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Ook in dit
nummer:
 Aankondiging
kerstnachtdienst
 Resultaten
verkeersonderzoek
 Inspiratie:
Ineke Dijkstra
 Reisverhaal:
Over-Jordaan
 Sportkoppen:
de badmintonclub

(foto: redactie)

Prettig vuurwerk op de winterfair

Afgelopen vrijdagmiddag en -avond werd er weer een gezellige kerstmarkt gehouden in het Buitenposter centrum. Er was een
echte kerststal met levende Jozef en Maria met ezel. De ijsbaanvereniging had een ‘ijsbaan’ op het parkeerterrein bij Super de
Boer met een heuse koek-en-zopie tent. Er werden kerstliederen gespeeld en gezongen en ‘s avonds stonden er vuurkorven
die het geheel een gezellige sfeer verleenden en kon de jeugd marshmellows in het vuur roosteren. Meer op pagina 9.

Wat kan een gemeentelijke fusie voor ons dorp betekenen?
Met een onbedoeld daverende plof
viel het idee in de regionale pers: een
mogelijke fusie tussen enkele van
de vier gemeentes in de noordoosthoek van Friesland. In het daaropvolgende mediagedruis viel nog niet
goed te ontdekken wat de voor- en
nadelen van een fusie tussen twee
of meerdere van de gemeentes zou
kunnen zijn. We proberen hier met
een onbevangen blik naar een mogelijk toekomstperspectief voor ons
dorp te kijken.
Het lijkt in eerste instantie een logische
vervolgstap. De gemeentes Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en
Kollumerland zijn al langer in de NoordOost Friese Aanpak actief. Met gezamenlijk optreden wordt geprobeerd onze
regio beter op de kaart te krijgen. Zelfs is
er al duidelijk sprake van samenwerking
met de gemeente Kollumerland: de afdelingen Sociale Zaken en Automatisering
delen al verschillende werkzaamheden.
Waarom fuseren?
Binnen de verschillende gemeentebesturen is de opinie klaarblijkelijk dat deze
gemeentelijke relatievormen winst opleveren. En zelfs wordt er gedacht dat een
huwelijk daar nog meer aan kan toevoegen. Bijvoorbeeld een efficiënter gebruik
van het ambtelijk apparaat; het scheelt
in ieder geval een burgemeester. Ook kan
het besparen in de kosten van aanschaf
en gebruik van onroerend goed, apparatuur en ander noodzakelijk gemeentelijk
eigendom. En tenslotte heeft een grotere
gemeente ook een luidere stem en meer
gewicht - iets wat in het moderne provinciaal-bestuurlijk ellebogenwerk kan
helpen.

Wie met wie
De betrokken gemeenteraden zijn nog
lang niet overtuigd van het waarom en
hoe van het fusie-idee. Is een uitbreiding
van de samenwerking niet voldoende?
En als er gefuseerd zou worden, wie zou
dan de ideale partner voor wie zijn? Ook
Smallingerland (Drachten) en Tietjerksteradeel zijn geschikte kandidaten op de
huwelijksmarkt, wordt gehoord. Daarom
worden alle opties nog opengehouden
en moet informatief onderzoek breder
worden dan alleen een gebiologeerde blik
naar de gemeente ten noorden van ons.
Toch is een ja-woord met Kollumerland
beslist geen onlogische gedachte - zeker
als gekeken wordt naar overeenkomsten
en verschillen met de kandidaten.
Overeenkomsten
Kollumerland en Achtkarspelen zijn
beide plattelandsgemeenten met relatief
kleine kernen. Zelfs al is Kollumerland
haast de helft kleiner, toch is er veel
gelijkenis. De hoofdplaatsen Kollum en
Buitenpost ontlopen elkaar bijna in niets
qua grootte en qua karakter. Ook is er
bij beiden sprake van even belangrijke
andere kernen binnen de gemeentegrenzen: Surhuisterveen, Harkema en
Zwaagwesteinde. Beide gemeentes delen
eigenlijk al een kern - Zwaagwesteinde en
Twijzelerheide zijn praktisch aan elkaar
vastgegroeid. Bovendien leunen Kollum
en Buitenpost steeds meer naar elkaar
toe, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van
het project landelijk wonen tussen beide
plaatsen. Beide hoofdplaatsen zijn ook
regionaal centrum. Een andere overeenkomst is tragischer, beiden hebben
jarenlang onderaan de lijst van ‘arme’
gemeentes gebungeld en zijn daarmee
bot gezegd oude lotgenoten in armoede.

Verschillen
Als gekeken wordt naar andere gemeentes zijn de overeenkomsten minder
gemakkelijk te vinden. Dantumadeel is
al actief bezig om zaken met het stadse
Dongeradeel gezamenlijk te doen, net als
nu al in Achtkarspelen en Kollumerland
gebeurt. Smallingerland is typisch een
grote stedelijke gemeente. Tietjerksteradeel is financieel een gemeente van een
heel andere orde, met een bijna dubbel
zo grote hoofdkern. Afstanden spelen
ook een rol - Kollum en Buitenpost
kunnen met 4 kilometer elkaar bijna letterlijk al de hand geven - Bergum is door
10, Damwoude door 11, Dokkum door 14
en Drachten door 20 kilometers van ons
gescheiden. Mochten Achtkarspelen en
Kollumerland fuseren, dan is het samengaan van beide hoofdkernen ogenschijnlijk naadloos op termijn te realiseren.
Ontwikkeling van toerisme past goed
in de gelijksoortige natuurlijke omgeving. Daarbij is de bereikbaarheid van
gemeentelijke diensten voor alle plaatsen
bij deze partnerkeus het voordeligst - de
Boelenslaner en Kollumerpomper zouden
weinig méér hoeven te reizen.
Wie wint het meest?
In het onvermijdelijke debat dat zal
gaan volgen kan dit een element die van
belang worden: de noordelijkste dorpen
in de gemeente lijken meer gebaat te
zijn bij samengaan. Buitenpost en Kollum
zouden tot een sterke voorzieningen- en
vervoerskern kunnen uitgroeien. Ontwikkelingen in de grensgebieden van de
gemeentes, zoals het project landelijk
wonen, hoeven dan ook geen nadeel
te ondervinden van de nu aanwezige
gemeentegrens. De regionale centra
Kollum en Buitenpost zouden samen

een sterkte krijgen die in de toekomst
het voortbestaan niet ter discussie meer
hoeft te stellen. In de onderzoeken en
overwegingen die nog moeten komen,
zal moeten blijken dat er inderdaad voor
alle kernen een win-win situatie ontstaat.
Bij een duidelijk financieel voordeel voor
de gemeente zou dat zeker zichtbaar
gemaakt moeten kunnen worden.
Het Achtkarspelen-gevoel
Blijft ook een vraag dat dusverre als
tegenargument het duidelijkst werd
gehoord - de identiteit van de gemeente
en haar dorpen. Moeten we als Achtkarspelenaren niet trots zijn op onze
gemeente en haar historie? Verliezen we
met een gemeentelijke fusie ons eigen
karakter en worden we niet gekoppeld
aan een partner die een blok aan ons
been zou kunnen blijken? Het zou kunnen
dat dit deels een zaak van persoonlijke
beleving is. De grote dorpen onderscheiden zich misschien daarin dat het opener
gemeenschappen zijn, met een grotere
in- en uitstroom van bewoners en een
meer buiten de gemeentegrenzen georienteerder bevolking. Ook is er de indruk
dat de grote-dorpsbewoners een praktischer instelling ten opzichte van de eigen
woonomgeving hanteert. Is (gemeentelijke) identiteit afhankelijk van een aantal
historisch getrokken kaartlijnen?
Het wachten is op informatie die de
belangrijke gegevens op tafel brengt.
Hopelijk volgt daarna discussie die op
basis van goede argumenten wordt
gevoerd. Als er gepraat moet worden
willen we zeker van de partij zijn en
deze pagina’s zijn er evenzogoed om uw
opvattingen de ruimte te geven.
Johan Kootstra, redactielid

