholen. Of voor opa’s en oma’s die op de kleinkinderen passen
en met het mooie weer er even uit willen. Kom ook eens de tuinen
beleven door de ogen van kinderen!

Thema Varens tijdens Pinksteren
Tijdens de Pinksterdagen is De Kruidhof geopend, 1e Pinksterdag
van 12.00-17.00 uur en 2e Pinksterdag van 10.00-17.00 uur. Op
beide dagen kunt u deelnemen aan onze themawandeling ‘ Varens’,
de wandeling begint om 15.00 uur. (U betaalt geen toeslag op de
entreeprijs voor de wandeling). Naast onze themawandeling en
onze 17 thematuinen kunt u voor vaste planten terecht in onze
verkooptuin. Deze is vrij toegankelijk.
Varens
Varens zijn een groep apart in de plantenwereld. Ze hebben net
als andere planten wortels en bladeren, maar vormen geen zaad
om zich te vermeerderen. Dit doen ze door middel van sporen. Een
spore is eigenlijk een cel, omringd door een celwand, waardoor de
cel in ongunstige omstandigheden (temperatuurschommelingen en
vochtigheid) goed kan overleven. De varen ontspruit als het ware,
komt boven de grond en rolt het blad uit. Prachtig om te zien. In de
geneeskunde, maar ook in de mythologie nemen varens maar ook
andere spore planten een bijzondere plaats in. Er is nog veel meer
te vertellen over deze planten. Tijdens de wandeling maakt u kennis met een bijzonder facet uit de plantenwereld.

‘Spring’-levend
Lichtbrons schoolomgeving optimale leefbaarheid
Educatie, bouw- en straatwerk: certificaat ‘Verkeersveiligheid’
De “Kleine slag om de Lauwers” voetbalsportief gewonnen
Een basisschool vol creatieve inspiratiebronnen

AOC en LC leerlingen becommentariëren professioneel
provincies streekplan
‘Om de kwaliteit van de romte’ visie op de toekomst van hun NO- Fryslân
All Saint School uit York speelde het chagerijnen spel
LC-leerlingen begrepen het vaak niet en soms heel komies wel

Maas met twee turnsters in de prijzen
Flamingo’s jeugd haalt de kampioensbewijzen
Rietvoorns jongeren visten in de Vaart bij kou en regen
‘Mister Heerenveen’ heeft voetballertjes een heerlijke middag gegeven

Ongewoon winkelen bij Rinske de Vries buitengewoon
Minco Zijlstra zet als jong ondernemer scherp handelend de toon
Bloembinderij ‘De Utspanning’schoof wat winkels op
Voor middenstand en consument was de paasmandenactie “TOP”
PEVADKO

La Okido

Specialist op het gebied van eenwielers
en speciale fietsen

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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kits-stik

Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

Een sudoku gemaakt door Rixt Broekhuysen

Wat wij tegen vuil op straat deden!
Vorige maand vertelden wij dat wij actie hadden ondernomen tegen het vuil op straat en dat er te weinig
prullenbakken in het dorp zijn, Toen hebben we ook
een gesprek gehad met de wethouder die hierover
gaat. Wij kregen een week later deze brief van de
wethouder. Die staat hieronder. Wij hopen dat er echt
wat mee gebeuren gaat.
Zöe

- Moppen ! Een giraf komt terug in de dierentuin en kijkt erg boos.
Vraagt de oppasser aan hem: “Waarom ben je zo kwaad?”
Antwoordt de giraf: “Ik kom net terug van de kapper,
maar alleen m’n nek uitscheren kost al 100 euro”.
Twee vogels zitten in een boom naast het vliegveld.
Er stijgt een straaljager op. Zegt de ene vogel tegen de
andere: “Tjonge! Wat vliegt die vogel hard!”
Zegt de andere vogel: “Ja, dat zou jij ook doen als jouw
staart in de brand staat!”

