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Ook in dit
nummer:
Veel uit-nieuws
 Creatief: Mulder
en Leegsma
Albert Schootstra
over jagen
Cathy en Tjeerd’s
grote jet-lag
Sportkoppen:
Jan de Vries

(foto: redactie / Harrie Slagter)

Van

actie
d
e
r
de

“Kun je me vertellen
wat er nou zo leuk zou
moeten zijn aan het lid
zijn van de redactie?”
In het laatste nummer plaatsten
we een oproep voor een redactiemedewerker. Als antwoord kwam
de bovenstaande vraag. Wij proberen nu hier een paar redenen
te geven. Als eerste: het is creatief werk. Je denkt na over wat
moet er in het blad, hoe het er in
moet en hoe het er goed-ogend
in te krijgen. Als tweede: het is
interessant werk. Je leert verschillende aspecten van ons dorp
beter kennen. In de loop van
de jaren dat je aan het blaadje
werkt leer je mensen anders
kennen - je ontdekt boeiende
dingen, over wat toch een ‘saai’
dorp heet te zijn. Als derde: het
is gezellig werk. Je werkt samen
met zo’n 20 andere mensen om
elke maand (uitgezonderd juli)
het blaadje te laten verschijnen.
Eventueel doe je ook een beroep
op anderen. Het werk draait niet
alleen om het blad. Je zit in een
team waarmee je na ‘het werk’
ook wat drinkt en bijpraat. Als
vierde: het is flexibel werk. Je
hebt zelf inbreng over wat je wilt
doen. Heb je een keer geen tijd,
dan is dat geen onoverkomelijk
bezwaar. Als vijfde en laatste:
het is voldoeninggevend werk.
Het is altijd weer een kleine
kick om het blad door de bus te
zien komen. We ontvangen vaak
positieve reacties. En we proberen wat bij te dragen aan de
leefbaarheid van het dorp. Daar
doen we het dus voor.

In de schijnwerpers

Voor het derde achtereenvolgende jaar zette IJsclub Buitenpost, in samenwerking met
Plaatselijk Belang, de molen ‘De Mûnts’ in december en januari weer in het licht. Een
fraai gezicht door een kleine moeite, dat door veel mensen wordt gewaardeerd.

Het 3VO-verkeersveiligheidsonderzoek nog eens bekeken
Eén van de zaken waar Plaatselijk Belang
zich voortdurend mee bezig houdt is de
verkeersveiligheid in ons dorp. Het is een
kwestie die altijd in beweging is, of het nu is
door nieuwe mogelijkheden om de veiligheid
te verbeteren, of door nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Het is daarom
ook van belang om regelmatig de bewoners
van ons dorp te raadplegen over de huidige
stand van de verkeersveiligheid. Dit was ook
de reden voor PBB om in het juni-nummer
onze lezers te vragen om mee te werken aan
een onderzoek door verkeersveiligheidsorganisatie 3VO. De resultaten daarvan zijn
interessant genoeg om hier nog eens voor
het voetlicht te halen.
Deelnemers
Alle deelnemers aan het onderzoek waren ouder dan 30 jaar en driekwart daarvan was vrouw.
Dit is jammer omdat hierdoor er geen bijdrage
van juist de grotere risicogroepen in het verkeer
(kinderen en jonge mannen) in het rapport terug
te vinden is. Gelukkig komt via de verschillende
verkeersprojecten op de scholen vaak toch wel
informatie over het verkeersveiligheidsgevoel
van kinderen in hun directe omgeving bij 3VO
en de gemeente terecht. De meerderheid van de
deelnemers gaf aan zelf kinderen te hebben: dit
sluit aan bij het gegeven dat met name ouders
van (jonge) kinderen verkeersgevaarlijke situaties onderkennen.
Melding maken van verkeersonveiligheid
Uit het verkeersonderzoek bleek dat de overgrote meerderheid van de weggebruikers verkeersonveilige situaties tegenkomt. Belangrijke vraag
is dan, wat er met dat gevoel gedaan wordt. Van

de onderzoeksdeelnemers geeft 46% aan wel
eens melding bij de gemeente gemaakt te hebben van een verkeersonveilige situatie en 33%
bij de politie. Een kwart van de respondenten
heeft het onderwerp wel eens bij Plaatselijk
Belang ter sprake gebracht. Het laatste gegeven
is ook terug te vinden in de vergaderstukken
van de jaarvergaderingen van PBB van de
laatste jaren. Enkele knelpunten die daarbij in
de loop der tijd in het eigen dorp zijn benoemd
waren de verkeerssituatie bij De Mienskip en
De Lichtbron, forse snelheidsoverschrijdingen
op de Bernhardlaan en Halbertsmastraat, leerlingengroepen onderweg van en naar de middelbare scholen en kort geleden de oversteek
over de Kuipersweg bij de Akelei. In het verdere
verleden ook het Stationsplein, de Kuipersweg,
Jeltingalaan en Bakkershoek.
Opvallend is dat maar een kwart van de beantwoorders aangeeft dat de melding tot het gewenste resultaat heeft geleid. Dit is merkwaardig omdat aan veel van de verkeerskwesties de
afgelopen jaren wel goed is gewerkt. Zo is het
Stationsplein opnieuw ingericht, de Jeltingalaan
aangepast, de Parklaan verkeersveiliger gemaakt en is in het grootste deel van het dorp
de 30-km snelheid van kracht geworden. Ook
andere kleinere zaken zijn door de gemeente
aangepakt. En - in het groot - de plaatsing van
de rotonde op Lutkepost en verkeersdrempels
op de Kuipersweg hebben zeker resultaat gehad. Ook zal de aanleg van de zuid-oostelijke
rondweg nog een aanzienlijke verbetering voor
de verkeersdeelnemer in het dorp betekenen.
Gelukkig geeft de meerderheid van de verkeersonveiligheidmelders wel aan opnieuw een
melding te doen als dat nodig zou zijn.

Andere cijfers
Over het algemeen is men wel redelijk tevreden
over de verkeersveiligheid in ons dorp. Ruwweg
gemeten komt dat op ‘een zesje’ uit. Overigens
wordt de verkeersveiligheid buiten het dorp als
nog iets beter beoordeeld. Bijna een derde van
de beantwoorders erkent zelf ook verkeersonveilig gedrag te veroorzaken. Veertien procent
hiervan is hiervoor wel eens bekeurd. De voortdurende veranderingen in de verkeerswetgeving
is lastig voor veel mensen. Slechts 36% antwoorders geven aan goed hiermee op de hoogte te
zijn. Bijna 60% geeft aan hun verkeerskennis of
rijvaardigheid op te willen frissen.
Verkeersveiligheid is mensenwerk
Het laatste is een belangrijk gegeven. Verkeersveiligheid wordt in de eerste plaats door de
verkeersdeelnemers zelf gemaakt en niet door
anderen afgedwongen. Politie en gemeente kunnen door handhaving en aangepaste inrichting
van straten veel doen. Maar optimale veiligheid
ontstaat pas als alle weggebruikers zich bewust
zijn van de risico’s in het verkeer en hun weggedrag daarop aanpassen. Het verkeersproject
door 3VO zal met 4 jaar worden verlengd. Door
de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland,
Dantumadeel en Dongeradeel is gezamenlijk
een coördinator aangesteld, die zich volledig
met de verbetering van de verkeersveiligheid
gaat bezighouden. Met name de beginnende
bestuurder zal de komende jaren nog meer
aandacht krijgen, bijvoorbeeld door lessen over
alcohol, drugs en het verkeer. Wilt u nog meer
informatie over dit onderwerp, dan kunt u dit op
www.nof-verkeer.nl op het internet vinden.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Jantsje Oost
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Alles onder één dak !!!

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

▪ Alle verzekeringen
▪ Hypotheken
Makelaardij:
▪ Pensioenen
▪ aan en verkoop
CVB
Bank
▪
van uw woning
▪ Administraties MKB
▪ waardebepaling
▪ Belastingaangiften
▪ Advisering startende ondernemers
▪ Flitsscheidingen

www.obmtec.com

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

Kerkstraat 6

9285 TB Buitenpost

Tel. 0511-544442
op het internet:

www.kootstra-kootstra.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

Ford Fiesta 1.8TD Courier Van 75pk 3drs ‘01
Ford Fiesta 1.3 Ambiente 3drs 70pk
‘04
Ford Focus 1.4 16V Centennial Wagon 75pk ‘03
Ford Focus 1.6 16V Ambiente Wagon 100pk ‘04
Ford Focus 1.6 16V Collection 5drs 100pk ‘04
Ford Focus 1.6 16V Trend Wagon 100pk ‘01
Ford Focus 1.6 TDCI Futura 5drs 90pk
‘06
Ford Ka 1.3 Champion 60pk
‘06
Ford Ka 1.3 Corneille 60pk
‘02
Ford Ka 1.3 Futura 60pk
‘06
Ford Ka 1.3 Style 60pk
‘05
Ford Mondeo 1.8 16V 92kW HD
‘01
Ford Mondeo 1.8 16VCollection 4drs 125pk ‘02
Ford Mondeo 1.8 16V SCI Sport Wag. 130pk ‘04
Volvo V40 1.8 aut.

‘00

136217
12141
90002
49540
25000
113000
32262
8036
71023
10033
18407
123828
53199
46398

prijs Euro

5890,00
10950,00
9950,00
15950,00
14950,00
9245,00
24950,00
7950,00
5950,00
7950,00
7959,00
9950,00
13450,00
21950,00

87000 12450,00
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Al Gelezen

Klas 4b van CBS ‘De Lichtbron’ heeft
een uitstapje naar Sanjesfertier gewonnen. Zij wonnen de actie van verkeersveiligheidsproject Noord-Oost Fryslan waarbij
kinderen opgeroepen werden om lopend
of per fiets naar school te gaan.
 Tot 1977 kon er worden getrouwd in
het voormalig gemeentehuis waar nu
Nijenstein gevestigd is. Vanaf 1 februari
dit jaar is dit opnieuw mogelijk omdat het
vanaf dan als trouwlokatie gebruikt zal
worden.
 Achtkarspelen staat dit jaar op de 25ste
plaats op de lijst van vriendelijkste Middenen Kleinbedrijf gemeenten. In 2004 stond
de gemeente nog op de 32ste plaats.
 Buitenpost kreeg er in 2006 negen inwoners bij. Ons dorp heeft nu 5772 inwoners.
 Het echtpaar Jelle Henstra en Baukje
Henstra- Formsma hebben hun 60-jarig
huwelijk gevierd.
 Het uitzonderlijk warme weer heeft ook
in ons dorp zijn invloed gehad. Botanische
tuin De Kruidhof haalde het nieuws met de
mededeling dat er voor het eerst dit jaar
het gras was gemaaid. Nog niet eerder
in de geschiedenis van de tuin was dit
voorgekomen.
 Het college van Burgemeester en Wethouders is voorstander van een maximale
grootte van een gepland windmolenpark
ten oosten van ons dorp. Voor 1 juli moet
er door de gemeente een uitgewerkt plan
voor het project zijn ingediend.
 Autohandel van den Brug gaat naar
De Swadde verhuizen. Reden zijn zowel
noodzakelijke investeringen op de huidige
lokatie aan de Voorstraat, maar ook de
aanleg van de oostelijke ontsluiting van
het industrieterrein.
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bestuur en als rechtspersoon.
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Kopij:

Postbus 30,
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of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Kopij graag getypt of op diskette
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geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Pot, tel. 0511-544988
C. Visser, tel. 0511-542787
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046
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en vragen en klachten
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J. Nijboer, tel. 0511-542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
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de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511-451341
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Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 19 februari 2007.
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in week 9.

Kritetoaniel hellet ‘De Sweedske
Sikretaresse’ út de âlde doaze
Nei twa prachtige novimberútfieringen is de Krite no
alwer dwaande mei de tariedingen foar it febrewarisstik. Op de sneontejûnen 3 en 10 maart wurdt spile
‘De Sweedske Siktaresse’, in stik fan Annie M.G.
Schmidt yn in Fryske oersetting fan Gerrit Tasma.
Fanwege de foarjiersfekansje binne de útfieringen yn
maart. Mei rjocht kin dizze kear sein wurde dat der in
stik út de âlde doaze spile wurdt, want op 28 febrewaris 1976 waard itselde stik ek oer it fuotljocht brocht.
De útfiering wie doe yn sporthal ‘De Houtmoune’, dit
omdat op 6 febrewaris fan itselde jier Seal Klamer
ôfbaarnd wie. De spilers fan doe wienen: Sjoukje
Wiersma, Joeke Dorhout, Jan de Zee, Nieske Pol en
Iteke Roosma. De rezjy wie yn hannen fan Marijke
v.d. Berg en Aan de Jong.
De spilers fan no binne: Gryt Pel, Dictus Benedictus,
Jan Roelof v.d. Werf, Sjoukje Wiersma en Frouke Holtrop. Hja bringe yn dit stik it publyk yn’e kunde mei in help yn’e hûshâlding
dy’t it smoardrok hat mei Veronica pantys en in protsje dwarse katten, in
mem dy’t as flittergat troch it libben skarrelt, in jonge skriuwster dy’t ta yn
de puntjes beskriuwt wat Rembrandt mei Hendrikje Stoffels útfynt efter
de ladekast, in boekhâlder dy’t net rjocht mear sjocht wat it ûnderskied is
tusken it “mijn” en it “dijn” en in stichtingslieder dy’t as in dûmny it minskdom it iiskâlde wetter oer sjocht stekken sûnder dat der in oare kant is.
De rezjy fan dit yn 1968 troch Annie M.G. Schmidt skreaune stik is lykas
it febrewarisstik fan ferline jier yn hannen fan Dirk de Vries.

