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Ook in dit
nummer:
 Over de
Kerkstraat
Geef uw mening
over het verkeer
Inspiratie:
Corry Dijkstra
Reisverhaal:
een klusje in Iran
Canadese ouddorpsgenoten

(foto: redactie)

Minder laan en meer lucht

Een laan is volgens het woordenboek een weg die aan beide zijden omzoomd is door bomen. En dit ging ook
echt op voor de Julianalaan. Zeventien statige beuken aan die straat sneuvelden in de afgelopen week onder
de kettingzaag en in de versnipperaar. Meer hierover èn nog een klein stukje geschiedenis op pagina 15.

Krimp lijkt onvermijdelijk van
gemeentelijke accommodaties
Ook de bestuursleden van Plaatselijk Belang zijn mensen en zo vergeten ze wel eens wat. De uitnodiging voor een vergadering op 18
september in Surhuisterveen was in een verkeerde la opgeborgen
en zo werd de samenkomst dus gemist. Ongelukkig, want wat er
werd besproken door de verschillende plaatselijke belangen in de
gemeente èn de gemeente zelf, was zeker van belang. Het ging om
de in opdracht van Achtkarspelen door Marktplan Adviesgroep vervaardigde accommodatienota. Hierin worden de geheel of gedeeltelijk door de gemeente gefinancierde voorzieningen (zoals sportvoorzieningen, dorpshuizen, kinderopvang, scholen, etc.) onder de loep
genomen. De aanleiding is vanzelfsprekend ook hier een financiële.
Als er niet gesnoeid wordt in het niveau van de voorzieningen zullen
deze op termijn onbetaalbaar worden, van 1,75 miljoen euro nu,
naar tussen de 2,5 en 3 miljoen over tien jaar. Nu nietsdoen betekent dat over een aantal jaren de klap van het snoeimes des te
harder zal moeten komen. Alle plaatselijke belangen zien het probleem en willen het overleg zoeken. PBB heeft zich daarbij op het
standpunt gesteld dat als snoeien in de voorzieningen nodig is, dit
wel met gezond verstand en een open instelling moet gebeuren.
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat ons dorp, gezien het aantal
inwoners, niet overbedeeld is met voorzieningen. Een conclusie
uit het rapport is dat er een teveel aan sportvoorzieningen is in de
gemeente en dat de huuropbrengst ervan te laag is (zeker vergeleken met andere gemeentes). Verder zal door vergrijzing van de
bevolking de vraag naar voorzieningen in de nabije toekomst dalen.
Logisch advies is dan ook om de totale sportveldenvoorraad te verkleinen en de huurprijzen te verhogen. Verder wordt aangeraden
om scherp te letten op een efficiënt gebruik van de andere voorzieningen - en zodra de kans zich voordoet ook hier in te grijpen.
Als voorbeeld van hoe dit zou kunnen wordt in de nota het voorstel
gedaan om in de toekomst voorzieningen uit verschillende dorpen
te gaan clusteren, met andere woorden: samenvoegen. Voor ons
dorp zou het kunnen betekenen dat bijvoorbeeld buurdorpen als
Twijzel en Gerkesklooster meer gaan leunen op de voorzieningen in
ons dorp. Andere combinaties in de gemeente zijn SurhuisterveenHarkema en Drogeham-Kootstertille. De ideeën moeten nog geconcretiseerd worden, maar we kijken met belangstelling uit naar de
volgende vergadering.

Mejontsmaveld van maxi- naar minimaal?
Dat het Mejontsmaveld lekker ruim is, daar
is iedere gebruiker het wel over eens. Of de
financiën van de gemeente dat onveranderd
zouden kunnen laten, was een punt van discussie. Maar het recente voorstel van het
gemeentebestuur om het oppervlak mogelijk in de toekomst te halveren, komt als een
ijskoude douche op het hoofd van Plaatselijk
Belang.
Wethouder Willem van der Wal is duidelijk over
de positie van de gemeente: “Voor ons was het
ook een overweging of niet het hele terrein voor
woningbouw benut zou worden. Dat nu door het
gemeentebestuur de voorkeur uitgesproken is om
het deels te bebouwen, heeft te maken met de
reacties die het afgelopen jaar gehoord werden.
Na afweging van belangen is dit de uitkomst. Twee
hectare was ook het minimum dat de Paardensportcommissie had aangegeven nodig te hebben
voor haar concours. En ook de bekende vlooienmarkten kunnen er nog gewoon plaatsvinden,
evenals de activiteiten van de scouting en het
gebruik door het Lauwerscollege”.
Voor PBB liggen de zaken niet zo eenvoudig.
Ze had wel gerekend met een onvermijdelijke
greep in de kassa (de grond kan gemakkelijk
in klinkende munt omgezet worden), maar
met deze omvang zeker niet. Wordt het halve
ei per saldo niet een lege dop omdat tegelijk
met bebouwing van ruim 2 hectare, de bijzondere kwaliteit van het veld begraven wordt?
Wil het veld haar betekenis houden, dan is het
niet alleen een kwestie dat een evenement als
het concours hippique met pijn en moeite er
nog terecht kan. Mocht het plan volledig uitgevoerd worden, dan is dat een onherstelbaar
verlies voor ons dorp. De argumenten die PBB
daarvoor in het septembernummer van dit
blad opgesomd heeft (zie ook op de website

www.binnenbuitenpost.nl onder het kopje PBB bij
‘actuele en minder actuele kwesties’), gelden in
haar opinie nog onverminderd.
Als eerste wil PBB met college, raad en andere
betrokkenen het gesprek over het Mejontsmaveld
aangaan. Opnieuw zal dan de dringende vraag
gesteld worden of dit nu echt nodig en de enige
manier is - ook met het oog op alle bouwactiviteit
die voor de komende jaren elders in het dorp op
stapel staat. Daarnaast verkeert het plan nog in
een vroeg stadium en voordat het uitgevoerd kan
worden moet er nog het een en ander gebeuren.
Zo is er de aanpassing van het geldende bestemmingsplan - een moment waarop belanghebbenden hun visie kunnen geven. PBB zal die gelegenheid zeker gebruiken maar ook nadenken over
andere mogelijke actie.
Op de foto: het Mejontsmaveld met de huidige
afmetingen; 1 is de eventuele bebouwing aan de
Troelstralaan en 2 aan de Hoefslag met een mogelijke parallele straataftakking (===).
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Deze maand in ‘Buitenposters’: Jan-Herman Slagter
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Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl
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Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:

- Website beheer systemen

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost

- Huisstijl ontwikkeling

T: 0511-542328, F: 0511-540705

- Advertenties

E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

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

Ons aanbod:
1. contract voor 42 of 50 weken
* vaste dagdelen opvang
* flexibele dagdelen opvang
* incidentele uren opvang
2. dagdelen 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar
3. 52 weken van maandag t/m vrijdag
4. openingstijden van 6.45 tot 18.00 uur
(geen vaste breng- en haaltijden)

Gekwalificeerd personeel biedt uw kind een tweede thuis binnen een klein kinderdagverblijf.
Samen met u zoeken we de beste opvangmogelijkheid in uw situatie binnen ons kinderdagverblijf.
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Al Gelezen

Op dinsdag 25 en woensdag 26 september hield het 45e pantserinfanteriebataljon
van de Koninklijke Landmacht uit Ermelo
als voorbereiding op hun uitzending naar
Afghanistan een oefening in ons dorp. Patrouillerende militairen te voet in ons dorp is
geen dagelijkse verschijning. De groep van
rond de zestig militairen en het materieel
trok dan ook veel aandacht.
 Voor een symbolisch bedrag van 100
eurocent kunnen huurders van de Stichting
Woningbouw Achtkarspelen in het bezit komen van een speciaal boekwerk. Het gaat
over de 100-jarige historie van de SWA en
het bijzondere van de elf karakteristieke
dorpen in Achtkarspelen waar de SWA
werkzaam is. Het boek is gedrukt in kleur,
bevat veel foto’s, telt 144 bladzijden en is
geschreven door Peter Karstkarel. Het zal
zeker veel lees-en kijkplezier opleveren.
 Brassband De Wâldsang Buitenpost
heeft zaterdag 22 september in Luzern op
de 18e Yamaha Swiss Open een verdienstelijke derde plaats behaald achter het
superieure 13 Etoiles en de Entlebucher
Brass Band. In een deelnemersveld van
tien Zwitserse toppers hield de Nederlands
kampioen van dirigent Rieks van der Velde
zich prima staande.
 Als zo veel gemeenten in ons land zijn
volgens de media ook Kollumerland en
Achtkarspelen in het geheim met fusiebesprekingen begonnen. De herindeling van
gemeentes, zo ook in Friesland, is een
actueel en niet onomstreden thema.
 Eind vorige maand heeft Hester Klompmaker uit ons dorp met haar paard Uranus
W. bij de zesjarigen op het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in
het Belgische Lanaken een verdienstelijke
tweedeplaats behaald. Ook bereikte de
amazone met Ultrafox de finale.
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De vlag mag uit voor de Kerkstraat
Het persbericht is duidelijk, onder de kop “Gemeente wil kansen
centrum benutten” meldde de gemeentelijke voorlichter afgelopen
donderdag het resultaat van een centrumcommissie-vergadering
van woensdag 24 oktober. De jarenlange geschiedenis van de geplande opwaardering van de Kerkstraat dreigde op een soap-serie te
gaan lijken, met een strooptrage ontwikkeling waarbij elk lichtpuntje
onvermijdelijk gevolgd werd door slecht nieuws. Nu mogen we er op
rekenen dat voor de volgende zomervakantie het centrum een echte
‘make-over’ achter de rug heeft.
Het getouwtrek over het initiatief en de verantwoordelijkheden tussen
de gemeente en middenstand lijkt daarmee achter de rug. Wethouder
Willem van der Wal gaf in de vergadering aan dat de gemeente de zorg
gaat dragen voor een grondige verbetering van straat en straatmeubilair,
terwijl de winkeliers voor een update van de winkelpanden zullen zorgen.
BUVO-voorzitter Peter Jongschaap vertelt “super-content” met deze ontwikkeling te zijn.
De gemeente geeft met het nieuwe plan ook aan dat ons dorp een betere uitgangspositie tussen de verschillende winkelcentra in de omgeving
broodnodig heeft. Ondanks de hevige concurrentie moet er in Buitenpost
beslist meer mogelijk zijn. Het persbericht geeft een kleine beschrijving
van de kwaliteiten van ons winkelcentrum: “Het centrum van Buitenpost
biedt een compleet en gevarieerd winkelaanbod. De historische panden in
de Voorstraat geven de dorpskern een karakteristieke uitstraling. Het centrum is goed bereikbaar en er zijn voldoende parkeermogelijkheden, die
bovendien gratis zijn. Verbeteringen in het centrumgebied zijn voornamelijk te realiseren door herinrichting van de openbare ruimte, het versterken
van de samenhang en verkleinen van de afstand tussen winkels.”
Aan het nieuwe plan is veel overleg tussen gemeente, BUVO, Plaatselijk Belang en onafhankelijke adviseurs vooraf gegaan. In 2000 werd de
Centrumcommissie in het leven geroepen om de herinrichting van de
Kerkstraat van de grond te krijgen. Pas met het kortgeleden verschenen
rapport van adviesbureau Droogh, Trommel en partners is de juiste toon
gevonden. De verkeerssituatie in de Kerkstraat zal onveranderd blijven,
omdat goede toegankelijkheid van de winkels essentieel is. Wel zal de
indeling van parkeergelegenheden aangepast worden om optimale doorstroming en benutting te bewerkstelligen. De straat zal worden voorzien
van een lichtgrijze steen met andere straatelementen in bijpassende
kleuren. De totale kosten zullen bijna 400.000 euro bedragen. De eerste
werkzaamheden zullen naar verwachting in het volgende voorjaar beginnen en enkele maanden in beslag nemen.
Plaatselijk Belang laat weten “erg blij” te zijn met dit resultaat en opgelucht
te zijn over de onverwachte goede ontwikkeling. Ook BUVO-voorzitter
Jongschaap is opgetogen: “wij vinden het ‘het beste’ wat er te bereiken
valt, Buitenpost is ‘de hoofdstad’ van de gemeente Achtkarspelen en daar
hoort een goed centrum bij. Met dit plan zijn we realistisch bezig en kunnen we het meeste uit de mogelijkheden van de Kerkstraat halen”. Lof is
er ook voor het college. “De ‘nieuwe’ burgemeester en gemeentesecretaris hebben inderdaad laten zien de zaken energiek aan te willen pakken,
en ook de andere collegeleden hebben laten blijken, ondanks de last van
de historie, toch echt positief in te kunnen steken op deze kwestie”.
Het verhaal is daarmee nog niet uit voor het winkelcentrum. Nog steeds
moet de hoek Kerkstraat/Voorstraat een definitieve bestemming krijgen.
Tevens zal na het aanleggen van de zuid-oostelijke rondweg de Voorstraat
aangepast worden, waardoor er meer een eenheid tussen Voorstraat en
Kerkstraat zal ontstaan. Er zullen ook daar ongetwijfeld obstakels gepasseerd moeten worden, maar er is goede hoop dat “nu we beslist met de
neuzen in dezelfde richting staan” die goed overkomelijk zullen zijn.

Nieuws
Heeft u al eens een bezoekje gebracht
aan onze website? Vanaf nu is dat
zeker de moeite waard! Er is namelijk hard gewerkt aan een nieuwe
site waar u terecht kunt voor al het nieuws, maar ook om uw ideeën te
deponeren of om een groet/boodschap achter te laten in ons gastenboek.
Ook vindt u hier diverse links naar bedrijven die ons sponsoren en naar
andere leuke site’s. Het is dus zeker de moeite waard om eens een kijkje
te nemen op: www.feestweekbuitenpost.nl

Intocht Sinterklaas op zaterdag 17 november

Als commissie zijn we op dit moment druk bezig met de intocht van Sinterklaas. Deze zal op zaterdag 17 november om 14.00 uur met de trein
aankomen in ons dorp, natuurlijk vergezeld door zijn zwarte pieten die het
feest compleet maken. Zou de intocht dit jaar zonder problemen verlopen?
Als we terug kijken naar afgelopen jaren dan kunnen we zeggen dat het
niet altijd even soepel verliep, maar gelukkig komt altijd alles weer goed.
We moeten maar afwachten of de pieten
er dit jaar ook weer een potje van maken.
Nieuw dit jaar is de Brievenbus van Sinterklaas. Vanaf vrijdag 9 november zal er bij
Top1Toys een brievenbus staan, waar alle
kinderen hun post aan Sinterklaas kunnen
deponeren. Dit is de kans om je verlanglijstje, tekening of knutselwerkje op te
sturen. Op school zal er een brief en kleurplaat uitgedeeld worden in de week van 5
november. De kleurplaten kunnen ingeleverd worden bij de Top1Toys en zullen op
vrijdag 16 november in de etalages van de
Kerkstraat opgehangen worden. Natuurlijk
zijn er aan deze kleurwedstrijd ook weer
mooie prijzen verbonden.