Deze maand in ‘Buitenposters’: Wytze en Freerkje van der Valle Pag. 5

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

Dorpsgenoot Sietze van der Valle, wonend aan de Halbertsmastraat is een van
toekomstige bewoners van het nog nieuw
te bouwen appartementencomplex aan de
Ds. Boekholtstraat in Surhuisterveen. Met
de bouw zal begin 2008 een aanvang wordt
genomen. De verwachting is dat de bewoners hun wooneenheid in oktober kunnen
betrekken.
 Leerlingen van het Lauwers College
hebben afgelopen maand ook meegedaan
aan een landelijke wilde staking om
aandacht te vragen tegen de zogeheten
1040-urennorm. Honderden leerlingen
trokken naar het gemeentehuis. Van een
ludieke actie was echter geen sprake, om
hun ongenoegen te uiten werden de ruiten
met eieren en tomaten bekogelt.
 Op gepaste wijze heeft Jan Vreeling, na
42 jaar in overheidsdienst te zijn geweest,
waarvan 35 jaar bij de politie Fryslân eind
november afscheid genomen. Op de laatste werkdag werd hij opgehaald door zijn
collega’s en temidden op een 5-persoons
tandem maakte hij zijn laatste surveillanceronde door ons dorp.
 De gemeente Achtkarspelen treft tal van
maatregelen om vernielingen en overlast
tijdens de komende oudejaarsnacht zoveel
mogelijk te voorkomen. Toezichthouders
zullen een oogje in het zeil houden. Speciaal zal worden gelet op zwaar illegaal vuurwerk. De laatste oudejaarsviering leverde
een schadepost van 50.000 euro op.
 Opzichters Tjeerd van der Meer, (40jarig dienstverband) en Alle Klaver, (in
dienst vanaf 1988) nemen afscheid van de
SWA. Diegenen die een woning huren van
de Stichting Woningbouw Achtkarspelen
zullen vrij zeker wel eens met het onafscheidelijke duo, de een met een timmermans- en de ander met een schildersoog te
maken hebben gehad. Per 1 januari maken
ze gebruik van de prepensioenregeling.
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De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is dienaangaande aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.
Oplage:

2600 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
Kopij:
Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Meer informatie is ook te vinden op:
www.binnenbuitenpost.nl
Kopij graag getypt of per e-mail
aanleveren, en niet langer dan ongeveer 150 woorden. De redactie kan
geen garantie geven dat kopij wordt
geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
M. Bijlstra
tel. 0511-544848
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta,
tel. 0511-541699
C. Pot
tel. 0511-544988
C. Visser,
tel. 0511-542787
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046
Inlichtingen over advertenties
en de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511-542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
telefoon: 0511-451341.
Zet- of drukfouten voorbehouden.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 21 januari 2008.
De volgende editie verschijnt
in week 5.

Misleidend stil rond Kerkstraat

Van de bestuurstafel

U merkt momenteel niet veel verandering in de Kerkstraat. Maar de
herinrichtingscommissie werkt achter de schermen rustig door! Er moet
natuurlijk straatmeubilair en bestrating uitgezocht worden. Zo zijn we
kortgeleden naar Joure, Sneek, Gorredijk, Balk en Leeuwarden geweest.
Daar is men ook bezig (geweest) met een herinrichting en wij konden
zo met ogen zien hoe verschillende soorten steenkleuren met elkaar
gecombineerd kunnen worden. Wij werden vergezeld door Robert Jan
Klopstra van Feikema BV, een kei in steen. Robert Jan was een erg goede begeleider en vertelde vol enthousiasme over voor- en nadelen van
diverse steensoorten. Wij hebben die dag veel geleerd. Aan het einde
van die dag waren we het samen eens over hoe het één en ander eruit
moet gaan zien. Harrie Nieuwenhuis is nu druk bezig met de tekeningen.
Als u in de Kerkstraat een niet al te grote man met pen en papier tegenkomt, dan is dat Harrie. Hij doet zijn best er wat moois van te maken. Wij
hopen in januari weer bijelkaar te komen, daarna kan het aanbesteed
worden en kunnen we in het voorjaar los!

Druk, druk en nog eens druk. Wie heeft het tegenwoordig niet druk. Druk met van alles en nog wat.
Soms lijkt het wel alsof het leven wordt opgeslokt
door verplichtingen. Ondanks de decemberdrukte zijn we toch bijeen
geweest om het wel en wee van Buitenpost te bespreken. Als u de
kranten leest, heeft u de afgelopen 4 weken gemerkt dat er veel over
de brug Blauforlaet is geschreven. Ik heb daar niks meer aan toe te
voegen. De acties zijn succesvol afgerond en wij willen Blauforlaet
eerst even laten rusten.
In het kort iets nieuws over de Federatie Plaatselijk Belangen Achtkarspelen. Alle Plaatselijke Belangen van Achtkarspelen zullen in de toekomst 2 bestuursleden leveren. Dat komt ongeveer uit op 22 personen. Deze gaan het bestuur van de Federatie vormen. Deze federatie
bestaat al enige jaren. Toen de voorzitter aangaf te willen stoppen met
haar functie, vroegen velen zich af: heeft het zin om door te gaan met
de Federatie, wat voor meerwaarde heeft de organisatie en andere
vragen. Vanuit het gemeentebestuur kwamen dezelfde vragen. Wij
hebben begin november de koppen weer bijelkaar gestoken en besloten om verder te gaan. Natuurlijk moesten de vrijgekomen vacatures
vervuld worden. Dat is gelukt, voorlopig. Ondergetekende heeft het
voorzitterschap op zich genomen en bij toerbeurt zullen de notulen
geschreven worden. De bedoeling is om 2 x per jaar te vergaderen,
zonodig 1x per jaar met Burgemeester en Wethouders. Wanneer er
dorpsoverstijgende zaken zijn, zoals de brug Blauforlaet, kunnen we
als Federatie acties ondernemen. Dit alles werd binnen ons eigen bestuur besproken onder het genot van een kop koffie met een heerlijk
stukje amandelstaaf.
Het is bijzonder leuk om te merken dat u als Buitenposters begint te
reageren op diverse zaken die al dan niet in het belang zijn van ons
dorp. Dat doet ons als bestuur geweldig goed, het geeft aan dat het
werk dat wij doen gewaardeerd wordt. Dus mensen blijf bellen of emailen met suggesties of goede raad.

Op de foto: Robert Jan Klopstra en leden van Plaatselijk Belang
en de BUVO ‘op studiereis’ (foto: eigen foto)

Franse Avond Met Buffet
La cuisine Française avec Padampadam
- onder het genot van de prachtige klanken van het duo Padampadam kan
de liefhebber van culinair van over
de grens weer een avond heerlijk
genieten in The Point. Een dinerbuffet, uit de beroemdste keuken
van de wereld, zal worden uitgeserveerd in een sfeer die ons brengt
in een gezellig Parijs café, op een
knus terras in een kunstenaarswijk of
in een beroemde Franse club. Peter
van Dijk en Eric de Rijen, samen Padampadam, zullen met hun accordeon bekende en
onbekende chansons laten horen die u een avondlang van het Friese naar
het Franse doen brengen. Padapadam is hartstocht, een verzetslied, de
poëzie van de straat en een persoonlijke aubade aan uw tafel met al die
geneugten uit het land van Edith Piaf, Jaques Brel en Tour de France.