Maskelyn
Zondagmiddag 4 februari organiseert
stichting Maskelyn een Tsjoch-concert
in De Kruidhof. Door de Vereniging
van Friese Volksmuzikanten wordt jaarlijks een tiental Tsjoch-concerten
in Friesland gebracht. De groepen en solisten die hieraan deelnemen
spelen niet alleen folk, maar ook andere muziekstijlen. Op deze zondagmiddag nemen de twee muziekformaties Hollewaai en Inn Between de
luisteraar mee naar verre oorden en ook naar verschillende momenten
in de geschiedenis. Met gitaar, mandoline, banjo, trekzak, dwarsfluit en
prachtige zangstemmen wordt de luisteraar in Ierse sferen gebracht maar
zal daarnaast ook de warmte voelen van het verre Texas. Folk, gospel
en blues uit de jaren 20 van de vorige eeuw worden afgewisseld met hedendaagse ballades. Voor de kenners: het duo Hollewaai, bestaande uit
Buitenposter Wander van der Duin en Wyger Smits, vormde jarenlang de
kern van Cotton Green.
Datum zondagmiddag 4 februari; lokatie: De Kruidhof; aanvang 15.30 uur;
entree voorverkoop € 5,00 - aan de zaal € 6,00

Kinderprogramma woensdagmiddag 7 februari
Muziektheatergroep Djemmee komt
woensdagmiddag 7 februari naar
de Point met het programma De
muzikale reis van Madelief. “Madelief
droomt elke nacht van een instrument waar hele bijzondere muziek
uitkomt. Maar elke keer als ze wakker wordt, is ze vergeten waar het
was. Ze besluit daarom om op zoek te gaan naar dat vreemde instrument
en reist de hele wereld door...” Madelief nodigt alle kinderen van 4 tot en
met 8 jaar uit om met haar op reis te gaan om dat vreemde instrument
te vinden. Zoek met haar mee op deze woensdagmiddag en ontdek dat
er op onze prachtige wereld landen zijn waar de muziek anders is en de
kinderen ook...
Datum woensdagmiddag 7 februari; locatie: The Point; aanvang 14.00
uur; leeftijd 4 t-m 8 jaar; entree € 2,50

Schrijver Tiemersma en zanger
Ernst Langhout in bibliotheek
Donderdag 1 maart zullen ter gelegenheid van de Fryske Boekewike
schrijver Koos Tiemersma en zanger Ernst Langhout, samen met Johan
Keus, een optreden verzorgen in de bibliotheek.
Koos Tiemersma debuteerde in 2002 met de roman ‘De Ljedder’. Dit debuut werd meteen met de eerste Rink van der Velde-prijs beloond. In 2004
verscheen zijn tweede boek: ‘De Mjitte’ en in 2006 kwam ‘It liet fan de Ibis’
uit. De boeken van Tiemersma worden goed beoordeeld en veel gelezen.
Tiemersma is dit jaar de schrijver van het Fryske Boekewikegeskink.
Ernst Langhout is al vanaf 1978 actief als zanger
in diverse folkbands. Eind jaren tachtig ging hij
solo door als troubadour met Engels en Fries
repertoire. Langhout heeft verschillende cd’s uitgebracht, waaronder als meest recente de succesvolle albums ‘Dylan yn it Frysk’ 1 en 2. Deze
twee cd’s werden opgenomen in samenwerking
met muzikant Johan Keus. De teksten van Dylan
werden vertaald in het Fries door de schrijver en
dichter Harmen Wind.
Mensen die geïnteresseerd zijn in goede literatuur en goede muziek
mogen deze avond niet missen! Het programma begint om 20.00 uur, de
toegang is € 2,50, koffie gratis.

Van de bestuurstafel
De eerste maand van 2007 zit er bijna alweer op,
evenals de eerste bestuursvergadering van Plaatselijk Belang. Begin januari waren wij weer bijeen. Op
Johan na, waren we allemaal aanwezig. De in- en uitgaande post
werd behandeld. Elders in deze krant kunt u lezen over de binnengekomen slogans. Nog hartelijk dank voor deze inzendingen. De vraag
is gesteld of het mogelijk is dat het IJstijdenmuseum vermeld wordt
op de bewegwijzeringborden. Dit zal geregeld worden. Wat de Kerkstraat betreft: 29 januari hebben we weer overleg met de gemeente
en de BUVO. De volgende keer meer hierover. Ondergetekende is
met Frans Kok druk aan het brainstormen of wij hier ook een winkel
met een bekende naam kunnen binnenhalen. We hebben al een paar
ketens benaderd, maar het is nog niet gelukt, helaas.
De jaarlijkse ledenvergadering zit er ook weer aan te komen, we
hebben een lokatie uitgezocht en hopen dat de volgende keer bekend te kunnen maken. Sietse Postma zal ons verlaten als bestuurslid, hij heeft te kennen gegeven nog wel hand- en spandiensten te
willen verrichten. We hebben iemand bereid gevonden die zijn plaats
wil innemen. Jan-Klaas Gatsonides zal onze gelederen versterken
en hij wordt op de ledenvergadering aan u voorgesteld. Verder
is er overleg geweest met de Paardensportcommissie i.v.m. het
Mejontsmaveld. Zoals bekend kan het Concours Hippique in ieder
geval nog 2 jaar op het bekende Concoursterrein plaats vinden. Er
zal ook een afspraak gemaakt worden met B & W om over diverse
zaken, betreffende Buitenpost, van gedachten te wisselen. De volgende bestuursvergadering is gepland op 7 februari. We krijgen dan
bezoek van de nieuwe wijkagent A. Mölder, die op zijn verzoek met
het bestuur van Plaatselijk Belang komt kennismaken.
Namens het bestuur, Maaike Dotinga-van der Veen, voorzitter

Het Behouden Huis presenteert
programma 2007
januari/februari:
24 maart:
april-oktober:
april of mei:
13 mei:
juni:
begin september:
eind september:
begin oktober:
13 oktober:
half november:

tentoonstelling Collectie Wielenga in gemeentehuis
orgelconcert in Hervormde Kerk van Sietse de Vries
beeldententoonstelling in De Kruidhof
huisconcert fagottist
lunchconcert met Remolino
kindermiddag in De Kruidhof
lezing Th.W. Jensma m.m.v. muziekduo Prybilof
lunchconcert strijkkwartet Alauda (!)
kindervoorstelling in De Kruidhof
inlooppodium op oogstdag De Kruidhof
huisconcert Frans Douwe Slot, piano

Tot 23 februari is de mooie tentoonstelling van
de collectie Wielenga te zien in het gemeentehuis. Het gaat hier om werk van alle leden van
de schildersgroep ‘Yn ‘e line’, die, vlak na de
oorlog begonnen, lang doorbestaan heeft tot
inspiratie van Jaap Rusticus, Klaas Koopmans,
Pier Feddema, Durk Holman, Jan van der Bij. Zij gingen bij elkaar èn bij
hun leermeester Herman Dijkstra in de leer. In haar openingstoespraak
op 9 januari vertelde mevrouw Anja Wester-Koopmans over de groep en
hun hechte onderlinge band. Elke week schilderden ze een dag bij hun
leermeester. Eén dag in de week naar Groningen was in die tijd niet zó
eenvoudig. Klaas Koopmans bijvoorbeeld moest uit Garyp komen. Hij liep
dan eerst naar de Folgeren, stapte daar op de tram en liep vervolgens met
zijn maten naar buiten de stad Groningen. Het is een bijzondere prestatie
van de heer en mevrouw Wielenga dat zij zoveel van hun werk verzameld
hebben. We mogen wel zeggen dat zij in de loop der jaren èchte kunstverzamelaars geworden zijn. Deze tentoonstelling móet gezien worden!

Koninginnedag 2007
Voor 2007 is een nieuw initiatief opgezet voor het vieren van Koninginnedag. Een groep enthousiastelingen willen op en rond de Kerkstraat
allerlei evenementen gaan organiseren. Hiervoor zal speciaal een stichting worden opgericht die er zorg voor moet gaan dragen dat we elk jaar
lekker ouderwets koninginnedag kunnen gaan vieren. Het is dan ook de
bedoeling om voor alle leeftijden iets te bedenken zodat er voor elk wat
wils te beleven valt.
Er zal dan ook ruim voor koninginnedag een koninginnedagfolder bij u in
de bus vallen waarin alle informatie zal komen te staan over de 30e van
april. In de volgende Binnenste Buitenpost zal dan ook al meer informatie komen te staan en via dit kanaal willen we alle Buitenposters op de
hoogte houden van de ontwikkelingen. Naast het medium van deze krant,
komt er tevens een website
waar iedereen zijn vragen of
eventueel ideeën kwijt kan.
Misschien hebt u al enkele
ideeën. Deze kunt u bij het
bestuur aangeven, zodat wij
daar wellicht iets mee kunnen
doen. In de volgende Binnenste Buitenpost zal dan ook het
e-mailadres van de stichting
komen te staan. Natuurlijk
kunt u ons op straat ook altijd
eens aanschieten en een telefoontje is ook zo gemaakt.
Foto: van links af: Melle
Kloosterman, Annette de
Jong, Henk Hiemstra, Mient
Mulder en Hermine Rutter

Nieuw in Buitenpost grenzend aan RESTAURANT NIJENSTEIN: winkel Nijenstein at Home. Alles wat er in de
winkel verkocht wordt heeft te maken met het restaurant. Er wordt eten en drinken verkocht op niveau.
Zo kunt u er het volgende allemaal vinden en kopen:
� Exclusieve wijnen
� Champagnes
� Zelf gemaakte kado’s
� Echte ambachtelijke zeepjes uit Zuid-Frankrijk
� Luxe chocolademelk aan een stokje
� Diversiteit aan noten
Dan is er ook nog een koelmeubel waar de volgende dingen in te vinden zijn, maar ook op bestelling:
� Verse pesto
� Variëteit aan olijven
� Tapenades
� Bonbons op bestelling
� Patisserie (luxe gebakjes) op bestelling
NIJENSTEIN AT HOME vult datgene aan waar u thuis in luxe van wilt genieten. Ook staan we open voor nieuwe
ideeën.

Kom langs en ervaar het concept van Nijenstein
Openingstijden winkel:
Maandags van 13.00 – 17.00 uur
Dinsdags t/m vrijdags van 10.00 – 17.00 uur
Zaterdags van 12.00 – 17.00 uur

Let op: Nijenstein wordt officieel geopend op woensdag 21 februari om
15.00 uur. Kom langs voor een hapje en een drankje.
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Jantsje Oost - butendoarminske
Jantsje Oost werd in 1943 in Akkerwoude geboren- haar vader, Fonger
de Vlas, was toen onderwijzer in Murmerwoude. Na vier jaar verhuisden ze
naar Echtenerbrug, waar haar vader
hoofd van de school werd. Daar in de
Zuidwesthoek van Friesland groeide
ze op. Jantsje werd ook leerkracht in
het basisonderwijs en ze trouwde met
Albert Oost. Ze hebben twee kinderen
en twee kleinkinderen. Albert was jarenlang directeur van de basisschool
in Triemen waaraan ook Jantsje
werkte. Sinds tien jaar wonen ze in
Buitenpost. Nu Jantsje gepensioneerd
is, vertelt ze verhalen en schrijft ze
gedichten. Jannie Jensma heeft een
gesprek met haar, Jantsje vertaalde
het in het Fries.

sinsûndergong of sinsopgong. It opkommen en ûndergean fan himellichems yntrigearret my. Sa bûtendoar gebeurt der
wat mei my. Ik krij nije gedachten, der
ûnstiet in gedicht of in ferhaal. Dat ûnstiet
yn de leechte, de romte en de stilte. As
der in leechte is, nei bygelyks in drokke
feestmoanne, no dus yn jannewaris – dan
ûntdek ik de mooglikheden dy’t foar my
it libben feestlik meitsje. Opleine feesten
lizze my net sa. Dat jildt foar alles wat
fêstleit, sa as dogma’s, tradysjes. Fan
trends hâld ik al hielendal net – dy manier
fan tinken fyn ik freeslik. En....’hoe dienen
wy it ferline jier ek al wer?....’ Dan klap ik
ticht. Foar my is it saak om dingen op ’e
nij te besjen, hieltyd wer.

Dat fertellen sit yn ’e famylje. Aldomke
Fonger droech foar op brulloften en partijen en ús heit koe ek prachtich fertelle. Hy
fertelde elk jier it krystferhaal yn tsjerke
foar de sneinskoallebern. Oer de wûnders
yn ’e natuer fertelde hy graach. Op skoalle, mar hy gie ek mei natuerdia’s nei
fûgelwachten en ferienings om sa it natuerbehear ûnder de oandacht te bringen.
As er frij wie gie er de natuer yn, it leafst
allinnich. Dat wie in libbensbehoefte. Elke
maitiid mocht ik ien kear mei him te aaisykjen. Hy learde my de fûgelnammen en
fûgellûden.

op ’e kadâns
fan knibbels
op en del
rôlet it gea
breedbyld
oan my foarby

It folgjende gedicht giet oer him.
fûgelstront
sjoch
sei er
ik wie in jier as trije
dat is in ekster swart mei wyt
pica pica
sei ik him nei
harkje
sei er wês eefkes hielendal stil
hearst de skriezen roppen
maitiid
himel op ierde
hearren en sjen
binne him fergien
en op syn stien
leit fûgelstront
ik streakje it gers
boppe syn holle
en fertel dat ik alle eksters sjoch
en altyd alle skriezen hear
Yn dy behoefte om bûten te wêzen lykje ik
op ús heit. It is foar my fan libbensbelang
bûten yn ’e romte te rinnen, te fytsen. Ik
begjin dan as fansels nei te tinken en krij
ynspiraasje. It oefenjen fan myn ferhalen
doch ik ek bûtendoar. Dan rin ik lûdop te
fertellen. As ik te fol bin fan de dingen
om mij hinne, as ik myn holle net ta rêst
krije kin gean ik bûtendoar. It leafst by

(advertentie)

fytsend
troch de mieden

fêst yn it seal
de skonken
ûnderhearrich
oan de langst
nei fier
en fierder
ile gedachten
fan fierren
kommend
krije stal
op reis nei
wêrearne
der hoeft net
mear as dit
pimperjen fan
de lea sûzjen
yn ’e earen
it hier yn ’e wyn

dêr wer hinne gean, mar earst de ierde
fruchtber meitsje en útsprute litte. Sa sil
ek it wurd fan God dat nei ús útgiet net
leech nei God weromkomme. “It docht
wat Ik wol en folbringt alles dêr’t Ik it foar
útstjoerd haw.” It is myn grutste gelok
om yn dy grutte rûntegong myn eigen
rûntegongen te belibjen. Dingen dy’t my
djip reitsje, opskriuwe, trochfertelle, mei
oaren diele. Der giet wat troch my hinne,
it rekket oaren en it komt riker werom.
Soks makket my lokkich. Dan streamt
der in blide enerzjy dy’t my ferwaarmet
en dy’t ik wer op ’e nij útdiele kin. Dat
is rykdom. It is as mei de beikes fan de
kamperfoelje. In fûgel yt sa’n beike, it
giet troch syn mage en mei syn poep falt
it op ’e grûn. Dan kin der wer in nij beamke groeie. It is libbenskeunst om yn dy
stream fan enerzy te bliuwen. Dat slagget
net sa mar sûnder muoite. Myn libben hat
ek wol totaal op ’t slot sitten. Ik moast
earst sechstich jier wurde om dit al geandewei te ûntdekken.

stilte
jout gehoar oan
de rôljende rop
fan in fiere wylp
De plakken dêr’t ik it leafste bin, binne
keal, stil, wiid, sa wiid mooglik – it Waad
bygelyks. Dêr is alles: de sinne, de moanne, noardewyn, frisse lucht, wetter, in
strakke hoarizon. Dat jout my rêst, ik
kom by mysels. Ast by de boarne komst
dan rint it wetter fan de boarne nei de
see, fan dyn oarsprong giest werom nei
dyn oarsprong, lykas de rûntegong fan it
wetter yn ’e natuer, lykas libben en dea.
It begjin fan it Arameeske ‘ús heit’, binne
wurden dy’t my tige oansprekke:
Boarne fan myn bestean
dy’t ik moetsje yn myn ferwûndering oer
alles wat bestiet.
Ik jou dy in namme, dat ik dy in plak jaan
kin yn myn libben.....