Van de bestuurstafel
Herinrichting van de Kerkstraat wordt een feit!
Allereerst een woord van dank aan onze burgemeester, wethouders en raadsleden. Zij staan ervoor garant dat de Kerkstraat in maart/april 2008 aangepakt
zal worden. De gemeente en de winkeliers gaan ervoor zorgen dat
het er bij de tijd uit gaan zien. Wij zijn hierdoor verrast, maar de
vreugde is niet minder groot. Nu kunnen we daadwerkelijk beginnen
met de inrichting van de Kerkstraat. Natuurlijk is dit een enorme
uitdaging, hier heeft Buitenpost zo lang op gewacht! Terwijl wij hier
intensief mee bezig gaan, worden de deuren van onze drogisterij en
een kledingzaak definitief gesloten. Soms gonst het dorp verder van
de geruchten: Top1Toys stopt, Frans Kok over niet al te lange tijd en
It Twaspan ook. Gelukkig is dit niet waar! Wij kunnen dus gewoon
verder gaan met de vraag hoe de Kerkstraat er uit moet gaan zien.
Door een goede herinrichting van de Kerkstraat (en in de toekomst
ook de Voorstraat) wordt ze weer aantrekkelijk voor ondernemers.
Helaas is dat alléén niet genoeg, een ondernemer moet ook zijn
brood kunnen verdienen. Als Buitenposters zullen wij dan ook goed
gebruik van ons winkelcentrum moeten maken! Wij hebben een
prachtig dorp, geweldige inwoners en straks ook een prachtige Kerkstraat. Laten we met ons allen ervoor zorgen dat Buitenpost een
plek wordt waar het gezellig verblijven is. Het past ook in ons motto:
“Buitenpost, da’s pas binnenkomen!”
Mejontsmaveld
Het Mejontsmaveld blijft ons zorgen baren. Helaas hebben wij iets
te vroeg gejuicht, wij waren in de veronderstelling dat het terrein
slechts aan één kant zou worden bebouwd. Onze ‘groene long’ zou
niet uit ons dorp verdwijnen. Soms lijkt het allemaal wat dubbel. Als
er nieuw gebouwd wordt moet men er rekening mee houden dat er
voldoende groen komt, anderzijds schrapt men veel groen. Uit de
nota Gewogen Ambitie 2 van de gemeente blijkt echter dat men toch
aan twee kanten (Troelstralaan èn Hoefslag) wil bouwen. Wij blijven
ons bezinnen om een betere oplossing te vinden en zullen met B&W
weer in overleg gaan. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Natuurlijk speelt er nog meer in ons dorp maar het leek mij belangrijk om u deze twee zaken te melden. Mocht u over het een en ander
nog ideeën hebben dan horen wij deze graag!
Maaike Dotinga-van der Veen, voorzitter, 0511-542932

Tsjochconcert in
De Kruidhof met
Kalis en Ferdivedûnsje
Na het geweldige Tsjoch-succes van 4 februari, een uitverkocht huis,
heeft Maskelyn andermaal een Tsjoch-namiddag geprogrammeerd in het
nieuwe winterseizoen. Op de dag dat we Sint Maarten herdenken verzorgen de groepen Kalis en Ferdivedûnsje een optreden in de Kruidhof. Kalis,

een uit 5 personen bestaande band, speelt FolkRock, muziek geworteld
in de folkmuziek. Instrumenten die bij de optredens worden gebruikt zijn
o.a. de viool, de doedelzak, gitaar, mandoline, veel soorten slagwerk en
de banjo. Ferdivedûnsje, vermaak en dans, is een zevenkoppige muziekgroep met een internationaal repertoire. Van gevoelige Israëlische muziek
tot opzwepende nummers uit Roemenië, Bulgarije en Zuid-Amerika.
Zondagmiddag 11 november 2007; aanvang 15.30 uur / lokatie: De
Kruidhof; voorverkoop: € 5,00 / aan de zaal: € 6,00.
Kaartverkoop: vanaf heden vindt de voorverkoop van toegangskaarten voor de Maskelynactiviteiten plaats bij Bloemenzaak Hedera in de Kerkstraat. In verband met de ‘kleinschaligheid’ van de Maskelyn-activiteiten in De Kruidhof is het aan te bevelen om in de voorverkoop
uw kaarten te halen. Dit om teleurstelling te voorkomen op de middag van de voorstelling.

sneon 24 novimber - 1 desimber

De Krite spilet ‘Och heden heit!’

In wylde klucht om je de bûsen by út te skuorren fan
Ray Cooney yn in Fryske oersetting fan Alle Geart Hof.
Elkenien hat der sa út en troch ferlet fan, in jûn de doar
út foar in pear oerkes klearebarre ferdivedaasje. De
fuotten langút, it gat ûnderút en genietsje fan in fleurich
stik toaniel. De Krite hat dan ek dit winterskoft wer krekt
wat jo sykje. Hja sette yn novimber útein mei de klucht
‘Och heden heit’. Heit Jeroen Smit hat by twa ferskillende froulju bern: in dochter en in soan. At dizze twa
mei-elkoar yn’e kunde komme en ûntdekke dat hja beide deselde efternamme èn deselde pake en beppe fan heit syn kant ha, wolle se fansels
útfine hoe’t dit sit. Heit sit hjir net op te wachtsjen en docht alle war, mei
help fan freon Piter, om dit foar te kommen. It soe fansels gjin klucht wêze
at de leagens en it bedroch neat úthelje mar foar noch mear betizing en
‘ellinde’ soargje. Nei ôfrin is der fansels wer in goed stik muzyk. Mei oare
wurden: net stinne… mar hinne, want jo jo witte it, krite jûnen binne noflike
jûnen, allegearre komme dus.
Meikoarten fynt elkenien de ‘flyer’ fan Krite Bûtenpost op de doarmatte
mei neiere ynformaasje oangeande de kaartferkeap en oare foar jo
wichtige saken.

Overlijden Tjeerd Bouwer
Afgelopen week bereikte ons het droeve bericht van
het overlijden van onze bezorger Tjeerd Bouwer. Vier
jaar lang bracht hij op secure wijze ons blad rond in
ons dorp. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.
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door:
Nelleke Kemps-Stam
Waarom staat er een streep
in de gangen van het gemeentehuis? Om te voorkomen dat de ambtenaren die
‘s ochtends wat later komen,
niet opbotsen tegen de ambtenaren die ‘s middags wat
eerder weggaan. Ambtenarenmoppen. Wie kent ze
niet. Meestal zijn ze gebaseerd op de vooroordelen die
over ambtenaren bestaan.
Jan Herman Slagter was als
hoofd financiën jarenlang
ambtenaar op het gemeentehuis. Daarnaast werd hij
door het college van B&W als
eerste loco-secretaris aangewezen. Lui kun je hem niet
noemen. Naast zijn werk was
hij altijd bezig in overwegend
christelijke organisaties. Ook
na zijn pensionering. Dit jaar
is de 82-jarige zestig jaar lid
van de vakbond CNV.
Het Christelijk Nationaal Vakverbond is een verzameling van elf
CNV-bonden. Deze bonden zijn
actief in vrijwel alle sectoren die
Nederland kent. Zo is er onder
andere een bond voor de bouw-

Jan Herman Slagter,
zestig jaar bij het CNV

de rechtspositie van haar leden.
Rode draad
Jan Herman Slagter werd in
1925 geboren in Krewerd, een
Gronings dorp op een wierde.
Zijn vader was machinist op de
melkfabriek, later werd hij veehouder. In de gang aan de Johan
Frisostraat 7 in Buitenpost staat
de oude melkbus nog, mooi opgeschilderd met een voorstelling
van het ouderlijk huis. Na de
lagere school ging Jan naar de
ulo in Appingedam. In de oorlog behaalde hij het diploma.
Daarna was er niets anders te
doen dan de buurman te helpen
in de tuin. Totdat er iemand van
zijn fiets stapte. “Het was de
plaatselijk bureauhouder van
de voedselcommissaris”, vertelt
Jan. “Ben jij Jan Slagter?, vroeg
hij. Heb jij je ulo-diploma gehaald? Van 1941-1945 kon ik bij
hem aan het werk. Na de oorlog
was er een vacature bij de gemeente Bierum en daar ben ik
van onderaf aan begonnen. Als
volontair. Ik studeerde verder:
praktijkdiploma
boekhouden,
steno en typen. En Engels han-

die tijd bestond de oude armenwet nog. Er werd toen een kortebaanwedstrijd op schaatsen georganiseerd voor steuntrekkers.
Wanneer ze een baantje op het
gladde ijs trokken, kregen ze een
of twee blikje vlees extra van de
gemeente. Als jongen van 19
jaar zag ik een halfblinde man
op klompen op de baan. Dat is
niet best, dacht ik. Er kwam iets
bij me naar boven: als iedereen
nou eens na de bevrijding een
goed belegde boterham zou
hebben, wat zou dat prachtig
zijn voor de samenleving. Zodra
de mogelijkheid zich voordeed,
ben ik lid geworden van de
vakbeweging. Dat was in 1947.
Dit jaar ben ik 60 jaar lid.” Jan
Slagter laat een oorkonde zien
die hij ter gelegenheid daarvan
gekregen heeft. “In Den Ham
duurde het maar even of ik zat
weer in het bestuur van de bond.
In 1952 kwam ik in Buitenpost
bij de gemeente. Ik begon met
de administratie van de woningstichting op poten te zetten.
Dat deed ik naast mijn werk. Ik
ben hier begonnen met de opleiding gemeente-financiën. Het

Nooit thuis
Jan Slagter zat in het bestuur van het CNV in de groep
Overheid/Zorgsector (het huidige Publieke Zaak). “Daar heb ik
praktisch altijd in gezeten: dan
als penningmeester, dan als secretaris, dan als voorzitter. Daar
heb ik op het ogenblik ook nog
een paar functies. Ik zit in het
bestuur van Zuidoost Friesland
van de senioren Publieke Zaak.
De nieuwe Zorgverzekeringswet
van 2006 bijvoorbeeld is voor
veel gepensioneerde ambtenaren financieel nadelig in verband
met de verschuldigde inkomstenafhankelijke bijdrage aan
het rijk. Voor de rijksambtenaren is een compensatieregeling
getroffen, voor de provinciale
en gemeenteambtenaren niet.
Wij proberen te bewerkstelligen
dat er ook voor deze groepen
compensatie komt. Daarnaast
hebben de pensioenen uiteraard
onze aandacht. Verder zat ik nog
in het bestuur van de Bestuursschool Friesland in Leeuwarden,
waar allerlei cursussen voor
gemeentepersoneel werden gegeven. Namens mijn bond heb

“Als je iets kunt betekenen voor je omgeving moet je het doen...”
sector, de politie, voor onderwijzend personeel, voor bedrijven,
voor kosters en voor jongeren.
De bond Publieke Zaak is voor
personeel uit de zorg en welzijn,
en voor mensen in overheidsdienst, zoals rijks- en gemeenteambtenaren. In totaal zijn er
ongeveer 335.000 mensen lid
van het CNV. De doelstelling
van een vakbond is op te komen
voor de arbeidsvoorwaarden en

delscorrespondentie, voor zover
er nog treinen naar Groningen
reden. In 1948 trouwde ik en in
1949 ging ik naar de gemeente
Den Ham (O). Mijn vrouw volgde
in 1950, toen wij een woning
toegewezen kregen.”
Slagter sloot
leeftijd bij de
“We hadden
paar strenge

zich al op jonge
vakbeweging aan.
in de oorlog een
winters gehad. In

diploma gemeente-administratie
I had ik al eerder gehaald. Ik zat
al vrij gauw weer in het bestuur
van de bond. Ik heb jaren in de
commissie GO (Georganiseerd
Overleg) gezeten, waarin vertegenwoordigers van diverse
bonden zaten. Op mijn zestigste
moest ik eruit omdat ik met de
VUT ging. De vakbeweging loopt
als een rode draad door mijn
leven.”

1984: Jan Slagter houdt de reuzensigaar vast, terwijl dhr. H. Kramer, directeur gemeentewerken, onder het toeziend oog van collega’s er de brand in steekt (foto: eigen foto)

(advertenties)
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ik daar jaren in gezeten. In 1985
ging ik met de VUT. Na mijn
pensionering werd ik gevraagd
om als vertegenwoordiger van
de vakbonden plaats te nemen
in de waardering- en bezwarencommissies gemeentepersoneel.
Namens de gezamenlijke bonden heb ik in ongeveer twintig
commissies zitting gehad.”
Als Jan opmerkt dat hij misschien wel teveel functies heeft
vervuld, vraag ik hem of hij wel
eens thuis was. Hij begint te lachen, dan is het even stil. “Ja,
dat was wel een probleem. Want
daarnaast heb ik ook nog negentien dienstjaren bij de kerk
liggen. Niet dat dat zo nodig
moest, maar van huis uit krijg je
iets mee. Ik lag in een gereformeerd ledikantje. Mijn kinderen
zeiden wel eens: pa, je moet je
stilhouden, ma heeft ons grootgebracht. Nu doen mijn kinderen
precies hetzelfde.”
Het gesprek wordt ineens ernstig. “Ik heb de dood een aantal
keren in de ogen gekeken. Drie
jaar geleden nog werd ik wakker
in het ziekenhuis. Mijn vrouw en
kinderen zaten naast mijn bed,
ik lag ‘in kritieke toestand’. Je
bent er nog, je mag nog iets
doen. Dat betekent voor mij
ook: je moet iets doen. Niet omdat het zo nodig moet omdat ík
het doe, maar ik voel het als een
soort opdracht. Bijvoorbeeld als
een oude vrouw mij opbelt omdat ze niet weet hoe ze een formulier moet invullen. Die vrouw
zit in nood, help haar dan. Niet
voor jezelf, want voor jezelf is
het misschien veel beter om een
puzzelboekje te pakken.
Ik ben 82 jaar. Je zit in de nadagen, dat weet je. Als je dan
nog iets voor je omgeving kunt
doen, doe het dan ook. Ik ben
vroeger in de kelder gevallen,
van een stro-auto gevallen met
het hoofd op een betonnen vloer,
een nacht gijzelaar geweest en
anderen dood om me heen zien
liggen. Wat heeft de Heer met
jou voor, denk ik dan. Zo mag
en moet ik ook denken. Dat leeft

ook gemakkelijk. Zonder steun
en begrip van mijn vrouw had ik
een en ander niet kunnen doen.
Dat wil ik wel gezegd hebben.”
Humor
Niet alleen zijn geloof houdt Jan
Slagter staande in het leven, hij
heeft nog een geheim wapen.
“In mijn werk gebruikte ik altijd humor en deed ik bepaalde
uitspraken. Op mijn werk gooide
ik er de bungel wel eens in. Met
het ouder worden kun je dat ook
makkelijker doen. Ik heb een
hele mooie tijd gehad bij de gemeente. Ik had van het college
heel veel vrijheid om met voorstellen te komen. Dat werkte
heel plezierig. Bij mijn afscheid
kreeg ik ook nog iets van de koningin. Burgemeester Van Veenen zei dat het de koningin had
behaagd om mij te benoemen
tot ridder in de orde van Oranje
Nassau. Hoe kan dat nou, zei
een van de kleinkinderen, opa
heeft niet eens een kasteel!” Jan
moet er nog om lachen. Alsof
het nog niet genoeg geweest is,
zit Jan ook in het bestuur van de
PCOB, de ouderenbond. En in
het Platform WVG Ouderenbeleid van de gemeente Achtkarspelen. “Je zit nu met mensen
in je eigen leeftijdsgroep te
werken. Gezondheid is wel nummer één. En dat de bovenkamer
nog goed is.” Over het ouderenbeleid is Jan wel te spreken, hij
vindt het alleen jammer dat er
geen subsidie vanaf kan voor de
ouderenbond. Hij had als hoofd
financiën vast nog wel een Slagteriaans potje gevonden. In het
land vinden wel eens discussies
plaats over het voortbestaan
van de vakbonden. “De vakbond
moet blijven”, vindt Jan. “De
PCOB wil ook zelfstandig blijven
en niet fuseren met andere ouderenbonden. Sommige mensen
denken dat ze geen lid van het
CNV hoeven blijven als ze bij de
PCOB horen. Maar het zijn totaal
verschillende organisaties. Van
de PCOB kan iedereen lid worden: boeren, burgers en buitenlui. Het heeft geen achtergrond.
De belangenbehartiging ligt ook
anders. Het CNV is gericht op
het financiële en materiële vlak,
het PCOB is meer immaterieel.
Je kunt van beide lid zijn.”
Jan bladert nog eens door zijn
plakboeken met krantenknipsels.
Hij blijft even stilstaan bij een
van de foto’s. “Er moest in 1984
een nieuwe Kliko-vuilniswagen
in gebruik genomen worden omdat de oude onherstelbaar stuk
was. Op vervanging was nog niet
gerekend, dat was een aantal jaren later gepland. Ik maakte een
financieel plaatje dat akkoord
werd verklaard en aanschaf kon
volgen. Als dank hiervoor kreeg
ik een reuzensigaar aangeboden, waarna ik -gepaard gaand
met veel rookontwikkeling- de
Kliko in gebruik mocht nemen.”
Jan bladert verder. “Vijfentwintig
jaar CNV, veertig jaar CNV, vijf
jubilaressen gehuldigd…” Wat
Jan betreft had al die belangstelling niet gehoeven. Hij is en
blijft een nuchtere Grunninger.
Wat hij van ambtenarenmoppen vindt? “Ik doe er zelf aan
mee. Ik zeg: waarom heb je een
hekel aan ambtenaren? Ze doen
ja niks?”

Bent u al eens in Restaurant Nijenstein geweest
voor een lekkere kop koffie of gezellig avondje
uit? Wij zouden u graag eens willen ontmoeten.
Samen met Super de Boer in Buitenpost zijn
we op het volgende idee gekomen. Als u
rockspunten spaart kunt u deze inwisselen voor
een ”Rocks vijfje”. Dit “Rocks vijfje” kunt bij
Super de Boer in Buitenpost inleveren voor een
dinerwaardebon.

Met deze dinerwaardebon krijgt u
maar liefst 50% korting op een
4-gangen menu bij Restaurant
Nijenstein.
Dus u betaalt NIET € 39,50, maar € 19,75 voor
4-gangen. Deze kans mag u niet aan uw mond
voorbij laten gaan.

Nijenstein
Voorstraat 30-32
9285 NS Buitenpost
Tel. 0511-540947
www.nijenstein.nl
HTU

Nijenstein AT HOME heeft een nieuwe
impuls.

Wijnen met het Terra Vitis keurmerk. Deze wijnen
worden op de meest natuurlijke manier gemaakt,
en voldoen aan zeer strenge eisen. De prijs begint
vanaf  5,95. Het is absoluut de moeite waard om
deze categorie wijnen te leren waarderen.
Verkrijgbaar vanaf 8 november.
Daarnaast is AT HOME dé winkel voor leuke
kados en lekkernijen.

Tot ziens in: Nijenstein AT HOME

De avonden lengen, de temperatuur zakt en binnen wordt het
weer gezellig. Met de komende feestdagen voor de deur,
blikken we alvast even vooruit naar de decembermaand.
Kerst is voor iedereen.