Wij willen in 2008 proberen een comité te vormen met als doel het
Mejontsmaveld te behouden. Dit actiegroepje kan gaan bestaan uit
bestuursleden van PBB, buurtbewoners, vertegenwoordiging door de
paardensportcommissie en de scouting en ook andere mensen die ‘de
groene long’ willen behouden. Ik ben door diverse mensen gebeld en
ik zal zo spoedig mogelijk contact met hen opnemen om het een en
ander door te spreken.
Wij zijn verder aan het nadenken wat wij als Plaatselijk Belang kunnen doen om de Kerkstraat verder op te sieren. Over het werk aan de
Kerkstraat kunt u elders in deze uitgave lezen. Dit is nog maar een
greep uit de dingen waar we ons mee bezig houden. Dus u begrijpt
dat ook voor ons geldt: druk, druk, druk. Er liggen nog enkele zaken
op de bestuurstafel die nog niet afgehandeld konden worden, maar
daar zullen we in het nieuwe jaar met frisse moed naar kijken.
Ondanks al deze drukte hoop ik dat wij onze medemens niet vergeten. Namens alle bestuursleden goede kerstdagen toegewenst en een
gezond 2008.
Namens Plaatselijk Belang Buitenpost
Maaike Dotinga-van der Veen, voorzitter
e-mail: piterdotinga@wanadoo.nl - telefoon: 0511-542932

Zaterdagavond 26 januari 2008; aanvang 20.00 uur; Locatie The Point;
kaartverkoop: Bloemenzaak Hedera, Kerkstraat;
alleen voorverkoop: € 17,50.

Tryater spilet: Arendz’ Arends
In eigenwize dokumintêre!
Nei in oantal jierren fan ôfwêzichheid stiet Tryater wer op de planken yn
Bûtenpost. Akteur Jan Arendz bringt solo it ferhaal fan Jan Arends. Dit
docht hy op plakken wêr’t Tryater (hast) nea komt fanwege de romte dy’t
it selskip meastentiids nedich by harren foarstellingen.
Op syn ‘eigen wize’ fertelt de akteur yn it stiik oer syn hast-nammegenoat, de depressive skriuwer Jan Arends. En komt sels mei him yn petear.
Yn Arendz’ Arends giet Jan Arendz op ‘e siik nei Jan Arends. Hie Jan Jan
helpe moatten? Hat Arendz ek wol wat fan Arends? En fansels krûpt er
yn de hûd fan de skriuwer, om syn gedichten foar te dragen en de rânen
fan Arends’ siel te ûndersykjen. Jan Arendz hat de dryste skuon oandien
en makket dit seizoen dizze lytsskalige foarstelling dy’t him al sa lang
troch de holle spoeket.
Jan Arends wie skriuwer, reklameman en húsfeint, ûnder lêzers bekend
fan syn ferhalebondel Keefman (1972). Arends hat ek in beheind tal gedichten publisearre. In grut part fan syn
libben hat er yn psychiatryske ynrjochtingen trochbrocht; hy makke sels in ein
oan syn libben.
Tekst Jan Arendz (mei gedichten fan Jan
Arends) Regy Rients Gratema Spiler
Jan Arendz, Dekor Stans Lutz Techniek
Remko Smids
Woansdeitejûn 9 jannewaris 2008
Oanfang: 20.00 oere
Lokaasje: The Point
Kaartferkeap: Blommesaak Hedera
Tsjerkestrjitte
Kaarten: € 10,- it stik, 65-plus, freonen
Tryater en CJP: € 8,-

Kerstnachtdienst in de sporthal
De kerstnachtdienst van maandag 24 december wordt ook dit jaar weer
in sporthal De Houtmoune gehouden en begint om 21.00 uur. De sporthal zal voor deze dienst weer worden omgebouwd tot kerkzaal, waarin
voldoende ruimte is om een ieder een zitplaats te kunnen bieden. Veel
dank zijn we verschuldigd aan al die vrijwilligers die helpen om deze klus
in anderhalf uur te klaren.
In deze dienst zal ds. Geert van Wieren uit Twijzelerheide de overdenking
verzorgen. Muzikale medewerking verlenen Brassband Concordia nder
leiding van Herman Sibma, zij zullen ook de begeleiding van de samenzang verzorgen en de gospelband Sozo uit Broeksterwoude. Deze groep
bestaat uit 8 personen inclusief technici. Zij brengen hun liederen op een
geheel eigen manier.
De aanvang is om 21.00 uur. De dienst is voorbereid door de ambtsgroep
kerk-in-aktie/evangelisatiecommissie. U wordt van harte uitgenodigd
deze dienst bij te wonen.
Namens de commissie: Jan Medenblik
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tekst en foto’s door:
Nelleke Kemps-Stam
Bij veel mensen valt ’s morgens al vroeg een krant door
de brievenbus. De geabonneerde zelf ligt meestal nog
op één oor en vindt het vanzelfsprekend dat de krant
op de mat ligt als hij is opgestaan. Is hij geabonneerd
op een avondkrant, dan
verwacht hij dat om zes uur
de krant door de brievenbus
geduwd wordt. En o wee als
de krant te laat is of helemaal
niet gekomen. Wie krijgt dan
de schuld? De scholier die
zich verslapen heeft of de
vrachtwagenchauffeur
die
een lekke band kreeg onderweg? Nee, het zijn depothouders als Wietze en Freerkje
van der Valle die er voor op
draaien. Want de bezorger is
bij hen in dienst en niet bij de
uitgevers van de krant.
Door weer en wind fietsen ongeveer 50.000 krantenbezorgers
door Nederland. Onder scholieren is kranten bezorgen een populair bijbaantje omdat het goed
verdient. Wie in de ochtenduren
bezorgt, houdt bovendien meer

Het krantendepot van Wytze
en Freerkje van der Valle

twijfelde ik, maar besloot om het
wel te doen. De kranten werden
hier afgeleverd en ik begon met
bezorgen. Als een van de kinderen ’s middags vrij was van de
ulo, paste die op onze jongste
zoon Sietse. Dan deed ik de
kranten tot Wietze om half vijf
thuis kwam en het afmaakte. En
als de kinderen wel naar school
moesten, liep ik met Sietse in de
wandelwagen de kranten rond te
brengen. Zo zijn we begonnen.”
Al gauw gingen hun oudste kinderen ook kranten rondbrengen:
het voormalige Nieuwsblad van
het Noorden en het Algemeen
Dagblad. In het begin hadden
hun ouders geen hulp nodig met
de bezorging van de Leeuwarder
Courant, maar dat veranderde.
“Het dorp breidde zich alsmaar
uit”, vervolgt Freerkje. “Achter
Haersmahiem werd gebouwd en
voorbij het Mejontsmaveld. Toen
hebben we er zelf jongens bij gehaald. Die betaalden we ook zelf.
Wij kregen het geld binnen en zij
ontvingen iets minder dan wij,
omdat wij er ook de drukte van
hadden. We moesten in die tijd

al even afgesproken
dat Freerkje voornamelijk het woord
zal doen. “Nu hebben wij eigenlijk nog
vijftig kranten voor
hier in de buurt.
Dat doen we samen en dan zijn we
ieder tien minuten
weg. We houden
de kranten wel aan,
want dan moet je er
beslist even uit. Dan
praat je nog eens
even met iemand.
Er komen momenteel tien bezorgers
bij de deur. In het
schuurtje achter het
huis is het depot.
Alle dagen is er een
dagafschrift bij voor
iedereen. Wij hangen de briefjes
op en ze lopen achterom om de
kranten te halen.”
Toen het dorp nog alleen door
Freerkje en Wietze van de krant
werd voorzien, kwam men wel
eens persoonlijk met een klacht.
Wanneer in hete zomers de bezorgers eerst liever even gingen

het feit dat vaders en zonen elkaar opvolgen.
Veranderingen
Wietze van der Valle is in de
Mieden geboren, Freerkje komt
uit
Gerkesklooster/Stroobos.
Ze woont nu al 53 samen met
Wietze in Buitenpost. Eerst in