…de ierde beheart net oan de minske,
de minske beheart oan de ierde...
Ik doch de dingen graach op myn eigen manier. Mar ik kin ek wol yn in
team wurkje bygelyks in liturgygroep.
Konstruktyf mei in moai doel dwaande
wêze, meielkoar wat op tou sette, dat is
prachtich. Ik haw in soad kursussen mei
organisearre en dan hie ik gjin tiid om der
sels oan mei te dwaan. Krekt as mei it
wurk yn de tsjerkeried. Dat naam my sa
yn beslach dat ik oan myn eigen leauwen
amper ta kaam. Soks doch ik net mear.
Ik rin no bûtendoar om nije ynspiraasje
op te dwaan.
Ik fiel my opnommen yn de rûntegong
dêr’t Jesaja it oer hat .(Jes.55:10,11) De
rein en de snie dy’t út ’e loft komme, sille

waad
leechte
follet him mei neat
as de ûnsichtbere oergong
tusken lân en wetter
loft
akwarelearet
yn blau mei griis
ien wolkje wyt

As ik rin of fyts yn ’e romte wurd ik dêr
diel fan. Dan fiel ik my opnommen yn de
grutte rûntegong – yn it Grutte Bestean
– en dêr bin ik net fan te skieden. Wat
yntinser dizze ûnderfining wat mear ik
mysels wurd. Yndianen sizze it sa:
‘dit witte wy:
de ierde beheart net oan de minske,
de minske beheart oan de ierde.’
(foto: redactie/Harrie Slagter)

wetter
siket slûpend
in ûnbestimde wei
yn buorreljend slyk

Sloganwedstrijd gesloten
In het novembernummer van dit blad deed Plaatselijk Belang een
oproep om een slogan ‘voor Buitenpost’ aan te leveren. Deze zullen
te zijner tijd gebruikt worden als binnenkomer aan de rand van het
dorp, als de buitenbewegwijzering van
het dorp gerealiseerd gaat worden. In
de loop van de afgelopen 3 maanden
zijn er een twaalftal kandidaten via de
postbus en de mail naar ons gestuurd.
Enkele daarvan staken toch met kop
en schouders uit boven de anderen
- en zullen Plaatselijk Belang nog
wel wat hoofdbreken gaan kosten
om daaruit de uiteindelijke winnaar te
bepalen. De inzendtermijn voor het insturen van slogans is nu verlopen. Binnenkort zal via dit blad de winnaar bekend gemaakt worden en de daaraan
verbonden prijs thuisbezorgd worden.

(advertentie)
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Hypotheek Nodig ??
Lage woonlasten!
Hoge zekerheid !
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Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:
Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties
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Willie Leegsma en Ankh Mulder
samen creatief!

Winterstilte?

Al zo’n dertig jaar kennen ze
elkaar, Ankh en Willie. Toen
de kinderen naar de kleutergroep van de Mienskip gingen,
kwamen ze elkaar tegen. Het
klikte, maar toen de kleuters
middelbaar scholieren en dus
zelfstandiger werden, verloren ze elkaar wat uit het
oog. Na het overlijden van
haar man, nu vier jaar geleden, verhuisde Willie van de
Schoolstraat naar de Wiek.
Ankh bleek vlak achter haar te
wonen en zodoende pakten ze
samen de draad weer op.
Beiden hebben zo hun hobby’s:
Ankh schildert graag (vooral portretten, ook van huisdieren) en
Willie is gek van borduren. Ook
haakt en naait ze graag.
De dames zijn goed op elkaar
ingespeeld: grappen en plagerijtjes vliegen tijdens ons gesprek
over en weer. Maar voor elkaars
creatieve werk hebben ze respect.
Waar ze vooral sámen veel plezier
aan hebben, is het maken van
kralenkettingen.
Gelukkig is er werk op voorraad,
zodat ik een idee krijg van wat ze
maken. En dat is echt geen kwestie van simpel kralen rijgen. Het is
enorm verrassend om te zien wat
je allemaal van garens en kralen
kunt maken. Willie doet het meeste uitvoerende werk, zoals het rijgen van de kralen tot een ‘draad’
die daarna tot een soort koord
wordt gehaakt, of het punniken
met bijzondere garens. Vooral het
uittellen van een kralenpatroon
is een echt precisiewerkje. Ankh
helpt mee bij het uitzoeken van
de kralen en het ontwerpen van
vorm en kleurencombinatie van
de sieraden. Het zijn stuk voor
stuk unieke kettingen, allemaal
verschillend van vorm en kleur
en allemaal hebben ze iets bijzonders.
Ankh: “Dat moet ook. Een sieraad
moet een ‘sparkle’ hebben, het
moet iets doen met je uiterlijk.
Anders kun je alles wel om je nek
hangen.” In elke ketting zit uren
en uren werk en het resultaat is
er naar.
Willie: “De inspiratie komt eigenlijk vanzelf. Je kijkt een beetje
naar hoe de mode is en we doen
ook wel ideeën op door naar anderen te kijken: wat dragen de
koningin en Maxima, of Hanja

May-Weggen. Als je iets bijzonders ziet, houd je het goed vast in
je geheugen en dan kan later de
één aan de ander uitleggen hoe
het eruit zag. Zo kom je steeds
verder”.
Het creatieve zat er al vroeg in
bij de dames. Willie volgde een
opleiding op de modevakschool.
Het werken met kralen leerde ze
later op de Mienskip, waar ze jaren hielp bij de handwerklessen.
Ankh bewoog zich in de wereld
van reclame en etaleren en volgde
later schilderlessen bij Han Groot
in Kollum. Op die manier kreeg ze
veel gevoel voor kleur en compositie. Allebei benadrukken ze dat
het leren van technieken wel nuttig is, maar dat het er uiteindelijk
toch om gaat dat je ‘feeling’ hebt.
“Een ketting is geslaagd als ik er
een goed gevoel over heb”, aldus
Willie. “Anders haal ik het weer uit.
Het materiaal is al duur genoeg.
We investeren in dure garens en
kralen en soms een zilveren slot;
voor een ketting vragen we tien of
twaalf en een halve euro. Je moet
dit echt zien als een hobby, want
alle uren die je er aan besteedt
krijg je sowieso niet betaald.” Ankh
beaamt dit: “Het is leuk en gezellig om samen te doen. Je moet je
niet afvragen of het ‘kunst’ is wat
je maakt. Het succes zit hem niet
in hoeveel je verkoopt, maar meer
in het proces. Je hebt een idee in
je hoofd en het is heel spannend
om te kijken of je het kunt verwezenlijken. Wat komt er uit, vind ik
het mooi als het klaar is? Je maakt
iets wat een ander niet maakt. En
het is geen massaproductie, maar
echt maatwerk. We werken ook

Tuinbeleven

in opdracht en dan kunnen de
mensen zelf een kleur kiezen, of
ze sturen ons een lapje stof van
hun kleding en dan zoeken wij de
kralen er bij uit. Zo hebben we een
klant tot in Utrecht toe, want het
gaat viavia”.
Al die uren van intensief werken
maken natuurlijk dat je een band
krijgt met wat je maakt. Willie en
Ankh maken dan ook regelmatig
foto’s van hun werkstukken, want
op die manier kunnen ze hun
‘kindjes’ nog een beetje bij zich
houden.
Afgelopen december stonden ze
voor het eerst met hun sieraden
achter een marktkraam en wel
op de kerstmarkt van Buitenpost.
“Het was voor ons een sprong in
het diepe, maar we zijn bovengekomen. Al hadden we best
een leuke avond, het viel toch
een beetje tegen. Er was weinig
verlichting en het was erg koud
en winderig. Gelukkig hielp Reade
Ritske ons met een windzeil, dat
scheelde. De organisatie zou volgend jaar wel wat beter kunnen,
bijvoorbeeld meer deelnemers,
een compactere opstelling van de
kramen en vooral meer muziek en
beter licht. Dat geeft tenminste
sfeer en de opkomst is dan vast
ook beter.
Bij de volgende kerstmarkt gaan
we ons assortiment nog flink
uitbreiden met kaarten, borduurwerk, noem maar op. Maar vóór
die tijd kan iedereen natuurlijk altijd bij ons terecht voor een mooi
sieraad op kleur en maat!”
(Willie Leegsma, Wiek 22, tel
840069.)
(foto: redactie/Harrie Slagter)

Een drietal weken wordt er nu al gegraven
tussen het woonwagenkamp (op de foto op
de achtergrond) en de rotonde Lutkepost.
Het is de start van de uitvoering van het
bestemmingsplan Buitenpost/Lutkepost.

Wellicht zult u denken dat het stil is op De Kruidhof. Niets is
minder waar. Er wordt momenteel hard gewerkt om in de thematuinen de nodige veranderingen aan te brengen.
Zo is de hoek met oude cultuurgewassen verplaatst naar de
fruithof en is er een rosarium in renaissance-stijl in ontwikkeling. De meditatietuin wordt opnieuw ingeplant en er wordt
volop gesnoeid. De tuinmensen geven aan dat er in de bostuin
al knoppen aan het schuiven zijn. Het schuiven van de knoppen
is een biologische term waarmee bedoeld wordt dat sommige
knoppen beginnen uit te lopen en de bloemknoppen beginnen
open te gaan. Zo staan de struikkamperfoelie, de Viburnum en
de Hamamelis, momenteel in bloei. De Hamamelis blinkt hierin
uit, omdat deze struik, die in het Nederlands Toverhazelaar heet,
geneeskrachtig is. Deze geneeskrachtige werking komen velen
van ons dagelijks tegen, omdat het Hamamelis-extract vaak in
schoonheidszalfjes gebruikt wordt. De geur en de verjongende
werking maken met de unieke bloei de struik betoverend.
Onlangs kreeg De Kruidhof de uitnodiging om in Kalmthout, net
over de Belgische grens, in het arboretum de in bloeistaande
Hamamelissen te komen bekijken. Er is hier een expositie gaande van 15 januari 2007 tot en met 18 februari 2007. Bie Wouters, verwoordde de bloei van de Hamamilis in een gedicht.
“Wie in de winter wil bloeien
moet leren zwijgen als anderen spreken
aan roerloze twijgen zijn verlangen temperen
de adem inhouden en verwaterd licht voor lief nemen
met stramme vingers, met blaren als bronzen souvenirs
en ijskristallen in de oksels, blijven wenken
tot de dag komt dat de knoppen splijten
en vurig tongen spuwen in verschillende tuinen
brandend braambos rond een jonger huis,
staartser in de lange vriesavond, Hamamelis is
engelengeduld dan toch beloond.”
Op De Kruidhof gaan we door om onze thematuinen weer helemaal in orde te brengen om zo op 6 april 2007 weer representatief te zijn voor onze bezoekers. Ondertussen genieten we van
al die schuivende knoppen en de bloeiende Hamamelis.

Tuindersvereniging: “Waarom
uw tuin bacteriën nodig heeft!”
Uw tuingrond heeft bacteriën nodig. Zonder een evenwichtig
bacterieleven in de bodem kunnen uw planten niet die mineralen uit
de grond halen die zij nodig hebben om gezond en sterk te worden.
Bovendien zorgen diezelfde bacteriën ervoor, dat uw zelfgeteelde
groenten boordevol vitamines zitten.
Meer weten over dit onderwerp? Dat kan op dinsdag 6 februari. De
heer Mulder, van het gelijknamige fouragebedrijf uit Kollumerzwaag,
is door de Amateur Tuindersvereniging Buitenpost gevraagd een
lezing te houden over dit onderwerp. Mulder begint zijn verhaal om
20.30 uur. Voor die tijd vindt de (besloten) ledenvergadering van de
Tuindersvereniging plaats. Vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom
in de bovenzaal van Chinees-Indisch restaurant ‘China Garden, aan
de Voorstraat in Buitenpost.
Voor meer informatie - Amateur Tuinders Vereniging Buitenpost:
F. Langhout (541510) of W. Kooistra (544079).

Het terrein wordt nu door graafmachines
bouwrijp gemaakt. De gemeente hoopt
dat midden mei dit werk afgerond zal zijn.
Daarop worden gas-, water- en elektriciteitsleidingen gelegd en wordt daarop

onmiddellijk begonnen met de bouw van,
in hoofdzaak, huurwoningen. Wanneer de
tweede helft van het plan (ten noorden
van het woonwagenkamp) uitgevoerd
gaat worden is nog niet bekend.
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Aanvulling artikel over Anno Klunder

De Australische ‘outback’...

De heer Tamsma belde eind december in verband
met het artikel over de oude bus aan het Nonnepead. Hij wist te vertellen dat Anno Klunder,
zoon van Frits Klunder en Tietje de Haan, nog een
broer en zus heeft gehad. Zij hebben met hun
ouders in ’n klein huisje vlak bij het ‘flapbrechje’
aan de Oude Dijk gewoond. Anno is getrouwd geweest met Elske Grupstra, zij woonden toen aan
de Tjoele en hebben samen een dochter gekregen. Het huwelijk heeft echter niet erg lang stand
gehouden.

Ik werd gevraagd of ik een klein stukje voor de dorpskrant wil
schrijven, en dus bij deze... Maar waar zal ik beginnen?

Verder had Tamsma nog een leuke anekdote die
ik onze lezers niet wil onthouden. Het volgende
verhaal heeft Tamsma van zijn voormalige (ongeveer 40 jaar geleden) buurman Wietze, die ook
een hoofdrol in deze anekdote speelt, vernomen.
Het verhaal speelt zich af in het begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Liefdesnacht gedwongen
doorgebracht op ’t húske
Wietze en een aantal van zijn kameraden staan
met hun fietsen op de hoek van de Rohelsterweg
en de Oude Dijk wat met elkaar te zwetsen, als zij
‘Janke poede’ lopend aan zien komen. Als zij hen

al geruime tijd geleden gepasseerd is besluiten de
heren om haar eens te volgen om te kijken wat
zij aan het doen is. Zij passeren Janke, die volgens hen wel degelijk iets van plan is, ter hoogte
van het tegenwoordige woonwagenkamp. Wietze
en zijn kameraden fietsen door. Ter hoogte van
de begraafplaats aan de Kuipersweg zien ze een
bekende gemeenteambtenaar uit tegengestelde
richting aankomen. De heren fietsen door tot aan
de ‘Bakkershoek’ en maken dan zeer nieuwsgierig
rechtsomkeert. Bij de voormalige melkfabriek, de
toenmalige conservenfabriek (waar tegenwoordig
timmerfabriek van der Witte gesitueerd is), aangekomen hebben ze Janke nog niet weer gezien
en de heren gaan wat uitgebreider op zoektocht.
In eerste instantie kunnen ze Janke niet vinden.
Bij de conservenfabriek is echter een rijtje buiten-húskes en de vrienden ontdekken dat Janke
met haar gemeenteambtenaar samen in één van
de húskes zit. Zij barricaderen de deur en maken
dat zij weg komen. De volgende dag zijn de geliefden door Bokke Binneszoon bevrijd, die daar
natuurlijk géén onderscheiding voor in ontvangst
mocht nemen. Het noodlot wilde dat Wietze later
tante moest zeggen tegen ‘Janke poede’, zijn
vrouw was een ‘tantezegger’ van Janke.