Verkeersexamen groep 8
We moesten als allereerste de verkeerstoets maken,
dat was makkelijk en iedereen was geslaagd. Een paar
weken later werden onze fietsen gekeurd, sommigen
waren niet goedgekeurd. Maar toen we eindelijk het
dorp in mochten fietsen kon iedereen meedoen want
toen waren alle afgekeurde fietsen gemaakt. We moesten best een stukje fietsen, maar ja, dat is beter dan
geschiedennis of aardrijkskunde. Nadat wij allemaal
waren geweest gingen er nog 2 andere scholen fietsen.
De uitslag hebben we nog niet maar we hopen dat iedereen geslaagd is.
Elleke en Janneke

Gedicht over de tweede wereldoorlog
het is vandaag 4 mei,
en natuurlijk zijn we niet blij
Ik ga het hebben over joden,
want die werden overal verboden
Veel joden moesten onderduiken,
achter boeken, kasten of luiken
Anne Frank bestond toen ook,
de princengraccht was de plek waar ze onderdook
Otto Frank was de enige die overbleef,
hij bracht de boeken uit die Anne schreef
Ze moesten stil zijn achter de kast,
anders werden ze verraden, dat stond vast
Anne schreef veel op papier,
en daarin had ze veel plezier
Dit alles gaat over het verleden,
daar wou ik wat tijd aan besteden
van Anneke

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs
wordt ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn
komt. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) –
inleveren in de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 16 juni.

Hoe werkt de puzzel?

Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van
boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram
verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. Om het u iets
moeilijker te maken hebben we de letters die overblijven door elkaar geschud.
Als u deze in de goede volgorde zet verschijnt de oplossing.

ARM
HART
OLIE
TRAINEN
GENIETEN
STAND

HARD
NEK
TIGRA
DRUK
LENGTE
GROEI

LONG
THERAPIE
CENTRA
KRAAK
RUG
LANG

TEST
BLESSURE
KNIE
PIJN
GEWICHT
SWADDE

BEGELEIDEN
HUIS
PERCENTAGE
TRAINING
LENIG

Oplossing prijspuzzel maart:
De puzzel in het maartnummer heeft 40 correcte inzendingen opgeleverd! De oplossing
luidde Creative Work. De winnaar is Albert Postma, Achtkant. Hierbij danken wij de
sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

Kootstra Assurantiën start in vastgoed
Tot voor kort kon u bij Kootstra Assurantiën, Advies en Administraties al
terecht voor de meest uiteenlopende zaken op financieel gebied. Sinds 1
april is dit pakket uitgebreid met makelaardij. Deze vraag leefde al jaren
bij de klanten van het kantoor en is nu verwezenlijkt door de komst van
Gea Bijlsma in het team.
Stevige basis
Halbe Kootstra en partner Aukje van
der Wal zijn gezamenlijk met broer
Douwe Kootstra, eigenaar van het
bedrijf: “De keuze om ook in de vastgoedbranche te gaan werken is bij
ons bewust genomen. Al enkele jaren
werden wij door klanten geattendeerd
op de veelzijdigheid die we in ons
team hebben. Alleen de klanten gaven
aan naast het geven van een onafhankelijk advies over hypotheken en verzekeringen het als een gemis te
vinden dat ze niet bij ons terechtkonden voor een woningaan- of verkoop
of de waardebepaling van hun woning. Aukje is al enige tijd bezig met de
studie voor beëdigd makelaar en zal als het meezit deze binnenkort behalen”. Maar men wilde niet wachten op de diplomering. Gea Bijlsma werd
gevraagd en wilde het team als ervaren makelaar graag versterken. Gea
was samen met haar vader de drijvende kracht achter Bijlsma Bemiddeling in Kollum.
Alles onder 1 dak
Kootstra Vastgoed heeft zich aangesloten bij de brancheorganisatie
VBO. Hierdoor weet de klant zich gesterkt door een grote organisatie
waar men terecht kan voor juridische steun en bouwkundig advies. Het
VBO beschikt over een groot landelijk netwerk met een eigen website
www.vbo.nl. Dat is maar een deel van het concept waar Kootstra voor
staat. Al het personeel is gediplomeerd op minstens één vakgebied waardoor er een stevige basis voor de klant is. Alles is nu onder één dak. De
hypotheken en verzekeringen worden al sinds jaren door Halbe aan de
man gebracht. Met de komst van Douwe in 2001, kwamen de administraties en belastingen daarbij. Aukje werkte al sinds het begin mee en
houdt zich voornamelijk bezig met de hypotheken en de bankzaken - als
tussenpersoon van de CVB bank. “Wij denken dat we voor onze klanten
een goede keuze hebben gemaakt, dat blijkt al uit de vele positieve
reacties die we hebben gekregen”, aldus Halbe. Verdere informatie vindt
u op www.kootstra-kootstra.nl.
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 25 -