“Ik bezorg liever post dan in huis te moeten poetsen...”
vrije tijd over. De minimum leeftijd om kranten te mogen bezorgen is vijftien jaar. De krantenbezorger staat aan het eind van het
proces om de krant van de tafel
van de redactie bij de abonnees
op de mat te krijgen. Dat proces
ziet er als volgt uit.

ook nog met een kwitantie geld
ophalen bij de abonnees. Soms
moest je er wel drie of vier keer
bij langs. Ik werd daar nooit boos
om, want wij hadden het ook niet
zo breed.”

Ochtendkrant/ Avondkrant
- Het nieuws wordt verzameld 15.00/8.45: Redactievergadering
17.30/10.00: Controle en aanpassen teksten
21.00/11.00: Laatste aanpassingen
22.00/11.30: Indeling krant (lay-out)
23.00/12.00: Vormgeving
00.00/13.00: De drukplaten worden gemaakt
01.00/14.00: De persen draaien
03.00/15.00: Verdeling van de krant over het land
05.30/16.00: Bezorgers halen de kranten bij de
depots
07.00/18.00: De krant ligt op de mat
Er even uit
Wietze en Freerkje van der Valle
zijn al 38 jaar depothouders van
de middagkrant de Leeuwarder Courant. Sinds 1 november
1969. Freerkje weet het nog
goed. “Er kwam hier een man bij
de deur die vroeg of we de Leeuwarder Courant wilden bezorgen.
We hadden in die tijd een duur
gezin: zes kinderen, waarvan
er twee naar de ulo gingen. We
zaten er niet zo florissant bij in
het begin van ons huwelijk. Eerst

zwemmen bijvoorbeeld. “U bent
ook jong geweest, zei ik dan”,
zegt Freerkje. “Tegenwoordig
gaat de klacht over een krant
die niet bezorgd is meestal naar
Leeuwarden. Die bellen dan naar
ons.” ”En dan moeten wij die
weer nabezorgen”, vult Wietze
aan.
Iemand die bij de Van der Valle’s
in dienst wil komen, hoeft eigenlijk maar aan één voorwaarde te
voldoen: de ouders moeten er
achter staan. Misschien is dat de
reden dat er zo weinig klachten
binnenkomen. Dat het baantje
na 38 jaar nog altijd populair is,
merken Wietze en Freerkje aan

Wietze en Freerkje hadden in het
begin vijf jongens in dienst. Toen
het dorp groter werd, besloot de
Leeuwarder Courant de jongens
zelf uit te betalen. “Dat is voor
ons gemakkelijker geworden”,
zegt Freerkje. “We deden in die
tijd zelf ook nog een behoorlijk stuk van het dorp. Nadat
de oudste kinderen de deur uit
gingen, hebben we een gedeelte
afgestoten.” “Een beetje rustiger
aan”, mengt Wietze zich in het
gesprek. Van te voren hebben ze

(advertenties)
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een bejaardenwoninkje waar nu
de parkeerplaats van de Poiesz
is. Later verhuisden ze naar
de Herbrandastraat. Toen het
zesde kind zich aankondigde,
werd aan hen het huis aan de
Halbertsmastraat 40 toegewezen. Wietze was hovenier in
Drachten bij Oranjewoud en hij
werkte bij Enitor, maar werd later afgekeurd. “Nu ben ik altijd
thuis”, zegt hij. “Heel weinig
thuis”, corrigeert Freerkje. “We
hebben nu naast de Leeuwarder
Courant ook de Regiopost erbij.
Dat wordt weer druk met de
Kerst. Maar ik bezorg liever post,
dan thuis te moeten poetsen.”
Vroeger fietsten ze samen veel.
Lange fietstochten maken is er
niet meer bij sinds bij Wietze de
rek uit de longen is. Maar kun je
wel op vakantie als je depothouder bent? “Dat is allemaal goed
geregeld”, verzekert Freerkje.
“Maar mijn man is niet zo’n vakantieman. Wij gaan elk jaar één
lang weekend naar Terschelling.
Met mijn oudste dochter heb
ik steden als Parijs, Londen en
Praag bezocht. Met Dalstra-reizen hebben we samen zo’n zeven
keer een fietsvakantie gedaan.”
Wietze blijft dan thuis achter met
zijn zoon Sietse. Op de vraag wie
er dan voor hun natje en droogje
zorgt, reageert Freerkje met:
“Nou moet het niet mooier worden”. “Dat doe ik zelf”, zegt Wietze trots. “Maar het staat in de
regel wel klaar hoor”, voegt hij er
eerlijk aan toe. “Het vlees staat
al voorgebraden in de vriezer.”
Het feit dat hun jongste zoon
Sietse van 39 nog thuis woont,
heeft een reden. Hij is met
een verstandelijke beperking
geboren. Pas na elf maanden
werden Freerkje en Wietze
met hem doorgestuurd naar
het
Academisch
Ziekenhuis.
“Hij is spastisch en heeft geen
verstand”, was de boodschap.
Freerkje raakt geëmotioneerd
als ze er weer over vertelt. Het
werd toch anders dan werd
aangenomen. “Sietse ging naar
de peuterspeelzaal en daarna is

hij tot zijn achttiende naar de
ZMLK-school in Leeuwarden geweest”, zegt Freerkje. “Toen ging
hij in Surhuisterveen naar de
dagopvang. Ik heb me er steeds
mee beziggehouden. Ook al in
Leeuwarden. De andere kinderen kwamen altijd met verhalen
thuis, dus ik wilde bewust weten
wat er om gaat in die wereld.”
Volgend jaar staat er een grote
verandering te wachten, zowel voor Sietse als voor zijn
ouders. ”Er wordt door de J.P.
van den Bentstichting een huis
gebouwd voor 24-uurs zorg in
Surhuisterveen. Daar zal hij wel
heengaan. We hebben het er al
jaren over gehad. Hij zegt ook:
‘Heit en mem worden al ouder,
dan kunt u mij niet meer verzorgen.’ Hij is al helemaal bezig met
de verhuizing.”, vertelt Freerkje.
“Hij wil laminaat op de vloer..”
“En een meisje”, voegt Wietze
toe. “Dat is wel een probleem”,
vindt Freerkje. “Je moet altijd
weer uitleggen dat het niet kan.”
Er is bewust gekozen voor een
woonvorm waar 24-uurs zorg is.
“Naast een gezamenlijk woongedeelte, is er voor elke bewoner
een woonkamer annex keuken,
slaapkamer, douche en wc. En
er is ’s nachts iemand. Dan let
er iemand op dat hij op tijd naar
bed gaat en ’s morgens goed
verzorgd naar zijn werk vertrekt.
Dan zijn wij toch veel rustiger?”
Rust vinden Wietze en Freerkje
niet meer bij een kerk. Ze staan
wel ingeschreven bij de Gereformeerde Kerk, maar doen al
lang niets meer met het lidmaatschap. Van de kerk heeft Freerkje
niet zo’n hoge pet op. “De laatste
jaren denk ik wel eens: het is
geen kerk meer, het is oorlog.
Het gaat niet meer om het geloof, maar om de kerk. Maar
daarvoor doe je het niet.” Een
antwoord op de vraag waarom
Sietse met een handicap geboren
is, komt er niet. ”Sietse is nou
eenmaal zo en daar kun je niks
meer aan doen. Je moet hem
nemen zoals hij is”, zegt Wietze
nuchter. Het wordt straks wel
stil in huis. Van stoppen met de
kranten is dan ook geen sprake.
“Zolang we kunnen, gaan we
door”, zegt de 79-jarige Wietze.
“Hier in huis zitten is ook niks.
Dan heb je nog wat te doen.”
Freerkje heeft gelukkig ook nog
oog voor de positieve dingen in
hun leven. “De kinderen komen
altijd thuis, de kleinkinderen komen hier met plezier. Dat is me
heel wat waard.”
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Feesten in Schotland -