Duel scholieren van ‘de Mienskip’ en ‘de Lichtbron’
Durk Teitsma, lid van de Damclub Buitenpost, geeft
op zowel op de basisscholen De Lichtbron als De
Mienskip met veel enthousiasme damles.
Om de onderlinge krachten eens te meten, stond er
op vrijdag 26 januari een heuse damwedstrijd op het
programma. Maar de onderlinge sterkte was wel verschillend; de deelnemende scholieren van ‘de Lichtbron’ zijn allen afkomstig uit groep 7 en 8, tegenover
die van ‘de Mienskip’ uit de groepen 4 tot en met 8.
De dammers van ‘de Mienskip’ hebben hun uiterste
best gedaan, maar konden niet verhinderen dat ‘de
Lichtbron’ met de beker naar huis ging. De eindstand

Mijn naam is Geartsje van der Kooi en sinds ongeveer 4 jaar woon
ik in Winton, een klein dorpje in Central Queensland met ongeveer
1000 inwoners. De gemiddelde temperatuur hier is 35 graden en in
de zomer kan dit oplopen to zo’n 45 graden Celsius, alias... damned
hot!!! De dichtsbijzijnde dorpjes zijn Hughenden en Longreach,
bijde meer dan 200 kilometer hier vandaan. Het is dus een heel erg
kleine community waar iedereen alles van elkaar weet, wat zijn voor
en nadelen heeft. Het strand is een 700km rit en de dichtsbijzijnde
Mac Donalds zo’n 500km. De ‘locals’ werken voornamelijk voor de
gemeente, alle voorkomende klusjes, van stratenleggen tot schuren
bouwen, of kangeroo jagers/schieters, want hier wordt australia’s
favoriete dier als een pest gezien. De boerderijen in de omgeving
hebben het voer en land nodig voor hun eigen vee en de kangeroos
eten en vertrappen dat...
Ik kwam hier als een backpacker en heb inmiddels in zo’n beetje
elke horecagelegenheid gewerkt, want als ze hier niet werken, dan
drinken ze... We hebben 8 kroegen in Winton, en een biertje hier is
als een kopje koffie in Nederland! Elk weekend heeft er wel iemand
een barbeque en de vrouwen zijn luider en ruiger dan de mannen,
wat mij wel geleerd heeft mijn grote mond af en toe dicht te houden
(hahaha!). Al met al heeft de afgelegenheid en ruimte, de enorme
sterren hemels en de hitte mij heel erg veel rust en duidelijkheid gegeven, en de drukte van elke dag is hier iets waar de meeste mensen
geen idee van hebben, waardoor opmerkingen als ‘get over it’, en ‘no
worries’ een heel erg andere betekenis voor mij gekregen hebben.
Het leven van dag op dag is rustgevend en stressvrij!

was 24 - 32.
Deelnemers waren: Jens Veenstra, Reinder Zuidhoorn, Sietze Bruining, Douwe van der Steen, Sita
Veldman, Harm Beute, Anne Leenstra, Janco Venema, Jacob de Vries, Patrick Sloot, Jorn den Hamer,
Siety Havinga, Julia Teitsma, Geke Teitsma, Anneke
Pol, Niels Vellinga, Thea Baas, Christopher Jans,
Eline Bijlsma, Jael Bennet, Henk Pol, Lars Vellinga,
Simone Wouda, Jesse Cappelle, Harm Anne Lammerts, Arjen Lammerts, Johny Kracht, Nico van der
Meer, Ilse Wouda en Amy Mei.
(foto: redactie)

Mijn ‘outback ervaring’ houdt binnenkort op en vanaf volgende week
verkas ik naar Melbourne met mijn hond Jesse en mijn 1981 Chrysler Sedan... Met mijn nieuwe ‘no worries’-approach en stressvrije
instelling ga ik dit avontuur met spanning tegemoet!

Frustraasje

!

Syn each foel der op yn
de twaddehâns winkel. In
sjoelbak! Hienen se froeger
thús ek. In keninklik spul,
keningin Wilhelmina koe dêr
al har frustraasjes yn kwyt.
Frustraasjes? In idee! Hy kocht
de bak mei in pûde houtsjes.

Op twaddde krystdei ried er om
de frede op ierde en de leave
frede yn ’e famylje nei syn broer
foar it krystdiner. De sjoelbak
mei. ‘Goed foar de frustraasjes’,
sei er tsjin de oaren, ‘al dat iten
en stilsitten komt mar lijen fan.’

door Janne Oosterwoud
Mei maizena waard de bak glêd
poetst en doe gie it oan.
It âlde oer om te winnen kaam
wer boppe. Se spilen fûleindich,
mar it woe foar gjin meter. Op it
lêst fleagen de grauwe wurden
oer de tafel en de houtsjes
der achter oan. ‘It koe hjir wol
net doge’, raasde de jongste
broer.’ En sa wie it ek. Oan de
ein fan de middei kamen se ta
de ûntdekking dat twa fan de
houtsjes justjes in tikkeltsje te
grut wienen…

Een website voor ons dorp: www.binnenbuitenpost.nl
Het idee lag er al lang, maar de definitieve uitvoering liet
nog langer op zich wachten. In 2002 werd al een eerste
versie van een website over Buitenpost aangekondigd,
maar door gebrek aan tijd en mankracht verdween ze
weer snel. Het afgelopen halfjaar is er opnieuw veel tijd
ingestoken om een aanzet te maken voor een representatieve site. Nu vinden we dit het moment om ze aan te
kondigen en te zien wat u er mee doet!
Ontwerpvragen
De eerste vraag die gesteld wordt bij het starten van het
werk is: “Wat moet er op?”. Uiteindelijk werd besloten was
om er een site van te maken die zo informatief mogelijk is
over Buitenpost. Geen site waar we ‘iets moeten verkopen’,
maar gewoon veel willen vertellen. Maar ook dan moeten er
nog keuzes gemaakt worden. Een gemotiveerde site-maker
kan er zijn levenswerk van maken om alle mogelijke aspecten van Buitenpost te beschrijven. Daarop werd besloten
om zoveel mogelijk beginpunten te maken en dan te bezien
waar het op de interesse van bezoekers aansluit.

De grenzen
Een professioneel ontworpen site kost veel geld: om te
maken èn te onderhouden. Het moest dus een doe-het-zelf
project worden. Dit is ook één van de redenen waarom het
beslist geen gelikte en flitsende site is geworden. Daarnaast
moest de informatie eenvoudig te vinden - en de inhoud duidelijk leesbaar zijn. Het vinden en schrijven van geschikt materiaal is ook monnikenwerk. Daarom werden de omstreeks
80 verschenen Binnenste Buiten’s als basis genomen. Wat
er aan informatie te vinden is, werd ingedeeld in de onderdelen: Het dorp Buitenpost, Plaatselijk Belang Buitenpost,
De Binnenste Buiten, Wie-wat en waar?, en Foto’s en Documenten.
Nog lang niet af
Wat er nu staat is een voorlopig resultaat. Ze is beslist
niet compleet of helemaal up-to-date. Mogelijk mist u zelfs
belangrijke zaken die er op een dergelijke site wel op thuis
zouden kunnen horen. Maar het begin is er. Aan de hand van
de reacties die wij krijgen gaan we nu bekijken hoe verder te
gaan met dit knutselwerk. Ga gewoon kijken: alle opmerkin-

gen zijn welkom! Maar ook alle andere hulp, die u in welke
vorm dan ook aan zou willen bieden. Laat dus van u horen!
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De gelagkamer op Lutkepost 18
De woning, die op bijgaande foto staat afgebeeld, (vlak na ‘de bocht’ van Lutkepost) wordt
waarschijnlijk binnenkort afgebroken in verband met nieuwbouw. Met deze afbraak zal weer
een stukje nostalgie èn ook een stukje historie
verdwijnen; want dit kleine huisje heeft ook nog
een verhaal.
Het pand werd einde negentiende en begin twintigste eeuw bewoond door Frederik Veenstra en zijn
vrouw Jantje Postma. Frederik Veenstra verdiende
de kost met het verkopen van textiel. Omdat er in
die tijd nog geen fietsen en auto’s waren moest
hij lopend zijn producten aan de man of vrouw
brengen. Zijn jongste zoon, Melle Veenstra, heeft
later die werkzaamheden overgenomen en had een
modezaak in Buitenpost. Eerst in de Kerkstraat en
later aan de Voorstraat. Terwijl Frederik zijn zaken
buiten de deur afhandelde, deed zijn vrouw Jantje
dit binnenshuis. In de door hen bewoonde woning
was ook een gelagkamer. Hier werden de klanten
door Jantje van het nodige voorzien. Menig borreltje
zal hier zijn geschonken.

Vooral ‘reizigers’ uit het zuidelijke gedeelte van de
gemeente Achtkarspelen namen hier de tijd voor
een versnapering. Als de zaken op het gemeentehuis waren afgehandeld was er nog wel even
tijd voor een onderbreking voor men weer naar
Surhuisterveen of Boelenslaan terug moest lopen.
Ook Rottevalle behoorde toen tot de gemeente
Achtkarspelen. Mensen die per wagen of koets
kwamen konden hun dieren hier wat op verhaal
laten komen.
Zo omstreeks de jaren 1920 - 1925 kreeg het pand
andere bewoners. Hielke Henstra werd de nieuwe
eigenaar. Hij heeft het later weer overgedaan aan
één van zijn zoon’s te weten Hendrik Henstra, die
ongeveer 4 jaar geleden overleed.
Naschrift: Dit is geschreven door de broers P. de
Vries en F. de Vries. Samen met nog 2 broers en
2 zussen zijn zij de kleinkinderen van Frederik en
Jantje Veenstra en die op Lutkepost 14 woonden.

Open lessen djembe
woensdag 7 en 14 februari
Hoewel Khadim Mbaye nu nog lekker in Senegal zit om nieuwe inspiratie
op te doen voor zijn cursus, zijn hier in het stormachtige Nederland de
voorbereidingen al weer in volle gang. Ook dit jaar begint de cursus weer
met voor de beginners een gratis open les en wel op woensdag 7 en/of
14 februari. Iedereen die altijd al een keer heeft willen proeven aan de
Afrikaanse sfeer en die het ritme van de djembé eens wil voelen heeft nu
een kans. Vanaf 17.00 uur (voor kinderen) en vanaf 19.00 voor volwassenen, staan er djembées voor jullie klaar in ‘It Koartling’. Afhankelijk van je
niveau wordt bepaald in welke groep je kunt spelen of dat je in een nieuwe
groep kunt starten. De djembé is een instrument waarvoor je geen noten
hoeft te kunnen spelen. Daarom kunnen de meesten al heel snel samen
met Khadim leuke ritmes spelen. Dit werkt erg stimulerend en verslavend!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je het een keer komen proberen, laat
het ons weten. Kijk op www.sunudunya.nl of bel met 06 28726008.

Schilderavond bieb trekt
enthousiaste liefhebbers
De schilderavonden in de Buitenposter bibliotheek mogen rekenen op
een enthousiaste respons. Op 16 januari hadden Anneke Faber en Wies
Kooistra voor de derde keer een dergelijke avond georganiseerd. Thema
van deze avonden is: ‘Samen schilderen is leuker’. En dat blijkt ook zo te
zijn. Met een volle groep ging deze avond van start. Sommige deelnemers
hadden nog niet zo vaak getekend, terwijl anderen konden bogen op jarenlange ervaring. Eén ding hadden de deelnemers echter gemeen: ze
waren allemaal bezig met hetzelfde enthousiasme.
De volgende schilderavond staat gepland voor dinsdag 13 februari. Wie
mee wil doen, neemt zijn eigen materiaal mee en bepaalt zelf wat hij wil
maken. Er is voorbeeldmateriaal aanwezig, in het geval de inspiratie zoek
is. Niveau en ervaring is onbelangrijk; het gaat om het plezier dat je aan
je hobby beleeft. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers. Aanvang:
19.30 uur (tot uiterlijk 22.00 uur).
Aanmelden kan bij Anneke Faber, tel. 06 - 45 39 64 97, of Wies Kooistra,
tel. 54 40 79.

Prijsuitreiking kerstactiviteiten
kerstkaartenwedstrijd

Een foto uit de collectie-Kuipers die ons toegestuurd
werd door (kleinzoon) Hans Wartena uit België. De
foto is rond de eeuwwisseling (1900) gemaakt. Het
laat het woonhuis en de loods van de familie Kuipers zien, de plek waar nu de Friesland Bank staat.
Rond 1880 en dat heeft nog wel geduurd tot ongeveer 1930, had de bekende buitenposter D. Kuipers
daar een houthandel. Deze was tevens eigenaar
van een soort haventje, een laad- en loswal en men
noemde dit ‘de opslag’. De Buitenpostervaart liep
rondom de kerk tot plm. 1935 nog hieraan toe. Bij
deze opslag konden de beurtschepen hun vracht
lossen en laden. Kuipers vroeg hiervoor een bepaalde ‘tol’. Een oud-Buitenposter met een sterk
geheugen, herinnert zich dat er in zijn kinderjaren
een slagboom was bij de ingang van het haventje.
Na afbraak van de loods en dempen van een stuk
vaart werd er een weg aangelegd die nu de Oude
Havenstraat heet. Het overgebleven woonhuis is
pas eind jaren ‘70 van de vorige eeuw afgebroken.