Daarom hebben we besloten om op 1ste &
2de kerstdag een kerstdiner en een
kerstbuffet te organiseren.
Het diner bestaat uit 9-gangen en zal € 75,- kosten. Het
kerstbuffet zal € 28,50 per persoon kosten. De exacte details
leest u in de volgende “binnenste buiten” of u kunt er bij ons
naar informeren.

Vertel ons over het verkeer in ons dorp!

Wat het verkeer in ons dorp betreft is er maar
één echte expert. En dat bent u, als dagelijkse
verkeersdeelnemer. Voor de gemeente is het
belangrijk om te weten hoe u de verkeerssituatie in Buitenpost ervaart. Met die informatie kan
zij de huidige verkeerssituatie accuraat beoordelen en dan haar plannen voor de toekomst
daarop aanpassen.
De onderstaande vragen worden gesteld aan
alle verkeersdeelnemers, dus zowel mensen die
gemotoriseerd, op de fiets, lopend of met een
hulpmiddel aan het verkeer deelnemen!
De informatie die de gemeente graag van u wil
ontvangen betreft verschillende zaken:
1. Zijn er plekken in ons dorp die u als gevaarlijk of risicovol ervaart, en kunt u ook een korte
beschrijving van de situatie geven. De risico’s
kunnen ondermeer betrekking hebben op overzichtelijkheid, voorrangssituaties, verdeling van
ruimte voor verkeersdeelnemers, snelheid, etc.
2. Kunnen er naar uw mening in de huidige
situatie zaken worden aangepast waardoor het
verkeer beter verloopt.
3. Hoe ervaart u de huidige verkeersveiligheidsmaatregelen? Het gaat dan om de 30-kilometer
zônes, aanwezige verkeersremmers en geleiders, bebording, straatverloop, etc.
Ook andere zaken, die misschien hierboven niet
vermeld staan, maar u wel in het plaatselijke
verkeer opvallen kun u op dit formulier vermelden!

U kunt dit kaartje gebruiken om plekken in ons dorp aan te geven. Heeft u niet voldoende ruimte om uw
verhaal kwijt te kunnen?, dan kunt u gerust een eigen papier aan het formulier toevoegen.

1.
2.
3.
4.

Inleveren van dit formulier kan in de kopijbus bij
‘De Boekelier’ of ons mailen op ons mail-adres.

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Pag. 7

Tempo

!

door Janne Oosterwoud

In kollumnist yn ’e Ljouwerter
Krante skreau dat er in hekel
hat oan âlde wyfkes dy’t by
de kassa fan de supermerk
stean te knoffeljen. Se kinne de
boadskippen net fluch genôch
yn ’e tassen krije, sykje wit hoe
lang om ’e pinpas en toetse dan
ek noch twa kear in ferkearde
pinkoade yn.
Ik fielde my in bytsje oansprutsen
en ûnthâld no yn winkels hokker
kassiêre it measte geduld hat. Har
kies ik út, dan fiel ik my it bêste op

myn gemak. Myn bankpas haw
ik yn in spesjaal bûske, dan hoef
ik net te sykjen en de pinkoade
skriuw ik op ‘e binnenkant
fan myn pols, krekt achter it
horloazjebantsje. Ik wol per slot
net foar foar âld wyfke útmakke
wurde.
Mei yogaoefeningen, nordic
walking en dûbele poarsjes
griente en fruit besykje ik it
meunster fan de âlderdom in
slach foar te bliuwen. Mar ik hâld
mysels foar de gek. Hieltyd mear
minsken fytse my foarby...

Van de Verenigingen
Dansgroep ‘de Ketting’
Dansgroep ‘de Ketting’ is een dansvereniging voor ouderen (50+), gevestigd in Buitenpost. Onze vereniging bestaat al meer dan 28 jaar en komt
elke week op woensdagmorgen bijelkaar in Herbranda. Onder de leiding
van J. Brandsma worden allerlei dansen geoefend. Zij dit ook al zo lang
de vereniging bestaat.
Wat dansen we zoal? Walsen, polka’s, steps, enz. staan op het programma. Onze vereniging is neutraal, dat wil zeggen: iedereen is welkom.
Op dit moment hebben we 31 leden. Regelmatig is er contact met zusterverenigingen uit de omgeving en elk jaar sluiten we het seizoen af met
een gezellig uitje. Wilt u ook meer bewegen of lijkt dansen voor ouderen u
leuk, kom dan vrijblijvend eens langs in Herbranda op woensdagmorgen
(9.30-11.00 uur). Wij zijn weer in september gestart. U kunt ook onze
secretaresse T. Land bellen, telefoon: 542377 of onze voorzitter A. Bruintjes, telefoon: 544524.

Programma CPB
Als bestuur van de CPB Buitenpost zijn we er in geslaagd om
u opnieuw een aantrekkelijk programma aan te bieden. De activiteiten
zullen informatief en ontspannend zijn. We willen graag een levendige
organisatie zijn en blijven. Momenteel zijn er 90 leden. De doelstelling van
onze vereniging is het werkzaam zijn in het belang van bewustwording,
vorming, ontwikkeling en welzijn van haar leden. En dit op het terrein van
gezin, arbeidssituatie en samenleving. De vereniging heeft als grondslag
de overtuiging dat Gods woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn.
De data en onderwerpen zijn de volgende:
25 oktober: Creatieve morgen in Herbranda. Aanvang: 9.15 uur. Opgeven
kan bij Riekje Dantuma, telefoon: 543448.
8 november: Dr. Lebbink uit Dokkum komt vertellen over zijn werk in de
hoofdpijnkliniek van De Sionsberg.
22 november: ‘s Middags brengen wij een bezoek aan de kaasboerderij
‘Johanna Hoeve’ in Rijperkerk voor een rondleiding. Daarna doen we wat
kerstideeën op bij een tuincentrum. We vertrekken om 13.00 uur bij De
Schakel. Kosten zijn 4,50 euro, inclusief koffie en koek, reiskosten zijn 2
euro.
13 december: Gezamenlijke kerstviering in De Schakel. Aanvang: 19.45
uur. De organisatie is in handen van Passage. Kosten: 4 euro.
3 januari: Nieuwjaarsreceptie in Herbranda. Deze begint om 9.30 uur.
10 januari: Zelfgemaakte hoedenshow door mw. A. Span uit Makkinga.
7 februari: Bijpraten met de wijkdames. 9.30 uur in Herbranda.
14 februari: Jaarfeest. Reisverslag van mw. Bangma uit Lemmer: ‘Mei de
fyts en klompen oan troch Amerika’.
13 maart: Paasliturgie + broodmaaltijd. Aanvang: 18.30 uur.
2 april: Provinciale jaarvergadering in De Lawei te Drachten. Vertrek: 8.00
uur bij De Schakel.
10 april: Slotavond met Passage in De Schakel, dames B en W met vrolijke avond.
15 mei: Reisje
Twee keer per jaar is er bloemschikken. Informatie bij Geeske Steendam,
telefoon: 544153. We hopen u te mogen verwelkomen bij onze activiteiten.

De PCOB
De Protestants Christelijke Ouderen Bond is een belangenbehartiger
voor 50+ers. De Landelijke PCOB behartigt met name de belangen met
de landelijke politiek, de plaatselijke PCOB doet dit met de gemeentelijke
politiek. De plaatselijke PCOB heeft 140 leden en organiseert 6x per
seizoen een ledenmiddag met activiteiten en sprekers over verschillende
onderwerpen. Dit seizoen zijn dit een muziekmiddag, informatie over het
Liliane-fonds, Veenhuizen gevangenis en verder een ontspanningsmiddag met humor gepland. De resterende data van het seizoen zijn 11
december 2007 en 7 februari, 13 maart en 23 april 2008. De PCOB geeft
ook 11x per jaar een magazine uit met actuele en achtergrondinformatie.
Tevens is er een bezoekcommissie welke leden bezoeken, de eerste keer
gebeurt dit op verzoek. U kunt altijd lid worden, zelfs als u er zo over denkt
toen dit aan een 80-jarige gevraagd werd en deze antwoordde: “Als ik
oud ben, zal ik er wel over nadenken of ik lid wil worden”.
Voor informatie kunt u contact opnemen met voorzitter T.S. Visser of
secretaris W. Westra.

Aan fantasie geen gebrek in ‘Het buitenbos’
Van de redactie: het zal de geïnteresseerde lezer
niet ontgaan zijn dat in het afgelopen jaar een
boeiende rubriek onze kolommen sierde. Een
nieuwe correspondent wist de aandacht te vangen
met verhalen die rechtstreeks uit de Fabeltjeskrant leken te komen; vandaar ook de kop ‘Uit
het buitenbos’. Ondanks de bijzonder leesbare en
onderhoudende kwaliteit van de stukken, willen
wij toch graag enkele zaken verduidelijken:
- er is geen chimpansee met de naam Sjimmie
in ons dorp ontsnapt, het is daarom raadzaam
om mensen met een zekere gelijkenis met rust
te laten
- er is geen ondergrondse bewoner van de Mieden,
tenminste niet naar beste weten van de redactie
- er wordt geen rollatorfabriek gebouwd die
gespecialiseerd is in race-rollators. Wij geven
daarom ook de rechten op het idee vrij: dus voor
de attente ondernemer!
- er komt geen nieuwe ijsbaan, met de huidige
winters lijkt zelfs het ijs helemaal van de baan

te zijn
- plannen voor een makeover van ons dorp tot watersportdorp zijn helaas uit de
lucht gegrepen en anders
gezegd, waren vermoedelijk
toch alleen maar in het water gevallen
- ook de wietplantage aan de Ring was het product van de (ongestimuleerde) verbeelding van
onze enthousiaste medewerker
Uit de reacties van ons lezerspubliek is de redactie wel één duidelijke boodschap bijgebleven:
blijkbaar is er toch veel meer mogelijk in ons
ogenschijnlijk onopvallende dorp. Wij willen een
ieder die zich door de inhoud van de rubriek
geïnspireerd voelde, aanmoedigen om vooral te
blijven dromen, hopen en zo mogelijk er naar
te handelen. Onze pagina’s zijn dus zeker niet
gesloten voor de verbeeldingskracht van ons
lezerspubliek!
de redactie

Geslaagd jeugdproject tuinvereniging
De Biologische Tuindersvereniging Buitenpost
vindt dat haar jeugdtuinproject geslaagd is. Acht
scholieren van obs De Mienskip hebben het afgelopen seizoen gratis kunnen tuinieren op volkstuincomplex De Swadde Ikker. Tijdens de officiële
afsluiting in De Mienskip bleek dat ook de jeugd
zelf en hun ouders tevreden terugkijken. “Het was
soms best veel werk, maar we hebben wel veel
lekkere groenten gehad”, aldus één van de jonge
tuinders.
Voor de Biologische Tuindersvereniging waren de
jeugdtuintjes een experiment. Doel ervan was om
kinderen en hun ouders kennis te laten maken met
tuinieren en ze te laten zien dat gezond en lekker
eten hand in hand gaan. In het vroege voorjaar hield
Folkert Langhout van de Tuindersvereniging een
voorlichtingspraatje voor groepen 4, 5, 6, en 7 van De
Mienskip. Dat leverde acht enthousiaste jeugdtuinders
op. Elk kind kreeg gratis een kwart are waarop hij zijn
eigen groenten en bloemen mocht telen. Voorwaarde
daarbij was dat de kinderen altijd onder begeleiding
van de ouders zouden zijn en dat ze de tuin netjes
zouden houden. “Op 8 mei hebben we de tuintjes verdeeld en op 9 mei waren de eersten al bezig met het
zetten van slaplantjes en sjalotten”, tekent Langhout
het enthousiasme van de kinderen. Het onderhoud
van de tuinen viel niet altijd mee, vooral vanwege
het slechte weer en vakantiedrukte. Toch maakte het
overgrote deel van de jeugdtuintjes tegen het einde
van het seizoen een verzorgde indruk en stonden de
meeste nog vol groenten.
Juf Karin Bergervoet van De Mienskip vindt de jeugdtuinen een goed initiatief. “Het brengt de kinderen weer
in contact met de natuur. Maar wat er ook zo leuk aan
is, is dat ouders eens wat anders doen met hun kinderen.” De docente zal met het team bespreken of het
mogelijk is dat de scholieren eens een bezoek brengen aan De Swadde Ikker. Gezien de enthousiaste

reacties gaat de Biologische Tuindersvereniging zeker
door met de jeugdtuinen. Wie meer wil weten, kan
contact opnemen met Folkert Langhout, tel. 541510.
Van de acht jonge tuinierders hebben vier besloten door te gaan met een groententuin. Eén van
de stoppers kan naar eigen zeggen wel terecht op
de tuin die zijn moeder op De Swadde Ikker heeft.
Het is overigens niet alleen de jeugd die de smaak
te pakken heeft gekregen. Drie ouders willen voor
volgend jaar een grotere tuin. “Het is echt mooi om
te zien hoe uit zo’n klein zaadje een enorme plant
komt”, vertelt één van hen. “Maar ook het sociale
aspect op zo’n volkstuin is leuk. We kregen overal
plantjes en ik kwam zelfs een keer thuis met een
bos rabarber. Dat had ik in jaren niet meer gegeten!”

De jonge tuinders kregen als bewijs van deelname een
oorkonde uitgereikt. Boven van links naar rechts: Danny
Haijema, Rutger Hoving, Martijn Bouius. Onder Siebrand Fokkema en Mariska de Jong. Op de foto ontbreken Christopher Jans, Ilse Wouda en Renée Steenstra.

Huis - bericht uit Stirling
Inmiddels wonen we alweer drie maanden op de
campus van de Universiteit van Stirling. De bungalow
kunnen we maximaal een jaar huren, dus hebben
we ons reeds vanaf het begin georiënteerd op de
woningmarkt. Die werkt in Schotland heel anders dan
in Nederland. Ten eerste zijn er geen woningbouwverenigingen. De weinige huurhuizen voor gezinnen die
er zijn worden aangeboden door particulieren. Wel
zijn er appartementen met één of twee slaapkamers
te huur en voor studenten en senioren zijn er ook
huurmogelijkheden. Wij hebben ons op de markt voor
koopwoningen gericht. Een tweede groot verschil is
dat de meeste ‘tweedehandshuizen’ via Offers Over
worden verkocht. Dit betekent dat geïnteresseerde
kopers hoger dan de ‘vraagprijs’ moeten bieden. De
verkopers kunnen dan wel een tijdje wachten voordat
ze op dat bod ingaan. Iedereen kan ondertussen een
hoger bod gaan uitbrengen. Een klein deel van de
huizen wordt verkocht via Fixed Price, waar de eerste
koper die een ‘goed’ bod uitbrengt het huis koopt.
Het uitbrengen van een bod is een volgend groot verschil: het Offer loopt via een sollicitor (soort notaris),
die contact heeft met de sollicitor van de verkoper.
Voordat er een bod wordt uitgebracht moet de sollicitor zekerheden hebben met betrekking tot de financiering. Tot slot zijn er nog de nieuwbouwwoningen.
In elke plaats rond Stirling verrijzen nieuwbouwwijken.
Een (of enkele) bouwonderneming bedenkt een heel

nieuw plan en gaat aan de slag. Eerst worden er verschillende types showhuizen gebouwd en een kantoor
ter plaatse (meestal in wat later de garage van een
showhuis wordt), waar dagelijks een verkoopster zit.
Vervolgens kunnen potentiële kopers een plot reserveren, waarna de sollicitors aan het werk gaan om de
papieren in orde te maken. Als dat gebeurt is dan is er
sprake van een zogenoemd concluded missives en is
de koper verplicht om het huis te kopen.
Ondertussen gaat de bouwonderneming volgens eigen planning verder en als ze beginnen met een huis
wat nog niet verkocht is dan kiest de verkoopster de
keuken, kleuren e.d. Wij hebben een nieuwbouwhuis
in Alloa gekocht. Op het moment dat de papieren rond
waren is de bouwonderneming begonnen met bouwen, zodat wij alles nog zelf uit konden kiezen. Niet
wat betreft indeling, want die ligt voor elk type huis
vast. Wij gaan er van uit dat het huis in januari klaar
zal zijn, maar door het mooie (droge) weer van de
afgelopen weken zou het ook wel december kunnen
worden. Dat zou ongunstig uit kunnen komen, omdat
wij met de Kerst in Nederland op vakantie zijn. Verder
gaat het hier allemaal heel voorspoedig en vliegen de
weken voorbij.
Vanaf de campus een hartelijke groet van Frans, Alie
Hilda, Gerrit en Jeen Riemer de Vries

DAGMAALTIJD
AGMAALTIJD
Nijenstein biedt u een maaltijd aan voor € 5,75 en het volgende
krijgt u ervoor:
� Vlees of vis
� Groente
� Aardappelen, rijst of pasta.

����������������������������
U heeft de mogelijkheid om elke dag vers eten te bestellen
tegen een wel zeer lage prijs.

