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Ook in dit
nummer:
Nijenstein
 Inspiratie: Jurjen
van der Kooi
Djembé in
It Koartling
En dat in
Buitenpost...
Actief: 100 jaar
kaatsclub

(foto: redactie)
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Werd uw
ingezonden stukje
geplaatst?
Regelmatig ontvangt onze redactie ingezonden stukjes van
de lezer van dit blad. Dit kan om
de meest uiteenlopende zaken
gaan. Stukken die zijn voorzien
van naam en adres worden in
principe door ons geplaatst. Er
zijn beperkingen die u in ons
colofon kunt lezen.
Ons maandblad willen wij leesbaar houden. Ons dorp en haar
inwoners moeten de hoofdmoot
vormen, want daar doen wij het
voor. Een nadeel van een maandelijkse verschijning is natuurlijk
de actualiteit: wij jagen niet op
primeurs, want dat kunnen we
toch niet waarmaken. En als er
dan in de media al uitvoerig over
iets is geschreven, moeten wij
dit nog eens herkauwen en dan
de reactie krijgen ‘oud nieuws’?
Nee, wij proberen om zo algemeen mogelijk het plaatselijk
wel en wee te verwoorden, met
een positieve invalshoek als uitgangspunt. Wilt u als lezer uw
woordje doen, zet dit dan op papier en stuur het ons toe!
Denkt u dat u niet kunt schrijven?, geen nood, u zult verbaasd
zijn als u uw eindproduct ziet!
Er zijn op onze redactie mensen die desgevraagd uw verhaal
kunnen aanpassen! Tenslotte
moet u er van uitgaan, dat
ook de redactieleden en haar
correspondenten
welwillende
amateurs zijn, dus schroom niet
om ons te helpen met uw kopij!

Veertig jaar ‘vastgepind’

Zowel Lydie Plantenga als Sjoukje van Lune zijn ruim 20 jaar het gezicht van het
cursuswerk in It Koartling geweest. Tijdens de startmarkt namen ze afscheid en
kregen als dank van voorzitter Jan Veenstra een zilveren broche opgespeld.
U kunt erover lezen op pagina 11.

Molenerf-route is Friese primeur
Met de ingebruikneming van de Molenerf loop/
wandelroute heeft ons dorp een primeur in huis gekregen.
Het is de eerste veilige en volgens nieuwe eisen goedgekeurde route in Friesland. Belangrijk doel ervan is om lichaamsbeweging onder de Buitenposters te stimuleren.
De wandelroute is op donderdag 21 september door wethouder
John Stellinga geopend. Dit gebeurde in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie en
Vrienden van de Hartstichting, organisaties die met de gemeente
betrokken waren bij de realisatie. In de toespraken werd het grote belang van voldoende dagelijkse beweging voor iedereen, van
jong tot oud, benadrukt.
Route voldoet aan belangrijke voorwaarden
Een goede loop/wandelroute moet, is uit onderzoek gebleken,
aan een aantal eisen voldoen. Het moet bereikbaar, veilig, op alle
momenten van de dag en leeftijdsonafhankelijk te gebruiken zijn.
Daarnaast moet het ook sociaal contact mogelijk maken en beweging bieden zonder lichamelijk contact of eisen aan een goede
lichamelijke conditie stellen. Aan al deze voorwaarden is in de
Molenerf-route voldaan. Het voert langs verlichte en verharde paden en is dus ook ‘s avonds goed te gebruiken. Het pad is geschikt
voor joggers of voor de nu populaire Nordic-walkers, maar ook
voor wandelaars die in een eigen tempo willen bewegen.
Alternatief natuurpad
Start- en eindpunt is sporthal ‘de Houtmoune’. Het daar geplaatste bord geeft algemene informatie over de 4,5 kilometer lange
route die verder over de hele lengte voorzien is van bewegwijzering. Naast het officiële looppad is er ook een alternatieve ‘natuur’-route uitgezet. Deze is een kilometer langer en is gericht op
de fraaie natuur die in de groenzoom van het Molenerf te vinden
is. Omdat ze niet helemaal verlicht en verhard is, voldoet ze niet
aan dezelfde voorwaarden die voor het andere pad wel gelden,
maar heeft wat natuurbeleving betreft wel veel meer te bieden.
Overigens wordt mensen die meer willen bewegen wel aangeraden dit verstandig te doen, bijvoorbeeld door eerst een huisarts
te raadplegen.

Op de foto boven: wethouder Stellinga onthult het startbord bij ‘de
Houtmoune’; illustratie onder: een overzicht van de beide routes
(foto: redactie; illustratie: Gemeente Achtkarspelen)

Deze maand in ‘Buitenposters’: Berendina van Solkema

Pag. 5

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
Ford Fiesta 1.3i Ambiente 3drs 70pk
Ford Fiesta 1.6 Sport 3drs
Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5drs 70pk
Ford Fiesta 1.6 16V Futura 5drs 100pk
Ford Focus 1.4 16V Centennial Wagon 75pk
Ford Focus 1.6 16V Ambiente Wagon 100pk
Ford Focus 1.6 Centennial 4drs 100pk
Ford Focus 1.6 16V Collection Wagon 100pk
Ford Focus 1.6 16V Cool Edition Wagon 100pk
Ford Focus 1.6 16V Futura 5drs 100pk
Ford Focus 1.6 16V Futura Wagon 100pk
Ford Focus 1.6 16V Trend 5drs 100pk
Ford Focus 1.6 TDCI Futura 5drs 90pk
Ford Focus 1.8 TDCI Cool Ed. Wagon 100pk
Ford Focus 1.8 TDCI Trend Wagon 100pk
Ford Focus C-Max 1.6 16V Trend 100pk
Ford Focus C-Max 1.8 16V First Ed. 120pk
Ford Fusion 1.4 16V Trend 80pk
Ford Ka 1.3 D’Eco 50pk
Ford Ka 1.3 Style
Ford Ka 1.3 Style 60pk
Ford Ka 1.3 Trend 60pk
Ford Mondeo 1.8 16V Ambiente Wagon 125 pk
Ford Mondeo 1.8 16V Futura 5drs
Ford Mondeo 1.8 16V SCI Sport Wagon 130pk
Ford Transit 2.0 260S FD DC 125MR 4.23
Mazda 2 1.4 Sportive 5drs 80pk
Mazda 5 1.8 Touring
Mazda 6 1.8 16V Sport 5drs 120pk

bj. km.stand
‘04
25771
‘01
63284
‘04
12141
‘05
18687
‘03
90002
‘04
49540
‘03
27578
‘04
45000
‘02
85000
‘05
13000
‘05
24442
‘00
55274
‘06
16000
‘03
94024
‘04
79800
‘04
29876
‘03
30000
‘06
19858
‘00
27800
41000
‘05
15500
‘00
56873
‘05
17000
‘06
28116
‘04
46398
‘02
64270
‘05
12198
‘05
36811
‘05
15072

prijs Euro
9950,00
7950,00
9750,00
14950,00
9950,00
15950,00
11950,00
16950,00
12450,00
20950,00
20950,00
8950,00
24950,00
14950,00
15950,00
19950,00
17450,00
14950,00
5950,00
6950,00
7950,00
19850,00
24950,00
21750,00
14950,00
24950,00
25950,00
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Al Gelezen

In aanwezigheid van familie en vrienden
heeft de Commandant Air Operations
Control Station Nieuw Milligen op de
locatie Radar Post Noord te Wier op 8
september de Gouden Medaille voor
Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst
uitgereikt aan adjudant-onderofficier R.
Sletering uit ons dorp.
 In de afgelopen weken zijn op 9 plaatsen
in het dorp de beloofde bewegwijzeringspalen door de gemeente geplaatst. De
groengekleurde palen geven op belangrijke kruispunten de richting aan naar
scholen, sportvoorzieningen en publieke
gebouwen. De bedoeling van de bewegwijzering is om mensen die ons dorp
bezoeken een algemene aanwijzing van
de plek van de voorzieningen te geven.
Het belang van aanvulling door plaatsing
van plattegronden op de invalswegen van
Buitenpost is daarmee niet minder belangrijk geworden.
 Het Swaddepaed krijgt binnenkort
toch verlichting. Zowel Plaatselijk Belang
Kollum als Plaatselijk Belang Buitenpost
hebben al langere tijd daarop aangedrongen om de veiligheid te vergroten voor de
fietsers op dit verbindingspad.
 Waarschijnlijk gaat er toch ten oosten
van ons dorp, langs de spoorlijn Leeuwarden-Groningen, een cluster windmolens
geplaatst worden. Dit omdat in de ogen
van het gemeentebestuur, andere locaties
in de gemeente toch minder geschikt
blijken te zijn.
 De plannen van de gemeente voor de
aanleg van de woonwijk plan ZuidwestLutkepost is toch op weerstand van bewoners van aanliggende straten gestuit.



Feestweek Buitenpost 2006

Van de bestuurstafel

Namens de feestweekcommissie wil ik bij deze graag van de gelegenheid gebruik maken om terug te blikken op de feestweek van 2006. Door
het plotselinge overlijden van onze dorpsgenoot Anne Bloemhof aan het
begin van de feestweek werd het een andere week dan menig één voor
ogen had. Het programma werd uit respect voor de familie hier en daar
aangepast. Ondanks dit trieste begin van de feestweek werd er toch geprobeerd er een mooie week van te maken. Het weer werkte tijdens de
feestweek gelukkig goed mee en de deelname aan de evenementen was
ook dit jaar weer uitstekend te noemen.

De vakantie is nu echt voorbij. Het weer blijft echter prachtig mooi en het leek deze keer moeilijk om
iedereen bijelkaar te krijgen . Helaas bleken er wat
misverstanden te zijn ontstaan, doordat we deze keer een dinsdag
i.p.v. een woensdag hadden gepland. Er waren helaas maar 3 leden
aanwezig. We besloten toch de vergadering door te laten gaan.
De in- en uitgaande post werd behandeld.