Was ik maar in bed gebleven…

In deze tijd van de vele feesten komen er hele duidelijke culturele verschillen tussen Schotland en Friesland naar voren. In Buitenpost was Sint
Maarten het eerste feest in een reeks van drie, gevolgd door Sinterklaas
en Kerst. Dit lichtjesfeest wordt in het zuiden van Nederland ook niet
gevierd, want daar wordt op 11 november Prins Carnaval gekozen. Wij
hebben wel wat 11 november-liedjes gezongen, maar verder hebben de
jongens nergens over gesproken.

Er zijn van die dagen dat je denkt:”was ik vanmorgen
maar in bed gebleven”. Vandaag is zo’n dag sjonge
jonge wat een dag, was ik maar in bed gebleven. Het
begint al in de ochtend, er iemand ziek en ik moet
naar een ander filiaal dan in de planning lag. Vervolgens blijken er lange files te staan op de snelweg en
dus verlaat je de snelweg voor een sluiproute. Die
sluiproute valt met de nieuwe technieken echter ook
niet meer mee. Een kaart heb je niet in de auto want
je hebt immers een navigatie? Die navigatie geeft
echter niet de route die je graag wilt en na de afslag
roept Karin de eerste kilometers :”keer om” (Karin, zo
heet die navigatiemevrouw die onderin mijn auto zit
volgens mijn kinderen). Karin is standvastig en zelfs
nadat ik meerdere malen hard door de auto heb geroepen dat ik niet wil keren houdt ze vol, ik moet keren.
Wat een vervelende vrouw zit daar onderin mijn auto,
was ik maar in bed gebleven. Een poosje later begint
Karin het te snappen, ik hoef niet meer te keren:
”neem de volgende afslag links en daarna direct weer
links”...even denken, wat is dat dan…ook keren toch”.

Hier gaan de kinderen op 31 oktober al met een lichtje (meestal in een
pompoen) bij de deuren langs vanwege Halloween. Dit jaar hebben Gerrit en Jeen Riemer daar nog niet aan meegedaan, omdat wij niet op een
buurt wonen. Op school had Jeen Riemer wel een Halloween party,
waarbij hij verkleed op school mocht komen. En Gerrit mocht verkleed
komen op de Halloweendisco van 2 november. Op 5 november is het in
Groot-Brittanië Bonfire Night, ook wel Guy Fawkes Night genoemd. Dit
gaat gepaard met vuurwerk en vreugdevuren ter herinnering aan 5 november 1605, toen een aantal katholieken (waaronder Guy Fawkes) werden opgepakt vlak voordat ze het parlement (met de koning) in Londen
wilden opblazen. In de dagen voor 5 november hebben we meer vuurwerk
gehoord dan op de dag zelf.
De beschermheilige van Schotland is St. Andrew, één van de twaalf apostelen. In het plaatsje St. Andrews liggen een aantal beenderen van hem
begraven op het eiland Fife. Zijn kruis staat afgebeeld op de Schotse vlag.
St. Andrew’s Day, op 30 november, is een Schotse nationale feestdag,
maar de meeste mensen gaan gewoon naar het werk en de scholen hebben geen vrij. Wel had de school van Gerrit allerlei activiteiten. Zo werden
de leerlingen gevraagd om silver coins mee te nemen om St. Andrew’s
Cross mee te bedekken. De opbrengst ging naar een project voor kinderen in Zambia.
Het feest wat we na Sint Maarten in Buitenpost vierden is Sinterklaas.
Deze goedheiligman komt niet in Schotland, maar heeft Alie Hilda wel
een brief geschreven waarin stond welke cadeau’s ze moest gaan kopen.
Vrienden uit Nederland hadden eind november speculaas en pepernoten
meegenomen, zodat wij op 5 december heerlijk Sinterklaas hebben gevierd. En dan het feest dat in beide landen wordt gevierd, maar wel heel
verschillend. Christmas draait in Schotland vooral om Santa Claus, waar
de kinderen een verlanglijstje naar schrijven. Op eerste Kerstdag liggen er
dan pakjes onder de boom die Santa heeft gebracht.
Wij hebben het idee dat in Schotland Kerst hét feest van het jaar is, waar
de mensen het heel druk mee hebben. Zelfs met hun verjaardagen lijken
de mensen het niet zo druk te hebben, maar daarover een andere keer
misschien meer.
Frans, Alie Hilda, Gerrit en Jeen Riemer de Vries
wensen iedereen hele fijne Kerstdagen toe en een voorspoedig 2008!

Sprekwurd fan de moanne
Desimber,
wintermoanne
(wintermaand)

met vorst, maar zonder sneeuw.

It wurd winter hat as bestjutting it
winterseizoen, mar ek froast (vorst).

In lyts winterke - Een kleine
vorstperiode
In iepen winter – Een winter
zonder vorst, zonder ijs
In skjinne winter – Een winter

Litte wy mar hoopje op in
winterke mei sterk iis want...
In winter sûnder winter is gjin
winter!...en...
Op redens sjocht men gjin luie
lju! - Bij prettige activiteiten zijn
mensen niet lui.