D. Kuipers had ook de houtmolen aan de Kuipersweg in zijn bezit. Gedurende de hele 19e eeuw en
ook nog een groot deel van de 20e, heeft dit geslacht
een belangrijke rol in ons dorp gespeeld. Leden van
de familie woonden op de Bakkershoek, in het
huidige notariskantoor en nog een andere Kuipers
liet het Jeltingahuis bouwen en heeft daar tot in
het begin van de 20ste eeuw gewoond. Ze hadden
zitting in de gemeenteraad, provinciebestuur, kerkvoogdij enz. en waren zeker vermogend. In de N.H.
kerk hadden ze een bepaalde bank in hun bezit,
de Kuipersbank. Wie de afgebeelde personen zijn
is niet meer te achterhalen. Klaarblijkelijk was het
een warme zomernamiddag - de open bovenramen
moesten voor verkoeling zorgen. De Kuipersweg
(het pad voor de woning langs!) was nog niet meer
dan een ‘reed’. Op de achtergrond is de NH-kerk
duidelijk te onderscheiden.
(met dank aan D.R. Wildeboer voor de gegeven
informatie; foto: D. Kuipers/H. Wartena)

Enkele
tientallen
kaartenmakers hebben gehoor gegeven
aan de oproep van
stichting kerstactiviteiten ons dorp een
kaart te sturen. De
ka ar te nwed str i j d
werd door een deskundigenteam van
‘Het behouden huis’
gejureerd. De jury
is tot de volgende
prijzen gekomen: de
prijzen gingen naar:
mevr. Gjaltema (1e)
uit Surhuizum, de 2e naar mevr. Lans te Amersfoort en de 3e naar mevr.
Klaver te Buitenpost.
De prijs bij de jeugd ging naar Serena de Jong en bij de kleurwedstrijd
naar Alice Brouwer en Douwina Kazimier. (allen uit Buitenpost).Bij het
schaatsen op zaterdagmiddag waren Marije en Coen de Jong uit Buitenpost het mooiste verkleed. Op de foto de prijswinnaars van de kaarten en
kleurwedstrijd met mevr. Plantenga namens de stichting Kerstactiviteiten
Buitenpost. (n.b. De kleindochter van mevr. Lans neemt namens haar de
prijs in ontvangst; foto: eigen foto)

Buitenpost op de grens van 2006-2007
De Herbranda 55+‘ers koersen nog best
bij vreemde ballen wordt gelachen en gekletst
nooit recht, koersbal kent een kromme lijn
spelinzicht, nauwkeurigheid: kenmerken van koersend samenzijn

Wetenschapper Klaas Poelstra hanteert de ‘dienblad’ methode
gerichte aanpak, doelgericht farmaceren met tafelcode
verfijnd preciseren, adreslabeling en gestuurd transport
werkt als een magische kogel: kankercel voor vernietiging opgespoord

Vertellen is een kunst, Jantsje Oost is daarin ongeëvenaard
intens meebelevend wordt ze door luisterende kinderen aangestaard
Een ‘nar’ zoekend naar wijsheid door een ster geleid
Draagt een moment het lachend Christuskind en weet: dit is het tot in
eeuwigheid

Samen oud worden zestig jaar een edelsteen waard: diamant
Jelle Henstra en zijn Baukje Henstra Formsma huisoppassers in Nederland
werken, genieten, fietsen, klaarstaan voor de ander en de kerk,
mouwen opstropen, kinderen, veel zien, dansen, biljarten…
hun levenswerk
PEVADKO

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Albert Schootstra vertelt:
“Wat bezielt mij te jagen?”
Dit is de laatste tijd een veel gestelde vraag aan
mij, waar ik graag wat meer over vertellen wil.
Ik ben Albert Schootstra (40) getrouwd met Alie
(37), samen hebben we twee kinderen Dianne (8)
en Rienk (6). Jagen is voor mij meer dan alleen het
bemachtigen van een stuk wild.
Het is een vrijdagmiddag in december wanneer
ik thuis kom van mijn werk. Springer mijn
jachthond heeft het al door, kwispelend met mijn
jachtpet in de bek loopt hij naar de gang waar
mijn jachtspullen klaar liggen. Zonder naar mij te
kijken blijft hij bij mijn rugzak liggen, wetende dat
ik zonder deze rugzak niet weg ga.
Samen met Springer ga ik naar Oudega (W)
waar we een zomerhuisje hebben dat in de
winterperiode gebruikt wordt als jachthut. Deze
jachthut ligt midden in de weilanden aan het water.
Aangekomen in het donkere huis waar het slechts
6 graden is, wordt eerst een vuur in de openhaard
aangemaakt. Even later arriveert mijn broer Jan
Aldert die een lekker stukje vlees meegenomen
heeft voor het avondeten. Na enkele uurtjes is de
temperatuur in het huisje gestegen tot 18 graden.
Onder het genot van een pilsje en een droog
worstje worden bij het knapperend haardvuur
herinneringen boven gehaald. Mijn vader Renze en
zijn jachtmaat Folkert van der Meulen, die beide
al zijn overleden, zijn vaak onderdeel van het
gesprek. Ik heb persoonlijk veel van hen geleerd
over wat er in de natuur leeft en hoe je hier mee
om moet gaan. Maar bovenal hebben ze mij laten
zien hoe je intens van de natuur kunt genieten.
Voordat we onder de wol gaan laat ik de hond
nog even uit. Lopend op het fietspad langs de
Oudegaasterbrekken, geniet ik van het ‘gegak’ van
overnachtende ganzen die zich verzameld hebben
op het meer. Kijkend naar de sterrenhemel, tel ik
mijn zegeningen. Opeens worden mijn gedachten
verstoord door een paartje eenden die kwakend
wegvliegen uit de waterkant. Springer had ze
opgestoten. Op de terugweg zie ik nog een uil
geruisloos langs vliegen.
Even later, wegdommelend op mijn bed, hoor ik af
en toe een groep ganzen over vliegen, die op zoek
zijn naar soortgenoten om de nacht veilig door te
brengen.
De wekker gaat. Het is 7 uur. Even later loopt
de koffie. Gezamenlijk eten we een broodje en
drinken een kop koffie. Hierna wordt de boot
gereed gemaakt. De buitenboordmotor wordt
erachter gehangen en lokeenden en roeiriemen
worden aan boord gebracht.
Het is wachten op de rest van de jagers. Mijn
oom Aldert, neef Fokke Hette en hun buurman
Klaas vormen samen met ons de jachtcombinatie
“Nooitgedagt IJlst”. We begroeten elkaar en
overleggen hoe we ons gaan verdelen over ons
jachtterrein. Oom Aldert en ik gaan samen met de
boot. Zoals gewoonlijk zit Springer al te wachten in
de boot. Al varend zien we honderden smienten en

wilde eenden wegvliegen. Ook komen de ganzen
“los”, wat een oorverdovend geluid oplevert en wat
iedere keer weer een indrukwekkend schouwspel
is. Aangekomen bij de “hut” worden de lokeenden
in het water gegooid. Mijn oom gaat op zijn krukje
aan de oever tussen het riet zitten. Zelf vaar ik
verder en leg de boot in het riet. Vervolgens gaan
Springer en ik een stukje lopen.
De zon komt op. Prachtig die rode gloed aan de
horizon. Snel pak ik mijn fototoestel en maak een
foto tussen het riet door. Lopend langs de rietkraag
stoot Springer een groepje eenden op. Hiervan
schiet ik een woerd, die op 25 meter afstand op
het water valt. Springer mag hem apporteren, wat
hij met veel plezier doet.
Na ongeveer twee uur kom ik terug bij mijn oom.
Hij heeft ook een eend geschoten die in een
grote rietkraag gevallen is. Voor mijn oom een
onmogelijke klus deze eend te vinden, maar voor
Springer een fluitje van een cent.

Aan het einde van de ochtend liggen er 6 eenden
op het tableau. Bij het haardvuur onder het
genot van een drankje en een hapje worden de
belevenissen uitgewisseld. Tussen de middag eten
we traditiegetrouw kapucijners met uitgebakken
spek en zilveruitjes. Daarna hebben we nog een
hazen jacht. In totaal maken we 6 hazen buit.
Terug bij de jachthut wordt het wild onder ons
vijven verdeeld, ieder een eend en een haas. De
overgebleven haas gaat naar een boer die we er
nog één beloofd hadden. De overgebleven eend
mag ik meenemen voor mijn moeder.
Thuisgekomen in Buitenpost wordt ik bij het
slachten van het wild geholpen door Rienk. Die
zelfde avond staat er een pan op het vuur te
pruttelen met daarin de eend. Deze wordt voor
zondag bereid, op de manier zoals ik het van
mijn ouders geleerd heb. Samen met Alie en de
kinderen worden de gebeurtenissen van die dag
nog eens besproken.
Rienk en Dianne vragen mij: “Wanneer mogen wij
weer een keer mee heit?”
Jagen is voor mij intens genieten van de natuur.
En dat wil ik overbrengen op mijn kinderen.
Dat is wat mij bezielt.

Albert Schootstra.
27 dec. 2006

Opnieuw Afrika het Artemisia project
Vorig jaar ben ik met een bijzondere
missie op bezoek geweest bij Leo
Dijkman in Uganda. De meeste
mensen in mijn omgeving weten
van de projecten die we daar gestart
zijn. Kleinschalig en dichtbij de
mensen. Afrika heeft mij gegrepen
en er gaat geen dag voorbij dat ik
er niet aan denk en het is ook de
reden dat ik er opnieuw naar toe
ga. Ik kom in Uganda aan en na een
dagje Entebbe vertrek ik naar Zuid
Soedan, waar ik Leo zal ontmoeten
die momenteel werkzaam is voor
een Nederlandse hulporganisatie.
Ik wil Afrika weer ervaren en me
opnieuw laten verrassen door de mensen, de natuur en het landschap. Dit
jaar richt ik mijn aandacht mede op een project welke ik in samenwerking
met de universiteit van Groningen onderneem: het Artemisia project.
Artemisia annua (in het Nederlands: Bijvoet) bevat artemisinin, een
stof die helpt tegen malaria. Deze ziekte is nog steeds, naast Aids, een
belangrijke doodsoorzaak in de warme vochtige gebieden van Afrika.
De plant kan direct verlichting in de symptomen van malaria brengen.
Mensen kunnen op krachten komen en hebben meer overlevingskans.
Eenvoudig maar werkzaam. Het project is niet uniek in zijn soort, maar
kan levens redden. Met Leo ga ik op zoek naar een plaatselijke kweker
voor de plant. Ik neem zaden en literatuur voor vermeerdering en gebruik
mee. Een hele klus, maar wel in mijn vakgebied en in samenwerking met
een deskundige van de universiteit. Een uitdaging dus.
Hallo allemaal,

Update!

Ik ben er. Na een lange reis met een uur vertraging ben ik aangekomen
op een bewolkt Entebbe. Van het vliegveld naar het hotel met een busje
waarvan de chauffeur een bordje met John William omhoog hield. ik ben
er! Raar maar ik loop hier rond alsof ik in Frankrijk een stadje/wijk aan het
bekijken ben. voelt allemaal heel vertrouwd. Moest wel weer even wennen
aan de mentaliteit. het lijkt allemaal heel netjes en beleefd maar ondertussen vragen ze je constant om geld of wat dan ook. Ik heb goed geslapen.
op een kamer met 5 bedden. was geen andere kamer meer. maar is ok.
lag alleen. Prima ontbijt met fruit en toast koffie en jus. vanmorgen eerst
naar airport gelopen om daar mijn ticket en visum op te halen. is gelukt.
Leo heeft het allemaal goed geregeld. daarna op pikkie pikkie, dat is een
brommer terug naar de botanical garden waar ik een rondleiding heb
gekregen van een kundig rondleider. deze jonge moslim wist veel te vertellen, ook over huismiddeltjes tegen de symptomen van malaria, nyme
heette deze boom. De jongeman zal mij de latijnse naam mailen. Ik heb
hem geld gegeven om een plantenboek te kopen. Natuurlijk weet ik niet of
hij dit echt gaat doen maar ik vertelde hem erbij dat ik Leo binnenkort zal
langs sturen. Als hij het boek heeft weet hij nog meer te vertellen.
Vanmiddag hier even op de markt en in dit internetcafe. wat een smeerboel
en wat een gebeuren op deze markt. veel vis(victoriabaars uit het meer)
en vlees. verse kip loopt veel rond.zo meteen nog een slag verder en dan
naar het hotel voor een verfrissinkje. Vanavond gefrituurde vicoriabaars
en morgen 7:00 uur inchecken om om 9:00 uur te kunnen vliegen. Zodra
ik er ben probeer ik iets van me te laten horen.
Groetjes van Jan Willem, (hier: mzungu!)

Workshops bij
‘Buitengewoon Buitenpost’
Workshop Glas in Loodeffecten
Heeft u ook glazen vazen of windlichten waar u niets mee doet? Dan is
dit uw kans! U leert in 2 bijeenkomsten hoe u glaswerk kan voorzien van
loodband en glasverf, zodat er weer iets nieuws ontstaat. De eerste workshop is op 7 en 14 februari.
Workshop Antiekeffecten
Leer in 1 avond hoe u een oud kastje kan voorzien van krijtverf. Voor
deze workshop kunt u allerhande zaken gebruiken: bijvoorbeeld een
theeblad, krantenbak of nachtkastje. Wel handig is het als u het voorwerp
eerst schuurt (niet kaal) zodat de verf pakt. Met krijtverf geeft u houten
gebruiksvoorwerpen een uitstraling zoals van vroeger tijden. De verf is
op waterbasis en droogt snel. Verschillende lagen en kleuren geven een
mooi effect. Wel handig is het om een föhn mee te nemen. Iedere 2 weken
vindt er wel een workshop plaats. Informeer naar de mogelijkheden.
Workshop Wolvilten
Altijd al iets met wol gehad? In deze workshop leert u hoe u met prachtige
kleuren gekaarde wol een lap kunt vilten of een zijden shawl kan voorzien
van een laagje wol. U gaat na afloop naar huis gaat met een mooie shawl
of een prachtige lap waar u iets naar eigen ontwerp van kan maken.

Minze de Boer, vijfde van rechts met rugzak, op stap met een groep in de Waddenmodder.
(foto’s: eigen foto’s)

Geïnteresseerd in één van deze 3 workshops? Neem een kijkje in de winkel aan de Voorstraat 45 of bel naar 0511-541554 voor meer voorbeelden
of surf naar www.Buitengewoonbuitenpost.nl

Financiële Diensten Noord van start
In juli 2006 is Ridzert van der Meulen voor zichzelf begonnen als financiële
dienstverlener voor bedrijf en particulier. Meer dan dertien jaar is van der Meulen
al werkzaam in de branche; afgelopen zomer zag hij de kans, om zijn kennis van
zaken om te zetten in een eigen onderneming.

Met verzekeringen...

“U kunt bij mij terecht voor verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Daarbij
staat het persoonlijke contact bij mij hoog in het vaandel. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is de klant slechts een nummer die goed is voor de omzet.
Ik probeer meerwaarde voor de klant te zijn. Als tussenpersoon voor meerdere
maatschappijen kan de klant dus op veel verschillende gebieden bij mij terecht.
Daardoor kan ik voor de klant maatwerk maken: zijn belang staat voorop”.

en hypotheken...