Ik licht enkele evenementen toe:
- het stratenartiesten festival was dit jaar van een iets andere opzet. De
artiesten van Circustheater Fantasia wisten het publiek een vermakelijke
show voor te schotelen. Er was in de piste zelfs een hoofdrol voor onze
Wâldkeninginne Jenny Bakker die in een spectaculaire messenwerpshow mocht optreden.
- ook de evenementen op vrijdagavond werden weer druk bezocht. Aan
het Tobbedansen werd fanatiek meegedaan door de jeugd, en bij de
motortrial was een bijzonder en spectaculair optreden van Alex van den
Broek te zien.
- op de zaterdag hadden we het New Timer Event. Dit unieke evenement
werd een groot succes. Dit heeft dan ook heel veel positieve reactie opgeleverd en wellicht dat we hier volgend jaar weer een (nog groter) vervolg
aan kunnen geven.
- dit jaar hadden we een andere afsluiting van de feestweek dan het vuurwerk. Afslag Sneek sloot met een show vol licht en geluid de feestweek af.
Hierover waren de meningen enigszins verdeeld. De feestweekcommissie
zal dan ook evalueren en bekijken wat er volgend jaar als afsluiting komt.
Wellicht dat u ook ideeën of leuke dingen heeft waar wij als commissie
mee aan de slag kunnen gaan. Laat het ons dan weten! Misschien kunnen we dat volgend jaar dan meenemen in het programma. Op onze
website www.feestweekbuitenpost.nl bij contact, onderwerp ideeënbus,
kunt u uw bericht achterlaten. Hier kunt u zich ook aanmelden als Vriend
van de Feestweek. Natuurlijk kunt u ons ook persoonlijk aanspreken. Tot
slot wil ik nog de volgende mensen bedanken: Alle vrijwilligers en collectanten die er met hun inzet voor zorgden dat de evenementen goed
verliepen. Verder de bedrijven die de feestweek sponsoren en natuurlijk
de inwoners van Buitenpost voor hun gulle giften aan onze collectanten.
Zonder jullie steun en inzet kunnen wij de feestweek, zoals die nu is, niet
organiseren. Namens de feestweekcommissie heel hartelijk bedankt!
Hans de Vries, voorzitter Feestweekcommissie Buitenpost

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

2600 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Kopij graag getypt of op diskette
aanleveren, en niet langer dan ongeveer 150 woorden. De redactie kan
geen garantie geven dat kopij wordt
geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
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 23 oktober 2006.
De volgende editie verschijnt
in week 44.

Yn de Sutelaksje fan de Stichting It Fryske Boek komt de boekebus yn Bûtenpost. Op tongersdei 12 oktober, tusken 12.00
oant 17.00 oere stiet de bus op de merk. Dat wurdt dien om de
minsken sjen te litten wat der allegear oan boeken te keap is. Berneboeken,
romans, boeken oer kuierjen, wurdboeken, jo kinne it sa raar hast net betinke. De nijste boeken en de wat âldere, sitte yn de boekebus. Is it boek dat
jo sykje dêr ek net, dun wurdt it foar jo besteld by de útjouwer. Wy hoopje dat
de ferkeapdei yn ús doarp in slagge dei wurdt.

Jiergearkomste Krite Bûtenpost
It bestjoer fan de Krite Bûtenpost noeget har leden fan herte út foar it
bywenjen fan de jierlikse ledegearkomst. Datum: tiisdeitejûn 17 oktober
2006; plak: boppeseal The Point; tiid: 20.00 oere

De prachtige bewegwijzeringsborden zijn nu ook geplaatst in ons
dorp. U ziet, de aanhouder wint!! Ook is er een nieuwe loop-wandelroute gekomen die begint bij sporthal De Houtmoune. Deze is op
feestelijk wijze geopend. Hier waren ook enkele bestuursleden bij
aanwezig.
We zijn ook gevraagd om samen met de BUVO en de gemeente na
te denken over de herinrichting van de Kerkstraat. Ook hier geldt de
aanhouder wint!
In oktober is er weer een vergadering met de Plaatselijke Belangen
van de andere dorpen van Achtkarspelen. Een vertegenwoordiging
van pbb zal daarbij aanwezig zijn. De volgende bestuursvergadering
is op 4 oktober.
Namens het bestuur, de voorzitter, Maaike Dotinga-van der Veen.

Even voorstellen....
Als nieuw redactielid wil ik mij even
voorstellen, hoewel misschien velen
in Buitenpost mij zullen kennen van
onze reisverslagen in de Kollumerkrant tijdens onze wereldreis op de
fiets. Ik ben Cathy Pot en ik ben
getrouwd met Tjeerd Poelman. Ik
woon sinds vele jaren in Buitenpost,
maar ben in Groningen geboren en
in Kollum opgegroeid. Voor onze
wereldreis was ik werkzaam als
DTP-er bij verschillende bedrijven
en instellingen. Sinds we terug zijn
ben ik aktief als vrijwilliger bij de
wereldwinkel. Verder hou ik mij bezig met kleding naaien, stoelen bekleden, schilderen en behangen, vilten etc. Ik kom nu ook nog de redactie van de Binnenste
Buiten versterken en me bezig houden met de opmaak.
Cathy Pot

De vlag kan in top op Nijenstein
Oude tijden herleven is binnenkort werkelijkheid in Buitenpost. De vlag
kan namelijk weer in top op Nijenstein. Nu niet, toen het rustieke gebouw
uit 1850 nog diende als ons gemeentehuis of de latere muziekschool,
maar nu als restaurant. Uit de bedrijvigheid en bouwactiviteiten kunnen
wij opmaken dat er nog veel werk moet worden verricht. Maar volgens de
gevel banier staat de opening voor komende maand gepland en dan kan
iedereen het restaurant bezoeken. Velen hebben hun twijfels gehad of
er wel een juiste bestemming voor het pand gevonden kon worden. Laat
staan een restaurant.

Wurklist:
1.
Iepening.
2.
Oantekens jiergearkomste 2005.
3.
Jierferslach 2005.
4.
Ferslach ponghâlder.
5.
Ferslach rekkenopnimmers.
6.
Beneaming nije rekkenopnimmers.
7.
Meidielings bestjoer.
8.
Wat fierder op it aljemint komt.
9.
Skoft.
10.
Omfraach.
11.
Sluting.
Groetnis Bestjoer Krite

Frysk toaniel mei Probe
Toanielselkip Probe, ûntstien yn 1997 op in ienakterfestival yn’e Lawei,
bestiet út sân betûfte toanielspilers dy’t rûnom út’e provinsje komme. Hja
bringe, neffens eigen sizzen, nijsgjirrich en foaral net sljochtweihinne toaniel. In optreden fan Probe is mei twa ienakters jûnfoljend. Op sneontejûn
14 oktober wurdt foar jimme spile “Barkhorst”, in komeedzje oer Bert
dy’t syn lok besiket te finen troch in kamping te begjinnen yn Spanje, en
“Tutte”, it ferhaal fan Tutte, Bokke en Bonje dy’t sa graach harren eigen
sin trochsette wolle mar altiten wer te krijen ha
mei dy oare twa. Dat Probe mear is as sljochtweihinne docht ek wol bliken oan de regisseurs dy’t
mei it selskip wurkje. Eelco Venema, Tryater, en
Lodewyk Riedhorst, bekend fan Krite Bûtenpost,
dienen de rezjy fan de ienakters. Spiler Lourens
de Zee moat fansels ek neamd wurde, as Kritespiler fansels gjin ûnbekende yn Bûtenpost.
Sneontejûn 14 oktober 2006;
oanfang 20.00 oere; lokaasje The Point;
foarferkeap € 7,50 - oan’e seal € 8,50.

Het interieur wordt nu nog bepaald door gereedschap en werkmaterialen. Op de achtergrond is het trapportaal te zien, één van de weinige
onderdelen van de oorspronkelijke inrichting die nog gebruikt wordt.
Maar een paar enthousiastelingen zagen hun kans schoon en zetten
Nijenstein voor Buitenpost weer op de kaart. Hun inspanningen zijn beloond en aan de verpaupering van het geheel en de omgeving is in deze
fase een halt toegeroepen. In vroegere tijden moest men voor het sluiten
van een huwelijk naar Nijenstein. Uniek is dat deze mogelijkheid nu ook
weer wordt geboden. Tijdens een feestje of het diner kan het bruidspaar
in het restaurant, na de gebruikelijke formaliteiten door de ambtenaar van
de burgerlijkestand daarna in het huwelijksbootje stappen. Trouwen in een
restaurant is een gelegenheid die niet vaak wordt geboden en is uniek
voor onze regio. Ook voor vergaderingen, symposia of andere bijeenkomsten is Nijenstein uitermate geschikt. Hopelijk volgt nu snel de verdere
aanpak van de verfraaiing van de Kerkstraat. Met de nieuwe bestemming
van Nijenstein is een eerste aanzet gedaan. (foto: redactie)

“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 25 september tot en met 30 oktober geldig -

Broodje
Gezond
 1,95

Broodje
Kip-Kerrie
 1,75

Familiefriet
2 kroketten
2 frikandellen

 6,00

Frikandel
 1,=

Goulash of
Petit Pain
Saté Kroket kaas-salami-ui
 1,=
 2,25

2 Ballen gehakt
en friet
voor  3,95

10 Kipnuggets of
10 Bitterballen
 2,50

Tevens kunt u bij ons terecht voor uw vergaderingen,
buurtfeestjes, verjaardagen, etc. (maximaal 30 personen)
Ruime parkeerplaats aanwezig

Koffie met amandel/appelpunt en slagroom voor slechts  2,50
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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Berendina van Solkema, apotheker
Sinds het jaar 2000 werkt
Berendina van Solkema als
apotheker in ons dorp. In
2001 ging ze een maatschap
aan met Erik Gerbrands en
werd mede-eigenaar van de
apotheek. Daarvoor werkte
zij 5 jaar in Leeuwarden (ook
als apotheker).
Samen met haar man Jacob Jan
Hamstra en haar drie kinderen is
ze in juni van dit jaar in het oude
doktershuis aan de Stationsstraat komen wonen. Voor ons
gesprek zijn we in de grote tuin
achter het huis gaan zitten - het
is een prachtige avond. Terwijl
we praten heeft ze de kleine Mels
aan de borst. Als hij ophoudt met
drinken, vraag ik aan Berendina:
“hoe weet je nou of hij genoeg
gehad heeft?”. “Dat weet Mels
zelf wel”, zegt ze, “ik hoef het
niet te wegen”. Tijdens ons gesprek valt mij op hoe het woord
‘vertrouwen’ een leidraad is.
Berendina werd in 1969 geboren
in Sneek. Daar groeide ze op en
ging ze naar het Bogerman College. “Het was fantastisch om
daar op te groeien” zegt ze, “het
is een klein stadje, je vindt er
alles en toch is het niet onpersoonlijk. Het is heerlijk om zo

ciale aspect bepaalde mijn keuze
om naar het atheneum te gaan.
Tussen de lessen door hadden we
veel lol, in de vakanties ging ik
met vriendinnen naar Terschelling.’
Hoe was het om in Groningen te
studeren?
“Het was fantastisch. Ik ging er
helemaal in op – in de studie, in
het sociale gebeuren. Ik kreeg
veel vrienden en het was heerlijk
om samen te studeren, te eten,
feest te vieren. Mijn ouders hebben mij en mijn broer en zus
altijd hun vertrouwen gegeven
– mijn moeder was altijd thuis,
toch liet ze me gaan waarheen
ik wilde. Ik heb haar vertrouwen
nooit willen beschamen. Ook niet
toen ik met vriendinnen ging ‘inter-railen’ naar Joegoslavië, Italië
en Griekenland. Achteraf gezien
reisden we in vieze, overvolle
treinen. Vaak sliepen we in de hal
van een station of op het plein
ervoor. Als je iets wilt beleven,
moet je iets ondernemen en dan
kom je in onverwachte situaties.
Ik houd er niet van om alles van
tevoren te regelen...”
Vertel eens iets over je studie?
“De studie begint met het menselijk lichaam. Die kennis moet

natuurlijke. Lanoxin, een hartmedicijn, is gedestilleerd uit vingerhoedskruid. Tijdens je studie
merk je dat het niet altijd zinvol
is om alleen plantaardige middelen te gebruiken. Er kunnen
ook stoffen uit het lichaam zelf
afgeleid worden om er medicijnen van te maken, bijvoorbeeld
insuline voor suikerzieken. Je

op onze hoede waren, deden we
dat. We liepen achter hem aan
door een donker bos, zonder te
weten waarheen, met al onze
contanten op zak. We kwamen
bij zijn huis en kregen er vlees
te eten met de hagelkorrels er
nog in. Er stonden ook allemaal
jachtgeweren. Je kunt bang zijn,
maar we hebben er een fantasti-