�����������������������������������������
U eet datgene wat er dagelijks vers gemaakt wordt. U kunt het
thuis gemakkelijk opwarmen in een magnetron. Ook is er de
mogelijkheid om het warm op te halen.
Opgave elke dag voor 14.00 uur. (avondeten)
Opgave een dag van te voren. (middageten)

Nijenstein
Voorstraat 30-32
9285 NS Buitenpost
Tel. 0511-540 947
www.nijenstein.nl
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Klaas en Roelie Winter en de Vereniging ‘Dit Koningskind’
Wanneer iemand met pensioen gaat
kan er een zee aan vrije tijd ontstaan. De één kruipt weg achter de
geraniums en verveelt zich; de ander
gaat vrijwilligerswerk doen of zoekt
een parttime baan. Zo ook Klaas en
Roelie Winter, die aan de Concourslaan wonen. Met veel enthousiasme
vertellen zij over hun contacten met
de leden van ‘Dit Koningskind’, een
vereniging van gereformeerde mensen met een handicap, hun ouders en
hun vrienden. Klaas en Roelie begeleiden gehandicapten, die zij gasten
noemen, zodat die ook eens per jaar
op vakantie kunnen.
Klaas was als beroepsmilitair werkzaam
op vliegbasis Leeuwarden en zwaaide
op zijn 55e af. Roelie werkte jarenlang
als verpleegkundige bij Haersmahiem in
Buitenpost, maar ook zij is nu gestopt
met haar werkzaamheden. Klaas voelde
zich té jong om helemaal niets te doen.
Hij meldde zich daarom bij taxi- en personenvervoerbedrijf Waaksma. Op parttime
basis doet hij werk voor dit bedrijf.
“Ook dan ben je vaak bezig met het helpen van mensen”, zegt Klaas, “Ouderen
die moeite hebben de taxi in te komen.
Dan spring ik bij. Ik doe dat werk nu
eenmaal graag”. Nico Driebergen, de
plaatselijke postbode en kerkgenoot
van de familie Winter wees hen op het
bestaan van ‘Dit Koningskind’. Vijf jaar
geleden meldden zij zich spontaan aan.
“De eerste keer gingen wij samen met
gehandicapten naar de Vogezen”, vertelt Roelie, “maar nu gaan wij apart. Dat
komt omdat ik als verpleegkundige goed
met lichamelijk gehandicapten overweg

Binne Lutje en Boaite Post

Buitenposter volkslied
- Ik heb weer geruchten gehoord
Boaite.
- Vertel Binne, ik hou van roddels.
- Achtkarspelen en Kollumerland
gaan samen.
- Oh ja Binne, en wat heeft
Buitenpost hiermee te maken?
- Hallo… van alles natuurlijk…
- Hoezo dan Binne?
- Dan moet alles in groter verband
worden gezien Boaite!
- Dat zal wel Binne, maar wat
moet ik daarmee?
- Nou Boaite, dat zal ik je vertellen.
- Goed Binne vertel op.

er ook veel voor terug. Zo vertelt Roelie
van een meisje, die niet kan spreken. Ze
is spastisch en haar enige vorm van communicatie is door te tikken op een bord.
“Met een aantal gehandicapten gingen wij
naar een manege. Op een speciaal zadel
werd zij rondgereden. Plotseling hoorden
wij haar kraaien van plezier. Wij, als begeleiders hadden de tranen van ontroering in onze ogen staan”, aldus Roelie.
(tekst: Bote de Haan; foto’s: eigen foto’s)

Op de foto is Roelie bezig met de verzorging van Tom, een ALS patiënt.

kan, terwijl Klaas het leuk vindt om met
mensen met een geestelijke beperking
om te gaan”. Roelie kan bijvoorbeeld
sondevoeding toedienen; dat werk heeft
ze jarenlang gedaan. Klaas heeft geen
ervaring met verplegerswerk, maar hij
kan bijvoorbeeld met zijn gasten een
fietstocht ondernemen.
Omdat Klaas werkzaamheden verricht
bij Waaksma, kan hij ’s zomers tijdens
de schoolvakanties gemakkelijk een
paar bussen regelen. Zo vertelt hij een
verhaal van een groep mensen die een
reis naar Parijs maakten. Klaas was erbij
als chauffeur en begeleider. “Onderweg
moet je dan vaak stoppen; het schiet niet
erg op met rolstoelen enzovoorts, maar
uiteindelijk kwamen wij aan bij een camping op de rand van Parijs. De volgende
dag gingen wij de Sacre Coeur bekijken.
Nergens konden wij de personenbussen
kwijt; het was ontzettend druk bij deze
prachtige grote kerk, die op een heuvel

is gebouwd. Overal waren stopverboden,
maar wij parkeerden de personenbussen
daar toch maar. Wel gaven wij duidelijk
aan dat het gehandicaptenvervoer betrof
en daarna gingen wij de kerk binnen om
te bekijken”, aldus Klaas en wat schetste
zijn verbazing na afloop. De Parijse parkeerwachters hadden hun auto’s overgeslagen bij het uitdelen van bekeuringen.
Het vrijwilligerswerk gaat Klaas en Roelie
niet in de kouwe kleren zitten. Het is heel
intensief. Zo moet Roelie er bijvoorbeeld
’s nachts soms uit om een gehandicapte
te helpen. Het is bij lichamelijk gehandicapten één op één, dat wil zeggen Voor
iedere gast één begeleider. Bij de mensen
met een geestelijke beperking is het vaak
twee op één. Twee gasten met één begeleider. De begeleider verzorgt de gast helemaal. Het kan gebeuren dat je een hele
grote kerel moet helpen met douchen,
helpen met aankleden enzovoort. Dat kost
een hoop tijd en geduld. Maar ze krijgen

kits-stik

- Kollum heeft al drie jaar een
eigen volkslied, Boaite!
- Hoe gaat dat dan Binne?
- Dat is te lang om op te noemen!
- Maar men vindt Kollum het
mooiste dorp van het land!
- Zo Binne, dat is niet mis en daar kan
Buitenpost niet tegenop hè?
- Nee, dat kunnen wij zeker niet!
- Wat moeten we nou Binne?
- Er zal iemand in ons dorp moeten
gaan componeren Boaite
- En gaan tekstdichten Binne
- Jazeker Boaite en ik vraag me af
of er zo iemand is.
- Dat zal toch wel Binne, die
moet er toch zijn?
- Ik hoop van wel, ik hoop het!
- Hoe moet dat nu verder Binne?
- Het enige wat wij kunnen is hopen.
- Waarop moeten dan hopen Binne?
- Hopen dat er iemand
onze column leest Boaite!
- Dat zal toch wel?
- Natuurlijk Boaite, want we kunnen
niet onderdoen voor Kollum!
- Er moet dus een Buitenposter
volkslied komen Binne?
- Zeer zeker, wie staat er op
en maakt een echt eigen
BUITENPOSTER VOLKSLIED?

Op deze foto schenkt Roelie aandacht aan
Annie, een spastische vrouw, Zij houdt
veel van dieren.

Een kleurplaat gemaakt
door Donny Windsant

(advertenties)

BEDANKT !
Na 22 jaar een begrip in Buitenpost te zijn geweest is drogisterij Balsemien per 22
oktober gestopt met de winkel. Doordat er vorig jaar een landelijke winkelketen
zich bijna naast Balsemien heeft gevestigd is het niet meer rendabel om er mee
door te gaan. Met dit bericht wil ik alle klanten bedanken voor alles. Vooral
degenen die me door middel van brieven, kaarten, lekkers en vele bloemen de
laatste weken hebben geholpen om het te verwerken.
Dit geld vooral ook voor ‘mijn’ personeel. Heel hartelijk bedankt voor alles in de
afgelopen jaren. Het is een mooie tijd geweest en het wordt nu tijd om de blik
vooruit te zetten en een geheel nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Ik tref u vast
nog wel eens in ONS winkelcentrum in Buitenpost.
Met de vriendelijke groeten van Jikkemien Nijboer

Voor al uw
sportbenodigheden!
sport
&
mode

Christinastraat 4
9285TM Buitenpost
telefoon: 0511-541635

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Enitor is pionier op het gebied van specialistische
kunststof profielen. Meer dan 65 jaar ervaring en
know-how, inventiviteit en praktisch toegepast
marktpartnership staan garant voor een reputatie in binnen- en buitenland. Enitor ontwikkelt en
produceert kunststof (half)fabrikaten voor vele
takken van industrie, volgens de meest complexe
specificaties en met de kleinste toleranties door
middel van extrusie, co-extrusie en tri-extrusie.
Enitor is onderdeel van de Engelse multinational
Filtrona PLC en is een groeiend bedrijf met op dit
moment ca. 210 medewerkers.
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Een klusje in Iran

Tuinbeleven
Het verhaal van de bramenplukker

Ik werk voor een bedrijf dat extrusie-machines maakt voor de drop-, diervoeder- en plastic industrie. Mijn taak
is voornamelijk het installeren en
opstarten van de machines, en
operators leren met de machines om te gaan. Hierdoor ben ik
geregeld op reis. En zo moest ik
eind september naar Iran, naar
Awash Pipe Mills dat stalen
pijpen levert om gasleidingen
mee te maken. De pijpen moeten worden gecoat met een Poly
Etheen (PE) laag tegen corrosie.
Er moet een uitbreiding op een
bestaande extrusie coating machine
komen en omdat ze geen tekeningen
hebben moet ik alle benodigde metingen
verrichten.

Na een lange reis via Dubai, Bahrain en Teheran kom ik in Awash aan. In Teheran moest ik
op het vliegveld een week-visum kopen. Bij het
loket aangekomen is er achter het glas een
gesloten gordijn. Na wat op het glas timmeren
gaat het licht aan en het gordijn open. De beambte heeft duidelijk op de bank liggen slapen.
Nou ja, het is vrijdag, het Iraanse equivalent
voor onze zondag, het is ook erg rustig op de
luchthaven en ik ben de enige die een visum wil
kopen. Op Awash Airport staat een taxi op me
te wachten, die brengt me naar mijn hotel. Het
is Ramadan maar al 20.00 uur dus mogen de
islamieten eten. Het restaurant van het hotel zit
dan ook redelijk vol en ik werk een smakelijke
maaltijd naar binnen, drink nog een Bavaria uit
Lieshout (0% alcohol) en slaap prima.
De fabriek
De volgende ochtend krijg ik zonder problemen
een goed ontbijt en dan staat de taxi weer op
me te wachten om me naar het bedrijf te brengen. Het bedrijf bestaat uit meerdere fabrieken
en het terrein is wellicht zo groot als Buitenpost.
De eenheid waar ik moet zijn is een enorme hal.
Er is een kleine kantorengroep bij waar ik word
ontvangen door het management. Iedereen
spreekt minstens redelijk Engels, sommigen
heel goed. Er is koffie, thee en mineraalwater.
We bespreken de situatie en dan ga ik met
een manager naar de machine. Ik mag overal
vrij rondlopen, er zijn geen restricties zolang
ik op de veiligheid let. De machine zal op een
gegeven moment gestopt moeten worden, een
aantal flenzen moeten gedemonteerd worden
om maten te nemen. Wel, al dat geneuzel zal
u weinig interesseren dus houd ik het kort. Ik
neem de hoofdmaten met draaiende machine,
we stoppen de productie, demonteren delen,
ik neem maten. Dan zetten we alles weer in
elkaar en starten weer op. Dit alles in perfecte
samenwerking met de Iraanse operators, die
best kundig zijn. Buiten is het 42˚C, tussen
de hete extruders zeker 50˚C!!! Zweten dus.
(Voor de kenners: er staan twee Reifenhauser
150mm X 30D extruders die elk 750kg/hr doen.
De twee stromen komen bij elkaar en gaan door
een slot-die waar een film van 2,5mm dikte,
950mm breed uit komt. Deze film wordt om de
pijp gewikkeld doordat de pijp rond draait).
’s Avonds loop ik een eind door de stad. Het is
afgekoeld tot 30˚C. Overal staan eetstalletjes
waar mensen eten. Het is een gezellige drukte.
Er is een park waar veel mensen in groepjes
zitten te eten, of verliefde stelletjes met hun
tweeën. Ik koop een broodje dat ik kan betalen
met een $10 briefje dat ik nog heb van een bezoek aan de Verenigde Staten. Ik krijg briefjes
van 10.000 en 20.000 terug. Ik heb geen idee
wat ik voor het broodje betaald heb! Er rijden
veel franse automerken rond, er is sowieso erg
veel verkeer.
De pijpenproductie
Op zondag neem ik nog een aantal foto’s als
geheugensteun etc. Maar ik houd veel tijd over
voordat ik naar Teheran vlieg. Ik raak in gesprek
met de directeur. Na een tijdje begint hij ineens
over politiek. “Denk je zat wij oorlog willen?
Denk je dat ik mijn zonen wil zien sterven in
een zinloze oorlog? Natuurlijk niet! We hebben
al genoeg geleden onder de oorlog met Irak. Wij
willen gewoon in rust en vrede ons werk kunnen
doen. Maar de politici, of ze nu Iraans of westers

Een van mijn favoriete sprookjesverhalen is het verhaal van ‘De bramenplukker’ van Godfried Bomans. Het verhaal zegt naar mijn mening alles
over natuurbeleving, een stuk wat heel erg moeilijk is te delen met anderen. Natuurbeleving is iets zoals het woord al zegt een beleving. Het is juist
de beleving die iets uniek of bijzonder maakt. Vaak kom ik mensen tegen
in de thematuinen van De Kruidhof die een dergelijke unieke beleving hebben, de tuin nog niet kennen of juist een bijzondere ervaring hebben gehad. Afgelopen jaar hoorde ik deze geluiden vooral bij het nieuwe rosarium
welke in 2007 nog boordevol goudsbloemen stond. De overweldigende
goudoranje kleur raakte onze bezoekers.
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zijn lijken dat niet te snappen.” Dan vraagt hij
me of ik de pijpenproductie wil bekijken. Dat
lijkt me wel wat, hij loopt persoonlijk mee naar
de pijpenfabriek en introduceert me bij de bedrijfsleider, die me rondleid. Hij is trots op zijn
fabriek. Niet zonder reden. Het ziet er goed uit.
Grote staalplaten komen de hal binnen, ongeveer 4,5m breed en 12m lang. Eerst worden ze
in een U gebogen, dan rond. Hiervoor worden
zes 36.000 tons persen gebruikt van Duitse makelij. Ze zijn zo groot als een flat gebouw. Dan
wordt de pijp gelast. Daarna volgt een reeks
kwaliteits testen: röntgenonderzoek aan de las;
ultrasoon onderzoek van de las; barst-testen
door bij 120 bar water in de pijp te persen. Er
komt elke 10 minuten een pijp uit de fabriek!
Teheran
Op zondagavond vlieg ik terug naar Teheran omdat ik maandag om 10.00 uur een vlucht naar
Dubai heb. Er zal een taxi op me wachten die me
naar een hotel brengt en op maandagochtend
naar de internationale luchthaven, alles betaald
door APM. Maar aangekomen op de nationale
luchthaven staat er niemand op me te wachten.
Ik hang er nog een half uur rond, een duidelijk
opvallende westerling. Maar niemand benadert
mij en ik ga op zoek naar een klaarstaande taxi.
Die is niet te vinden. Daar sta je dan, in een stad
waar ik nooit ben geweest en waar ik niemand
ken! Al het Iraanse geld dat ik bij me heb is het
geld dat ik teruggekregen heb van de $10 waarvan ik het broodje had gekocht. Er is een hokje
waar je een taxi kunt regelen. Het werkt volgens
het pre-pay systeem. Ze kunnen me naar een
hotel brengen in het centrum voor het geld dat
ik nog over heb. Ik kan niet met euro’s betalen,
die willen ze niet. Dollars wel, maar die heb ik
niet meer. Nou ja, ik denk dat ik in het hotel wel
euro’s kan wisselen of met creditcard betalen
om zo wat extra wisselgeld op te nemen voor
de 30km van het centrum naar de internationale luchthaven. Eenmaal in het hotel blijkt dat
tegen te vallen: ze accepteren geen creditcards,
en voor euro’s krijg je zo’n slechte koers dat ik
de kamer maar net kan betalen.
Wel, er zijn vele banken in het centrum dus
probeer ik flappen te tappen. Helaas, met
welke kaart ik het ook probeer, het lukt niet.
Terug lopen naar het hotel. Ze bellen nog met
andere hotels om te vragen of die creditcards
accepteren, maar nee dus. Tsja, dan maar mijn
euro’s wisselen om meteen met een taxi naar
het vliegveld te gaan en daar op een stoel
te slapen. Maar de perfect Engels sprekende
receptionist zegt dat ik op de internationale
luchthaven wel geld kan krijgen op de creditcard. De nog steeds aanwezige taxi chauffeur
(hij is ook met mij langs de banken gelopen)
wil het er wel op wagen. Hij beloofd mij de
volgende dag af te halen en naar het vliegveld
te brengen, waar ik dan probeer aan geld te
komen om hem te betalen. Ik krijg een kaartje
van hem met naam en telefoonnummer. Het is
ondertussen al laat en ik ga naar bed. Dan belt
de chauffeur die mij had moeten oppikken mij.
Hij begrijpt niet hoe we elkaar zijn misgelopen,
maar wil me de volgende dag toch nog naar de
luchthaven brengen. Dus de andere chauffeur
meteen weer afgebeld. Zo komt alles dan toch
nog goed!
Tjeerd Poelman