“Ik ben erkend hypotheekadviseur bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. Bij hypotheken en pensioenen geldt nog meer dan bij verzekeringen dat een stukje persoonlijke service en aandacht onmisbaar is voor de juiste
polis. Dit vergt extra werk en tijd, juist dat intrigeert mij het meeste in dit beroep.
Je bent veelal een luisterend oor, de klant wil zijn verhaal graag kwijt, daar maak
ik graag tijd voor vrij. Door die verhalen krijg ik ook een goede indruk wat de klant
wil, dat maakt de keus voor de juiste hypotheek makkelijker. Doordat ik zaken doe
met een 30 tal banken, is er altijd een passende hypotheek te vinden”.

en met erkenning

Het grote aantal voorschriften en
regels maakt dat het opstarten en
in stand houden van een financieel
bedrijf niet voor een ieder is weggelegd. Eéen controleur daarop
is bijvoorbeeld de AFM (Autoriteit
Financiële Markt). Van der Meulen beschikt over alle certificaten
en diploma’s die de AFM als eis
stelt. “Een belangrijk controlepunt
is, dat het AFM moet kunnen nagaan waarom ik bij een klant een
bepaald besluit heb genomen een
bepaald product te adviseren. Zo
is het al met al is het een grote
stap geweest om voor me zelf te
beginnen, maar door mijn persoonlijke klantenbenadering, zie ik de toekomst als
zelfstandig ondernemer zonnig tegemoet”, zegt van der Meulen.

Fit4You opent haar deuren (in voormalig ‘Bodyline’)
Aanstaande donderdag 1 februari kan er weer volop gesport worden in Buitenpost. Jeroen Alink opent dan de deuren van bewegingscentrum Fit 4 You aan de
Schepperstraat. Tot begin december was Janny Bosgraaf daar gevestigd met
fitnesscentrum Bodyline.

MAAK JE EIGEN
ARMBAND OF
COLLIER!

een nieuwe uitdaging...

“Dit betekent voor mij wel een verandering, ik heb tot nog toe 14 jaar in dienst
gezeten”, zegt Jeroen Alink, “Het leiden van een eigen bedrijf is heel wat anders.
Maar met mijn opgedane ervaring kom ik er wel. Mijn vader heeft jaren twee
sportscholen gehad in Vries en Musselkanaal. De laatste sportschool heeft hij
twee jaar geleden verhuurd. Van kindsbeen aan ben ik opgegroeid in deze tak
van sport. Om alles soepel te doen verlopen, gaat mijn vader mij de eerste tijd
begeleiden. Tevens heb ik personeel in dienst die de nodige ervaring heeft in de
branche. Ook werk ik samen met BAG - de Westereinder Zwaagwesteinde, op het
gebied van fysio-, manuele- en Mensendiecktherapie en trainingsprogramma’s.
Dit zal gaan plaatsvinden medio februari.”.

ZINZI CHARMS
vanaf  8,95
ZILVEREN
ARMBAND MET
ZILVEREN ZINZI
CHARM
vanaf  28,90

met activiteiten te over

“We proberen ons te richten op een zo breed mogelijk publiek. Vandaar dat er
en breed scala aan bewegingsmogelijkheden wordt aangeboden”, vertelt Jeroen
Alink, “Natuurlijk bestaat er
de mogelijkheid om vrij te
fitnessen, maar men kan ook
in groepsverband hier terecht.
Een circuittraining bestaat
ook tot de mogelijkheden.
Voor de mensen die meer van
beweging houden geven we
ook lessen in aerobics, steps,
spinning, pilates, body-combat, streetdance, total body
en body pump. Een waar gala
aan
bewegingsoefeningen.
Door hierin een goede mix
te vinden, kan dat uitmonden
in het resultaat dat de klant
voor ogen heeft. Of dat dan
gaat om op een gezonder lichaamsgewicht of om zich fitter en levenslustiger te voelen,
alles is mogelijk. Eigenlijk is er
maar één goede manier, de
mensen van Buitenpost moeten zelf ondervinden wat voldoende beweging aan goeds
doet voor hun lichaam”.

“de plaats voor
flexibele kinderopvang”
Bernhardlaan 106, 9285 TT Buitenpost, 0511-544205 - info@kdvdebernebrege.nl

Gekwalificeerd personeel biedt uw kind een tweede thuis
binnen een klein kinderdagverblijf.
Ons aanbod:
* contract voor 42 weken of 50 weken
* vaste dagdelen opvang
* flexibele dagdelen opvang
* incidentele uren opvang
* dagopvang van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar
* van maandag t/m vrijdag
* opvang van 6.45 tot 18.00 uur
geen vaste breng- en haaltijden

Verder bieden wij een persoonlijke benadering en zoeken wij de beste
opvangmogelijkheid voor uw situatie binnen ons kinderdagverblijf.
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Wat is ‘de Schildersclub’
in It Koartling?

Kinderwerk It Koartling
activiteiten februari

Tienerwerk It Koartling
activiteiten februari

Vrijdag 2 februari kinderdisco

De jeugdsoos is geopend voor jongeren in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar.

van 17.00 tot 18.00 uur voor kinderen in
de leeftijd van 4 t/m 7 jaar; van 19.00 tot
20.30 uur voor kinderen in de leeftijd van 8

Openingstijden:
- vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur
- laatste zondag van de maand:
15.00 tot 17.00 uur

Dinsdagmiddag tussen half twee en half vier wordt er in It
Koartling stevig geschilderd. Een groep van ongeveer 10 deelnemers is tijdens de herfst en winter met inspanning èn plezier
druk in de weer met verf. Soms wordt met acrylverf gebruikt,
maar de meesten hebben een voorkeur voor olieverf. Deze verf
wordt veelal volgens de methode nat-in-nat toegepast. Ook
wordt er laag-op-laag gewerkt. Dit laatste als er wekenlang aan
hetzelfde doek wordt gewerkt. Tijdens de cursus komt de zogenaamde grijswaardentheorie veelvuldig aan bod. Deze theorie
past iedere cursist toe om een zo goed mogelijk resultaat te
behalen.

Vrijdag 2 februari
Disco

t/m 12 jaar. Entree € 1,- Er zijn leuke prijsjes
te winnen, je kunt lekker dansen en gek doen.
Drinken, snoep en chips is er te koop.

Vrijdag 9 februari
Hardcore party

Filmmiddag ‘Cars’
woensdag 21 februari

Leeftijd: 11 - 16 jaar, entree: 1 euro

Donderdag 15 februari
Meidenfilmavond

Leeftijd 11 tot 15 jaar. Tijd: 19.00 tot
21.00 uur. Entree: 1 euro
Woensdag 21 februari wordt de film ‘Cars’
gedraaid van 14.00 tot 16.00 uur. De
entree is € 0,50 (incl. ranja en chips in de

Vrijdag 16 februari
Valentijnsparty

pauze). Leeftijd: 4 tot en met 12 jaar.

Vrijdag 23 februari
Carnavalsparty

Vrijwilligers gezocht!

Voor het opzeen en uitvoeren van kinderactiviteiten zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hier hun bijdrage
in willen leveren. Denk je, het werken met
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar is
wel iets voor mij, neem dan contact op met
onderstaand nummer of mail!

.Entree: 1 euro

Zondag 25 februari
Filmmiddag

Opgave voor de activiteiten / cursussen van het kinderwerk en jongerenwerk
of voor meer informatie: Grejanne Dijkema, jongerenwerker 06-15016841
e- mail: g.dijkema@timpaanwelzijn.nl

Workshop Bouw Je Eigen Camera
(voor jeugd van 8 t/m 12 jaar)
Hoewel tegenwoordig de meeste fototoestellen digitaal zijn, is er
natuurlijk niets leuker dan je eigen camera te bouwen. In deze workshop maakt iedereen een eigen camera waar we meteen ook foto’s
mee gaan maken. Op de ouderwetse manier ontwikkelen we deze,
dus aan het einde van de workshop neem je niet alleen je eigen camera mee naar huis maar ook zelf gemaakte foto’s.
De workshop vind plaats op 14 maart om 15:30 en duurt tot ongeveer 17:30 uur, je kunt je aanmelden via Joke de Vries, telefoon
0511-543803. Kosten 5,00 Euro (incl. materiaal)

Workshop Animatie
- Laat Het Onmogelijke Gebeuren (8 tot 12 en 12 t/m 14 jaar)
Altijd al zin gehad om een animatiefilmpje te maken en een eigen wereld te creëren waarin alles kan? In deze workshop laat je het onmogelijke gebeuren met gebruik van een digitale camera, en neem je aan
het eind het filmpje op cd mee naar huis. De workshop van 7 februari
is geschikt voor kinderen 8 tot 12 jaar en 14 februari voor jongeren van 12 tot 14 jaar. Beide keren begint de workshop om 15:30
en is om 17:30 afgelopen. Je kunt je aanmelden via Joke de Vries,
telefoon 0511-543803. Kosten 5,00 Euro (incl. materiaal).

Er zijn inmiddels prachtige schilderijen gemaakt en iedereen
maakt vordering. Grenzen worden bijna wekelijks verlegd - individueel wel te verstaan. Want iedere schilderes heeft haar eigen
weg te gaan. Maar nu iedereen in grijstonen steeds meer oefent,
is het mogelijk om het schilderij van je mede-cursist goed te
beoordelen. En dat draagt vervolgens ook weer bij aan je eigen
groei. Kortom: de ondertoon is best serieus. Maar dit is maar
de halve waarheid. Naast het soms in stilte schilderen, wordt er
ook gelachen. Tussendoor een kwartiertje thee gedronken. En er
is ruimte om elkaar te vertellen waar je mee bezig bent. De meeste cursisten kiezen ervoor om een geliefde foto na te schilderen.
Soms wordt er geoefend in het snel schilderen. Dit laatste is
bedoeld om dichter bij je handschrift te komen. Je wordt dan
gedwongen om het schilderij in bijvoorbeeld 20 minuten te schilderen. Spontane schilderschetsen zijn het gevolg. Onderwerpen
lopen uiteen: stillevens (nu: winter-)landschappen, paarden, zeezichten interieurs, etcetera. Vaak wordt geprobeerd de realiteit
na te bootsen, maar de laatste tijd zijn er verschuivingen. Stijl,
expressie en abstractie gaan bij enkelen een meer dominante rol
spelen. De band tussen beeld en eigenheid wordt sterker. Mooi
om te zien!
Gustaaf Rutgers, cursusleider

- Cursuswerk-workshops -

Voorjaarsbloemstuk

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en
ons gemakkelijk !
Let op de kopijinleverdatum:
maandag
19 februari.
Het blad verschijnt

Paasstuk

in week 9.
Houdt u daar ook
rekening mee?

Sieraden van kralen

Dinsdag: 19.30-21.30 uur
Start: 3 april
Kosten: Euro 8,50 (excl. mat)
Op een ijzeren frame in de vorm van een
halve maan, bekleed met fietsband,
maken we een voorjaarsbloemstuk.
Donderdag: 19.30-21.30 uur
Data: 8 en 15 maart
Kosten: Euro 17,00
Donderdag: 19.30-21.30 uur
Start: 29 maart
Kosten: Euro 17,50
Voor bovenstaande workshops
kunt u zich opgeven bij:
Ellie Kramer, telefoon: 543242

U kunt extra
nummers halen bij:
The Readshop, It
Koartling of
de bibliotheek.

De mooiste wereldcadeaus
houtsnijwerk - keramiek
sjaals - sieraden
wierook - kaarten
theedoeken - speelgoed
foodproducten
Authentieke, ambachtelijke en soms zelfs volgens eeuwenoude tradities gemaakte
cadeaus met een hedendaags tintje. Afkomstig uit bijvoorbeeld India, Ghana,
Madagascar, de Filipijnen, indonesië of Tibet. Met de aankoop van een cadeau in
de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de mensen die het
hebben gemaakt.En juist dàt maakt een wereldcadeau tot het mooiste cadeau.

Tot ziens in onze winkel in de Poiez in Buitenpost!

Nieuw: professionele karaoke-set
...informeer eens!!!
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Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

kits-stik

mop
Twee ijsberen lopen in de woestijn. Zegt de ene ijsbeer tegen de
andere: “Wat zal het hier glad
geweest zijn!” Zegt de andere:
“Hoe kom je daar nu bij?” Antwoordt de eerste: “Moet je eens
kijken hoeveel zand ze hier gestrooid hebben”.

mop
Het is winter en een slak klimt
in een perenboom. Zit er een
koolmees op een takje naast en
vraagt: “Wat doe jij hier nou?”.
Zegt de slak:”Peren eten”. Zegt
de vogel: “Ach man, het vriest
nog, er zijn nog lang geen peren”. Antwoordt de slak: “Als ik
er ben wel!”.

Interview met de politie

De mzzlmeiden

vraag 1: Hoeveel mensen werken hier? - 18 man in uniformen en 10 man in gewone
kleding
vraag 2: wat is het ergste wat u he� meegemaakt? - waar een klein kind bĳ overleed
vraag3 hoelang doet u dit werk al? - 6jaar
vraag 4: waar om hee� u dit beroep gekozen:? - Om het buiten werken en voor de
mensen iets kunnen betekenen
vraag 5: hoeveel politie auto’s hebben jullie? - 4 opvallende en 1 onopvallende met
stopbord
vraag 6: hoeveel boetes delen jullie per jaar uit?- 100 boetes per politie man
vraag 7: hebben jullie veel mensen in de cellen? - nee dat valt best wel mee:
vraag 8: hoeveel gevonden voor werpen hebben jullie hier? - 3 in deze maand
vraag 9: wat doet de politie allemaal? - veel controleren, soms aanhouden, graffiti,
diefstal en inbraken
vraag 10: wat is uw naam? - Klaas

Elleke en Elisabeth

Het gaat over 3 meisjes die een totaal
apart leven leiden. Het ene meisje hee�
hele rĳke ouders en ze woont in een
kast van een huis, maar haar ouders
zĳn altĳd op reis voor hun werk. Zĳ
hee� alleen maar de schoonmaakster
die ze heel aardig vindt. Zĳ heet Joan.
Het andere meisje woont in een weeshuis. Zĳ is heel brutaal en hee� overal
lak aan, ze is ook heel agressief. Zĳ
heet Tanja.
En het laatste meisje komt uit een grote hechte familie. Ze
is heel slim, haalt alleen maar een 9 en 10 op school. Zĳ heet
Hanna.
Het verhaal
Het begint op hun 16de verjaardag. Ze zĳn alle 3 tegelĳk
jarig en dan krĳgen ze een verzegelde brief van de notaris
daar in staat dat ze allemaal naar de notaris moeten komen
op hun verjaardag dan doen ze dat Hanna hee� er geen
problemen mee Tanja ook niet alleen Joan vind er geen zak
aan. Maar ze moet toch van haar ouders.
Zöe

Interview met Gea Zĳlstra van zwembad ‘De Kûpe’
Vraag 1: Wat vind u ervan dat het schoolzwemmen moet stoppen?
Belachelĳk kinderen moeten leren zwemmen en als dat via school kan is dat toch
hartstikke goed!
Vraag 2: Wanneer stopt het schoolzwemmen?
Einde van dit jaar.
Vraag 3: Wat kunnen we doen tegen het stoppen van het schoolzwemmen?
Nou eigenlĳk kunnen we niks doen want de gemeente wil niet meer betalen.
Vraag 4: Wat zal er nu gebeuren als er kinderen zĳn die niet meer leren zwemmen?
Zwemmen is heel belangrĳk, misschien zullen er nu wel meer ongelukken gebeuren.
Vraag 5: Hee� dit ook gevolgen voor het zwembad?
Ja, het zwembad zal het nu minder druk krĳgen.
Vraag 6: Zal er nu meer les worden gegeven buiten school om?
Dat weten we nog niet maar misschien wel.
Elleke en Janneke

Raar plaatje!
Hoeveel poten heeft deze olifant ?