“...je moet gewoon doen wat mogelijk is in de situatie waarin je bent...”
dicht bij het water te wonen. Ik
was bij de ‘zeeverkenners’, padvinders met boten. We hadden
grote ijzeren boten die wel om
konden gaan maar niet zinken.
Daarmee voeren we over de
Houkesloot. We hadden het druk
met elkaar en het zeilen. Ik was
als enig meisje zeeverkenner
en ik moest er voor zorgen dat
ik mijn mannetje stond. Er ging
nooit een leider mee aan boord.
We moesten alle problemen zelf
oplossen. Alle weekends voeren
we, vanaf rond Pasen tot aan
sinterklaas. Bij de zeeverkenners
ben ik zelfstandig geworden. We
gingen vaak op kamp en ook ging
ik al vroeg uit logeren bij ooms
en tantes. Ik was wel verlegen,
maar niet bang”.
Hoe was je schooltijd?
“Het Bogerman-college was een
grote school. Ik vond het lekker
om in de massa onder te gaan. Er
waren veel na-schoolse activiteiten waar ik graag aan meedeed.
De exacte vakken lagen mij het
beste en heb er nooit veel voor
hoeven doen. Men wilde mij op
het gymnasium hebben, maar
dat wou ik niet. Die gymnasiumklas vond ik niet leuk en het so-

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

je in verband brengen met andere wetenschappen. Je brengt
je kennis onder in afgebakende
gebieden, je ordent de feiten.
Ook geneesmiddelen zijn te
groeperen. Geen middel staat
op zichzelf, het past altijd in
een bepaalde groep medicijnen.
De natuur fascineert mij. Ik wil
weten hoe iets groeit, hoe iets
ziek wordt en doodgaat. Ik wil
weten hoe het menselijk lichaam
functioneert en kan blijven leven.
Je moet leren hoe iets werkt en
hoe je dat kunt beïnvloeden met
middelen van buiten. De vraag
is: hoe reageert het lichaam? Je
kijkt steeds verder en bestudeert
eerst cellen, daarna ook moleculen. Veel geneesmiddelen zijn
afgeleid uit stoffen van planten.
Professor Van Os, de oprichter
van de Kruidhof, gebruikte planten uit de tuin om er medicijnen
van te maken Vroeger maalde
men bloemen fijn, maar mèt het
gewenste stofje kreeg de patiënt
ook andere stoffen binnen, soms
schadelijke... Natuurlijke stoffen kunnen ook dodelijk zijn. De
farmacie gaat daarom kunstmatige stoffen maken en gaat ook
variaties bedenken. Soms zijn
die stoffen precies dezelfde als

(advertentie)

moet altijd willen weten hoe
stoffen ingrijpen in het lichaam,
hoe ze inwerken op ziekte in het
lichaam.”
Worden er in ons land veel medicijnen gebruikt?
“In Frankrijk en Italië slikken de
mensen meer pillen dan hier. Dat
is een vorm van gemakzucht.
Men heeft geen geduld om te
wachten tot het lichaam zelf zijn
problemen oplost. Soms moet je
wel snel medicijnen gebruiken,
bijvoorbeeld als je reuma krijgt.
Maar griep, verkoudheid en keelontsteking kan het lichaam zelf
goed herstellen. Het bouwt daarmee ook weerstand op.”
Hoe leerde je Jacob Jan kennen?
“Toen ik 23 was, tijdens de studie. We hebben elkaar ècht goed
leren kennen tijdens de vakanties die we samen maakten. We
gingen naar landen met bergen
en hoogvlakten: de Pyreneeën,
Slowakije,
Bulgarije,
NieuwZeeland en het Atlasgebergte in
Marokko. We trokken met tent en
rugzak. Het is heerlijk om ’s morgens op weg te gaan zonder te
weten waar je uit zult komen en
zult slapen. Als je door de bergen
of op een hoogvlakte loopt, verdwijnen je gedachten, je hoofd
klaart op en alles wordt nieuw.
Het fysieke bezig zijn geeft mij
een kick. In je tentje boven op
een berg overnachten midden in
de natuur, beter is er niet. In Bulgarije vonden we veel wandelpaden uit de tijd dat de Bulgaren
niet naar het buitenland mochten
en ze hun vertier in eigen land
zochten. Onderweg kwamen
we mensen tegen, met wie we
altijd een praatje probeerden
te maken. Als je je in de ander
verdiept, komt het altijd los. Zo
kwamen we er in slecht weer
terecht in de bergen. Een man
met een grote bijl op zijn schouder maakte ons duidelijk dat we
hem moesten volgen. Hoewel we

sche avond gehad. Ook het door
het Atlasgebergte trekken was
een enorme ervaring. We hadden geen kaarten – die zijn daar
niet. We hadden een beschrijving
van dorp tot dorp uit 1920. We
liepen door een eenzaam gebied.
De Marokkanen wilden ons de
weg wel wijzen, maar zij denken niet volgens een kaart, zij
wezen ons altijd het eerstvolgende dorp. Dan moesten we
langs de ezelpaadjes lopen, de
keutels volgen dus. Wij wilden
geen gidsen mee, wij wilden zelf
contact maken met mensen. Dat
lukte ook. We hebben met veel
mensen gepraat. Jacob Jan kreeg
daar een darminfectie, midden in
de rimboe. Twee dagen konden
we niets beginnen, maar het
ging over. Zonder vertrouwen
kom je nergens, je moet gewoon
doen wat mogelijk is in de situatie waarin je bent. Bijna 10 jaar
hebben we dit gedaan, het waren
onze jaarlijkse hoogtepunten.
Nu zijn er onze drie kinderen
en beleven we elke dag kleine
hoogtepunten. Die geven ons
vrolijkheid, intensiteit. Kinderen
kijken door hun eigen ogen naar
de wereld. Ik geniet van de vragen die ze stellen: “Mama, heeft
een kikker ook een neus?”. Ik
heb nu een totaal ander leven en
ik geniet ervan. Kinderen voegen
een dimensie toe aan je leven. Ik
leef in het heden en denk niet:
als ik eerst maar dit of dat… Ik
wil zijn waar de kinderen zijn en
daarvan genieten. Dichtbij huis
kun je veel plezier hebben”.
Wat vind je van je werk?
“Ik ging farmacie studeren, omdat ik onderzoeker wilde worden.
Voor onderzoek is veel geduld
nodig. Je bent bezig op de vierkante centimeter en kunt aan
niemand uitleggen wat je doet.
Het gevaar dreigt dat je buiten
de maatschappij komt te staan.
In mijn werk ben ik bezig ervoor
te zorgen, dat wat er ontdekt is,

op de juiste manier wordt toegepast. Samen met de artsen kijk
ik naar wat de optimale therapie
is, naar wat het beste werkt in
de praktijk. We denken klanten kwaliteitgericht. Bij intensief
medicijngebruik, zoals bijvoorbeeld in Haersmahiem, maken
we medicijnbakjes klaar. We
overleggen voortdurend welke
medicijnen gebruikt moeten worden en in welke combinatie, ook
met specialisten van bijvoorbeeld
ziekenhuizen. In de apotheek
is vrijwel altijd een apotheker
aanwezig. Mensen kunnen altijd bij de apotheker terecht om
vragen te stellen. Hij moet ook
de randvoorwaarden scheppen
voor de andere medewerkers,
vraagbaak zijn en beslissingen
nemen. We proberen mensen
te betrekken bij hun therapie.
Vooral als mensen uit voorzorg
medicijnen moeten gebruiken,
proberen we hen bewust te maken therapietrouw te zijn. Als
apotheker hoef je niet persé voor
medicijngebruik te zijn, je moet
in de eerste plaats weten wat het
effect van medicijnen is en of het
zinvol is in bepaalde situaties ze
te gebruiken.”
Hoe kijk je naar het leven?
“Je hoeft geen bungy-jumper
te zijn om het leven aantrekkelijk te vinden. Ik hoef niet in
het westen te wonen, waar je
in het middelpunt van alles zit.
Gemeenschapszin is voor mij
belangrijk. Wat ook belangrijk
voor mij is, is dat je je als vrouw
niet achtergesteld voelt; je bent
gelijkwaardig in je relatie. Gevoel van eigenwaarde is volgens
mij heel belangrijk. Ik hecht me
ergens aan. Ik zal me ook erg
aan dit huis hechten. Het is een
voorrecht dat we hier zijn komen
wonen. Daar hadden we nooit op
gerekend”.
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Jurjen van der Kooi heeft hart voor verhalen
Dr. Jurjen
van
der
Kooi is universitair hoofddocent aan het Nedersaksisch
en het Fries Instituut van de
Groningse Faculteit der Letteren. Hij houdt zich bezig met
oude en nieuwere verhalen
en literatuurgeschiedenis.
‘Studeerkamergeleerde’ noemt
hij zichzelf. In twee studeerkamers, om precies te zijn, want
voor één is zijn verzameling boeken te groot. De kamer waarin
ons gesprek plaatsvindt, bevat
de meeste boekenkasten. Rij
aan rij staan ze opgesteld, alleen
een smal, hoekig loopgangetje
vrijlatend en een plekje voor het
bureau. Het heeft iets geheimzinnigs, iets van een doolhof. Zo
voelt Van der Kooi het misschien
ook af en toe wel: tastend en
zoekend naar de herkomst en
ontstaansgeschiedenis van duizenden verhalen.
“Ik geef colleges en onderzoek
verhalen die mondeling overgeleverd zijn. Ik richt me speciaal
op de volkscultuur van Noord- en
Oost-Nederland en aangrenzende gebieden. Dus ook op een
stuk van Duitsland. De dialecten
uit Oost-Nederland en de Duitse
grensstreek zijn oorspronkelijk
één taal, maar ze groeien wel
steeds verder uit elkaar: ze gaan
meer naar hun eigen landstaal
toe. Vroeger heb ik veel veldwerk
gedaan, mensen geïnterviewd.
De laatste jaren ben ik meer
bezig met materiaal verwerken.
Ik heb ongeveer 40.000 verhalen
verzameld (ook uit Buitenpost)
uit allerlei bronnen. Die heb ik
niet allemaal zelf opgetekend,
ik gebruik ook handschriften en
gedrukte bronnen, materiaal van
collega’s uit binnen- en buitenland en van informanten.”
Lijkt dit ook niet sterk op het
soort werk dat aan het Meertens
Instituut wordt gedaan, zoals
beschreven door Voskuil in zijn
bekende boekencyclus ‘Het Bureau’? “Ja, met het Meertens
Instituut werk ik nauw samen. Ik
kom zelfs nog even in het boek