door Dirk R. Wildeboer

De eerste drie berichten komen uit het “Advertentieblad voor Noordoostelijk Friesland
en Noordwestelijk Groningen”, die voor het
eerst verscheen in het jaar 1880. Het blad
staat nu bekend als ‘de Kollumer Courant’,
al draagt reeds sedert 1950 het blad de naam
van ‘Nieuwsblad van Noordoost Friesland’. De manier van berichtgeving wijkt nogal wat af van die van bijvoorbeeld 30 jaar later. Op
zich is dit wel interessant. Het geeft ons een indruk van de tijd rond
1880.
“Om een gave te ontvangen...”
Achtkarspelen - 1 December 1880 - “Onze tijd kenmerkt zich ontegenzeggelijk door een vereenigings-manie. Bij het legio aantal bonden en
corporatiën, waarvan de wereld reeds wriemelde, is men in de laatste
weken op het denkbeeld gekomen om vereenigingen op te richten,
die de afschaffing van begrafenis-maaltijden ten doel hebben. Wordt
dat doel bereikt, dan zal men over het algemeen bepaald iets goeds
hebben verricht, dewijl deze maaltijden dikwijls in smulpartijen ontaarden, iets dat gewis niet strookt met den ernst van het oogenblik. In
deze gemeente zullen er echter niet weinigen zijn, die ongaarne deze
volksgewoonte zouden zien afgeschaft. Wanneer hier een rijke der
aarde naar zijne laatste rustplaats wordt gebracht, komen tal van ongenoodigde armen om deze plechtigheid bij te wonen, niet zoo zeer om
sympathie voor den overledene te betuigen, alswel - om eene gave te
ontvangen. Bij de terugkomst in het sterfhuis, wordt die wensch dan
ook meestal vervuld en trekken de zonderlinge condeleance-betuigers
met een welvoorziene maag af. Deze betekenisvolle gang duidt men in
‘t friesch aan door het woord “gongeljen”.
“Geen stoom als trekkracht voor den tram...”
Veenwouden - 28 November 1880 - “Het verzoek der Ned. Tramwegmaatschappij om gebruik te mogen maken van den kunstweg alhier
naar Bergum enz., voor het maken van een tramweg, is toegestaan,
echter onder voorwaarden de lijn te trekken tot voor ons stationsgebouw. Tevens kunnen wij tot ons leedwezen mededelen, dat het verzoek, om stoom als trekkracht voor den tram naar Dokkum, door de
raad van Dantumadeel is verworpen met 7 tegen 6 stemmen”.
“Hersenen bezeerd...”
Stroobos - 30 November 1880 - “Heden morgen had de dienstjongen
van den heer G. Postma, landbouwer te Dorp onder Doezum, het ongeluk van een zolder, waarop stroo geborgen was, te vallen, met het
treurig gevolg, dat hij na een paar uur overleed. De dokter verklaarde
bij de lijkschouwing dat door den val de hersenen waren bezeerd”.
Uit de Dokkumer Courant:
“Een ander soort jagers...”
Achtkarspelen - 28 Februari 1908 - “Hoewel de jacht op het gewone
wild met het oude jaar gesloten is, zien men de velden elken dag af
jagen door een ander soort jagers, namenlijk de mollenvangers. In
onze gemeente komen ze in hoofdzaak uit Surhuisterveensterheide.
‘s Morgens reeds vroeg ziet men de meesten per rijwiel vertrekken,
een mand voor op de fiets, om den buit te verkopen en... den hond.
Ze strekken hunne tochten uit door de geheele gemeente, zelfs in de
provinciën Groningen en Drenthe. De prijs voor een gevangen mol is
deze campagne het hoogst geweest 9 cent, doch is thans iets lager.
Dat er nogal een daghuur mee is te maken, kan blijken uit het feitdat er j.l. Maandag door één jager 72 mollen werden bemachtigd, die
tegen zeven en een halve cent per stuk van de hand gingen en alzoo
een daggeld leverden van f. 5,40 Zeker niet te versmaden in dezen
slappen tijd”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1954, die woonden in Buitenpost

16 september: Schriemer, Oene, 81 jaar, weduwnaar van Spinder, Grietje

28 september: Henstra, Hielke, 87 jaar, e.v. Oldenburger, Geeske
18 november: Hoekstra, Sijtske Berendina, 49 jaar, e.v. van Dalen,
Ellardus
23 november: Bottema, Elisabeth Willems, 83 jaar, wed. v. Huizinga,
Johannes
2 december: Penninga, Lucas, 41 jaar, bakker, e.v. de Boer, Loltje
Trijntje
23 december: Mulder, Folkert Jelles, 71 jaar, e.v. van der Bij, Sjoukje

Vanuit het oosten kwam men in 1910 zo Buitenpost binnen. Links de oprit
van het doktershuis en het architectenbureau Velding. Ook nog duidelijk
zichtbaar is de oude schuur bij het begin van de Molenreed.