INSCHRIJVING BASISONDERWIJS

Wordt uw kind voor of in het schooljaar 2007-2008 vier jaar en zoekt u voor
hem/haar een goede en veilige basisschool……….?
Dan bent u vrijdagochtend 09 februari as. van harte welkom op

obs “De Mienskip” te Buitenpost
voor een eerste kennismaking en eventueel inschrijving.

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u op een later tijdstip de school bellen om een afspraak te maken (0511-542021).

Tussen 9.00 en 9.15 uur bent u van harte welkom. Koffie en thee staan klaar. Na de koffie krijgt u
informatie over de school en volgt een rondleiding langs de verschillende groepen.Tenslotte kunt
u kijken in de groepen van de onderbouw en vragen stellen aan de betreffende leerkrachten.

Indien nodig zorgen wij voor opvang van uw kind(eren) tijdens deze ochtend.
-de richting
De Mienskip is een
moderne, openbare
basisschool. Een school
waar normen en
waarden erg belangrijk
zijn.
We willen op een
respectvolle manier met
elkaar omgaan zonder
onderscheid te maken in
cultuur, ras, geloof en
sekse.

-wat wij willen
De kinderen optimaal
ontwikkelen in
overeenstemming met
hun mogelijkheden.
Onze visie op kinderen
is dat ze het best
presteren in een
omgeving waarin ze zich
veilig en competent
voelen. De kinderen
moeten met plezier naar
school gaan.

-het gebouw
De Mienskip is een school
met ongeveer 140 leerlingen
verdeeld over 6 groepen.
Het gebouw is voorzien van
ruime en lichte groepslokalen
en een groot speellokaal.
De groepslokalen zijn
gesitueerd rondom een
centrale ruimte waar de
kinderen zelfstandig kunnen
werken.
De school beschikt over een
ruim speelterrein waar de
kinderen fijn kunnen spelen.

Openbare basisschool
‘De Mienskip’
Groenkamp 3
9285 SZ Buitenpost
tel. 0511-542021
fax: 0511-541503
e-mail: dirobsdemienskip@xs4all.nl

-kwaliteit
Door:
- in het bijzonder in de
groepen 1 tot en met 4 te
werken met kleine groepen
en extra begeleiding,
- te werken met moderne
lesmethoden,
-goede leerlingenzorg,
-onderwijs op maat voor
iedere leerling,
-een professioneel team,
-computers een
belangrijke rol te laten
spelen in het
lesprogramma,
-extra aandacht voor taal
en rekenen,
- een goed
leerlingvolgsysteem van
groep 1 t/m groep 8,
- goede samenwerking
met ouders.
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De GROTE jetlag
U weet wat een jetlag is? Vooral als
je oostwaarts vliegt en meerdere
tijdzones passeert, kan je slaap/
waak-ritme behoorlijk verstoord
worden! Je lichaam leeft nog in
het oude dag/nacht ritme maar het
ritme waar je in verzeilt raakt door
het snelle vliegtuig is daarmee in
tegenspraak. Je wilt slapen maar
het is dag en als het nacht wordt
ben je eigenlijk al over je slaap
heen. Algehele malaise is het
gevolg. Sommige mensen hebben
hier al last van bij het veranderen
van wintertijd naar zomertijd! Stel
nu, dat je lange tijd (een jaar of
nog langer) naar andere landen
reist, met andere culturen, talen en
meestal veel minder rijkdom dan in
Nederland. Als je dan terug komt
in Nederland, krijg je te maken
met de Grote jetlag, die niets met
het tijdsverschil maar alles met
het verschil in levensstijl te maken
heeft. Velen van u zullen zich
herinneren dat wij (Cathy & Tjeerd)
een lange fietstocht hebben
gemaakt gedurende ongeveer
drie en een half jaar. Bij terug keer
in Nederland hadden we grote
moeite om ons weer aan te passen
aan de nederlandse levensstijl.
Daarover gaat dit artikel.
Gastvrijheid
Wij hadden vóór onze fietstocht
al een aantal arme landen
bezocht op vakantie. Portugal
(in de tachtiger jaren echt nog
tamelijk armoedig!), Turkije, Nepal
en Colombia. Dus de schok van
Nederland naar de pampa’s van

andere Cubanen naaien letterlijk
stukken buitenband aan elkaar
om maar weer een bruikbare
buitenband te maken (een
techniek die we dankbaar hebben
overgenomen toen we later in Tibet
zonder banden kwamen te zitten.)
Het bonnenboekje, bij onze ouders
bekend uit de tweede wereldoorlog,
is in Cuba nog steeds functioneel.
Mensen kunnen er brood, melk
etc. op kopen, afhankelijk van de
gezinssamenstelling. Groot gezin,
meer bonnen. Toch, ondanks de
krapte en armoede, zijn mensen
bereid alles wat ze hebben met
je te delen. Zelfs hun brood dat
ze via hun bonnen moeten kopen!
Ze zijn overweldigend gastvrij. De
meeste mensen stralen geluk en
tevredenheid uit!
Een voorbeeld: twee oude mensen
zien ons fietsen en roepen ons aan
om iets te komen drinken (het is
zeker 40 graden!). We gaan bij ze
zitten en het is gezellig. Ze nodigen
ons uit te blijven voor de nacht en
het avondeten. Een primitieve
douche wordt ons aangeboden.
Pas later, als we in bed liggen,
beseffen we dat de oudjes op
de vloer slapen, want wij zijn de
gasten en slapen dus op hun bed!
Protesteren heeft geen zin!
Zo zetten we ook vaak de tent op
bij mensen in de tuin. Uiteraard
met hun toestemming. Bijna altijd
bieden ze ons water, een douche,
koffie, brood of fruit aan! Dit soort
ontmoetingen hebben we bijna

Desidero en Andrea (zittend vooraan) stonden hun bed af
voor ons in Cuba.... (eigen foto)
Argentinië was niet erg groot.
Maar daarna kwamen landen
als Peru, Ecuador, Nicaragua,
Honduras, China, Tibet, India en
Cuba. Wat daar overal opvalt is
dat arme mensen zeer gastvrij
zijn. Bovendien hebben ze met
minieme middelen groot feest. Een
paar flesjes bier of wat rum, een
stukje muziek en... ze bouwen een
party. Daarbij komen de buren niet
klagen over het lawaai, maar ze
nemen een borrel en dansen mee!
Neem Cuba; een land dat door
de 45-jarige boycot van de VS
straatarm is. De gewone Cubaan
kan nauwelijks een aspirientje
kopen. Behalve in de gebieden
waar de rijke westerse toeristen
komen, vind je geen schroefje,
moertje of plastic fles op straat.
Alles wordt hergebruikt. Koop
je melk of rum dan neem je je
eigen fles mee die wordt afgevuld.
Zonder meegebrachte eigen tas
zul je alle koopwaar in je handen
moeten meenemen. Fietsbanden
kunnen alleen worden gekocht
door mensen die de fiets nodig
zijn om op hun werk te komen; zij
krijgen een bon om af en toe een
band mee te kunnen kopen. De

dagelijks in Cuba, maar ook in vele
andere landen. De armste mensen
zijn duidelijk het meest gastvrij.
Ander voorbeeld: in China kunnen
we met niemand praten. We
hebben geleerd hoe om heet water
te vragen. In elk huis in west China
staat altijd heet water klaar, vaak
in een thermoskan. Als we ergens
in het lege westen van China een
boerderijtje zien en hongerig zijn,
fietsen we er gewoon heen en
vragen om heet water. We hebben
pakjes noodlesoep bij ons. We
komen altijd binnen en men geeft
ons heet water en een warme
plek om te zitten. We maken onze
soep, eten het, spreken wat in
gebarentaal en vertrekken weer,
nagewuifd door de mensen die
thuis waren.
Nergens zie je mensen meer
lachen dan in Nepal. De mensen
zijn arm en leven bij de dag. Er
heerst een soort guerrilla-oorlog
en soms zijn de hoofdwegen
afgesloten. Maar het levensgeluk
dat de Nepalezen uitstralen is
enorm! Je wordt meteen verliefd
op zo’n volk!

In het grensgebied van Thailand en Laos mogen we bij het dorpsschooltje kamperen
en gebruikmaken van de faciliteiten. (eigen foto)
Geen campings
Wij fietsen rustig aan door al die
landen. Gemiddeld vijf dagen
per week, acht uren per dag. Het
fietsen wordt een dagtaak die
werken vervangt. Alleen maar
rondhangen zouden we nooit
volhouden. Soms ben je het
fietsen even beu en neem je een
paar dagen rust. Maar dan gaat
het weer kriebelen: je wilt verder!
Er is niets dat ons achter zit. Soms
zie je een spectaculair mooie plek,
en ook al zijn we nog maar twee
uurtjes onderweg, dan stoppen we
en zetten de tent op om ervan te
genieten. Je hoeft gelukkig nergens
naar een camping te zoeken! Een
camping is ook nooit de bedoeling
van kamperen geweest!
Echte vrijheid
Soms moet je dagen achter elkaar
klimmen op een modderweg
en vraag je jezelf af waar je in
vredesnaam mee bezig bent. Het
fietsen is soms ook wel saai, maar
je hebt alle tijd om na te denken,
over het leven, jouw leven,
armoede, rijkdom, gerechtigheid,
onrecht, onnodige kindersterfte,
geloof of hoe fantastisch de natuur
in elkaar steekt, om maar eens een
paar zaken te noemen. We hadden
geen huis, geen inkomen en dus
niets met hypotheken, belastingen
of verzekeringen te maken. Geen
telefoontjes om je allerlei onzin
aan te smeren. We leefden van
$15 per dag maar voelden ons
enorm rijk! Zolang het goed gaat
met de mensen waar je om geeft,
heb je niets om je bezorgd over te
maken. Je leeft bij de dag en als je
’s ochtends op de fiets stapt weet je
niet waar je ’s avonds gaat slapen.
Alles wat we echt nodig hebben zit
in acht fietstassen en op de fiets
naast je. En eerlijk gezegd hebben
we dan nog luxe dingen ook. Dit
is echte vrijheid! Het is moeilijk te
omschrijven hoe dit voelt!
Dan komen we terug in Nederland
en fietsen we van Schiphol naar
Leeuwarden. We zijn op de middag
aangekomen en het is een zeer
koude aprilmiddag. Het wordt al
snel donker en we kunnen geen
camping vinden. We proberen bij
een benzinestation te kamperen:
het antwoord is kort, opdonderen!
We komen bij een boerderij en
vragen op het land te mogen
overnachten. Na lang weifelen
mag het. Maar daarna zien we

geen mens meer, geen bakje koffie
laat staan een warme douche!
Met het ijs op de tent brengen
we de nacht door. Nederlandse
gastvrijheid! Als we weer een
huurhuis hebben, komt ook de
rest van de ellende weer aan bod:
belastingen, verzekeringen en je
gedoe met instanties als UPC,
Eneco, verplichte ziektekosten
verzekering, die alles beloven te
regelen; maar als ze fouten maken
zijn ze vrijwel onbereikbaar. Uren
sta je in de wacht en als je dan
verbinding krijgt dan steevast
met iemand die je ook niet kan
helpen! Het contrast is enorm en
de Grote jetlag is een feit!! Het
is onbegrijpelijk hoeveel wetten,
regeltjes en verplichtingen er
nodig zijn om een democratie te
handhaven. In een democratie
mogen we bijna niets meer, en
datgene dat we nog wel mogen
is verplicht. We klagen over al die
regeltjes, maar als de buurman
een scheet laat, moet de politie
komen en er moeten regels zijn om
de buurman op te wijzen! De straat
is er niet meer voor de kinderen
om er te spelen. Stel dat ze een bal
trappen tegen buurmans nieuwe
BMW! We zouden ons af moeten
vragen of al onze rijkdom ons wel
gelukkiger maakt. Of is het zo dat
als je rijk bent, je ook bang bent
dat alles te verliezen, terwijl je,
als je arm bent, niets te verliezen
hebt en dus het leven van alle dag
meer waardeert? Natuurlijk zijn we
ons bewust dat we onze reis ook
alleen maar konden maken dankzij
het geluk in Nederland geboren te
zijn! Dat geeft je een rijke start met
een opleiding, goed betaald werk
en economische groei, waardoor
je voldoende geld bijeen kunt
brengen voor zo’n reis. Maar als
je dan op je veertigste een hernia
krijgt en een mislukte operatie
ondergaat waarna je nog geen
tien meter kunt lopen, besef je dat
die rijkdom wel erg betrekkelijk is!
Veel mensen zeggen dat zij zo’n
reis ook wel zouden willen maken
maar dat het niet kan, want...
de kinderen; ... baan opzeggen;
… onzekere toekomst; … huis
verkopen. De meeste mensen,
zeker diegenen die al jaren een
eigen huis hebben zouden het
zonder meer kunnen doen, maar
ze zijn bang voor de toekomst. Ze
hebben teveel te verliezen! En wij
zijn er blij mee, anders wordt het zo
druk op ’s werelds wegen.

N

u

hebben wij geen eigen huis meer
maar we hebben er geen seconde
spijt van! Het ervaren van echte
vrijheid was het meer dan waard.
Bovendien hebben wij ons prepensioen al gehad, dat pakt geen
regering of vakbond ons nog af!
En als we er echt aan toe zijn,
springen we binnen een paar
maanden op de fiets om het rijke
Nederland weer lange tijd achter
ons te laten!
Tjeerd & Cathy

Loze ruimte

Binne Lutje en Boaite Post
door Surodoeht

Ik vind het geen gezicht Boaite!
Wat vind je geen gezicht Binne?
Dat lege winkelpand naast de
Super.
Je hebt gelijk Binne, geen gezicht.
En dat al zeker een jaar lang
Boaite.
Weet jij wat er mee gaat gebeuren Binne?
Ze zeiden dat er een Lydl in zou
komen Boaite!
O ja, alweer een supermarkt
Binne?
Ja volgens de geruchtenstroom
wel Boaite.
Maar dan moet dat toch snel
gebeuren Binne.
Hoezo Boaite?
Nu wordt er zeker niks verdiend
Binne.
Wat je zegt Boaite.
Maar het vervelende is dat
lelijke zwarte gat Binne.
Inderdaad het blijft een rot
gezicht Boaite
Dat er geen instantie is die daar
wat aan doet Binne.
Zeker er zou wat moeten gebeuren om spoed achter de
zaak te zetten Boaite.
We wachten af Binne, we wachten af!