voor. Voskuil heeft de sfeer en de
mensen goed beschreven, maar
hij is niet altijd fair. Een aantal
mensen is onterecht te kijk gezet. Die negatieve beschrijving is
ook niet leuk voor het vakgebied.
Voskuil leek altijd veel plezier in
zijn werk te hebben, maar kennelijk klopt dat beeld niet met de
werkelijkheid.”
Voor Van der Kooi ligt dat duidelijk anders: hobby en werk zijn
bij hem nauwelijks te scheiden.
“Dit is gewoon wat ik het liefste
doe. Vroeger ging zelfs bijna al
mijn vrije tijd er aan op. Het is
soms moeilijk om nee te zeggen als een uitgever je vraagt
om een boek te schrijven. En
als je het eenmaal beloofd hebt,
moet het wel af!”. Van der Kooi
is tamelijk productief. Momenteel
is hij bezig met een handboek
over Nedersaksische taal- en letterkunde; voor Van Dale schreef
hij een woordenboek en een
spreekwoordenboek; verder publiceerde hij Groningse en Friese
sprookjesboeken, delen van encyclopedieën, etc.
In 1997 ontving hij een grote
prijs: de Europese Sprookjesprijs. Dat is het hoogste wat je
op zijn vakgebied kunt bereiken.
Een tweede onderscheiding viel
hem op 11 mei van dit jaar te
beurt: de Ostfriesische Landschaft (een soort bestuurlijke
instelling, met veel invloed niet
zozeer op politiek, maar meer op
cultureel gebied) benoemde hem
tot ereburger van Oost-Friesland.
Dit was de bekroning op het succes van de reeks boeken over
Oostfriese
cultuurgeschiedenis
die Van der kooi samen met
een Duitse collega schreef. Bij
deze gelegenheid werd hem een
bijbehorende medaille overhandigd, een kopie van een middeleeuws zegel waar destijds de
verdragen van groot-Friesland
mee werden bestempeld. “Ik ben
dan nog wel zo nostalgisch om
me in een oude Friese traditie te
voelen staan, een soort ‘wij-gevoel’, al verstaan de Friezen uit al
die verschillende streken elkaar
niet meer. Wat ik aan die onder-

scheiding zo leuk vind, is dat er
de waardering uit spreekt van
gewone lezers, de mensen voor
wie ik de boeken geschreven
heb. Die Europese Sprookjesprijs
betekent weliswaar een erkenning in de internationale geleerdenwereld, maar dat is maar een
klein wereldje.”
Wat maakt dit werk nu eigenlijk meer dan een persoonlijke
hobby? “Ik vind het belangrijk
om vast te leggen wat er was
aan verhalen, om ze te ordenen
en te bestuderen. Het is een
gemeenschappelijk cultuurbezit.
Het verleden zegt ook iets over
onze maatschappij, waarom het
heden is geworden zoals het is.
Wat de mensen daar verder mee
doen, is afwachten. Ik probeer
de fascinatie die ik heb ook op
anderen over te dragen. Ik zie
verhalen als een historische
bron: ze vertellen iets over wat
mensen belangrijk vonden om
elkaar door te geven. In totaal
zijn er zo’n 3000 echt verschillende sprookjes, die echter eindeloos gevarieerd kunnen worden in tijd en ruimte. Per land,
per tijd, per cultuur kunnen zo in
wezen dezelfde verhalen in een
verschillende vorm opduiken. En
die variaties vertellen iets over
de verschillen in cultuur. Een
Nederlands sprookje kan bijvoorbeeld in China ook bestaan,
maar heeft dan net even andere
hoofdrolspelers (misschien een
vrouw in plaats van een man).
Het is dan de kunst uit te vinden
waarom dat zo is. De wereld is
vol verhalen. Welke van die verhalen zijn hier terecht gekomen
en waarom? Hoe komt het dat
de Friezen een bepaald verhaal
mooi vinden, het hebben opgepikt en zijn blijven doorvertellen
en bijvoorbeeld de Groningers
niet? Dat zijn interessante vragen. Je hebt twee soorten verhalen: de sprookjes en de geloofde
verhalen. Sprookjes zijn fantastische verhalen, die voornamelijk
doorverteld werden voor het
plezier. Er zat wel een boodschap
in, maar de mensen wisten wel
dat het fantasie was. Waar ik
me nu vooral mee bezig houd,

zijn de geloofde verhalen: de
verhalen van bijgeloof, heksen,
duivel, magie, wonderdokters.
Dat geloof, dat naast de officiële
kerkleer bestond, was heel wijd
verbreid. En nu nog gelooft minstens 30% van de Nederlandse
bevolking in één of andere vorm
van magie. In de jaren vijftig is
er in Buitenpost nog een klacht
ingediend bij de politie met betrekking tot hekserij. Dat is nog
niet zo heel lang geleden.
Elke tijd heeft zijn eigen verhalen. Oude verhalen worden doorverteld, ook nu nog, maar alleen
als ze aangepast kunnen worden
aan de moderne tijd. Zo is er, in
de categorie ‘broodje aap-verhalen’, een griezelig verhaal uit de
vorige eeuw over een meesterdief, die in vermomming bij een
dokter op diens paard- en- wagen mee wil rijden. Tegenwoordig kennen we de variant van
een crimineel, die verkleed als
een aantrekkelijke verpleegster
staat te liften langs de Afsluitdijk
en bij een nietsvermoedende
automobilist instapt. Zo behoudt
het oude verhaal zijn kracht. Het
vertellen is niet alleen iets van
vroeger, maar van alle tijden. Wat
te denken van al die meisjes die
elkaar bang zitten te maken met
verhalen over de serieverkrachter in het Stadspark van Groningen? Of over het meisje dat van
haar vakantieliefde in Spanje een
cadeautje krijgt met de mededeling dat ze het pas thuis open

mag maken. De inhoud blijkt een
dode rat te zijn met een briefje in
zijn bek waarop staat: ‘welkom
in de aidsfamilie’. Zo’n verhaal
heeft veel meer kracht dan de
simpele waarschuwing ‘niet onveilig vrijen want dan krijg je
misschien aids’. Een wereldbeeld
draag je uit in meningen, maar
ook in de vorm van verhalen.
Waar mensen in geloven, daar
ontstaan verhalen over. En die
verhalen zijn veel krachtiger dan
een waarschuwing. Of het verhaal echt is gebeurd, doet er op
een gegeven moment niet meer
toe. Het vindt zijn eigen weg en
wordt gaandeweg aangepast en
veranderd. Daarom moet je het
ook nooit geloven! Zo’n verhaal
vertelt wel wat mensen geloven,
maar niet perse wat waar is. Dat
neemt niet weg, dat er wel een
diepere waarheid kan zijn, een
betekenis.”
Schrijft Van der Kooi zelf wel
eens sprookjes? “Nee, dat zouden dan kunstsprookjes zijn: niet
gehoord, maar bedacht, zoals de
sprookjes van Andersen. Het is
wel een standaardgrapje in ons
vak, dat je minstens één keer in
je leven stiekem een zelfbedacht
verhaal stopt in het boek vol authentieke, overgeleverde sprookjes dat je publiceert. Kijken of de
geleerde besprekers daar achter
komen. Misschien doe ik dat nog
wel een keer.”
(tekst: Ineke Mooijweer,
foto: Harrie Slagter/redactie)

Enitor neemt alweer een nieuwe productiehal in gebruik
Met de realisering van de nieuwbouw en het plaatsen van de eerste geheel geautomatiseerde productiemachines heeft Enitor, die pionier is op
het gebied van kunststofextrusie en opgericht is in 1938 een visitekaartje

afgegeven. Als er één bedrijf op dit predikaat aanspraak mag maken, dan
is Enitor het wel. Ook wordt hier de nieuwe werkplaats van de technische
dienst ondergebracht. ( foto H.P. Zwierenberg )
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Keatsklup Bûtenpost: 100 jaar kaatsplezier!
In ons nummer van juni schreven wij al over de 100jarige kaatsclub. Een klein rekensommetje leert ons,
dat de kaatsvereniging in 1906 is opgericht en wel
op 16 september in café ‘Marktzicht’. Het is daarmee
de oudste sportvereniging in Achtkarspelen. Terecht
merkte wethouder John Stellinga dit, tijdens het overbrengen van de felicitaties van het gemeentebestuur,
in zijn toespraak op. Het is iets waar Buitenpost trots
op kan zijn.
Het bestuur van de vereniging en de jubileumcommissie hadden een programma samengesteld, wat begon
met een receptie op vrijdag 15 september in zalencentrum The Point. Het was de ‘afslag’ voor de feestelijkheden. Men kon zich verheugen op een groot aantal
aanwezigen, die aan de uitnodiging gehoor hadden
gegeven. Namens de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond feliciteerde de heer Piersma het bestuur met het
jubileum en overhandigde aan voorzitter Foppe de
Vries de gebruikelijke KNKB-jubileumvlag.

Ter ere van het eeuwfeest is door een werkgroep een
boekwerk samengesteld. Het eerste exemplaar van
‘100 jaar Kaatsgeschiedenis in Buitenpost’ werd ook
terecht, voor zijn jarenlange grote inzet, uitgereikt aan
Foppe de Vries. Het tweede exemplaar was bestemd
voor het erelid Johannes de Jong, die al vijftig jaar
deel van de vereniging uitmaakt. Voor zijn echtgenote
was er een bloemetje.
De receptie was de voorloper van een enerverende
kaatsdag op zaterdag 16 september op het kaatsveld
aan de Parklaan. De weersomstandigheden waren
ideaal en de KNKB-jubileumvlag hing in top. Voor
deze jubileumpartij hadden zich 100 deelnemers aangemeld. De feestelijkheden werden met een koffietafel
en een feestavond afgesloten. De honderdjarige is
nog springlevend en het bestuur zal zeker zorgdragen
voor een nog verdere bloei van de vereniging.
(foto: Gerben Stallinga)

Aktie speelplaats De Krobbekûle
Het kan u/jij/ jullie niet ontgaan zijn, maar De Krobbekûle krijgt een nieuwe
buitenspeelplaats. Althans dat ligt in de bedoeling. Wij als bestuur zullen
er alles aan doen om het een en ander te realiseren. De Krobbekûle is
een peuterspeelplaats voor de peuters van 2 tot en met 4 jaar. Velen hebben het reeds gezegd: “de jongeren zijn de leiders van morgen…!” Met
een knipoog, want deze jongeren zijn wel heel jong. Toch zijn wij er bij
gebaat dat de ontwikkeling (spelenderwijs) niet vroeg genoeg kan beginnen. Voorwaarde is, dat het kind natuurlijk kind mag/moet zijn. Om dit te
bewerkstelligen mag een buitenspeelplaats niet ontbreken. Het huidige is
deels afgebroken en opgeruimd. Dit was helaas dringend nodig, omdat
het GGD een vernietigend rapport daarover had uitgebracht.
En nu... wij hebben uw/jou/jullie hulp nodig. En de zucht is hoorbaar.
Geld, geld, geld. Klopt, dat hebben wij nodig, maar dat niet alleen. Naast
geld zullen wij misschien ook een beroep doen op uw vakkundigheid of
gewoon uw helpende hand. Daarnaast zullen er diverse acties bedacht
worden. Wellicht weten u/jij/jullie nog een ludieke actie? Momenteel zijn
wij bezig met een lege flessen/kratten actie! Niet origineel maar wel effectief. U mag de lege flessen/kratten inleveren op De Krobbekûle. Natuurlijk
kunt u ook geld storten. (Goed om te weten, het fonds ‘Jantje Beton’ heeft
ongeveer € 700,00 voor De Krobbekûle opgeleverd). Daarnaast zullen
wij diverse organisaties aanschrijven. Kortom aan ons zal het niet liggen.
En natuurlijk ook niet aan u/jij en jullie… toch?