Het seizoen op De Kruidhof loopt ten einde en vrijdag 26 oktober sluiten
we het seizoen met onze vrijwilligers af. Het was een goed seizoen, de
12.500 bezoekers hebben we weer bereikt. Het gaat goed met De Kruidhof! Na het seizoen is het altijd een beetje vreemd op het terrein van De
Kruidhof. Geen bezoekers meer geeft een bijzonder soort van privilege
om zo door de thematuinen te struinen. Vorige week ging ik na 17.00 uur
nog even een korte wandeling maken over de tuin. Het was windstil en de
herfst kon je tegelijkertijd ruiken en voelen. In een vlotte pas dacht ik nog
even aan de drukke dag die ik had gehad. Het maken van een beleidsplan,
overleg over 2008 en gesprekken met reïntegratiekandidaten.Ik liep langs
de heemtuin en zag onbewust iets blauw op een van de kunstwerken. Ik
realiseerde mij niet wat het was. Was het vandalisme, hing er iets aan het
kuntwerk? Ik liep door en mijmerde verder… De terugweg zag ik dat er
twee IJsvogeltjes op het kunstwerk zaten. Het raakte me en bracht me vrijwel direct bij het verhaal van Bomans. Natuur is zo mooi en zo waardevol,
maar ook zo moeilijk uit te leggen…
De ijsvogel speelt een rol in verscheidene legendes en verhalen. Zo zou de ijsvogel aan
zijn kleuren zijn gekomen, nadat hij de ark
van Noach had verlaten. De volgens het verhaal oorspronkelijk grijze vogel zou een rode
buik hebben gekregen van de ondergaande
zon en een blauwe rug van de hemel. In
China gold de ijsvogel als het symbool van
huwelijkstrouw.
In de Griekse mythologie wordt het verhaal verteld van Alkyone, de dochter van Aeolus, de god van de wind, en Ceyx, de zoon van de avondster
Hesperus. De twee hadden een gelukkig huwelijk, maar wisten de goden
te ontstemmen doordat de twee zich Zeus en Hera noemden. Om hun
hoogmoed te straffen werden de twee veranderd in vogels: Ceyx werd een
meeuw, Alkyone een ijsvogel. Van de twee figuren zijn de namen van twee
andere ijsvogelgeslachten afgeleid, Ceyx en Halcyon.
Door zijn kleurenpracht werd de ijsvogel veelvuldig afgebeeld op schilderijen. Zo is de soort te zien op de triptiek De Tuin der Lusten van Jeroen
Bosch en staat een paartje afgebeeld op Vogels in een landschap van
Roelant Savery. De ijsvogel stond afgebeeld op het laatste Nederlandse
10-guldenbiljet.
Maar nu ook een paartje in de thematuinen van De Kruidhof. Helaas is
De Kruidhof pas begin april 2008 weer open voor publiek. Als team De
Kruidhof, vrijwilligers en reïntegratiemedewerkers genieten wij ervan en
hopen dat het paartje in april een nestje gaat bouwen in een van onze
thematuinen.
Jan Willem Zwart, directeur De Kruidhof

Sprekwurd fan de moanne
Septimber,
hjerstmoanne
(herfstmaand)

Oktober,
wynmoanne
(herfstmaand)

De earste kastanjes en ikels lizze
ûnder de beammen, it waar wurdt
rûzich, de hjerst is yn oantocht.

De boeren wolle graach de kij
dizze moanne noch wat bûten
hâlde mar...

As der no noch jonge poeskes
berne wurde neame wy dy wol
hjerstkatten. In hjerstkat sjocht der
faak rûpsk, ( net sa glânzich fan
hier) út en wol minder goed groeie
as in katsje dat yn ’e maitiid komt.
Sa komme wy oan de siswize:

Yn oktober frette de kij
mei fiif bekken.
As it lân wiet is fertraapje se mear
as dat se opite.
Wyn is in wurd dat in soad
foarkomt yn siswizen en
sprekwurden.

Dat bern is sa rûpsk
as in hjerstkat.
Dat kind ziet er mager, kouwelijk,
ongezond, niet glanzend uit.

In libben hawwe as wyn en bôle.
Een goed leven hebben.

Wat sjochsto der rûpsk út.
Skeelt der wat oan?
Wat zie jij er kouwelijk en
ongezond uit. Mankeert je iets?
Ik bin sa klomsk as in hjerstkat.
Ik ben zo kleumerig als een
herfstkat.

De wyn yn ’e holle,
makket faak een gek yn ’e mûle.
Als de wijn is in de man, is de
wijsheid in de kan.
Kleare wyn skinke
(ek wol sein: Ut hiel lear snije).
Klare wijn schenken. Duidelijk
zeggen hoe de zaak er voor staat.

Sannie van der Horst (21 jaar)

Skeletons in the Closet Clothing
Skeletons in the Closet Clothing is de naam
van een eenvrouws-zaak dat via internet en op
beurzen Victoriaanse kleding en korsetten en
kleding met punkachtige invloeden aan de man
brengt. Deze kleding is geheel zelf ontworpen
en gemaakt door Sannie. Sinds januari 2007 is
zij professioneel bezig met haar kledingbedrijf
vanuit haar woonhuis aan de Scheltingastraat
18.

van rechtenstudie naar eigen bedrijf

De onderneemster is niet opgegroeid in
Buitenpost, maar in Zwolle. Haar moeder
komt wel uit ons dorp en haar pake en beppe
hebben tot voor kort hier gewoond. Zelf is ze
hier weer terechtgekomen door haar huwelijk
met Maarten. Nadat zij twee jaar rechtenstudie
in Groningen succesvol gevolgd had is zij
halverwege het derde jaar gestopt om haar bedrijf op te zetten. Ze zag zichzelf nou
niet direct werken op een suf kantoor, hoewel ze niet uitsluit dat ze de studie ooit
nog af zal maken. Al vanaf haar kindertijd was ze altijd bezig met kleding maken,
eerst voor de barbies en andere poppen (op achtjarige leeftijd) en later voor zichzelf
(op veertienjarige leeftijd). Dat groeide vanzelf verder uit naar vriendinnen en later
naar vriendinnen van vriendinnen. Zo ontstond het idee om een bedrijf op te zetten.
Zij heeft zichzelf het naaien aangeleerd, door naar anderen te kijken en door veel
boeken over het onderwerp lezen. Toch volgt ze nu een opleiding tot coupeuse bij
Lena Giezen hier in Buitenpost. “Er zijn nog zoveel dingen te leren op het gebied
van naaien en patroontekenen”, zegt Sannie, “ik wil me blijven ontwikkelen. ” Op de
vraag hoe haar fascinatie voor deze toch wel wat extravagante kleding is ontstaan
is haar antwoord: “Ik ben waarschijnlijk het stadium van het prinsessenjurkje nog
steeds niet ontgroeid.”

ook internationale klandizie

De klantenkring beperkt zich niet tot Nederland alleen, ze levert ook aan klanten
in Spanje, Engeland, Noorwegen, Griekenland en de Verenigde Staten. Als ze alle
opdrachten die ze kan krijgen aanneemt dan kan ze makkelijk zo’n 30 uur per
week werken, maar ze slaat ook wel eens opdrachten af. Dat zijn dan voornamelijk
mannelijke klanten, ze heeft niet zoveel ervaring met mannenkleding. Het
moeilijkste wat ze ooit gedaan heeft is een bruidsjurk maken voor een vrouw
die trouwde in de achtste maand van haar zwangerschap. “Ik had geen idee
hoeveel de buikomvang zou gaan groeien en ben me op internet maar flink
gaan oriënteren. Maar het bleef heel spannend of de jurk op het tijdsstip van de
trouwdag nog zou passen; gelukkig paste hij nog goed.”
Bent u nieuwsgierig geworden naar de creaties van Sannie van der Horst dan kunt
u eens een kijkje nemen op haar website: www.skeletonsintheclosetclothing.com

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

Menno Graansma

Rietdekkers- en timmerbedrijf
Al enkele jaren is Menno Graansma als zelfstandig ondernemer actief op de
daken van boerderijen, tuinhuisjes en andere objecten die voorzien moeten
worden van riet. Het gevoel van vrijheid, het komen op de mooiste plekken in de
regio en het werken in de open lucht zijn Menno zijn grootste drijfveren voor dit
eeuwenoude ambacht.
Specialist in dakramen
Na de opleiding voor timmerman is Graansma begonnen als timmerman. De
alleskunner zag goed om zich heen en leerde onder andere van zijn schoonvader
(Anne Bron, Drachtstercompagnie) de kneepjes van het rietdekkervak. Sindsdien
is Menno bijna dagelijks op de daken te vinden. Alle werkzaamheden die indirect
met rietdekken te maken hebben worden ook door de jonge ondernemer verzorgd. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van een dakraam in een met riet
bedekt dak. Maar ook voor het volledig bedekken van uw dak met dakpannen en
het daarbij plaatsen van een dakkapel bent u bij de zelfstandige aan het juiste
adres. Het geheel kan gecompleteerd worden met een dakgoot naar keuze.
Vakman in uilenborden
Dat het niet elke dag geschikt weer is
om op het dak te zitten is algemeen
bekend, voor een rietdekker kan het
weer een grote spelbreker zijn. Menno
Graansma heeft zijn variatie in werkzaamheden dan ook verspreid. Mocht
u een kleine verbouwing hebben of
de badkamer willen veranderen, ook
hiervoor steekt Menno graag zijn
handen uit de mouwen. Daarnaast
vinden ‘s winters meestal de voorbereidingen plaats voor het komende
seizoen, zoals het maken van uilenborden uitgevoerd in hout of volledig
gemaakt van kunststof. U kent ze
vast wel die grote houten deuren
in boerderijen, ook deze worden
met vakmanschap door Graansma
gemaakt. Menno werkt nauw samen
met zijn schoonvader. Op de website
www.bronrietdekkers.nl is een goed
overzicht te zien wat deze familie
voor u kan betekenen.
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Corry Dijkstra-Meiresonne: creatief op haar eigen wijze

Jeugd en jongerenwerk de Jeugdsoos

Openingstijden: Vrijdagavond van 19.30 tot 21.30
uur. Leeftijd 11 t/m 15 jaar
Vrijdag 2 november: Jump-hardcore party
Vrijdag 9 november: Open inloop
Vrijdag 16 november: Bingo!!
Vrijdag 23 november : De Lama’s
Voor meer informatie:
Grejanne Dijkema jongerenwerker Timpaan welzijn
06-15016841 / g.dijkema@timpaanwelzijn.nl

Kinderwerk

Met de BUVO:
St Maarten 10 november!

Op zaterdag 10 november
wordt er een lampionnenoptocht
gehouden in ons dorp. Deze
start rond kwart voor 4 vanaf het
Christinaplein, onder begeleiding van een
drumband. Dit wordt georganiseerd door de Buvo
in samenwerking met It Koartling. Aan het einde
van de optocht krijgt iedereen wat lekkers en een
cadeautje. Na deze optocht kunnen
de kinderen van 16.30 tot 19.00 uur hun lampion
laten keuren in It Koartling.
De mooiste lampionnen krijgen een prijsje!
De uitslag wordt later bekend gemaakt.

Kinderdisco

Op vrijdag 30 november is er weer een kinderdisco.
Voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar van 17.00 tot
18.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur voor kinderen
in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Entree € 1,- Er zijn
leuke prijsjes te winnen, je kunt lekker dansen en gek
doen.
Drinken, snoep en chips te koop.

Cursuswerk
Workshop Vilten van Wol

Op zaterdag 17 november wordt in It Koartling onder leiding
van Ineke Carolus een workshop vilten van wol voor gevorderden gehouden. Deze workshop is van 10.00 tot 16.00 uur,
en kost € 35,-- ( incl. koffie/ thee en lunch, exclusief materiaal}. Onderwerp: wol op zijde, een rok of grote omslagdoek.
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 29, Buitenpost
Inlichtingen/ opgave: Tineke van der Wal, tel. 543558.

Je hoeft aan het drukke West
maar een klein stukje een
reed aan de rechterkant in te
door Ineke Mooijweer
rijden, om in een wonderlijk
stil stukje natuur te komen.
Hier ligt het huis van Corry Dijkstra-Meiresonne
en haar man, middenin een prachtige tuin en
boomgaard. Een betere inspiratiebron kan een
creatief iemand zich haast niet wensen. In feite
hoeft mevrouw Dijkstra voor de onderwerpen
van haar olieverfschilderijen de directe omgeving van haar huis en tuin niet te verlaten.
Mevrouw Dijkstra is een geboren Brabantse. Ze
groeide op in het kleine dorp Genderen. In die buurt
waren er weinig mogelijkheden voor vervolgonderwijs. Min of meer noodgedwongen volgde ze na de
lagere school dus maar een naaiopleiding; als zeventienjarige echter zag ze zichzelf toch niet de rest van
haar leven als coupeuse. Geïnspireerd door een oom
en een tante die verplegers waren, begon ze in een
psychiatrisch ziekenhuis in Ermelo met de opleiding
voor B-verpleegkundige. Eigenlijk had ze als A-verpleegkundige in een regulier ziekenhuis willen werken, maar daar had ze niet de vereiste vooropleiding
voor. Na vijf jaar psychiatrische patiënten te hebben
verzorgd, wilde ze wat anders. Met haar B-diploma
op zak kon ze als tweedejaars alsnog beginnen op de
opleiding in het reguliere Diaconessenziekenhuis in
Eindhoven. Intussen had ze verkering gekregen en
toen ze haar A-diploma had behaald, trouwde ze. Het
was in die tijd, zo’n 45 jaar geleden, niet gebruikelijk
dat je als getrouwde vrouw bleef werken, dus mevrouw Dijkstra stopte. Achteraf wel jammer, maar ze
koos toch met overtuiging voor het gezin.

wel uit mijn hoofd. In de loop van de tijd ben ik wat
gestileerder gaan werken: ik laat veel vormen en details weg. Niet dat het daar makkelijker van wordt:
met een weelderig schilderij kun je lekker rommelen,
maar met zo’n strakker schilderij moet je heel precies zijn, vooral in de maten en verhoudingen.” Als
voorbeeld laat mevrouw Dijkstra een fraai schilderij
zien van een vrij leeg landschap in de zonsondergang, met een weg die er dwars doorheen loopt en
in de verte verdwijnt. “Dit zagen we vanuit de auto
toen we een keer door de polder reden. Ik heb goed
gekeken, want ik wilde het onthouden om het thuis te
kunnen schilderen. Het landschap daar is van zichzelf
al ‘strak’, maar hoe geef je dat weer in een schilderij?
Het wordt natuurlijk geen foto, het is een impressie.
De vormen zijn eenvoudig en er staat eigenlijk niet
veel op, maar dat geeft juist een sterke sfeerwerking.
Te veel leidt alleen maar af.
Ik ben best kritisch op mijn werk: ik heb zat weggegooid. Dat kan ook makkelijk, want ik gebruik geen
duur schilderslinnen. Materiaal is namelijk duur. Ik wíl
ook niet alles nieuw kopen. Er wordt zoveel weggegooid: zonde. Daarom kom ik vaak in de kringloopwinkel. Vrijwel alle lijsten die je hier ziet komen daar
vandaan, net als de panelen waar ik op schilder.” Halverwege het gesprek komt meneer Dijkstra binnen.
Hij is erg enthousiast over het werk van zijn vrouw
en neemt met verve de rol van gids op zich. Vanwege
gezondheidsproblemen is mevrouw Dijkstra het afgelopen jaar eigenlijk niet aan schilderen toegekomen,
maar als het aan hem lag, zou ze direct weer beginnen. Maar ze is nog niet zover: “Het is heel vermoeiend en ik wacht nu weer op inspiratie. Ik houd me
momenteel liever bezig met handwerken.”