Johannes De Hoop- filmhobbyist
Johannes De Hoop is bij velen beter bekend
als ‘meester De Hoop’: al tientallen jaren is
hij als leerkracht verbonden aan één van
de christelijke basisscholen in Buitenpost
(momenteel ‘De Lichtbron’). Naast zijn onderwijzersbaan is hij tamelijk actief met de
filmcamera, een bezigheid waar hij nu meer
tijd in kan steken, omdat hij, als oudere
leerkracht, de mogelijkheid kreeg minder te
gaan werken.
Het eerste begin van het filmen had een duidelijke
aanleiding: De Hoop’s moeder ging verhuizen uit
het ouderlijk huis en hij wilde graag vastleggen
hoe ze daar gewoond en geleefd hadden. Voor
die gelegenheid werd het eerste filmtoestel aangeschaft: een Super 8. Die aankoop kwam niet
helemaal uit de lucht vallen, want De Hoop was
al langer bezig met het maken van foto’s en later ook dia’s. Maar die technieken hadden zo hun
beperkingen: omdat hij zelf ontwikkelde, kon hij
eigenlijk alleen zwartwit-foto’s maken. Je moest
bovendien een donkere kamer hebben en werken
met gevaarlijke stoffen. De dia’s kwamen in beeld
toen De Hoop en zijn vrouw het reizen hadden
ontdekt. Beiden in het onderwijs, hadden ze in
hun lange vakanties alle tijd om rond te trekken
waarheen ze maar wilden. Ze kwamen in steden
als Rome en Florence, met mooie nachtverlichting,
die je met dia’s echter moeilijk kunt vastleggen.
De filmcamera bracht uitkomst. In het begin was
de techniek natuurlijk nog niet zo ontwikkeld als
nu: De Hoop begon met celluloid. Er paste een
filmpje van drie minuten in de camera. Aanschaf
en laten ontwikkelen kostte twintig gulden. Er zat
alleen geen geluid bij (dan moest je een nog duurder filmpje kopen), maar dat kon je er eventueel
later met een geluidsprojector bij maken. Die hoge
kosten maakten wel dat je zuinig was met het materiaal, anders werd het te duur (misschien wel
een heel goede leerschool, want, zoals De Hoop
later in het gesprek zou opmerken: “Goed filmen
is de kunst van het weglaten”).
De Hoop kreeg de smaak van het filmen echt te
pakken, toen de kinderen geboren waren. Uiteindelijk leverde dat een mooi overzicht op van de
ontwikkeling van zijn opgroeiende zonen. De Super 8 had als nadeel, dat de montage mechanisch
was: een kwestie van knippen en plakken. Dat
was een heel gedoe. De elektronische camera die
De Hoop vervolgens aanschafte, was een verbetering: die had bandjes die je op de bandrecorder
kon overspoelen. Maar ook hier was de montage
lastig: echt precisiewerk, want je moest tot op de
seconde precies op de knopjes drukken. Dat betekende vaak overdoen en af en toe een lelijk woord.
Het volgende apparaat dat De Hoop kocht, was
een Casa Blanca. Dat was al een digitale camera,
waar je echt mee kon monteren.
Vanwege het gemak van dit apparaat en de
mogelijkheden die het bood, durfde hij het zo’n
tien jaar geleden aan, te beginnen aan een film
over Buitenpost, getiteld ‘Buitenpost op weg
naar het jaar 2000’. Een idee van hemzelf en
ook door hemzelf uitgevoerd. De opzet was om
zoveel mogelijk beelden van Buitenpost te laten
zien: activiteiten, sport, alle schoolklassen van
dat jaar en bijzondere, markante mensen. Aan
het interviewen van deze figuren beleefde De
Hoop verschrikkelijk veel plezier. Zo mooi vond
hij hun verhalen, dat het noodzakelijke schrappen
en wegknippen die keer niet meeviel! Hij werkte
zonder commentaarstem: “Ik maak met bijschriften
duidelijk wie, wat en waar gefilmd wordt, maar de
beelden moeten verder voor zichzelf spreken.”
Hij zocht plaatselijke sponsors, die uiteraard ook
gefilmd werden, zodat tevens het bedrijfsleven
van Buitenpost vereeuwigd werd. De film was een
succes: na vertoning op de Lauwersbeurs werden
er flink wat kopieën verkocht.
De aankoop van een DV-camera betekende
weer
een
technische
stap
vooruit:
nog
scherpere beelden, meer kwaliteit en betere
bewerkingsprogramma’s. De Hoop: “De computer
biedt zo veel mogelijkheden, dat je professioneel
kunt werken. Ik film al langer dingen voor
anderen: ik heb bijvoorbeeld twee keer met mijn
leerlingen van groep acht een speelfilm gemaakt.
Eén keer in de vijf jaar, bij een jubileum, film
ik de paardensportdag. Ik maak al jaren een
weeksluiting voor Haersmahiem. En voor Simmer
2000 heb ik, op verzoek van de mensen van
Plaatselijk Belang, ook een film gemaakt. Die
vond ik zelf niet zo geslaagd: hun idee was om