Het geduld begint op te raken. Ik kan haar echter niet
uitzetten want ik heb geen idee waar ik ben. Ergens
rond Jubbega, prachtige boerderijtjes langs het water
maar ik heb er geen oog voor. Ik wil naar de zaak, en
wel snel. Karin houdt vol, ik moet naar de snelweg.
Maar ik weet dat het daar vaststaat dus ik wil dat
niet… was ik maar in bed gebleven. Vele kilometers
later heeft Karin eindelijk een nieuwe route gevonden
die mij wel aanstaat en ik volg haar maar weer, de
ruzie is voorbij. Karin sluist mij langs mooie wegen in
het koude platteland van Friesland. Uiteindelijk kom ik
bij Gorredijk dan toch weer op de snelweg, Karin ook
weer blij. Ik ook want het rijdt lekker door vanaf hier.
Een hele tijd later ben ik toch nog redelijk op tijd op
de zaak, het is gelukt. Op de vraag waar ik langs was
gereden had ik geen antwoord, geen idee.
Dat is het nadeel van zo’n apparaat, je hebt geen flauw
idee waar je zit, als Karin er de brui aan geeft heb je
echt een probleem, was dan maar in bed gebleven.
Tijdens onze zomervakantie wilde mijn echte vrouw
Karin niet eens mee hebben, ze wilde zelf kaartlezen. Dus..Karin werd de mond gesnoerd en mocht
niet aan. Maar dan kom je in Frankrijk plotseling een
splitsing tegen op de tolweg, nou weet ik uit ervaring
dat als je daar verkeerd rijdt dat je niet vreemd moet
opkijken dat je in het verkeerde land uitkomt, het zal

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
21 januari.
Het volgende blad
verschijnt
in week 5.
Houdt u daar ook
re k e n i n g m e e ?

niet de eerste keer zijn. Dus roep je snel naar rechts:
”waar moet ik heen, links of rechts?” Snel wordt de
slaap uit de ogen gewreven en een blik op de borden
geworpen...”hoe moet ik dan nou weten” is het antwoord…was ik maar in bed gebleven.
De kaart, bijna op ware grote, wordt ontvouwen en
bijna alle zicht is weg. Na wat gefoeter neem ik maar
een beslissing, ik kan niet stoppen op de tolweg. Vanzelfsprekend heb ik de verkeerde beslissing genomen
en het wordt spannend waar we uit gaan komen.
Terwijl wij druk aan het stoeien zijn wie hier nou de
schuldige was roept mijn zoon van 5 jaar oud :”zet
Karin dan aan, die weet de weg wel”. Dan is het even
stil en ik kijk hoopvol naar rechts. De blik die ik daar
tegenkom zegt genoeg…Karin houdt zich stil! Tijdens
de vakantie leest mijn vrouw de kaart, zo hoort dat.
Het liefst zou ze ook nog Franse franken meenemen
maar die mogen helaas niet meer…ik dwaal af…was
ik maar in bed gebleven.
Hoewel de gedachten aan de zomervakantie het licht
weer doet opsteken in de duisternis van vandaag. De
hele dag was het raak, je durft de telefoon eigenlijk
niet meer op te nemen, het is vast slecht nieuws, en ja
hoor….was ik maar in bed gebleven denk ik weer. Tergend langzaam gaat de dag voorbij en je weet zo nu
en dan even niet hoe je het allemaal moet oplossen.
Uiteindelijk zit de dag er op en je gaat naar huis met
het gevoel dat er nog van alles geregeld moet worden
maar het kan niet meer… de tijd is op…iedereen is
naar huis, morgen weer en dag. Tenminste... als ik uit
bed kom, misschien blijf ik wel liggen.
’s Avonds wil ik niet in bed en ’s morgens wil ik er niet
uit. Mijn kinderen hebben daar vooralsnog niet vaak
last van. Die worden wakker en zijn dan ook wakker.
Met het nodige verbale en lichamelijk geweld wordt
je er zeer bewust van gemaakt dat de dag toch echt
begonnen is. Nog even doe ik dan een poging om met
het kussen op mijn hoofd net te doen of ik er niet ben
maar nee... je bent al gespot en “Heitie moat d’r út!”.
Even wakker worden is er niet meer bij en een poosje
later stapt het gezin op de fiets richting school. Ik ben
blij dat ik een half uurtje in de auto mag zitten, de dag
moet nog beginnen en ik moet al bijkomen… was ik
maar op bed gebleven....
Reinold Paauw

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs
wordt dit keer ter beschikking gesteld door de Binnenste Buiten. Oplossingen
– bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The Readshop
(Nijenstein 7) voor vrijdag 18 januari 2008.

Hoe werkt deze Sudoku-puzzel?

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

Dit winterse plaatje uit circa 1930 laat een stukje vergane dorpsglorie zien. Het
is de korenmolen die een paar honderd jaar op de plek gestaan heeft waar nu
appartementencomplex De Molenhof te vinden is. De fotograaf moet ongeveer op
de toekomstige hoek Halbertsmastraat-Gysbert Japicksstraat hebben gestaan.

Oplossing prijspuzzel november

Door een fout in de puzzel was deze eigenlijk niet oplosbaar,
desondanks heeft de puzzel in het novembernummer 3 correcte
inzendingen opgeleverd! De oplossing luidde 5127.
De winnaar is J. Brouwer, de Roede 6.

Pag. 7

Ineke Dijkstra: “Schilderen is mooi!”

Tuinbeleven

Zoals veel anderen die haar voorgingen in
deze rubriek, is ook Ineke Dijkstra schilderes.
Ze is er elke dag mee bezig en ze vindt het geweldig.
Ineke (47) is de trotse bewoonster van een gezellig éénpersoonsappartement van Tjaskerhiem. Ze vindt het heerlijk om
daar te wonen. Hiervóór woonde ze in een groepswoning voor
drie personen, maar dat beviel niet zo goed: er was veel ruzie,
doordat de bewoners elkaar te veel prikkelden. Nu ze alleen
woont, heeft ze veel meer tijd voor zichzelf. Dat geeft rust. Ze
geniet ook erg van haar eigen mooie spulletjes.
Koken doet ze niet zelf. Ze kan uit een menuboekje haar zeven
warme maaltijden van die week kiezen. Die worden dan diepgevroren afgeleverd en vervolgens kan Ineke ze in haar eigen
magnetron opwarmen.
Op vaste momenten op de dag komt er een begeleider langs.
Om even te praten, om te kijken of hij of zij ergens mee moet
helpen, bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maken, of om
boodschappen te doen.
Ineke heeft een hele stapel cd’s en mag ‘s avonds graag plaatjes draaien. Overdag heeft ze daar weinig tijd voor, want dan gaat ze naar haar werk in Drachten, naar
Atelier en Kunstuitleen ‘De Blauwe Roek’. Hier schildert zij, samen met vijftien andere kunstenaars met
een beperking, onder begeleiding van teken- en schilderdocenten Martin Brandsma en Hanneke Winius.
Ineke vertelt dat ze al heel lang bij Hanneke is. Ze tekende altijd al veel en zei dan ook graag ‘ja’, toen
ze werd uitgenodigd voor de schildersgroep. Hanneke geeft haar geen opdrachten, zegt ze. Als ze voor
een nieuw, leeg doek staat, begint ze gewoon en het gaat altijd vanzelf goed.
In een album heeft ze foto’s van een aantal van haar schilderijen, elk met een eigen, bijzondere kleurstelling. Ze houdt heel erg van kleuren en ook van vormen, die ze in een zeker ritme, een herhaling
weergeeft. Haar werk lijkt vrijwel alleen abstracte vormen te bevatten, maar als ik suggereer dat ze
bijvoorbeeld geen mensen uitbeeldt, reageert ze direct ontkennend. Wat voor mij als toeschouwer niet
meteen duidelijk is, is dat voor haar wel degelijk. Bomen, dieren, mensen, de beweging van de wind…
Ze wijst het aan op haar foto’s.
Eén van Ineke’s schilderijen hangt
te pronken aan de wand van haar
woonkamer. Een prachtig, kleurig
doek met zwarte accenten, dat een
krachtige indruk geeft.
‘De Blauwe Roek’ exposeert regelmatig werk van haar kunstenaars.
Ook van Ineke zijn schilderijen geexposeerd. Deze zomer heeft in de
Doopsgezinde kerk van Buitenpost
een vrij uitgebreid overzicht gehangen, onder andere doeken die,
verrassend, met een rubberkwast
waren geschilderd. “Niet moeilijk”,
volgens Ineke. Er was dit jaar zelfs
een tentoonstelling met werk van
haar in het Europarlement in Brussel. “Mooi”, vindt Ineke. Ze is trots.
(foto’s: Ineke Mooijweer)
door Ineke Mooijweer