Na enige omzwervingen door Nederland (meneer
Dijkstra was leraar en veranderde een aantal keren
van school), streek de familie, die zich inmiddels had
uitgebreid met vier kinderen, neer in Buitenpost.
Voor Dijkstra, een Fries, misschien een logische keuze, maar ook mevrouw Dijkstra vindt het hier prima,
want, zo verzekert ze me: “Waar je gezin is, daar ligt
ook je hart.” Toen de kinderen wat groter werden,
wilde ze toch wat meer dan alleen het huishouden.
Ze volgde een EHBO-cursus, ging naar een bijscholing voor verpleegkundigen en haalde haar rijbewijs,
in de hoop zo weer op de arbeidsmarkt te kunnen terugkeren. Maar het bleek een te grote stap, ook door
de drukte van vier pubers in huis en haar inmiddels
gevorderde leeftijd. Mevrouw Dijkstra: “Toen ben ik
me maar op mijn hobby’s gaan storten.”
In haar woonkamer zijn van één van die hobby’s,
schilderen, een aantal mooie voorbeelden te zien:
kleurige, sfeervolle olieverfschilderijen van huizen en
landschappen en stillevens van bloemen en fruit. “Ik
geef niets om het verenigingsleven, ik mag graag iets
voor mezelf doen. Met tekenen heb ik altijd al iets
gehad. Tien jaar heb ik op het Koartling een schildercursus gevolgd. Toen had ik het wel gezien, want
ik ontwikkelde me niet verder. De lerares schilderde
heel vrij en dat lag me niet, ik ben tamelijk precies. Ik
had die cursus nodig als stimulans, maar uiteindelijk
wil ik mijn eigen manier van werken hebben. Ik wil
mijn eigen gang kunnen gaan en dat kon daar niet altijd. Als ik iets móet doen, doe ik het niet met plezier.
Toch heb ik er wel veel geleerd.
Mijn inspiratiebron is de natuur. Maar ik schilder niet
buiten; soms maak ik snel een schets of we nemen
een foto als we bijvoorbeeld een dagje in het Lauwersmeergebied zijn. Als ik dan binnen ga schilderen,
kan ik daar af en toe even op kijken. Ik schilder ook

Ook voor die hobby bezoekt mevrouw Dijkstra graag
de kringloopwinkel, want daar is genoeg materiaal te
vinden, als je er maar oog voor hebt. Zo verwerkt
ze met veel plezier oud borduurwerk tot mooi afgewerkte, stevige tassen. Ongeveer acht jaar geleden
had ze haar laatste schilderijen-expositie. Ze heeft er
verscheidene gehad, vanwege de gemakkelijke toegankelijkheid meestal in ziekenhuizen en bejaardencentra. “Ach, ik zag dat als een aardigheidje, meer
niet. Het is wel leuk om je werk aan anderen te laten
zien, maar als je ouder wordt, ga je dat relativeren.
Ik maak me er niet meer druk om. Het schilderen
is vooral voor mezelf belangrijk. Het betekent dat je
iets van jezelf hebt, naast de verplichtingen van het
huishouden. Want dat blijft, al zijn de kinderen allang
de deur uit. Het geeft voldoening om creatief te zijn,
om iets te maken.”

Gemengde gevoelens bij de rooi van beuken aan de Julianalaan
Waar de natuur zestig jaar voor nodig had om
het tot stand te brengen, rekent de moderne machinerie in enkele uren mee af. In de afgelopen
week werden een zeventiental beuken aan de
Julianalaan en Schoolstraat gerooid. Ziekte was de
belangrijkste reden voor deze operatie. Inderdaad
lieten verschillende bomen de afgelopen jaren
door een steeds kleinere bladerpracht al merken
zich niet al te fit meer te voelen.
Buurtbewoners kijken met gemengde gevoelens toe.
Bijna iedereen is het erover eens dat met de rooi ook het
karakter van de straat grondig is veranderd. De houten
reuzen gaven een bijzonder karakter aan hun straat;
maar toch ziet iedereen niet alleen het nadeel. Mevrouw
Brik: “De bomen namen nu wel erg veel ruimte in beslag. Veel tuinen, maar ook de huizen hadden er onder
te lijden. Bij sommige kwamen de fundamenten steeds
meer onder druk te staan. En natuurlijk was, hoewel de
rijen bomen een pracht gezicht waren, het soms wel erg

donker in de huizen”. Ook anderen stemmen hiermee in:
“Eigenlijk waren de bomen nu te groot voor onze straat.
Omdat ze indertijd op de erfscheidingen waren geplant,
was er eigenlijk te weinig ruimte en werden bijvoorbeeld
de trottoirs door de wortels ontregeld en onprettig om
over te lopen. Zeker voor mensen die niet goed ter been
zijn”.
De beuken werden feestelijk geplant ter gelegenheid
van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard
in 1937. Het monumentje aan de Julianalaan herinnert
daar nog aan. In de oorlog werden alle straatnamen die
naar het koninklijk huis verwezen door de Duitse bezetter verboden. De Julianalaan droeg daarom van 19401945 de naam ‘de Beukenlaan’. De rooi van de bomen
is gelukkig niet een einde - er zullen door de gemeente
vijfentwintig nieuwe boompjes ter vervanging geplant
worden. Het is aan volgende generaties om uiteindelijk
misschien weer van dezelfde bomenpracht als tot voor
kort, te kunnen genieten.

De redactie ontving als reactie op de rooi ook de volgende bijdrage van een Schoolstraatbewoner:

Bij het rooien van een aantal beuken
in de Julianalaan en Schoolstraat
Ontdaan van kruin met bladertooi
in herfstgewaad gestoken reuzen,
ontdaan van alle luister.
Naakte torso’s resten nog,
maar niet voor lange tijd.
Ontdaan de straat van leven,
van sterk karakter.
Ontdaan, ontdaan, ontdaan…
Meine Hamstra, 23 oktober 2007
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Vijf jaar geleden...
Het was begin oktober 2007, toen de wekelijkse Veenster weer op de mat
viel. Het krantje van de gemeente Bladkarspelen werd door tal van dorpen
verspreid en door vele inwoners gelezen. In de editie van de Veenster
werd bekend gemaakt dat het Mejontsmaveld te Binnenpost bebouwd
zou worden. De nachtmerrie van de Binnenposters werd werkelijkheid.
Werd de grootste groene plek midden in het dorp bebouwd? En de
jaarlijkse CH dan? Volgens het krantje kon die voorlopig nog wel blijven
bestaan. De CH was elk jaar op het Mejontsmaveld. En dat veld werd
nu dus bebouwd. Volgens de gemeente zouden alleen 1 lengtekant en 1
breedtekant van het veld bebouwd worden met een rij huizen. Hierdoor
zou het vierkante veld gewoon een kleiner vierkantje worden.
De CH zou blijven bestaan. Durk, Jannes-Harm, Touwtje, Warwillem en
de rest van de dagelijkse voetbalbende zou gewoon kunnen blijven voetballen. De 80-plussers en Sonja Bakker-fans konden gewoon blijven joggen. De padvindertjes konden gewoon het veld blijven beoefenen. Geen
zorgen - het veld werd bebouwd. Maar bij de bebouwing stond een wit
goal wel in de weg. Het goal was toch al oud en er waren maar 20 jongeren die er elke dag op voetbalden. En alleen Durk en Touwtje gingen er
soms in hangen. Reden genoeg om dat verrotte ding weg te halen. En zo
verdween het enige goaltje van het veld. Het veld dat door de bebouwing
aan de randen wat kleiner was geworden. Durk en Jannes-Harm wilden
gewoon verder voetballen. Dus plaatsten ze elke keer hun jasjes als doelpaal. ‘s Winters moesten ze dan wel wat meer jassen mee, maar als ze
maar konden voetballen was dat geen probleem.
Dus na de bebouwing voetbalde de voetballers verder met jasjes als
doelpalen. Terwijl Durk een beetje naar achteren sprintte om ruimte te
creëren voor een schot, struikelde Touwtje over een jogger. “Ga toch aan
de andere kant van het veld lopen!”, riep Warwillem. Dat deed de jogger.
Het spel werd hervat en de bal rolde weer. Durk knalde de bal naar het
‘doel’. Keeper Jannes-Harm die normaal altijd heen en weer vloog en alle
ballen op een fantastische wijze uit het net haalde, dook nu net 1 fractie
van 1 seconde te laat. De bal leek het goal in te gaan, maar werd geblokt
door een... padvinder. Ineens liepen er allemaal padvindertjes door het
voetbalgebied. “Wat doen jullie hier?”, vroeg Touwtje, “Wij moeten hier
oefenen, want op dat deel van het veld lopen 80-plussers en Sonja Bakker-fans”. “Maar hier zijn wij al!”, riep Jannes-Harm. Niemand wou weg,
want dat hoefde vroeger ook nooit. Er was altijd genoeg ruimte. Nu liepen
padvinders, 80-plussers, Sonja Bakker-fans en voetballers door elkaar,
ruziënd wie welk deel van het veld mocht hebben. Tja, het veld was wat
kleiner geworden, maar iedereen paste er nog op. En dat vond Bladkarspelen reden genoeg om het Mejontsmaveld te gaan bebouwen aan de
randen. Ja, iedereeen paste er op, maar iedereen liep wel door elkaar!
Terug naar het voetballen. Durk scoorde later wel via het achterhoofd van
een padvinder en het achterwerk van een jogger. Hij ging vervolgens op
keep en zag dat Jannes-Harm even later de bal bemachtigde. Hij schrok.
Jannes-Harm stond bekend om zijn 300-km-per-uur-schoten. Als je zo’n
bal op een minder fijn plekje zou krijgen zou je nooit meer samen met je
vriendin voor kinderen kunnen zorgen. Jannes-Harm haalde uit. De bal
ging hoog de lucht in. Hij vloog over Durk heen en over een groene heg.
Het oorverdovende lawaai van een krijsende moeder die de bal in haar
gezicht had gekregen volgde. Ja, Bladkarspelen had rekening gehouden
met hoever de voetballers liepen. Maar niet met hoever de bal kon gaan!
De bal was lek, het was chaos op het veld en de voetballers besloten
maar op te houden met voetballen. Ze werden zeer dik en verloren hun
conditie sterk. Zo sterk dat ze niet meer met de fiets naar school konden.
Dus gingen ze met de trein. In 2008 namen de Spoorwegen der Nederlanden echter een drastische beslissing. De sneltrein moest voortaan maar
stoppen in Feanwouden omdat daar een Centrale As langsliep. Dat bleek
een weg te zijn waar al het verkeer tussen Meeuwarden en Woningen
voortaan tussendoor zou rijden. Niet meer door Binnenpost dus, maar
door Feanwouden. En hoe meer mensen langs een station rijden, hoe
meer mensen de trein de trein nemen. Althans, dat was de redenering van
de Spoorwegen der Nederlanden.
Dus stopte de sneltrein voortaan in Feanwouden en niet meer in Binnenpost. Gevolg? Het station te Binnenpost stond telkens overvol. De voormalige voetballers moesten nog langer wachten op de trein en werden
van het wachten depressief. Ook werden ze claustrofobisch door de grote
mensenmassa. Aangezien er geen sneltrein meer stopte moesten alle
Binnenposters met de stoptrein en dat werd dus een groot gevecht voor
een zitplaats. Dus naast dat de voormalige voetballers dik, depressief en
claustrofobisch werden, werden ze nu ook nog agressief! De Spoorwegen
der Nederlanden hadden echter duizenden euro’s uit gegeven om voor
mekaar te krijgen dat Feanwouden het sneltreinstation zou worden en
konden dat besluit alleen nog maar terugdraaien door...duizenden euro’s!
Binnenpost kreeg weer het sneltreinstation nu bleek dat het in dit dorp
veel belangrijker was. Maar de kaartjes waren door de grapjes van de
Spoorwegen der Nederlanden veel duurder geworden. Dat konden de
agressieve depressieve dikke claustrofobische voormalige voetballers
nooit meer betalen dus gingen ze weer fietsen naar school. Ze kregen
hun conditie weer terug maar konden nooit meer voetballen op het veel te
kleine ‘groene’ Mejongsmaveld. Het sneltreinstation was wel weer terug,
maar er was nu wel ruzie tussen de dorpen Binnenpost en Feanwouden.
Tja, hadden ze alles maar bij het oude gelaten in 2007. Maar Bladkarspelen wou bebouwing en de Spoorwegen der Nederlanden wilde meer
autootjes langs het station. De resultaten zijn bekend. 2012, wat een
rampjaar. Konden we nog maar terug naar 2007 om deze 2 besluiten te
doen voorkomen en protesten in te dienen tegen de bouwvergunningen
die in 2008 kwamen. En dan konden we de Spoorwegen der Nederlanden
overtuigen door snel een rondweg om Buitenpost heen te leggen voor
meer autootjes.
Ja, konden we nog maar terug naar 2007 om actie te ondernemen!
Dicky van der Vaart

Zondagmiddaglezing Quakers 4 november
Van oudsher staan de doopsgezinden voor een vreedzame
samenleving zonder enige vorm
van geweld. Ook de Quakers verwerpen iedere vorm van geweld. In
aansluiting op dit standpunt is Marlies Tjallinghii, lid van de Quakerbeweging Nederland, uitgenodigd
voor de zondagmiddaglezing.
Marlies Tjallinghii is onderwijskundige en werkzaam als trainer
in communicatie en geweldloze
conflicthantering en mediation.
Op deze middag zal aan de orde
komen wat de Quakers beweegt
en zijn er (ver)banden met de Doperse beweging? Met de doopsgezinden in Nederland?
De Quakerbeweging is ontstaan in
het door burgeroorlog geteisterde
zeventiende-eeuwse
Engeland

rond het midden van de negentiende eeuw ophielden te bestaan.
In 1931 is het Genootschap in
Nederland heropgericht. De officiële naam van de Quakers is:
Vrienden.

en kreeg in 1793 de naam Religieus Genootschap der Vrienden.
Wereldwijd zijn er ruim 338.000
leden, de meerderheid in Afrika. In
Nederland zijn ongeveer 100 volwassenen actief. Vanaf het begin
van de beweging (1652) kwamen
Quakers naar de Nederlanden.
Er vormden zich gemeenten in
Holland en Friesland die echter

Als ondogmatische geloofsgemeenschap kent het geen geloofsbelijdenis maar hechten de
Quakers vooral belang aan getuigenissen, waarvan als bekendste
de vredesgetuigenis is, de onvoorwaardelijke afwijzing van geweld.
Verder danken de Quakers hun
bekendheid voornamelijk aan hun
maatschappelijke betrokkenheid.
In 1947 ontvingen ze de Nobelprijs
voor de Vrede voor hun hulp- en
verzoeningswerk na de Tweede
Wereldoorlog. Het belooft een
boeiende middag te worden. De

Jaarprogramma Stichting Oud-Achtkarspelen
Dinsdag 6 november 2007:
Lezing: ‘De biografie van het landschap in Achtkarspelen en wijde omgeving (o.a. het zogenaamde
Miedenproject)’. Inleider: de heer Jacob van der Vaart,
verbonden aan de Fryske Akademy. Lokatie: gebouw
De Schakel, Buitenpost.
Woensdag: 9 januari 2008:
Lezing: ‘De geschiedenis van het geld in Friesland
door de jaren heen’. Inleider: de heer Ben te Boekhorst, uit Anjum. Lokatie: gebouw De Lantearne,
Surhuisterveen

Dinsdag 4 maart 2008:
Lezing: ‘Historische landschapselementen in Achtkarspelen’. Inleider: de heer Ben Datema, uit Kootstertille.
Lokatie: gebouw De Schakel, Buitenpost.
Alle lezingen beginnen om 19.45 uur.
Zaterdag 15 maart 2008:
Genealogische- en historische dag.
Voor nadere bijzonderheden, zie t.z.t. de bekendmakingen in de regionale pers of Dirk Wildeboer, secretaris, tel. 0511-541920.

Jaarvergadering IJsclub
Als de dagen weer korter worden
en de zomertemperaturen weer
zijn gezakt, dan is het weer tijd om
te beginnen aan de voorbereidingen voor de komende winterperiode. Zo positief dacht ik vorig jaar
ook, maar het enkele nachtvorstje
wat er toen kwam is eigenlijk niet
eens noemenswaardig. Toch heb
ik nu een voorgevoel dat er dit jaar
wel eens een winter zal komen
waarbij onze ijsvloer dik genoeg zal
zijn om te schaatsen. Het is alweer
twee jaar terug dat de vrolijke, typische muziek van de ijsbaan over
Buitenpost te horen was. En dat
was dan ook nog maar voor een
enkele dag, de morgen erna was
de dooi alweer ingevallen.
Voor dit jaar hoop ik dat het wat
beter zal gaan. Wij als bestuur zijn
er weer klaar voor en hebben ons
best gedaan om alles in en om
het gebouw in goede conditie te
hebben. Het is ook een prachtige
lokatie waar de baan al vele jaren

ligt. Men moet er dan ook niet aan
denken dat de gemeente andere
plannen zou hebben met dit uniek
stukje Buitenpost. Als je mij persoonlijk zou vragen dan zeg ik, dat
soort dingen moet je niet doen. Er
is al genoeg verloren gegaan in
ons dorp, naar mijn mening. Wat
niet verloren zal gaan is de ledenvergadering, die ook al vele jaren
wordt gehouden in de bovenzaal
van zalencentrum The Point.
Hij staat dit jaar gepland op 13
november om half acht. Als ik
teruglees in de notulen van voorgaande jaren dan zijn er elk jaar
maar een paar leden aanwezig.
Het zou mooi zijn om deze traditie
nu eens te doorbreken en vandaar
ook mijn oproep. Kom als lid eens
naar de jaarlijkse ledenvergadering
waar dit jaar ook nog een feestelijk
tintje aan zit. Bent u als nieuwe of
oudere inwoner van Buitenpost
nog geen lid, dan is dit de kans
om u aan te melden. U zult merken

dat het om die paar euro’s per jaar
niet over hoeft te gaan. Verder zult
u waarschijnlijk het bestuur ook
tegenkomen op de kerstmarkt in
ons dorp. Hoe de invulling hiervan zal zijn is op dit moment nog
niet bekend, maar het zal anders
zijn dan het vorige jaar. Zo zie je
maar, dat wanneer de donkere
dagen er weer zijn dit ook weer
een boel gezelligheid met zich
mee kan brengen. Voor alsnog zeg
ik, wees welkom op 13 november
om half acht in The Point aan de
Voorstraat, en anders tot ziens op
de ijsbaan (hoop ik).
Jan Visser, secretaris.