Nazomermarkt Christengemeente

Voorzitter Foppe de Vries neemt de KNKB-jubileumvlag in ontvangst.

En dat allemaal in Buitenpost…
Op zondag 17 september speelde het Alauda-kwartet
in ‘de Kruidhof’. De mensen die hierbij nièt aanwezig
konden zijn, hebben iets bijzonders gemist. De omstandigheden waren ideaal: zondagmorgen, mooie
muziek, een muzikaal kwartet. De vier ervaren, enthousiaste strijkers gaven een stralende vertolking
van muziek van Mendelssohn, Schubert en Mozart.
Schijnbaar moeiteloos bespeelden ze hun instrumenten, de luisteraars de indruk gevend dat ze
samen een hechte eenheid vormen en dat het helemaal niet moeilijk is om zo te spelen. Het Behouden
Huis en de Kruidhof hebben elkaar gevonden in het
aanbieden van klassieke programma’s in de tuin. Ze
hopen publiek te trekken met de locatie en de kwaliteit van het aanbod. De combinatie lunch/concert
blijkt goed uit te pakken. Het publiek kan genieten
van gezelligheid in het restaurant en op het terras.
Veel mensen uit het eigen dorp weten niet hoe mooi
de tuin is en hoe rustgevend het kan zijn daar in rond
te dwalen. De Kruidhof kan een bindende factor
worden in ons dorp waar veel nieuwe mensen zijn
komen wonen, die misschien de behoefte voelen
contact te maken met de andere inwoners van het

dorp. Iemand van de aanwezige luisteraars zei na afloop van het concert: ... en dat allemaal in Buitenpost:
voor € 12,50 een schitterend concert, een lunch, toegang tot de tuin, twee mooie tentoonstellingen en het
IJstijdenmuseum. (foto: eigen foto)

Dit hebben we ook kunnen merken aan het feit dat
de laatste jaren het aantal straten met feestverlichting tijdens ons jaarlijkse dorpsfeest is
teruggelopen.
Zo niet de Scheltingastraat, dit jaar winnaar van de eerste prijs tijdens de ‘Bûtenposter feestwike’ met hun zelf ontworpen
en - gemaakte feestpalen. Toch is de
buurtvereniging in deze straat ook niet
meer zo actief als het geweest is, vroeger
werden er wel barbeque-avondjes en kindermiddagen georganiseerd, en tot een
jaar of vier geleden werd er nog regelmatig een bingo-avond georganiseerd.
Maar vier jaar terug werd besloten om
nieuwe feestpalen de maken en met de
kleine bijdrage aan contributie kan niet
alles gerealiseerd worden. De activitei-

Open Huis de ‘Fleurige Rounte’
Vrijdagmorgen 1 september zijn we alweer begonnen. Van september
tot mei wordt er elke vrijdagmorgen met veel plezier gedanst op fleurige muziek onder leiding van J. Brandsma. Dat willen we u graag laten
zien… daarom nodigen wij u uit om eens te komen kijken. Dit ‘open huis’
vindt plaats op vrijdag 6 oktober in ‘Nieuw Herbranda’ aan de Herbranda
straat 1. We beginnen om 9.30 uur, in de pauze drinken we gezellig samen een kopje koffie en gaan dan weer verheugd verder tot ongeveer
11.00 uur. Nieuwe leden zijn overigens van harte welkom.
Wilt u meer weten dan kunt u met één van onze bestuursleden contact
opnemen. Zij zijn bereikbaar op de volgende telefoonnummers: 543615
en 442725. Graag tot ziens!
het bestuur.

PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond

Bericht uit de buurt... de Scheltingastraat
Het fenomeen buurtvereniging is tegenwoordig
enigszins op z’n retour. In deze tijd van verregaande individualisering hebben veel mensen het te
druk met hun eigen beslommeringen en dus minder
behoefte aan en misschien ook wel niet genoeg tijd
voor activiteiten van een buurtvereniging.

D.V. zaterdag 30 september houdt de Christengemeente Buitenpost een
nazomermarkt; plaats: de Fonteinkerk, De Achtkant 48; tijdstip: 9.00 tot
15.00 uur. Er wordt hard gewerkt om er een gezellige dag van te maken
en wij hopen velen van u te mogen begroeten. Er zal van alles te doen
zijn, voor zowel kinderen als volwassenen. spelletjes, eten en drinken,
een rommelmarktgedeelte, verkoop van fraaie cadeautjes, allerlei zelfgemaakte artikelen, een christelijke boekenstand (met nieuw materiaal),
tweedehands boeken en -kleding. U heeft dus keuze genoeg! Denkt u
ons te kunnen helpen met spullen die u wel kwijt wilt, dan kunt u bellen
met Sjoeke Lolkema, tel. 541909. Bezoek ook onze website voor actueel
nieuws over de nazomermarkt en informatie over onze gemeente:
www.christengemeentebuitenpost.nl Graag tot ziens op 30 september!

ten van de buurtvereniging beperken zich nu tot
de jaarlijkse rollade met kerst, de feestverlichting
en bloemen bij een sterfgeval. Het afgelopen jaar
heeft deze buurt een groot aantal nieuwe bewoners
gekregen door uitstroom van oudere bewoners en
doorstroming van jongere bewoners naar koopwoningen. Wie weet wordt nu de buurtvereniging weer
nieuw leven ingeblazen.
(foto: Donny Windsant)

De PCOB is een landelijke vereniging en staat voor belangenbehartiging
van 50- plussers. Inkomen, zorg, mobiliteit, veiligheid, wonen en welzijn
zijn de beleidsterreinen waarop de PCOB zich richt. Ook in ons dorp is
een PCOB afdeling al meer dan vijftien jaar actief. Zo zijn we vertegenwoordigt in de nu nog WVG commissie, straks de WMO geheten. We kunnen plaatselijk belastingzittingen en dergelijke organiseren als daar behoefte naar is. Zes keer per jaar organiseren wij ledenbijeenkomsten met
diverse onderwerpen. De PCOB zet zich hiervoor in vanuit een christelijk
sociaal gedachtengoed. Een goed leefklimaat ontstaat alleen in harmonie
en samenhang met anderen. Daarom hecht de PCOB veel waarde aan
respect en solidariteit, aan waardering en aandacht voor elkaar.
Secretaris W.Westra, de Schepperstraat 53

Grize Golf

!

door Janne Oosterwoud

Help! De grize golf komt der
oan! Hy rôlet rjochting kust en
is net mear te kearen. It kabinet
ferkeart yn panyk op it strân. De
hiele ploech draaft foar de golf
út om it droech te hâlden. Kom
op achte ministers, dûk der
leaver mar yn. Wiet wurde jim
dochs en dan binne jim der mar
troch. Swimme en net sa bang!
De 55+ is net mear nuttich foar
de maatskippij? De jongerein
kin de AOW foar de âlderein net
mear fertsjinje? De soarch net
mear te beteljen? Tink nei, draai
it om en besjoch it posityf.

Wat is Nederlân sûnder 55
plussers? Se fersette bergen
frijwilligerswurk yn ’e soarch,
sport, tsjerke en natuer. Se
lêze boeken, deiblêden en
tydskriften. Se binne aktyf,
reizgje mei bus en trein, jouwe
jild út foar sport, kosmetika en
fakânsjes. By Batavus binne
se goed foar 20 % fan de
fytsomset. Dat is net mislik.
De direkteur neamt harren
‘De sulveren generaasje mei
in gouden rântsje’. Dy hat it
begrepen!

Fitness
- vanaf € 20 per maand
- kleine groepen van maximaal 8 personen
- persoonlijke begeleiding en op maat gemaakte programma's
- ruime openingstijden
- circuittraining voor dames
- 55+ fitness
- fysiofitness (medische trainingsprogramma's: knie-school, rug-school,
diabetes-, COPD-, fybromyalgie- en Reumaprogramma's)

Fysiotherapie
- zonder verwijzing van de huisarts of specialist kunt u terecht, met
verwijzing bent u natuurlijk ook welkom
- contracten met alle zorgverzekeraars
- ook behandeling 's avonds en in het weekend
- geen wachtlijsten
- unieke behandeltechniek

Ried 1 9285 KK
Buitenpost
0511-540404

www.sportgezondheidscentrum.nl
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Tuinbeleven
De glorie van Holland

Lydie en Sjoukje namen afscheid
van het cursuswerk

De cursusmarkt op zaterdag 2 september vormde het startmoment
van het nieuwe seizoen voor It Koartling. Tegelijkertijd was het de afsluiting van de lange vrijwilligerscarrière van Lydie Plantenga en Sjoukje van Lune. Beiden hebben met 20 jaren werkzaamheid hun sporen
binnen de organisatie ruim verdiend. Zowel Lydie als Sjoukje maakten
via het vrouwenverenigingswerk hun entree in het sociaal-culturele
werk, dat in de jaren tachtig nog in de kinderschoenen stond. Door
de jaren heen hebben ze een variëteit aan cursussen georganiseerd
en begeleid. Werk waar veel tijd en energie in werd gestoken. Daarmee waren ze lang drijvende krachten binnen It Koartling. Lydie heeft
daarnaast jarenlang het cursuswerk in het bestuur vertegenwoordigd
en andere activiteiten ontplooid. In hun dankwoord gaven beiden aan
dat ze het werk met plezier gedaan hadden . En tegelijkertijd, dat het
werk hen de gelegenheid had gegeven veel mensen te ontmoeten en
interessante dingen te doen. Als zichtbare dank kregen beide cursuswerkers een zilveren speld met het logo van It Koartling opgespeld
door voorzier Jan Veenstra.