De kerstroos
Een bloem die ontluikt in het hartje van de winter spreekt tot de verbeelding. Juist in de tijd, dat de dagen zo kort en de nachten zo lang zijn,
openbaart zich een wonder: een plant komt tot leven, een bloem komt
tevoorschijn. De kerstroos. Bij kerstroos moet u niet denken aan de vuurrode kerststerren, die in de decembermaand in vele huiskamers terecht
komen. Het gaat om een echte tuinplant, de Helleborus niger. Echte rozen
zijn het overigens niet. De Helleborus is lid van de ranonkelfamilie en niet
van de rozenfamilie. De kerstroos is dus verwant aan de boterbloem, de
anemoon en de clematis, maar niet aan de roos, die altijd een houtig
gewas is. Toch is het wel te begrijpen, dat de helder witte bloem geassocieerd is met een roos. Wilde rozensoorten hebben vergelijkbare open
bloemen met vijf bloemblaadjes. Er zijn echter meer overeenkomsten met
de ranonkelachtigen: de kerstroos is uitermate giftig in alle delen van de
plant.
Met name in de jaren 80 en 90 zijn juist deze planten volop gekweekt op
de kwekerij van De Kruidhof. In het voorjaar werden er zelf Helleborisshows gehouden waar mensen uit geheel het land op af kwamen. Helleboris of kerstroos wellicht een trendplant van de jaren 80-90, nu op
het terrein nog steeds een dankbare herinnering aan deze periode. In
de geneeskrachtge kruidentuin staat de eerste kerstroos momenteel te
bloeien. Heel bijzonder om zo in deze kale tuin een bloem te zien. Samen
met twee vrijwilligsters ben ik vandaag door de tuinen heen gelopen en
samen constateerden we dat de natuur, ondanks dat het winter is volop
in ontwikkeling is. Van de Helleboris liepen we naar de bostuin, waar de
Viburnum volop staat te bloeien, de winetrjasmijn staat in knop en ook de
eerste Hamamelis laat haar bloeiende hout zien. In de keukenkruidentuin
staat een grote stellage nabij de Artisjok. Als de temperatuur beneden
het vriespunt komt kunnen we de plant gemakkelijk toedekken. Maar
omdat de temperatuur nu nog hoog is vormt de Artisjok zelfs bloemknoppen. Ook verder in de thematuinen komen op verrassende plaatsen de
knoppen van de vele andere soorten Helleborissen boven. Een prachtig
gezicht. Af en toe halen we een beetje van deze bloeiende winter naar
binnen om alvast weg te kunnen dromen naar het nieuwe seizoen.
2008 staat geheel in het teken van rozen, neen niet van kerstrozen maar
van de roos zoals u die kent.
Jan Willem Zwart, directeur De Kruidhof

BUVO en PBB bedanken Raderwerk
Opnieuw hebben Plaatselijk Belang Buitenpost en middenstandsvereniging
BUVO hun dank betuigd aan Raderwerk voor haar wekelijkse schoonwerkzaamheden in de Kerkstraat. Met de samenwerking werd drie jaar terug
begonnen om het winkelgebied een schoon aanzien te geven. Sindsdien is
de schoonmaker met prikstok en vuilniszak een bekende en gewaardeerde
verschijning geworden in het centrum van Buitenpost. Die waardering
werd door middenstander Frans Kok zichtbaar gemaakt door middel van
een enveloppe met inhoud. Op de foto: PBB-secretaresse Leonie Kramer,
Raderwerk-coördinator Hanny Massolt en namens de BUVO Frans Kok.

Vertegenwoordiging
Lân, loft en wetter een Staatscommissie buigt
Provinciale politici laten zich niet onbetuigd
Plaatselijk Belang, als voorzitter van de Federatie
Nam het voortouw voor een massale invasie

Sinterklaas bij Enitor

Iedereen die de brug kent verbaast zich alom
Hoe komen B&W van Achtkarspelen zo dom
zij keert met rasse schreden terug van haar onbezonnen gedrag
staat pal achter fietsers, gescheiden van landbouw, iedere dag
Gedogen, gepraat, geen gezag in overleg, waarom moest het zover komen
Dat het Blauwforlaetse brugpubliek ongelukkig met B&W’s onvermogen
De protest schoen, auto, bus en trein naar Leeuwarden moest nemen
Door de raad te dwingen een andere optie en meer veiligheid te claimen
Nee, dan “onze” muziekkorpsen die laten “echt” van zich horen
Zij blazen, koperen, brassen, dit alles niet voor dovemans oren
Kampioenen in vertegenwoordiging, Bravo!! Concordia
Niet in congnita, maar er staan, divide et impera in de Gloria

PEVADKO

Verschijningsdata De Binnenste Buiten 2008
maand

inleverdatum kopij

verschijningsdatum

januari

21 januari

28 januari

februari

18 februari

25 februari

maart

(dinsdag) 25 maart

31 maart

april

21 april

28 april

mei

19 mei

26 mei

juni
augustus
september
oktober

23 juni

30 juni

18 augustus

25 augustus

22 september

29 september

20 oktober

27 oktober

november

17 november

24 november

december

15 december

22 december

Op woensdagmiddag 28 november is de goedheiligman weer bij Enitor geweest. Dit is een jaarlijks terugkerend bezoek, voor de kinderen van de werknemers
van Enitor. Voorgaande edities werd de Sint met de
brandweerauto bij Enitor bezorgd. Dit keer had de Sint
het geluk dat hij op het paard kon komen. Al die toeters
en bellen van zo’n brandweerauto, dat wordt hem wel
eens wat te veel, zo op zijn leeftijd. Er stonden al veel
kinderen buiten op de Sint en zijn 3 Pieten te wachten,
om hen warm te onthalen. De spanning was op sommige gezichtjes te lezen. Nadat de Sint veilig van zijn
paard was gegleden, is het feest binnen voortgezet.
Daar was snoep en drinken voor alle kinderen.
Een aantal van zijn grootste fans mocht bij hem

komen, want de Sint had weer aardig wat (sterke)
verhalen verzameld. Nadat dit gebeurd was, was het
tijd voor de pakjes. De Sint werd natuurlijk geholpen
door zijn 3 Pieten bij het uitdelen hiervan. Brilpiet, die
al voor de 4e keer meewas, kende zelfs al een aantal
kinderen bij naam. Ook de andere Pieten hebben hun
beste beentjes voor gezet en zo werden alle kinderen
voorzien van mooie kado’s. Na nog wat zang en dans
en de belofte dat hij volgend jaar weer zou komen, zijn
de Sint en Pieten de fabriek in gelopen en hebben daar
nog even wat pepernoten links en rechts, in de één of
andere hoek gestrooid.
Personeelsvereniging Enitor B.V
(foto’s: eigen foto’s).

Voor al uw toepasselijk bloemwerk
Ook hebben wij in allerlei prijzen kerststukjes
En van 17 t/m 20
december kerststerren
in de aanbieding!

Voor al uw kerstkaarten!