Workshops bij Buitengewoonbuitenpost
Nu de dagen weer korter worden ,krijgen we allemaal
weer zin om iets in huis te doen. Hier het programma
voor november. met een scala aan mogelijkheden
Data Workshops november:

- Zaterdagmiddag 3 en 17 november 13.30 uur
Workshop Schilderen o.l.v. Marijke Meijburg
Maak m.b.v. acrylverf een schilderij dat past bij uw
eigen interieur.

- Maandag 5 nov. en 19 nov 19.30 uur:
Glas In Lood Effecten
Versier uw glazen vazen met loodband en glasverf

- Woensdag 21 november 10.00 uur
Workshop naar keuze
(Antiekeffecten, glas-in-lood effecten, wolvilten of
sieraden maken met classsicpaints antiekverf). We
beginnen deze dag met koffie en gebak, gaan aan de
slag en tijdens deze workshop genieten wij van echte
Engels Afternoontea met alles erop en eraan. Dit
dagje uit mag u niet missen. Schrijf u snel in.

- Dinsdag 6 november 19.30 uur: Beeldhouwen
Nieuw, een beeld maken van mergelsteen o.l.v.
Lijdia van Ingen
- Woensdagmiddag 7 november, 13.30 uur:
Antiekeffecten
Maak van uw oude kastje een juweeltje wat weer kan
pronken in uw huis.
- Woensdag 7 november, 19.30 uur
Sieraden maken classicpaints antiekverf (nieuw)
- Donderdagavond 8 november 19.00 uur
Antiekeffecten

U kunt deze workshops volgen op een avond of dag of
middag naar keuze. Ook nieuw is een workshop met
lunch in de stijl van de jaren ‘70. Nieuwsgierig geworden kom langs in de winkel op donderdag, vrijdag van
10.00 uur tot 17.30 of zaterdag van 10.00 uur tot 17.00
uur. Vrijdagavond koopavond of kijk op:
www.Buitengewoonbuitenpost.nl
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Kees de Meer, vogelliefhebber

Oud-klasgenoten ‘de Mienskip’ bijeen

Meer dan 2 decennia jaar houdt dorpsgenoot Kees de Meer
van vogels en in het bijzonder van kanaries. Bij de meeste
mensen beperkt zich dit tot één kanarie in een kooitje. Het
vogeltje krijgt dagelijks iets te eten en te drinken en als tegenprestatie zingt
het diertje af en toe het hoogste lied. Bij Kees gaat de liefhebberij veel verder. Vierentwintig jaar geleden verhuisde hij en in zijn nieuwe woning was
meer ruimte. Hij plaatste daar toen een volière. Op dit moment is zijn hobby
uitgegroeid tot ongeveer 200 kanaries. De vogels zijn ondergebracht in grote
kooien, zodat ze kunnen vliegen.

Twee jaar geleden vierde de openbare lagere school De Mienskip haar
lustrum. Eén van de activiteiten was
een reünie voor alle oud-leerlingen van onze school. Dat waren er
nogal wat! Helaas waren er toen van
ons schooljaar (‘86 en ‘87) jammer
genoeg niet veel. Zo kwamen Wierd
Jansma en ik op het idee om te proberen een reünie te organiseren voor
alleen onze klassen en wij gingen vol
enthousiasme aan de slag.

Kees begon zijn volière met zebravinken, parkieten en kanaries. Nadat hij lid
was geworden van de volièrevereniging
‘de Edelzangers’ in ons dorp legde hij
zich vooral toe op het kweken van één
soort: de mozaïeken, een kleurkanarie.
Met deze kanaries reist Kees naar tentoonstellingen en wint hij prijzen.
“Voordat je de beste bent en een kampioen hebt gekweekt ga je door een proces van vallen en opstaan”, vertelt Kees,
“In het begin stuur je vogels naar iedere
tentoonstelling, maar anderen winnen
de prijzen. Je ontvangt af en toe een tip en geeft je ogen goed de kost. Zodoende
leer je steeds betere kanaries te kweken”. Er zijn ongeveer honderd verschillende
kleursoorten; Kees zijn voorkeur ging en gaat nog steeds uit naar rood grijs gekleurde
vogels en zodoende maakte hij jaren geleden kennis met de mozaïeken. Het is moeilijk
om dergelijke kleuren te kweken, want van zichzelf zijn er geen rode kanaries. Wanneer je voor de rui de voeding aanpast en carotene toevoegt aan het zaad, ontstaan
rode veren op de kanaries. Na de rui kun je ze weer het gewone zaad voeren.
Nu is het de kunst om de rode kleuren zo mooi mogelijk verdeeld te krijgen op het
verenpak van de kanaries. Moeder Natuur moet een handje helpen, maar een kweker
kan door goed te fokken er ook een bijdrage aan leveren om de vogels de gewenste
kleuren te bezorgen. Een rood maskertje, borstvlek, stuitvlek, schoudervlekken moeten zichtbaar zijn voor de jury op een tentoonstelling, terwijl de staart- en vleugelpennen grijs moeten blijven. Dat is de ideale mozaïekkanarie. Kees merkt op dat de rode
kleur wel mag ontstaan door de voeding, dus van binnenuit. Het is verboden om de
veren van de kanaries te verven.

Van een aantal personen hadden we
wel de adressen en van weer anderen
hadden we helemaal niets. We hebben
toen met de ouders die nog in Buitenpost
wonen contact opgenomen. Ook hebben
wij het telefoonboek geraadpleegd en
mensen met dezelfde achternaam in
Buitenpost gebeld om zo te proberen
onze klasgenoten die nog zoek waren te
kunnen traceren. Iedereen zette zijn of
haar voelsprieten uit. Zo werd ons lijstje
‘gevonden klasgenoten’ steeds langer.
Uiteraard hadden wij ook de meesters
en juffen uit die tijd voor onze reünie
uitgenodigd.
Op zaterdag 29 september was het dan
eindelijk zover. In De Mienskip hadden
we de koffie met gebak klaar staan. Toen
iedereen was binnen gedruppeld kwamen

al gauw de verhalen los. Ook konden we
even rondsnuffelen in de school, waar
gretig gebruik van werd gemaakt. Om
een uur of half zes sloten we de school
af en gingen we met zijn allen opgetogen
naar horeca-centrum The Point. Onder
het genot van een drankje vertelden
meester Evert, meester Ernst en juf Noor
(“onze meesters en juf” van toen) anekdotes over alle leerlingen van ons jaar.
En ze wisten nog veel te vertellen! Dit
leverde veel lachbuien op, maar ook serieuze gesprekken en opmerkingen bleven
niet uit. Om een uur of half acht opende
The Point het buffet en konden we genieten van een warm en koud buffet.
Aan tafel werd nog nagepraat over van
alles en nog wat. Officieel was de avond
om negen uur afgelopen, maar veel klasgenoten zetten de reünie voort in café
The Point. Met dank aan de medewerking
van het huidige team van de Mienskip,
want zij hebben ervoor gezorgd dat we
onze school van toen nog eens konden
bezichtigen om zo weer even terug te
kunnen gaan in de prachtige en onvergetelijke tijden van toen. Al met al was de
reünie een groot succes. Iedereen heeft
genoten. Over vijf jaar maar weer een
keer?
Gery Dilling

Nadat Kees met deze specialisatie begon, stuurde hij mozaïekkanaries naar allerlei vogeltentoonstellingen. Door zijn enthousiasme reisde hij kris-kras door heel Nederland.
Dat is een goed leerproces, maar dat stadium heeft Kees inmiddels achter de rug. Nu
hij een ervaren kweker is geworden beperkt hij zich tot slechts vier tentoonstellingen
per jaar. In Buitenpost, de jaarlijkse clubtentoonstelling en in Beilen (Drenthe) omdat
daar ieder jaar een speciale mozaïekententoonstelling wordt georganiseerd. Verder
doet Kees mee aan de Friese kampioenschappen en de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn. Trots vertelt Kees dat hij er in is geslaagd om vier maal met een
kanarie Nederlands kampioen te worden. Ook werden mozaïekkanaries van Kees diverse keren Fries kampioen. Het grappige is dat hij ondanks de prachtige resultaten in
Apeldoorn en bij de Friese kampioenschappen er tot dusverre niet in is geslaagd zulke
hoge scores te halen bij de tentoonstelling in ons dorp. “Dat komt omdat ik later in het
jaar begin te kweken dan de anderen. Op het moment van onze clubtentoonstelling
zijn mijn vogels nog geen top”, aldus Kees.
Wanneer de Binnenste Buiten correspondent samen met Kees naar de kanaries gaat
kijken vallen een paar spierwitte kanaries hem op. Ze zitten apart in kooien. Kees vertelt dat dit een andere kanariesoort betreft, namelijk engels wit. “Het is een hele toer
om deze kanaries wit te krijgen”, aldus Kees, “Kijk maar eens goed, dan zie je dat de
staart van sommige van deze kanaries een gelige glans hebben. Een leek ziet dit niet,
maar de juryleden bij een vogeltentoonstelling ontgaat het niet”.
(tekst: Bote de Haan)

Groep 8 van De Mienskip van schooljaar 1986. Foto: Karin Bergervoet.

Verkeerssituatie De Groenkamp wordt aangepast
De Groenkamp is één van de plekken
in ons dorp waar verkeerschaos een
dagelijkse gang van zaken is. Vier maal
per dag moeten ouders en leerlingen
van de Mienskip, samen met bezoekers
van het medisch centrum en ander
gelegenheidsverkeer zich door de flessenhals aan de Eringalaan van en naar
hun bestemming wurmen. Een situatie
die behoorlijk wat risico met zich meebrengt. De gemeente gaat er begin volgend jaar ruimte maken om toch wat
verlichting hierin te brengen.

tijd voor straatwerkzaamheden, dus niet
eerder dan in het voorjaar kan er met het
werk begonnen worden. Vermoedelijk zal
dan enkele weken ‘de chaos compleet zijn’,
waarna er hopelijk een duidelijke verbetering zichtbaar zal zijn.

Gemeente-ambtenaar Peter Peterson vertelt: “De verkeersdrukte is er al jaren en
lijkt zelfs alleen nog maar toe te nemen.
Met name het autoverkeer van ouders die
hun kinderen wegbrengen of ophalen bij
de Mienskip zorgt voor verstopping. Om
het overzichtelijker en beheersbaarder te
krijgen worden er nu 20 parkeerplaatsen
gemaakt. Een belangrijke verbetering voor
de verkeersveiligheid zal de aanleg van een
gescheiden voet/fietspad voor ouders en
kinderen naar de Mienskip zijn”. Daarmee
worden de meest kwetsbare verkeersdeelnemers in bescherming genomen.

Bij het kaartje:
- het donkere deel is het wegvlak
dat aangepast wordt
- de lichtgrijze vlakjes zijn de
nieuw te maken parkeervakken
de
grijze
lijn
tussen
Haersmahiem en de parkeervakken is de nieuw aan te leggen
fiets/voetpad

Met het geld dat de collectanten
hebben opgehaald, kan KWF
Kankerbestrijding haar missie
waarmaken: minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit
van leven voor kankerpatiënten.
De KWF-afdeling Buitenpost dankt
iedereen voor zijn of haar bijdrage
aan de collecte.

(illustratie: gemeente
Achtkarspelen)

Voor meer informatie over KWF
Kankerbestrijding kunt u kijken
op
www.kwfkankerbestrijding.nl
of bellen naar 0800-0226622.

Het plan is nu ter inzage bij de gemeente
en zal waarschijnlijk op geen problemen
stuiten. De winterperiode is geen geschikte

“Met deze aanpassing is ook zo ongeveer
het maximum bereikt voor wat betreft

de mogelijkheden van de gemeente. Er is
gewoon geen ruimte meer”, zegt Peterson.
Verkeersveiligheid wordt daarmee verder
een belangrijke verantwoordelijkheid van
met name de autogebruiker op De Groenkamp. Het blijft voor iedere ouder/verzorger
een goede zaak om na te denken over de
noodzaak om de auto te gebruiken voor het
vervoer van hun kind(eren) naar de school.

€ 4.634,56 voor
kankerfonds
De collecte voor KWF Kankerbestrijding 2007 in Buitenpost heeft
€ 4.634,56 opgebracht. Wie de
collectant heeft gemist kan alsnog
een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
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Twee oud-Buitenposters zijn een nieuw leven in Canada begonnen
Ronald Hamstra, voorheen wonend
aan de Troelstralaan, vertrok 14
jaar geleden naar Canada om er
een zomer door te brengen. Hij had
voor zijn opleiding een stageplaats
bemachtigd bij een boer in Alberta.
Het beviel Ronald zo goed dat hij de
zomer daarop weer naar Canada terugging. De boer waar hij die zomer
werkte wilde hem wel een vaste aanstelling geven. Ronald nam echter
een wijs besluit en maakte eerst zijn
laatste studiejaar aan de Middelbare
Agrarische School af om daarna naar
Canada te vertrekken. In dat jaar
kreeg hij verkering met Janneke
Nienhuis, die toen aan de Parcours
woonde. Na een relatie van 21⁄2 jaar
op afstand, kwam Ronald in november 1998 naar Nederland terug om
met Janneke in het huwelijksbootje
te stappen. Sinds december 1998
wonen ze met hun inmiddels twee
zonen Caleb van 4 en Gideon van 1
jaar in Canada.
De verhuizing
Het is september en we wonen nu alweer
twee maanden in de provincie Manitoba.
Verhuisd van de provincie Alberta, ongeveer 1400 kilometer hier vandaan. Tot
voor kort werkten we voor melkveebedrijven. Sinds juli 2007 zijn we de trotse
eigenaar van een eigen mestkuikenbedrijf. We hebben heel West-Canada
afgezocht en vonden uiteindelijk hier
in Manitoba waar we naar zochten, een
bedrijf voor de juiste prijs en op de juiste
lokatie. Dat wil zeggen, niet te ver uit de
bewoonde wereld, met kerk en school in
de buurt. Voor de gelegenheid hadden we
een oude schoolbus gekocht. Zo’n echte
gele Amerikaanse. Na alle banken eruit te
hebben gesloopt fungeerde de bus als het
ware als een verhuiswagen voor al onze
spulletjes. En zo zijn we naar Manitoba
vertrokken. Feitelijk kun je bijna weer
van een emigratie spreken. De enige
mensen die we kenden toen we hier aankwamen waren de bankier, de makelaar
en de notaris. Onderhand hebben we al
wat buren leren kennen. Zij hebben ons
verwelkomd met cinnamon buns (kaneelbroodjes) en groenten uit eigen tuin.
Penners, Reimers en Plett
We wonen vlakbij Landmark, een dorp
met ongeveer 1300 inwoners, een
school, tankstation, hockey arena en
twee kerken. De stad waar we de meeste

zijn voor- en nadelen.
Zoals ze in Buitenpost het jaarlijkse paardensport evenement organiseren zijn de
mensen hier verzot op rodeo. Een rodeo
bestaat uit verschillende onderdelen.
Oorspronkelijk zijn het allemaal activiteiten die voortkomen uit het houden van
vleesvee, het uitsorteren van een kalf om
in te enten, of het temmen van een paard.
Van kinds af aan wordt er getraind en de
jeugd van 4, 5 en 6 jaar beginnen de Bull
Riding (stier rijden) op een schaap, met
een hockeyhelm op en maar vasthouden
aan de wol. Dat is weer eens wat anders
dan het Concours Hippique!

inkopen doen is Steinbach, ongeveer 20
minuutjes rijden hier vandaan. In dit gebied wonen veel mennonieten, gekleed
in traditionele klederdracht, afgezonderd
van de wereld tot en met evangelische
mennonieten. Steinbach is dan ook een
‘dry city’. Er zijn geen slijterijen en je kunt
er geen alcoholische dranken kopen. Er
zijn ontzettend veel mensen met dezelfde
achternaam. In het telefoonboek wordt
een hele kolom aan de Penners geweid.
Ook familienamen als Reimer, Plett, Giesbrecht en Hildebrand komen veel voor.
Bij het ontmoeten van nieuwe mensen
vragen we meestal maar of ze hun telefoonnummer even op willen schrijven,
want de juiste familie in het telefoonboek
opzoeken lukt niet. Acht maal vermeldt
staan, met dezelfde naam als bijvoorbeeld K. Plett in de telefoongids, waarvan
er ook nog drie Kevin heten, daar kom je
niet veel verder mee.