oud filmmateriaal van activiteiten in Buitenpost
te gebruiken. Ik moest dus werken met materiaal
van anderen en kon er zelf weinig aan toevoegen.
De laatste jaren ben ik vrij commercieel bezig. Ik
doe opdrachten, zoals een promotiefilmpje voor
een nieuw landbouwapparaat dat iemand had
uitgevonden. Die persoon kwam via via bij mij
terecht”. Z’n filmpje wordt dan uitgezonden op de
Landbouwbeurs in Wageningen.

“Het is heel leuk om te doen. Wel veel werk:
je moet veel materiaal verzamelen, de juiste
close-ups maken, monteren en eventueel
passende muziek erbij zoeken. Ik heb een
heel muziekarchief; soms ben ik uren aan het
zoeken voor ik de goede muziek te pakken heb!
Verder film ik wel op trouwerijen. Dat vraagt een
goede voorbereiding: een voorgesprek met het
bruidspaar en een persoonlijke oriëntatie, want je
hebt soms maar weinig tijd, dus je moet van te
voren goed weten wat je wilt filmen. Daarna het
bewerken. Dan ga je bijvoorbeeld de missers uit
de toespraken ‘knippen’. De dag zelf is voor mij
echt een uitje. Het filmen heeft iets avontuurlijks:
je maakt kennis met andere mensen en dat vind
ik een leuke ervaring. Ik zit al zo lang op dezelfde
school, dat ik behoefte heb aan een uitlaatklep,
een andere omgeving, andere ideeën. Ik hou van
veel variatie”. Dat avontuur zoekt en vindt De
Hoop ook in de reizen die hij nog steeds maakt.
Het interesseert hem, hoe mensen in andere
landen en culturen leven. Niet zo lang geleden was
hij nog in Nepal, waar hij verbijsterd raakte bij het
zien van de enorme armoede daar. “Door te filmen
kan ik de mensen thuis echt laten meebeleven wat
ik meemaak. De camera registreert de beelden en
de geluiden; met bepaalde details en close-ups
(bijvoorbeeld de snottebel onder de neus van een
verkleumd jongetje) en sfeervolle muziek probeer
ik sfeer en emoties over te brengen”.
“Een filmcursus heb ik nooit gevolgd. Je leert in de
praktijk. Wel heb ik filmbladen en boeken gelezen
voor tips. Dat is wel belangrijk, want je kunt rare
fouten maken. Heel klassiek is bijvoorbeeld om in
een rijdende trein zowel naar links als naar rechts
te filmen. Als je dan later gaat monteren, rijdt
de trein in de ene scène de ene kant op en in de
andere scène de andere kant! Uiteindelijk bouw je
wel routine op. Volgens mijn vrouw heb ik normaal
niet veel geduld, maar dat ligt anders als het om
filmen gaat: ik streef naar perfectie en doe er veel
voor om een film op niveau te brengen. Dat begint
bij het filmen zelf. Ik weet van te voren al wat
bruikbaar is, bijvoorbeeld een close-up van een
gezicht om een bepaalde emotie weer te geven.
Bij de bewerking moet je scènes afwisselen om de
film aantrekkelijk te maken. En het belangrijkste:
de film moet spannend blijven. Dat betekent flink
inkorten, want een te lange film, daar kijk je nooit
meer naar. Van Nepal heb ik vijf uur film. Het
is de bedoeling dat daar ongeveer 35 minuten
van overblijven. De technische ontwikkelingen
gaan nog steeds door. Het wordt voor mij steeds
moeilijker om dat bij te houden. Ik ben goed in iets
bedenken, maar de technische uitvoering is soms
lastig. Mijn jongste zoon is gelukkig heel handig
met de computer, dat is makkelijk. Mijn motto
voor een goede film? Het moet niet vervelend
worden!”

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!

Bernhardlaan 40 Buitenpost
Tel. 0511 - 54 10 56
www.era.nl