Balsemien in een nieuw jasje
Vrijdag 5 januari was het gelijk een drukte van belang, vertelt Jikkemien Nijboer.
Op die dag hebben we de winkel weer geopend. Balsemien, uw eigen drogist is
een feit geworden.
Het heeft enkele dagen geduurd om de winkel opnieuw in te richten, maar het
resultaat mag er zijn. De winkel oogt ruim en overzichtelijk. Dit is onder andere
gerealiseerd door de schappen iets te verlagen. Daarnaast is de opstelling van
de schappen gewijzigd. De vormgeving en de houtkleur van de stellage die al
aanwezig was is verder doorgetrokken in het interieur. Dit geeft de winkel een
warme aanblik. Ook de buitenkant van de winkel heeft een metamorfose gekregen.
Complimenten
Diverse klanten waren bang dat met het concept van, uw eigen drogist de keus
aan artikelen geringer zou worden. Maar niets is minder waar. De keus in artikelen is juist uitgebreid. Tot nog toe hebben we alleen maar complimenten van
onze klanten gekregen. Ik denk dat we met dit concept de goede weg zijn ingeslagen, zegt een tevreden Jikkemien Nijboer. (foto: redactie)

Zover gaan we dus niet...
maar toch,
wordt lid van Plaatselijk Belang!

van links af: Jikkemien, Jacqueline en Annette

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 februari.

Hoe werkt deze Sudoku-puzzel?

Vul het diagram van 9x9 vakjes zo in dat alle letters slechts één keer voorkomen in alle horizontale en verticale rijen, en in elk blok van 3x3 vakjes. De letters in de grijze genummerde
vakjes is de oplossing.

Ook particuliere advertenties welkom
op deze pagina’s!
Wist u dat u ook als particulier uw huis
of wat u maar in de aanbieding heeft
kan verkopen of verhuren in onze dorpskrant? De Binnenste Buitenpost wordt
graag gelezen door de Buitenposters
en de bewoners van de buitengebieden
van Buitenpost dat is inmiddels wel heel
duidelijk. Ook wordt het blad bezorgd bij
onze abonnees in Drachten, Kollum, Burum, Haulerwijk, Twijzel, Groningen en
zelfs in Heemskerk. De prijs is vanaf 5,per advertentie.
Voor inlichtingen : tel. 0511-542528 of 06-36500638 of
j.nijboerlindeboom@chello.nl

Vakantiehuis te huur
Zoekt u rust,
ruimte en
privacy?

Oplossing prijspuzzel van december

De puzzel in het oktobernummer heeft 15 correcte inzendingen opgeleverd! De oplossing
luidde Hoving Bouwadvies. De winnaar is K.H. Alkema, Simke Kloostermanstraat 1.
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

In ons boerderijtje “De Buitenpost”
in de Auvergne (midden-Frankrijk)
zult u zich uit en toch thuis voelen!
Kijk op www.debuitenpost.nl
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 31 -

door Dirk R. Wildeboer

Nieuwe toren
Surhuisterveen – 11 juli 1934 - “De nieuwe
toren op de Kolk alhier nadert zijn voltooiing.
Wanneer het uurwerk nog is aangebracht,
beteekent een en ander een aanwinst voor
ons dorp”.
Schapen verdronken
Kollumerpomp – 16 october 1934 - “In de stormachtigen nacht van
Zondag op Maandag zijn alhier in den kwelder een 13-tal schapen
verdronken, waarvan wij vernamen 11 toebehoorden aan dhr. A. Rispens en een 2-tal aan dhr. M. van der Laan. De dieren die buitendijks
liepen, zijn door den vloed en stormweer verrast en vonden den dood
in het water”.
Eerste steen
Twijzel – 6 october 1934 - “Maandagmiddag om half 2 werd door ds.
H. ten Brink de eerste steen gelegd voor de nieuwe Gereformeerde
Kerk alhier. Men zal zich herinneren dat het oude kerkgebouw het
vorig jaar door brand werd verwoest.
Grote brokken ijs
Kollum/Lutjepost – 25 juni 1935 - “Maandagmiddag ontlastte zich
boven onze regio een onweersbui, gepaard met zulk een hevigen hagelslag en neervallende stukken ijs ter groote van kipeieren, dat vele
ramen en glazen het moesten verduren. Van vele huizen en gebouwen werden de ruiten vernield, o.a. een tiental van de Chr. School te
Kollum. Ook de broeikassen van tuinders en particulieren kwamen er
niet te best af. Het te velde staan de gewas heeft nogal wat geleden.
Te Lutjepost en de Mieden onder Buitenpost is veel schade aangericht
aan de vruchtbomen en gewassen. Een 8-tal kippen is alhier gedood
door de groote brokken ijs”.
Onder de bekoring
Surhuisterveen – 27 november 1934 - “De vorige week raakte de
werkster van den heer J.H. Wouda alhier, mej. Tj. B. van HarkemaOpeinde, zoodanig onder de bekoring van de klanken van de alhier
spelende straatmuzikanten, dat ze in haar eentje begon te steppen.
Maar o wee, al steppende kwam ze in de vaart terecht. De slager
B. van der Molen hielp de danslustige juffrouw weer op het droge,
doch zoodra had deze niet weer de vaste grond onder haar voeten of
ze begon opnieuw en verdween toen al steppende in de woning van
haar patroon”.
Vreemde broedplaats
Rinsumageest – 12 mei 1936 - “Dat de vogels dikwijls vreemde plaatsen opzoeken om hun eieren te leggen, bleek dezer dagen bij dhr. W.A.
Koonstra aan de Teeneweg alhier. Een spreeuw had in de wal van een
bij het huis zittend schaap een plaats uitgezocht, waarin hij een ei deponeerde. Dhr. K. heeft het van deze vreemde broedplaats verwijderd,
waarna de vogel van verdere huisvesting heeft afgezien.
Ranja soda
Dokkum – 19 juni 1936 - “De fa. K.J. Nauta alhier had de aardige
attentie ons een flesch Ranja Soda ter keuring aan te bieden. We
hebben deze verfrisschende zomerdrank geprobeerd en kunnen niet
anders zeggen, dan dat het naar meer smaakte. Trouwens de naam
van de Fabrikant, fa. Polak te Groningen, is op zich zelf reeds borg
voor iets goeds”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1943, die woonden in Buitenpost

5 januari: Kooi, Eke, 62 jaar, e.v. de Haan, Evert
17 januari: Ditzel, Jakoba Elisabeth, 72 jaar, wed. v. de Vries, Feike
21 januari: Radersma, Pieter, 72 jaar, e.v. Span, Rinske
23 januari: van der Veen, Geertje, 86 jaar, wed. van: van Dekken, Pieter
28 januari: van der Meer, Trijntje, 23 jaar, d.v. van der Meer, Berend,
wagenmaker en van: Kamminga, Aaltje
1 februari: Hoekstra, Jantje, 82 jaar, e.v. Riemersma, Lippe
20 februari: Schroor, Anje, 63 jaar, wed. van : Buwalda, Ulbe
11 maart: Hamstra, Tjerk, 70 jaar, wedn. van: Klopstra, Bintje Martens
15 maart: Bosma, Hendrik, 79 jaar, wedn. van: Bijlsma, Yke

Opname van het gebouw ‘Nijenstein’aan de Voorstraat in 1975. Destijds nog in
gebruik als gemeentehuis. (foto: ansichtkaart)

Jan de Vries, de wielermecanicien
van Otto Ebbens
Jan de Vries, woont samen met zijn vrouw aan
de Gysbert Japikstraat en werkt in het dagelijks
leven voor garagebedrijf De Zeeuw. In zijn jonge
jaren begon hij als automonteur bij De Zeeuw in
Buitenpost, maar is de laatste jaren werkzaam als
transporteur. Dit betekent dat hij vijf dagen per
week door heel Nederland rijdt en auto’s van en
naar De Zeeuw te Leeuwarden brengt. Naast zijn
werk besteedt Jan veel vrije tijd aan zijn grootste hobby: wielrennen. Jan zit echter niet zelf op
de fiets, maar is bij wielerclub Otto Ebbens uit
Zwaagwesteinde de mecanicien. De hulp en toeverlaat van de dames en heren renners.
Wat houdt mecanicien-zijn precies in? “Wel het zit
zo”, vertelt Jan, “Gewone mensen gaan naar een
fietsenzaak en kopen daar een fiets; een wielrenner doet dat niet. Iedere wielrenner, van beginnende junior tot volwassen professional, koopt bij
zaak A zijn frame, bij zaak B de wielen, bij zaak
C het zadel en ga zo maar verder. Wanneer de
onderdelen zijn gekocht, komt de mecanicien om
de hoek kijken. Hij zet die onderdelen in elkaar en
maakt er een complete fiets van. Een mecanicien
verzorgt het technische gedeelte van de fiets.
Wanneer een fiets het tijdens een wedstrijd af laat
weten is hij het, die de wielrenner ‘in nood’ helpt.”
Mecanicien was niet altijd zijn hobby, de techniek
daarentegen wel. Toen Jan nog werkzaam was als
automonteur hielp hij in zijn vrije tijd plaatsgenoot
Auwert Hofman met diens motor. Via hem kwam
Jan in aanraking met Enduroraces en stond Hofman zo nu en dan ook terzijde. Jan kwam zelfs af
en toe in actie bij grasbaanraces. “Ik had zelf geen
motor, maar ik leende er één van een kameraad”.
Hierin behaalde hij zelfs een keer de overwinning
bij een race in Drachtster-Compagnie. “Er waren
een paar A-rijders met veel praatjes vooraf, maar
ik liet ze mooi praten”, aldus Jan. Toen hij op de
derde plaats lag pal achter de koplopers, gingen
de praatjesmakers plotseling onderuit en kwam
Jan als eerste over de streep.
Motoren en ook het technische deel daarvan hadden zijn belangstelling, maar het werden toch de
fietsen. Via zoon Eddy en dochter Allet kwam Jan
in contact met de wielersport. Zijn kinderen werden lid van wielerclub Otto Ebbens en zo ontstond
de band met deze vereniging. Van het een kwam
het ander. Eerst werden alleen de fietsen van zijn
kinderen verzorgd, maar via mond-op-mond reclame vroegen ook anderen of Jan eens naar hun
fiets wilde kijken. “Soms is er helemaal niets met
de fiets aan de hand”, aldus Jan, “maar ze willen
graag dat je even controleert. Ze moeten door de
mecanicien worden gerustgesteld”.
De hobby kwam in een stroomversnelling toen zijn
dochter met een fietsende vriend thuis kwam. Nu
haar man, was Gretienus Gommers een groot talent. In 1992 werd hij wereldkampioen veldrijden
bij de junioren. Die titel behaalde hij in Koksijde
in België, het wielerland bij uitstek. De huidige
wereldkampioen Sven Nijs werd toen vierde. De
avond voordat Gommers wereldkampioen werd,
sleutelde Jan nog aan zijn fietsen. Zo maakte hij
van twee slechte fietsen één goede fiets, die de
volgende dag ook werd gebruikt. Na dit weekend,
volgden er nog vele andere die door Jan en zijn
gezin werden opgeofferd om Gretienus te volgen:
Jan was toen zijn mecanicien en vertrouwensman.
In totaal werd Gretienus twee maal Nederlands
beloftenkampioen in 1994 en 1997.

Met Gretienus koerste Jan naar wereldbekerwedstrijden in Zwitserland, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en uiteraard België.
Tijdens deze toernooien werden regelmatig de
handen uit de mouwen gestoken. Dat doet hij
tegenwoordig nog steeds. “Tijdens een veldrit,
ook wel cyclocross genoemd, hebben de fietsen
ontzettend te lijden. De renners hebben dan ook
drie of vier fietsen bij zich. Na één ronde krijgt de
renner een nieuwe, schone fiets aangereikt en laat
de gebruikte, vuile fiets achter bij de mecanicien.
Die wordt snel schoongespoten en de mecanicien
sleutelt daarna aan de fiets om deze weer rijklaar
te maken voor een volgende ronde.”
In 1998 werd Gretienus prof en verhuisden hij en
Allet naar Veghel in Brabant. Gretienus kreeg toen
via de profploeg mecaniciens toegewezen. Jan
hoefde niet langer te helpen maar hij bleef natuurlijk zijn schoonzoon wel volgen. Een paar jaren
later liep Gretienus een vervelende beenblessure
op. Een operatie volgde; het hielp even, maar de
blessure keerde terug. Vanwege de lichamelijke
klachten stopte hij en keerde samen met Allet terug naar Friesland. Ook Jan kreeg de mogelijkheid
om van zijn hobby zijn beroep te maken. Hij kreeg
eens een aanbod van de Wielerbond om mecanicien te worden bij de damesselectie. Hij bedankte
voor de eer. “Dan ben je nooit thuis. Dit is af en toe
druk, maar dan heb je helemaal geen privé leven”,
aldus Jan.
Inmiddels is Jan bezig aan zijn 12e seizoen als
mecanicien bij Otto Ebbens. De club telt ongeveer
70 leden. Een talent van de club is Sipke Zijlstra
uit Burgum. In Sydney werd hij in november 2006
met nog 3 anderen 4e op de WK teamsprint. Hier
was Jan niet bij. Bij vele koersen is Jan wel aanwezig, en is dan te vinden in de ploegleiderauto.
De positie van deze auto kan van invloed zijn op
de wedstrijd. Jan legt uit: “Er wordt van te voren geloot over de volgorde van de auto’s. Heb
je pech dan rijd je achterin. Ergens in het midden rijdt de wedstrijdleider. Alle renners hebben
tegenwoordig een oortje in. Zij kunnen spreken.
Wanneer iemand lek rijdt, roept hij: “Lek”. Is het
de voorband, dan steekt hij één vinger op, is het
de achterband dan twee”. De wedstrijdleider waarschuwt de ploegleider van de vereniging waar de
renner bij hoort. De mecanicien gaat dan gelijk
aan de slag met de voor- of achterwiel. Zodra de
renner bij de ploegleiderauto komt, kan gelijk het
wiel worden verwisseld. Dat gaat razendsnel. De
renner krijgt dan nog een flinke duw in de rug en
moet dan maar weer proberen het peloton in te
halen. “Bij de profs lukt dat meestal wel”, aldus
Jan, “maar bij de amateurs moet pakweg 80% na
een lekke band opgeven.”
Jan zit vol verhalen over wielrennen en laat ondertussen het nieuwste van het nieuwste zien. Uit zijn
schuur haalt hij een tube, de moderne variant van
de fietsband. Zo’n tube is in feite een latex binnenband. Hij strijkt de tube eerst met benzine in en kit
ze daarna aan de buitenband. Kostbare onderdelen voor een racefiets, want een lekke band kost al
gauw tussen de dertig en veertig euro.
Alle tijd, alle energie die Jan in zijn hobby als mecanicien stopt, valt niet in geld uit te drukken. Voor
een sportvereniging, in dit geval Otto Ebbens, zijn
dergelijke vrijwilligers gouden krachten.
(foto: redactie/Harrie Slagter)