- Cursuswerk-workshops Pompoen van ijzerframe
opgevuld met herfstdecoratie
Datum: 12 oktober; tijd: 19.30-21.30 uur;
Sieraden van kralen
Datum: 7 november; ’s middags: 14.00-16.00 uur ‘s avonds: 19.30-21.30 uur;
kosten:  8,50 (excl. mat.)
Kubus gemaakt van ijzerframe met lichtjes
Datum: 9 november; tijd: 19.30-21.30 uur;

Help het
kinderwerk
Het seizoen is begonnen maar het
kinderwerk wacht nog op invulling.
Eén belangrijk onderdeel daarvan is
de vrijwilliger. Het kinderwerk heeft
nog steeds nieuwe mensen nodig die
wat tijd en energie voor de uitvoering van een programma willen steken. Het betekent enkele keren per
maand op de woensdagmiddag of
vrijdagavond aanwezig zijn om leuke
activiteiten voor kinderen te bedenken en uit te voeren. Altijd in overleg
en rekening houdend met een ieders
mogelijkheden. Mensen die het leuk
vinden om activiteiten met kinderen
in de lagere school leeftijd te doen.
Leeftijd is niet echt belangrijk. Wat
voeling met het doel 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 Johan
Kootstra op telefoonnummer
0511 541322

opgave bij Elly Kramer; tel. 543242 of 06-12113800

Gastouder worden: iets voor u?
Nu de herfst weer voor de deur staat wilt u misschien
de komende tijd iets nieuws gaan aanpakken. Heeft
u er wel eens over gedacht gastouder te worden?
Een gastouder is iemand die er plezier in heeft één
of meerdere kinderen wat gezelligheid, veiligheid en
geborgenheid te geven op momenten dat de eigen
ouders aan het werk zijn of studeren.
De tijden variëren van minimaal 5 uren tot enkele
dagen per week. De gastkinderen kunnen kleine
kinderen zijn die nog niet naar school gaan, maar
ook oudere kinderen tot en met 12 jaar hebben vóór,
tussen en na school opvang nodig. Gastgezinnen van
alle leeftijden, met of zonder kinderen, zijn welkom.
Misschien heeft u zelf een gezin met jonge kinderen
en vindt u dat er nog aandacht, warmte en ruimte genoeg is voor een gastkind. Maar ook wanneer u ouder
bent en de kinderen de deur uit zijn, kunt u gastouder
worden.
De gastouder vangt de kinderen in haar eigen huis op
tegen een vaste vergoeding per kind per uur. Eventuele maaltijden worden vergoed

Als gastouder kunt u
gebruik maken van
de faciliteiten van het
gastouderbureau. Het
gastouderbureau leent
namelijk materialen uit
die nodig zijn om het gastkind zo goed mogelijk te
kunnen opvangen. Naast materialen zoals bedjes en
boxen kan de gastouder ook gebruik maken van de
speelotheek. Tijdens de opvang kunt u ondersteuning
en begeleiding van het gastouderbureau verwachten... Het gastouderbureau vraagt van de gastouders
verantwoordelijkheidsgevoel, goed met kinderen kunnen omgaan en tenminste beschikbaar zijn voor een
langere periode.
Als u denkt dat het gastouderschap misschien iets
voor u is, kunt u vrijblijvend een informatiepakket en
inschrijfformulier bij het gastouderbureau aanvragen.
Ons adres is: Stichting Kinderopvang Achtkarspelen,
Kerkstraat 11, 9285 TA Buitenpost, tel. 0511-543017.

Geen slechte titel voor de mooie tuinen van De Kruidhof. Ik heb
het echter niet over dit prachtige stukje natuur in Buitenpost, maar
over een fruitras. De periode van oogsten is aangebroken en in
onze Kruidhof groeien fruitrassen met namen als: ‘Brabantse Bellefleur’ en ‘Beauty of Kent’. Zo’n honderd oude en nieuwe fruitrassen vormen de collectie van onze Fruithof. Tijdens onze Oogst &
Fruitshow presenteren we al het fruit, waarvan we van het ene ras
soms handenvol hebben en van het andere maar een enkel appeltje
of peertje. Het verzamelen van al het fruit is een soort strategisch
spel met de natuur. Het weer, maar vooral ook de vogels, egels en
andere dieren hebben het op onze
fruitcollectie voorzien. Het is ieder
jaar weer een verrassing hoeveel
soorten we kunnen presenteren
en laten proeven aan onze bezoekers. Dat proeven gebeurt overigens ook wel vóór de Oogstdag.
Want niet alleen de dieren, maar
ook bezoekers willen nog wel eens
hun tanden zetten in het door ons
met zorg gekweekte fruit!

De Kruidhof sluit seizoen af
met Oogst en Fruitshow
Zaterdag 14 oktober opent de Botanische tuin De Kruidhof
voor de laatste keer in dit seizoen de poorten voor het publiek. Op deze feestelijke Oogstdag, die van 10.00 tot 17.00
uur duurt, is de toegang vrij. De Kruidhof presenteert een
prachtige fruitshow met oude fruitrassen en biedt weer allerlei heerlijkheden te koop aan. Bovendien zijn er veel planten in de aanbieding en kunnen de kinderen zich vermaken
met het snijden van pompoenen en het luisteren naar een
verhalenvertelster.
In een fruitshow presenteert De Kruidhof zo’n 80 soorten appels
en peren van overwegend oude fruitrassen die in de Fruithoftuin groeien. Natuurlijk kunt u even proeven als u langs al dit
smakelijke fruit loopt! Tijdens de Oogstdag is er een pomoloog, een
fruitdeskundige, aanwezig die u van alles kan vertellen over fruit:
welk ras u zelf in de tuin hebt (vruchten meenemen!) of over ziektes
en verzorging van fruitbomen. Op het terras van het tuincafé staan
diverse kramen waar u biologische kazen, jams, chutneys en nog
meer fruit kunt proeven en kopen.
Verhalen vertellen en pompoenen snijden
Van 11.00 tot 16.00 uur kunnen de
kinderen zich bezig houden met het
‘pompoensnijden’. Onder begeleiding
tovert uw kind een pompoen om tot
een prachtige lampion. Traditiegetrouw
kunnen alle kinderen raden hoe zwaar
de grootste tentoongestelde pompoen
is. Ook is er een verhalenvertelster die
kinderen van 8 tot 80 meeneemt in een
wereld van verbeelding.
Feestelijk besluit van het seizoen
De Kruidhof sluit op 14 oktober een zeer geslaagd seizoen af,
met als topdag de jaarlijkse Natuurmarkt in begin augustus.
Tijdens de Oogstdag wordt de 12.500ste bezoeker verwacht en
deze zal in het zonnetje worden gezet. Op deze laatste dag dat
De Kruidhof in 2006 open is voor publiek, kunt u van 10.00 tot
17.00 uur nog eens heerlijk genieten van de zeventien prachtige
thematuinen en verpozen in het tuincafé. De tuinen zijn op deze
dag gratis toegankelijk. In de verkooptuin zijn alle vaste planten in
de aanbieding, zodat u prachtige nieuwe planten kunt aanschaffen
voor uw tuin, die dan nog vóór de winter kunnen aanslaan.
Personeel en vrijwilligers van De Kruidhof heten u van harte welkom
op deze Oogstdag!

Inzet

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en
ons gemakkelijk!
Let op de kopijinleverdatum:
maandag
23 oktober.
Het blad verschijnt
in week 44.
Houdt u daar ook
rekening mee?

Fietsen met een goed doel : onderwijs in Ghana
10.000 km in weer en wind onze Piet Kapenga
een maand echter onderweg kapotte stok en natte tent
er knapte iets bij Piet, die toch heel wat is gewend

Voorbereiding Bolsward alle condities waren top
Na 4 dagen weinig nachtrust Piet geeft het op
Een fietsheld, ondernemer van formaat
Gibraltar het ultieme was de afspraak met Agaath

Het slechte weer maakt in de mens veel los
Straten blank, racende auto, toeschouwers de klos
Een riool verstopt, deksel met stok gelicht
Stok, auto, water, nat, slag op de verkeerde auto gericht

Damesmode in de Kerkstraat Young and Strong
Geopend en snel van start: getekend Lieske Baron
Nicole Botma Fries outdoor kampioen springen
Gaat op de Hippiade naar een nationale titel meedingen
PEVADKO

Bridgeclub start weer
De Bridgeclub Buitenpost is deze maand weer begonnen met de competitie van het seizoen 2006 - 2007. Donderdag 7 september jl. heeft er een
jaarvergadering plaatsgevonden, waarna er aansluitend een oefendrive is
geweest om er weer even in te komen.
Er wordt op de donderdagavonden gespeeld in Horeca-Centrum The
Point aan de Voorstraat 54 vanaf 19.30 uur tot zo ongeveer 23.15 uur. De
leden worden geacht om uiterlijk 19.25 uur aanwezig te zijn, zodat er op
tijd begonnen kan worden. Op donderdag 14 september is de definitieve
competitie van 3 speelrondes met elk 8 speelavonden begonnen. Tussendoor worden er een 5-tal speciale competitierondes gespeeld. De competitie eindigt op 5 april, waarna er op 12 april nog een afsluiting van het
Buitenposter bridgeseizoen plaatsvindt met een zogenaamde slotdrive.
De bridgeclub heeft momenteel ruimte om nieuwe leden in te schrijven
voor de competitie en het is geen enkel bezwaar om u tussentijds aan te
melden en te starten met de competitie. Zij die hierin geinteresseerd zijn
kunnen zich wenden tot de voorzitter van de club, de heer Sieger de Vries,
telefoon 0511-541852, ‘s avonds na 19.00 uur.

Lieske Baron, ‘Young and Strong’
Bij het verschijnen van dit blad is het al weer bijna 4 weken geleden, dat Lieske
Baron de deuren opende van haar nieuwe zaak, Young & Strong op de kerkstraat
56. Op 1 september was het direct een drukte van belang, de gehele dag hebben
we bezoek gehad van veel klanten. Gelukkig heb ik die dag hulp gehad. “Voornamelijk bekenden willen graag even met je praten en je feliciteren met de winkel
op zo’n dag”, vertelt een enthousiaste Lieske Baron.
...door ervaring
Hoe doet zo’n jonge meid van 24 jaar als ik dat nou? Dat is gewoon een kwestie
van durven, kunnen en kennis hebben. Zo heb ik een diploma voor de Mbo-detailhandel, dat is wel een pre om een winkel te starten. Daarnaast ben ik vroeg
begonnen met werken, vanaf mijn 16 ben ik al werkzaam in kledingzaken. Daarnaast ben ik nog 2 jaar bedrijfsleidster geweest bij een kledingzaak. Ik ben jong
en heb altijd de ambitie gehad om voor me zelf te beginnen. De vraag hoe ik bij
de naam Young & Strong ben gekomen, kan ik gemakkelijk beantwoorden. Vrij
vertaald is het natuurlijk jong en sterk, dat is ook de omschrijving van de doelgroep waar ik me op richt en hoe ik me zelf voel.
...en moed
Young and Strong is gericht op twee doelgroepen. Ik voer de merken Ichi en
B.Young. Het merk Ichi richt zich op de jonge trendy meiden vanaf een jaar of 13.
Deze jonge tieners weten wat ze willen en zijn modebewust. Daarnaast begint
dit merk met de beginmaten XS tot L. Het merk B. Young richt zich op de jonge
vrouw vanaf zo’n 30 jaar. De pasvorm van bijvoorbeeld de shirtjes is langer en
de broeken hebben een wat bredere snit. De merken komen elke maand met
een nieuwe levering. De trendwatchers werken nauw samen
met de ontwerpers, zodat de
mode die ontwikkeld wordt altijd nieuw en hip is. De beste
manier om dat te ontdekken is
natuurlijk bij me langs te komen
in de winkel. Dat de jonge vrouw
haar kinderen mee neemt is bij
mij in de winkel geen probleem.
Ik heb een speelhoek voor de
kinderen ingericht, zodat er alle
tijd is om rustig de collectie te
bekijken.