Eén land en toch zo verschillend
In Alberta woonden we in een gebied
waar veel Nederlands zich hebben gevestigd. Ongeveer 80% van de mensen in de
kerk waren in de laatste 15 jaar naar Canada geëmigreerd. Die kerk stond in de
volksmond bekend als de Dutch church.
Hier in Manitoba zitten we vlak bij een
Franstalig gebied en is Duits een derde
taal. Veel mennonieten spreken nog Low
German en hebben sommige kerken zelfs
nog Duitse diensten. Tandartsen en dokters adverteren dat ze ook Duits kunnen
verstaan. Wij geven onze kinderen een
drietalige opvoeding, Nederlands, Fries
en uiteraard Engels. Alberta en Manitoba
zijn beide prairie provincies, maar Alberta
ligt op de grens van de Rocky Mountains,
terwijl Zuid-Manitoba zo vlak is als Nederland. Alberta is rijk aan olie. Manitoba
is ‘rijk’ aan indianen. Alberta heeft een
droge lucht. Koekjes en chips worden
niet ‘slof’ wanneer je vergeet het pakje of
zakje weer dicht te doen, maar ijsblokjes
verdampen in het vriesvakje en je haar is

wel ontzettend statisch. In Manitoba zit
je haar goed, maar moet je beslist niet
vergeten om de pakjes en de zakjes dicht
te doen. Zo zie je maar weer, één land en
toch zo verschillend.
Gemis
Het bevalt ons erg goed hier in Canada.
Het leven is wat gemoedelijker, bomen
kappen en vuurtje stoken mag nog steeds
(behalve als het te droog is). Iedereen is
hier in feite een buitenlander, want de
eigenlijke bewoners zijn de indianen. We
voelen ons thuis en de mensen zijn erg
vriendelijk en behulpzaam. We geloven
dat wat de toekomst ons brenge moge,
dat God ons leidt. Dat hebben we ook erg
ervaren met deze aankoop en verhuizing.
We zijn ervan bewust dat alles wat we
hebben een geschenk van God is, en dat
wij het in bruikleen hebben. Wij zijn geroepen om onze talenten te gebruiken en
goede managers te zijn over wat God ons
heeft gegeven.
Spijt dat we Nederland hebben verlaten?
Nee. Wel jammer dat we zo ver bij de familie vandaan zitten. Vooral nu we kinderen hebben, missen we de familie meer.
En natuurlijk hebben we wel eens zin
aan een kroket, frikadel of een bakje vla.
Maar daar kunnen we extra van genieten
wanneer we bij de familie zijn.
Een hartelijk groet, speciaal voor alle
familie, vrienden en bekenden. Ronald,
Janneke, Caleb en Gideon Hamstra,
Pompebled@mts.net
De kofje stiet klear!
(foto links: de familie Hamstra; foto onder: de ‘pleats’ in Canada - eigen foto’s )

Nederland vergeleken met Canada
In Nederland geldt tijd is tijd, afspraak is
afspraak. In Canada gaat men hier wat
flexibeler mee om. Een afspraak met bijvoorbeeld een loodgieter om 14.00 uur
betekent vanaf 14.00 uur, maar waarschijnlijk later op de middag. Hier in Manitoba kan het zelfs de volgende middag
betekenen, zonder dat men zich ervoor
verontschuldigt. Het heeft ook wel zijn
charme. Toen we een demo skister (soort
kleine shovel) te leen hadden, werd die in
plaats van na drie dagen, na anderhalve
week weer terug gehaald. Zo heeft alles

uit het plakboek
Onderstaande foto’s werden in 1954 gemaakt op
het voormalige Lutkepost 55. Popke en Janke van
der Meulen woonden hier, recht tegenover timmerfabriek van der Witte. Hun huisje moest in de
zeventiger jaren plaatsmaken voor de woningbouw
aan de zuidkant van ons dorp. Ze hebben daarna
nog een poos in het bungalowparkje (Harmen
Systrastraat) gewoond. Popke was keuterboer. Op
de linkerfoto heeft hij net zijn drie koeien met de
hand gemolken en laat de melk door de melkzeef
lopen in de melkbus voor zuivelfabriek Lijempf in
Augustinusga. De veestapel bestond verder uit

een tweetal varkens, enkele geiten en wat kippen.
Janke staat op de rechterfoto, met ‘de skelk’ voor
voert ze hun kalf. Op de achtergrond is de voormalige boerderij van de familie Mulder te zien; het
weiland is nu bebouwd door het plan Mûnewyk.
In vroeger tijden (en zeker ‘minne tiden’) moest
menig dorpsgenoot de eindjes aan elkaar knopen
door allerhande werkzaamheden te vinden en zo
had Janke in de oorlogsjaren een kruidenierszaakje aan huis. Popke had een petroleumhandeltje die ook bij de mensen thuis bezorgde.
Een manier van leven die totaal verdwenen is...

Uw albumfoto’s in ons blad
èn op de website!
Alweer een nieuwe rubriek zult u misschien denken bij
het zien van de hiernaast geplaatste kop.
En alweer een oproep...
Over enkele maanden zal de website van ons blad actief
worden. U kunt nu al een kijkje nemen, want er is al veel
te vinden.
Het web-adres is:

www.binnenbuitenpost.nl

Om de site nog completer te maken vragen wij van u
om nog eens door uw foto-album(s) of dia-collectie te
lopen. Waarschijnlijk heeft u ook foto’s, van lang terug
of kort geleden, die een beeld van het dorpsleven geven.
Schoolfoto’s, evenementen, dorpsgezichten, activiteiten,
straatbeelden: alles is welkom.
Uw bijdrage is natuurlijk niet compleet zonder een bijschrift met het wie of wat er op de afbeelding staat en
een datering en plaatsbepaling (zo goed als mogelijk).
Elke maand willen wij uit het binnengekomen materiaal
een selectie in ons blad plaatsen en elke geschikte foto
wordt op de website geplaatst.
U kunt uw foto’s aanleveren in de kopijbus van de Binnenste Buiten bij de Boekelier of op het adres J. Kootstra,
Halbertsmastraat 46. Natuurlijk kunt u ze ook elektronisch toesturen op bibupost@gmail.com Aangeleverde
foto’s worden gegarandeerd teruggebracht en met zorg
behandeld.
Wij kijken met nieuwsgierigheid uit naar onze post!
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 39 door Hans Hamers

door Dirk R. Wildeboer

Trieste zaak
2 januari 1908 – ROTTEVALLE - “Twee jongens van 14 en 16 jaar kwamen bij de herberg in het Jachtveld. Zij hadden één fiets
bij zich, maar geen geld voor onderdak. Ze
boden daarom de fiets aan een bezoeker, t.w.
smid L. Wijma, voor 8 gulden te koop aan. De fiets was ’t meer dan
waard en Wijma wilde het rijwiel wel koopen, als ‘ t goed (eerlijk) spul
was. Veldwachter Dijkstra van Surhuisterveen kwam binnen en deze
raadpleegde hij. Nu, deze wilde de jongens wel een nacht huisvesten
en een maal eten geven, ze moesten maar mee naar Surhuisterveen
gaan. Daar wisten Dijkstra en rijksveldwachter de Vries er uit te
krijgen, dat de fiets gehuurd was. Dijkstra gaf den jongens een maal
eten en huisvesting voor dien nacht. ‘s Morgens naar Buitenpost en
voor den burgemeester en vervolgens naar Leeuwarden. Eigenaardig,
dat de vader van den eenen jongen met de moeder der andere huist
en omgekeerd”.
Zitting rechtbank te Leeuwarden op 2 oktober 1903
“Surhuizumerheide ‘t ligt bij Surhuizum. Tusschen die twee plaatsjes
liep in den laten avond van Zondag 23 augustus een verliefd paar.
Dat is niks bijzonders. Maar niet elk minnend paar overkomt, wat
met dit geschiedde. Terwijl Libbe met z’n Dina, die hij van haar ouders had gehaald om ze weer naar “haar boer” te brengen in aangenamen kout en wat daarbij behoort voor minnelijke jongelui, langzaam
zich voortspoedde – dat het langzaam ging, zullen onze lezeressen
wel snappen – komen twee mannen hen achteroploopen, Het zijn
Rinze S. en Jan H. Libbe krijgt van den eerste een flinken slag tegen
z’n achterhoofd – de tweede brengt hem met een mes een steek in
den linker bovenarm toe, die door vier kleedingstukken heen dringt
en den getroffene het bloed over z’n hand doet vloeien. Thans kan
Libbe met z’n arm slechts korten tijd achtereen z’n werk verrichten:
met een paar dagen is dat lichaamsdeel weer “overstuur”. “Had je
wat met hen gehad? “, vraagt de Voorzitter aan den schippersknecht,
“Niks meneer”. “Dus was ’t alleen, omdat je met een meisje uit dat andere dorp verkeering hebt? “. Libbe veronderstelt van wel. Dina zegt
dat ze dit niet weet. “Had je tevoren met ze gepraat? “ “Ja meneer”,
zegt het meisje”. “Waarover ?” “Ja eigenlijk over niks”. Rinze bekent
– Jan ontkent: hij had geen mes in den zak. “Maar je hebt hem wel
geslagen ? “ “Ja ik hem hem één slag gegeven”. “Waar ? “ “Dat weet ik
niet meer”. Gevraagd, waarom ze Libbe sloegen, luidt het antwoord,
dat deze hen zoowat de gek aanstak. Eisch tegen Rinze S.: 14 dagen,
tegen Jan H., : 2 maanden gevangenisstraf. Hierop heeft niet een van
de twee iets te zeggen”.
BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1956, die woonden in Buitenpost.
1 februari: Kamstra, Roelof, 68 jaar, sigarenhandelaar, e.v. Bijl, Janke
29 maart: Hiemstra, Wiepkje, 56 jaar, e.v. Fernhout, Hermanus Jacobus
21 april: van der Wal, Alle, 67 jaar, e.v.: van der Werf, Kornelia
22 april: Zijlstra, Dieuwke, 74 jaar, e.v. Hoekstra, Reinder
5 mei: Stiksma, Dirk, 70 jaar, wedn. van: Holmersma, Anke Jacoba,
e.v.: Sijtsma, Romkje
14 juni: Fernhout, Hermanus Jacobus, 60 jaar, gemeente-secretaris,
wedn. van: Hiemstra, Wiepkje
7 juli: Hut, Gerrit, 82 jaar, wedn. van: Copinga, Barbertje
23 augustus: Rinsma, Hendrikje, 64 jaar, e.v. Heikamp, Marten
3 november: de Vries, Ytje, 78 jaar, e.v. Fokkema, Taetske

Bij het verschijnen van dit nummer van de
Binnenste Buiten-post heeft een groot deel
van onze dorpspopulatie haar jaarlijkse
weekje herfstrust weer achter de rug. Aan
het straatbeeld was daardoor ook, zij het
tijdelijk, enige verandering zichtbaar. En
niet alleen dat. De bomen nabij scholen
konden even een korte adempauze kunnen
nemen. De inname van CO kon even dalen
naar verantwoorde proporties. Arme bomen. Het hele jaar door zijn ze doende de
schepping te dienen. Vooral in de koudere
dagen van het jaar hebben ze het oprecht
zwaar. Vooral, zoals gezegd, de exemplaren
nabij scholen, basisscholen wel te verstaan.
En of het nu handelt om christelijke, openbare of gereformeerde scholen, alle bomen
in een straal van 100 meter hebben er mee
te maken. En dan hebben we het nog niet
eens over de kruiden en grassen, die een
vergelijkbare taak binnen de schepping vervullen. Zij komen op een nog grotere schaal
voor rondom schoolgebouwen en hebben
evident meer te worstelen met dat ene
ernstige gegeven: moeders en soms zelfs
grootmoeders. Zij zijn het die een dubieuze
rol vervullen in de geschade kringloop van
het schoolse groen. Nou kun je natuurlijke
niet alle moeders over één kam scheren,
maar er zijn er bij... Wat doen die moeders
dan waardoor hun rol binnen het geheel
van de schepping dubieus genoemd mag
worden? Zij halen hun kinderen op en brengen ze weg en maken daarbij geen gebruik
van een ander scheppingseigen product:
benen. Zij gebruiken hun bipsen eerder

Kopijverzorgers en
a d v e r t e e rd e r s ,
maak het uzelf en
ons gemakkelijk!
Let op de
k o p i j - i n l e v e rd a t u m :
maandag
1 9 n ov e m b e r.
Het volgende blad
verschijnt
in week 48.
Houdt u daar ook
re k e n i n g m e e ?

dan hun voeten. Nu zijn vrouwenbipsen
niet per definitie dubieus te noemen, hoewel ik ken er wel een paar, maar bipsen zijn
ergens anders voor bedoeld. Niet voor het
wegbrengen en ophalen van kinderen. Moederbipsen maken veel gebruik van zachte
bekleding in automobielen, waarbij mobiel
tot het bedenkelijk woorddeel van automobiel moet worden gerekend. Er wordt wat
afgereden en met de motor aan geparkeerd
om even op het schoolplein al wachtend bij
te kletsen. Goed voor de sociale context,
maar slecht voor de bipsen. Aansluitend
nog een boodschapje en snel naar de middagprak. Met uitzondering van de woensdagmiddag wordt er nog een schoolbezoek
ondernomen. Wat zeg ik: twee uiteraard,
want de kleintjes kunnen waarschijnlijk niet
meer lopen, de gymnastieklessen ten spijt.
Vaak speelt zich het zelfde tafereel af bij de
sportvelden, alwaar de broodnodige beweging wordt gepropageerd. Eens telde ik 72
auto’s bij Haersmahiem. Wellicht niet allemaal behorende tot de moeders en grootmoeders, maar toch. Het regende toen wel.
Uitgerekend levert een schoolbezoek per
auto 151 gram uitgestoten CO per passagier op. Een beetje boom doet er ’s zomers
3,6 uur over om 10 gram CO om te zetten
in zuurstof. De rest vindt al eerder zijn weg
in de atmosfeer en helpt de aarde warmer
te maken. Lang leve de schoolvakanties,
dus. Wat is er op tegen een mooie slanke
bips te hebben en welgevormde benen. We
vragen het de moeders.
Tot de volgende keer.

SWA, namens 100 verenigingen in
Achtkarspelen hartelijk dank
Op 2 oktober was het een drukte van belang bij de Stichting Woningbouw
Achtkarspelen (SWA) aan de Zwanebloem. Ter ere van het 100-jarig bestaan van de SWA kregen alle verenigingen van Achtkarspelen gelegenheid om zich in te schrijven voor een gift van 100 euro. De eerste 100 die
zich ingeschreven hadden kregen het bericht dat een vertegenwoordiger
van hun vereniging op 2 oktober de cheque bij het gebouw van de SWA
af kon halen. Er werd dan ook gretig gebruik gemaakt van dit fantastische
gebaar van de Stichting. Onder het genot van een lekker kopje koffie met
gebak werd door de directeur onder meer bekend gemaakt dat het geld inmiddels al op de betreffende rekeningen was gestort. Na de speech van de
heer Heida werd er een foto gemaakt van de 100 aanwezigen in de vorm
van 100. Hierna kon er nog een drankje worden genuttigd met heerlijke
hapjes. Vanaf deze plaats nog eens van harte gefeliciteerd met dit jubileum
en heel hartelijk dank.
Eén van de dankbare 100 verenigingen, NVVH Buitenpost e.o.

Vrij- willig
Jonge spuitgasten vakkundig aan de slag
Blusdeken, poeder, water: alles kan en mag
Spelenderwijs kleine brandjes in de kiem gesmoord
Een brandweerdemonstratie, die zeer gewaardeerd wordt
Het concoursterrein blijft onderwerp van gesprek
als “modus” stelt van der Wal : een kleine groene plek
ten zuid en ten oost veldwoningen aan de rand
gebruikt onze wethouder wel zijn gezonde verstand ?!
Een vlag die behoort bij ieder Buitenposter festijn
gepresenteerd bij ‘t Jeltingahuis tijdens een college samenzijn
niet voor het eerst gaf Plaatselijk Belang deze wapperende hint
gaat van der Zwan vlaggen bij ‘t doorknippen van ieder lint ?
Meine man van de maand, vrijwilliger in hart en nieren
Sociaal cultureel werk, geëerd met taart om dit te vieren
Stationsstraat en Jeltingalaan ontbijten als goede buur
Verfrissend voor ’t gemeentehuis tijdens een vroeg ochtenduur

PEVADKO

Op 4 juni 1955 presenteerden de soldaten van 421e bataljon Infanterie Chassé B-batterij, 42e afdeling Veldartillerie en een afdeling
Luchtdoelartillerie zich in Buitenpost voor het toenmalig gemeentehuis aan de Voorstraat (Nijenstein).
Aan toeschouwers ontbrak het niet.
(foto: uit het archief van D. Wildeboer)

Vond u de fraaie luchtfoto, genomen door Hans
Zwierenberg van zuid-Buitenpost, in het septembernummer niet al te duidelijk?!
Neem dan een kijkje op www.binnenbuitenpost.nl
en kijk onder het kopje ‘fotos en documenten’ ga verder naar ‘Buitenpost in plaatjes’ en klik op
‘lucht en overzichtsfoto’s’
U vindt dan 3 foto’s op groot formaat en in kleur!

   


 



  