-...-.--...---. bedrijvige berichten --..--..--.-...-

Workshops Antiekeffecten en Wolvilten bij
Buitengewoon Buitenpost
Nu de dagen weer korter worden,krijg je weer zin om je huis te veranderen. Volg
een workshop antiekeffecten en na afloop kun je je eigen meubels van een oud
uiterlijk voorzien met krijtverf. Met betrekkelijk weinig moeite wordt zelfs het oudste kastje weer een juweeltje in huis. De eerstvolgende workshop vindt plaats op
woensdagavond 18 oktober.
Workshop Wolvilten Altijd al iets met wol gehad, dan is deze workshop iets voor
u.Maak kennis met de techniek van het wolvilten in de eerste workshop. In de
tweede workshop kunt u dan al een tasje wolvilten of een zijden shawl voorzien
van een wolvilten laag, geheel naar eigen ontwerp De eerstvolgende workshop
vindt plaats op 9 oktober, de tweede op 23 oktober, beide ’s middags van 13.30
uur tot 16.00 uur. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht in de winkel
Buitengewoon Buitenpost, Voorstraat 45,Buitenpost tel:0511-541554 of kijk op
www.buitengewoonbuitenpost.nl

Foto/verhaal-wedstrijd voor
basisscholieren
Voor alle kinderen van de groepen 5 en 6 wordt er een foto / verhaal wedstrijd
georganiseerd door The Read Shop in ons dorp. Deze activiteit gebeurt in het
kader van de kinderboekenweek die in de week van 4 tot en met 14 oktober wordt
gehouden.
Alle basisscholen zijn aangeschreven en hun leerlingen van groep 5 en 6 kunnen
meedoen. Door een eigen foto te maken met of zonder je favoriete huisdier en
daar een verhaaltje bij te schrijven kun je meedingen naar één van de prijzen, die
beschikbaar zijn gesteld. En…. voor iedere groep per school zijn er drie prijzen!
Een deskundige jury, bestaande uit de vakfotograaf Buwalda en de kinderboekenschrijfster Annie de Jong, zullen alle inzendingen beoordelen.
De winnaars zullen worden genoemd in de Binnenste Buiten en misschien wordt
zelfs het leukste verhaal wel op de jeugdpagina geplaatst. Voor verdere informatie moet je je snel melden bij The Read Shop op het NIjensteinplein en dan maar
snel aan de slag!

Frans Kok, 20 jaar juwelier en edelsmid
“Ja, dat was in 1986”, zegt Frans
Kok, “ik werkte tot die tijd thuis
voor juweliers die zelf niet kunnen smeden. De opdrachten en
reparaties van horloges, klokken
en andere sieraden werden als
pakketten bezorgd en na het
maken werden ze weer teruggestuurd. Veel particulieren in het
dorp wisten dat ik dit werk deed.
Op een gegeven moment was de
vraag uit het dorp zo groot dat
Ria en ik de stap hebben gezet
om een winkel te openen”.

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 20 oktober.

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.

Met veel passie
Eerst in een pand aan de Voorstraat, werd zo’n 18 jaar geleden naar de Kerkstraat
verhuisd. “Ik doe dit werk met veel plezier”, zegt Frans, “de mensen komen hier
niet alleen voor reparaties, maar ook gewoon voor een praatje, dat is het mooie
van dit beroep. Ik repareer regelmatig beschadigde erfstukken. Vaak hebben
ze emotionele waarde voor de klant, ik ben dan ook zuinig op deze stukken en
probeer ze secuur te maken. Zo heb ik eens aan een oude klok uit 1795 gewerkt
waarvan een pal afgebroken was die niet gerepareerd kon worden. Met moeite
heb ik toen zelf een nieuwe pal gemaakt. De dag na het ophalen kwam de eigenaar terug met een bos bloemen. Dat zijn nou leuke dingen van het vak. Via een
neef die op de zilverfabriek in Voorschoten werkte ben ik in aanraking gekomen
met dit beroep. Daar heb ik mijn gezellendiploma gehaald. Door werkervaring en
het volgen van cursussen heb ik daarna mijn meesterteken gehaald”.
Vak
“Het meesterteken houdt in dat je een eigen kenmerk hebt dat uniek en alleen
van jou is. Elk ontwerp dat ik maak moet opgestuurd worden naar de keurkamer
in Gouda. Daar wordt het gekeurd op echtheid en gehaltes. Bij goedkeuring
wordt het voorzien van een gehalteteken van Waarborg Holland. Als het wordt
afgekeurd wordt het vernietigd en kun je opnieuw beginnen. Het is het waarborg
voor de consument dat het ontwerp van de edelsmid ook het gehalte aan edelmetaal bevat die vermeld wordt”.
...en een hobby
“Ik ben blij dat ik naast mijn werk nog een hobby heb, heel veel mensen zijn verbaasd als ze dat van mij horen. Ik speel gitaar in de coverband Same Old Sound
uit Leeuwarden. Dat is een mooie vrijetijdsbesteding. Hoewel Ria en ik nog dagelijks veel plezier in ons werk hebben, gaan we toch iets minderen. Wij hebben
besloten om vanaf 1 oktober vrijdagsavonds niet meer open te zijn. De ervaring
leert dat het voor ons niet lonend is om dan open te blijven. Wij hebben weinig
vrije tijd en hopen op deze manier een kleine verruiming daarin te krijgen”.

BAND
JONG
OMTREK
TRUI
DAMES
LANG
HEUP

JAS
MONDIG
TREND
BUIK
KORT
SMAL
METEN

Oplossing prijspuzzel augustus

MODERN
SUEDE
BROEK
KLEDING
SHIRT
ENORM
STERK

STRAK
BREED
KIND
RUG
WIJD
MEID

BLOEI
JURK
ROK
WENS
DENKEN
STEM

De puzzel in het augustusnummer heeft 12 correcte inzendingen opgeleverd! De oplossing
luidde La Okido. De moeilijkheidsgraad was danig verhoogd door het wegvallen van een
regel in de puzzel! De winnaar is H. Brouwer - de Haan, de Wiek 58.
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.
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Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

kits-stik

mop

Tijdens een feestje van een stinkend
rijke miljonair staan er een heleboel
mensen om een zwembad, waarin voor
het vermaak van de gasten een krokodil
zwemt. De miljonair raakt een beetje
aangeschoten en roept op een gegeven
moment: “Honderdduizend euro voor
degene die in het zwembad duikt en Ali
de krokodil verslaat!”. Het duurt even
maar dan springt er inderdaad iemand
in het bad. De mensen schreeuwen en
joelen van verbazing. De golven slaan
bijna over de rand als de alligator de
man grijpt en in het kolkende water
kunnen de mensen een poosje niet zien
wat er gebeurt. Maar na tien minuten
klimt de man uit het bad en drijft de
krokodil bewusteloos op zijn rug. De
miljonair slaat de uitgeputte man op
de rug en zegt bewonderend:“Nou, dat
geld heb jij dubbel en dwars verdiend”.
Daarop kijkt de vechtersbaas de miljonair uit en brult: “Laat dat rotgeld
maar zitten, als je mij maar vertelt wie
me in dat bad geduwd heeft!”.

Wat ik vond van:

Hoe overleef ik...
De hoe - overleef ik boeken zijn geschreven door Francine Oomen. Dit zijn alle boeken die ik al gelezen heb:
Hoe overleef ik de brugklas?
Hoe overleef ik het jaar 2000?
Hoe overleef ik mijn eerste zoen?
Hoe overleef ik een gebroken hart?
Hoe overleef ik mezelf?
Hoe overleef ik mijn vakantie?
Hoe overleef ik met/zonder jou?
Hoe overleef ik (zonder) liefde?
Hoe overleef ik zonder antwoorden?
Ik ben nu het boek aan het lezen:
Hoe overleef ik mijn ouders
(en zij mij)?
In dit boek gaat het over de erfenis die Rosa en haar
moeder krijgen van Alexander, de overleden stiefvader
van Rosa. Ze kopen er een mooi luxe huis van. Ook krijgt
Rosa er nog een stiefzusje bij en ze heeft ook al een stiefbroertje die Abeltje (Rosa noemt hem: Appie) heet. Ook
komen er gekke/rare e-mailtjes voor die Rosa stuurt naar
haar vriendje Jonas (uit Limboland) en haar vriendin
Esther (uit Den Bosch)
Elleke

mop
Jantje zit in de klas en vraagt aan meester:
“Meester, word je gestraft voor iets dat je
niet gedaan hebt?” Waarop de meester antwoordt: “Natuurlijk niet Jantje, als je niets
gedaan hebt, waarom zou je dan gestraft
worden. Het is juist beter als je niets gedaan hebt. Zo hoort het in het leven.” Jantje lacht en zegt: “Ben ik effe opgelucht, ik
heb namelijk mijn huiswerk niet gedaan.”

Mĳn ervaring in:

De Piter Jelles in Kollum
Ik zit nu in klas 1 van de
Piter Jelles in Kollum. Het
is een brandnieuwe school
en dus daar wou ik even wat
over vertellen. Het is een hele
vrije school en je krijgt een
opdracht en dan moet je die
in een uur afhebben en bij je
leraar inleveren. Hoe je die opdracht maakt en wat je in
dat uur doet mag je zelf weten. We hebben verschillende
soorten lessen, het eerst is een thema. We zijn nu met het
thema ‘ik’ bezig, dan krijg je allemaal opdrachtjes die te
maken hebben met een bepaald vak. Dan heb je ook nog
een workshop, dat lijkt dan het meeste op een normale
les. Dan krijg je eigenlijk ook gewoon les. Als laatste
heb je nog een setting, dat is een presentatie van wat je
hebt geleerd. Maar... wij zijn maar met 22 kinderen en we
willen er graag wat kinderen bij. Dus als jij in groep 8 zit
en het lijkt je leuk, neem dan een kijkje op deze site:
www.piterjelles.nl
Zöe

Weet jij het?
Waar dit (deel van) een ding die hiernaast
op de foto (in Buitenpost!) staat, vinden?
Oplossingen voor 14 oktober in de kopijbus
bij ‘the Readshop’ op het Nijensteinplein.
De prijs is  5,- voor de gelootte winnaar.

mop
Drie jongetjes zitten op te scheppen
over hun moeder. De eerste zegt:
“Mijn moeder is net een Jeep: ontzettend stoer.”
De tweede zegt: “Mijn moeder is net
een sportwagen: ongelooflijk mooi.”
De derde zit er somber bij en zegt:
“Mijn moeder is net een ziekenauto:
ze roept de hele dag: “Doe dit, doe
dat, doe dit, doe dat...“
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zaterdag 14 oktober
van 10-17 uur

Oogst & Fruitdag
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gratis entree
t/m 14 oktober
alle vaste planten
30-50% korting
voor info:
www.dekruidhof.nl
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 27 -

door Dirk R. Wildeboer

Met de schrik vrij
Buitenpost - 1 januari 1909 - “Een spoorwegongeval. Tengevolge van een defect aan
de machine - het barsten van een voorvliegwiel - geraakte woensdagavond met den 6
uur trein, de locomotief van de rails en in
het zand. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De reizigers
kwamen met de schrik vrij. Dit ongeval bracht eene vertraging van
een uur teweeg”.
Tolheksteradeel...
Murmerwoude - 7 april 1909 - “Donderdagavond j.l. werd te Murmerwoude de aangekondigde vergadering gehouden, over de afschaffing
van tollen in de gemeente Dantumadeel. De vergadering werd goed
bezocht. Na vele discussies werd besloten om aan den Gemeenteraad
een adres te richten, waarin wordt verzocht: afschaffing der tollen.
Tevens werd gewezen op den ongelijkmatigen druk van zoodanige
tollen, daar iemand, die ver van tolboomen afwoont, dikwijls in een
gunstiger condities verkeert, dan een ander, die ver van tolboomen
woont. Staande de vergadering werden reeds een 70-tal handteekeningen onder het adres geplaatst. Moge de uitslag van deze werkzaamheden worden bekroond en na afloop der concessie den 1 mei
1910, de tolhekken worden opgeruimd. Dan zal de gemeente Dantumadeel ook zeker den naam verliezen van “Tolheksteradeel”.
Honden in beslag genomen
Achtkarspelen - 6 augustus 1919 - “In den vroegen dinsdagmorgen
zijn door de gemeente-veldwachters Bekkema en Weening de honden
van degenen, die nalatig zijn in het betalen der hondenbelasting, in
beslag genomen. Is binnen 48 uur na de inbeslagneming de verschuldigde belasting niet betaald, dan zullen de honden worden afgemaakt.
Belanghebbenden zijn dus gewaarschuwd”.
Noodlanding
Surhuisterveen - 27 maart 1920 - “Donderdagmiddag passeerde te
Surhuisterveen een vliegmachine, naar men beweert van de Singer
maatschappij. Nadat ze eerst in westelijke richting koerste, zwenkte ze
later naar het zuiden om een noodlanding te doen nabij de tramhalte
en het armhuis. Bagage enz. van den bestuurder zijn per auto naar
het hotel Fopma vervoerd, terwijl de bestuurder aldaar den nacht
heeft doorgebracht. Mist moet de oorzaak van de landing zijn”.
Nieuwe toren
Surhuisterveen - 11 juli 1934 - “De nieuwe toren op de Kolk nadert
zijn voltooiing. Wanneer het uurwerk nog is aangebracht, beteekent
een en ander een aanwinst voor ons dorp”.
Nieuw kerkgebouw
Twijzel - 19 april 1935 - “Donderdagavond had onder zeer groote
belangstelling de ingebruikneming van het gebouw der Geref. Kerk
alhier plaats. Waar eens de puinhoopen rookten, is thans een mooi
kerkgebouw herrezen”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1955, die woonden in Buitenpost

16 mei: Boersma, Sijtze, 67 jaar, timmerman, e.v. Smeding, Hielkje
23 mei: Luinstra, Pieter, 87 jaar, wedn. van Luinstra, Aaltje
4 juni: Kuipers, Jan Jacob, 71 jaar, veehouder, e.v. Radema, Grietje
12 juni: van der Velde, Betske, 76 jaar, e.v. Veenstra, Marten
23 juli: Witvoet, Arend, 71 jaar, koopman, ongehuwd
19 augustus: Adema, Ytje, 76 jaar, ongehuwd
21 augustus: Wiersma, Okje, 81 jaar, wed. v. Roorda, Arend
3 december: Strikwerda, Sjoukje, 65 jaar, wed. v. Jorritsma, Rommert
20 december: Smit, Renera Hendrika, 67 jaar, ongehuwd
23 december: Bruinsma, Joukje, 83 jaar, wed. v. van der Meulen, Folkert
24 december: Bremer, Klaas, 69 jaar, koperslager, e.v. Veenstra, Riemkje

Opname in circa het jaar 1910 van de nu sinds vele jaren afgebroken boerderij op de hoek Voorstraat/Herbrandastraat. Op deze locatie staat nu het
appartementencomplex ‘de Bouwhof’, dat de naam heeft te danken aan
de oude benaming van de Herbrandastraat, te weten ‘de Bouwwijk’
(foto: uit het gemeente-archief)

Volleyballers gezocht
Je vindt volleyballen leuk, maar je wilt liever niet op wedstrijdnivo spelen
heb je dan zin om ons recreantenvolleybalteam te komen versterken??
Wij, het enthousiaste recreantenteam van volleybalvereniging Buitenpost,
zijn dringend op zoek naar nieuwe leden!! Ons team bestaat uit mannen
en vrouwen, jong en oud, en elke maandagavond trainen we onder lei-

Binne Lutje en Boaite Post

06
ding van een deskundige trainer in sporthal ‘De Houtmoune’ van 20.30 tot
21.30 in Buitenpost. Na een training van ongeveer een half uur spelen we
vaak enkele partijtjes tegen elkaar. In ons team zitten zowel gevorderde
als beginnende volleyballers en een ieder speelt op zijn of haar eigen
nivo. Spreekt je dit aan, kom dan gerust eens een paar keer meetrainen
! (uiteraard vrijblijvend).Tot maandag!?
Recreatieteam Volleybalvereniging Buitenpost

Opbrengst collecte kwf
In de week van 4 t/m 9 september zijn zo’n 60 dames en ook nog een
paar heren op stap geweest met de collectebus. Dit heeft weer een recordbedrag opgeleverd, nl. bijna 4560 euro. Dit is 120 euro meer dan in
2005. Alle collectanten en wijkhoofden namens het bestuur van de KWF
Kankerbestrijding heel hartelijk dank!
Wie vragen heeft over kanker en kankerbestrijding, kan bellen met de
KWF Kanker Infolijn (gratis) 0800-022 66 22, of surfen naar www.kwfk
ankerbestrijding.nl Iedereen kan iets doen tegen kanker. Bijvoorbeeld
volgend jaar een paar uur gaan collecteren in de collecteweek. Wie zich
als collectant wil inzetten of meer informatie wil over het collecteren, kan
bellen met het bestuur KWF Kankerbestrijding in Buitenpost: Marion de
Vries, tel. 541310 ofJelly Nijboer, tel. 542528.

“Nou Boaite ik heb gebeld
hoor!”
“Naar wie dan?”
“Nou, dat nulzesnummer!”
“Nulzesnummer?”
“Ja, van die massage die je
nooit vergeet.”
“Oh, die steeds adverteert?”
“Ja, maar wel duur hoor!”
“Hoe duur dan?”
“Wel vijfenzeventig euro per
half uur.”
“Betaalt het ziekenfonds dat
dan niet?”
“Nee, je moet het zelf dokken
zei ze!”
“Wat ga je nu doen?”
“Nou, dan toch maar naar de
fysiotherapie, want die rekent
zelf wel af met het fonds.”
“Daar helpen ze je ook van die
stijve nek af Binne.”
“Zeker weten Boaite. “

Afrikaans getrommel in It Koartling
Khadim en Frederique organiseren djembe-cursussen

Khadim komt uit Senegal en woont sinds 2002 in
Nederland. Hij is geboren griot, ofwel muzikant. Hij
speelt al vele jaren djembe onder andere in de groep
Yankadi, zijn muziekgroep in Senegal. Hij komt uit een
familie van muzikanten, theatermakers en zangers. Zo
ging Khadim dus ook al op jonge leeftijd aan de gang
met een blik en een stok, en zijn eerste instrument
was geboren. Later richtte hij met zijn broer en andere
muzikanten de groep Yankadi op wat betekent: kom
hier, hier klinkt het goed. In Senegal gaf hij ook les aan
toeristen. In Nederland geeft hij sinds enige jaren les
aan leerlingen op verschillende niveau’s, van jong tot
oud op scholen en in buurtcentra zoals in It Koartling.
Daarnaast geeft hij workshops, ook in zang en koken
en verzorgt hij optredens. Frederique, fysiotherapeute
in ons dorp, is getrouwd met Khadim en speelt ook
djembe en andere traditionele percussie. Momenteel
ook in de Afrikaanse vrouwengroep La Mimouna. In
Sunu Dunya regelt zij de pr, organisatie en administratie. Sunu Dunya is opgericht om de mooiste aspecten
uit verschillende werelden, culturen en tradities te
combineren en samen te brengen in onze gemeenschappelijke wereld (sunu dunya). De band verzorgt
ook optredens voor allerlei andere gelegenheden.
Daarnaast worden ook Afrikaanse feesten met Afrikaanse hapjes, drankjes en muziek georganiseerd.

De djembé
De djembe is een traditioneel instrument dat vroeger,
en nog steeds, bespeeld wordt tijdens dorpsfeesten,
begrafenissen en bruiloften. Elke gelegenheid heeft
zijn eigen ritme met bijbehorende djembe en doundoun (bastrommel) een liedje en een dans. De cursussen bestaan dan ook uit het aanleren van traitionele
ritmes, afgewisseld met de moderne interpretaties
van Khadim zelf. Er wordt aandacht besteed aan de
techniek, aan luisteren naar elkaar, ofwel het samenspel. In het begin alleen op de djembe, later ook op
de bastrommel. Om djembe te kunnen spelen hoef
je geen noten te kunnen lezen maar alleen zoals
Khadim altijd zegt: “te kunnen of te leren voelen en
luisteren”. In Buitenpost wordt djembe les gegeven in
het Koartling. Een cursus bestaat doorgaans uit 12
avonden. Men begint in een beginnersgroep en kan
zo doorstromen naar de gevorderde groepen. Gedurende de cursus kan er voor een paar euro’s per week
ook een djembee gehuurd worden zodat er thuis flink
geoefend kan worden.
Wilt u meedoen, dan kunt u de groep op woensdagavond vinden in de jeugdsoos van It Koartling - van
19.00 tot 21.30 uur. Voor verdere informatie kunt U
contact opnemen via de email info@sunudunya.nl of
telefonisch: 06 - 28726008.

Vergroot uw kans op verkoop!
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GROOTSTE WONING
AANBIEDER VAN
NEDERLAND!

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

aktueel woningaanbod op www.era.nl én www.funda.nl