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

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

�� �������

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

� ��������

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

� ��������

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

� ��������

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

� ��������

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

�

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

� ��������

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

�

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

� ��������

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

� ��������

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

� ��������

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

� ��������

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

�

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

� ��������

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

�

�������

�������

�������

�������

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

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

Pag. 9

Binne Lutje en Boaite Post

Roddel en Achterklap
- Ik heb weer geruchten gehoord
Boaite?
- Ik hou niet van roddels, maar
vertel, Binne!
Juist Boaite, dit zijn echt roddels.
En funest voor de handel!
Wat gebeurt er dan Binne?
Er wordt verteld dat Nijensteijn
stopt Boaite.
Nu al Binne, na ruim een jaar al?
Nee Boaite ik heb het nagevraagd
bij de restaurateur.
En hoe reageerde die Binne?
Nou Boaite er is gewoon niets van
waar!
Het eerste jaar was moeilijk, maar
sluiten, ho maar!
En dat is erg lastig voor zo’n bedrijf
hè Binne?
Jazeker Boaite maar er is nog

meer!
Nog meer van die roddels Binne?
Inderdaad Boaite nog veel meer!
Wat dan Binne, waarom hoor ik dat
nooit?
De Balsemien kan de concurrentie
niet de baas Boaite!
Is dat waar Binne, ik hoorde ook
zoiets.
Of het waar is weet ik niet, maar
die stopt echt en
die kledingzaak naast de Aldi
schijnt ook te stoppen.
En de Lydl gaat volgend jaar echt
beginnen.
Ik geloof het pas als ik het zie
Boaite!
Inderdaad Binne eerst zien, dan
geloven.
Wat een toestanden in ons
“dorrepie” Boaite.
Jammer dat er van die
“verhalen”rondgaan Binne!
Zeker Boaite dat zou moeten
stoppen.
Maar hoe doen we dat dan Binne?
Door stukkies te maken als deze!
Maar lezen de Buitenposters ons
stukkie wel Binne?
Natuurlijk Boaite, dat geloof ik
echt wel!
Hoor of lees jij dan wel eens een
reactie Binne?
Nu je het zegt Boaite, eigenlijk
niet!

Nu de periode van ziekte en herstel achter de rug is, wil ik allen
die mij kaarten,e-mails, telefoontjes, bloemen, enz.. gestuurd
hebben,heel erg bedanken. De overweldigende belangstelling
voelde als een warme deken en deed mij erg goed. Het heeft
zeker bijgedragen tot mijn herstel. Tige tank.

Mary van Asperen-Atkins

It café Blauforlaet gie ticht
De lêste jûn yn it cafe oan de haven: Blauferlaet? It is freedtejûn 30 novimber, ik rin by de brêge op mei een boskje wite roazen. Der fietse my fjouwer doarpsgenoaten foarby dy’t roppe:”gjist der ek hinne?”. Jawis, moat ik
der ek efkes oan ta want ik ha der dochs hiel wat noflike jûnen trochbrocht.
Dy manlju fan tsjinwurdig… der wurdt net sein spring mar efterop; wat ik
my ek wol wer yntinke kin want it is een hiele heis by de brêge opfietse.
Op de brêge sjoch ik dat it brêgewachters hûs plat opé wal leit. Wat een
sielige oanblik. En no giet ek noch cafe Blauferlaet ticht.
It cafe wer ‘t ik myn earste leafde mei nei ta nom, der t’myn freondin har
troufeest halden hat, wer t ík ‘wol reünie han ha mei froegere skoalfreondinnen. Ek een kear een freigeselle jûn fiert ha foar een collegafreondin.
Mar ek samar gesellige jûnen mei freondin mei soms ûnferwachte momenten, muzikanten, of de tent fol griekse arbeiders. Soms ûnferwacht
frjemd folk. Altyd nijsgirrich. En lekker ite koest der ek; Minke makke west
sin oan hiest op ofspraak. It trapke del [hast net te finen yné troep fan de
brêgeferbouing] en dan de noflike warmte yn. Der is aardich folk binnen.
Ik sko by freonen oan de stamtafel, earst mar een bakje thee want is nog
betiid. It duorret mar efkes as der komt sa’n grut frachtskip foar de rúten
del varen yn it donker.
En dat makket dit cafeeke no krekt sa bysunder. It is SPITICH mar Geert
en Minke fyne it moai west sa. Dan docht in klant een taspraak en der
wurdt nog fjoerwurk ôfstutsen ek. En it biljart stjit fol blommen. It wurdt
letter en steeds geselliger fansels; ik moat moarn wurkje dus mar gau op
hûs oan. Mei wat deemoed kuierje ik by de brêge del, en ik bin gjin fêste
gast. Mar sa’t ik al skreon toch lizze der hiel wat herinneringen.
Geke van der Kooi

Enitor brandweercommandant stopt na 35 jaar
Gosse Holwerda, commandant van
de bedrijfsbrandweer van Enitor
B.V. heeft op vrijdag 14 december,
na meer dan 35 jaar bij de bedrijfsbrandweer betrokken te zijn geweest, (dit is vanaf de oprichting), op
ludieke wijze afscheid genomen van
zijn manschappen.
Onder zijn leiding heeft hij tientallen
vrijwilligers zien gaan en komen. In
deze periode zijn drie voertuigen
gekocht en is er veel nieuw materiaal
aangeschaft, met als hoogtepunt de
bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Op dit laatste kan menig gemeentelijk korps jaloers zijn. Tevens
had hij zitting in het bestuur voor
de Friese bedrijfsbrandweren. En is
daarnaast voor SBB Noord (Stichting Bedrijfsbrandweer) vele jaren actief in zowel het bestuur als in de
wedstrijdorganisatie en jury geweest.
Na de inzet van vrijdag bij de timmerwerkplaats van
Enitor B.V. waar de brand gesitueerd was zal Gosse

vanaf eind dit jaar gaan genieten van een welverdiende VUT. De manschappen bedanken Gosse Holwerda
voor de jarenlange samenwerking en hebben nog een
gezellige avond met elkaar gehad
(foto: eigen foto)

De Winterfair stond er weer!
Na de gedurfde driedaagse
Anton Pieck-kerstmarkt van
vorig jaar stond de organiserende commissie voor de taak
dit jaar opnieuw iets van de
grond te tillen. Na de nabespreking van het Anton-Pieck
gebeuren was het wel duidelijk dat een dergelijk groot
evenement
niet
opnieuw
haalbaar zou zijn. Er moest
dus wat anders bedacht
worden. Er was beloofd dat er
een vervolg zou komen, dus
werden de schouders gezet
onder het nieuwbedachte
idee van een winterfair - een
kerstmarkt in combinatie met
allerlei leuke activiteiten.
Lydie Plantenga, één van de
organiserende kopstukken, is
eerlijk erover: “Het is een enorm
karwei om een kerstevenement
te bedenken en uit te voeren en
het heeft dus ook voor verschillende mensen maandenlange
voorbereidingen gekost om dit
voor elkaar te krijgen. En de
start was misschien moeizaam,
maar in de laatste weken viel het
meeste gelukkig toch weer op
zijn pootjes. Het enthousiasme
van bijvoorbeeld de medewerkers van Raderwerk was daarbij
hartverwarmend. Met elkaar
hebben we de klus geklaard en
we zijn alleszins tevreden over

de opkomst van publiek en deelname in de kraampjes”.
Dat goede publiciteit onmisbaar is, is een gegeven. “Het is
daarom jammer dat dat onderdeel deze keer niet op rolletjes
liep. Ook De Binnenste Buiten
heeft wat dat betreft de boot
gemist - wat heel jammer is”,
vertelt Lydie verder, “Je kunt
er nu alleen maar over zeggen:
volgende keer beter. Gelukkig
hebben de affiches en mond-opmond reclame goed gewerkt en
was het gezellig druk op de vrijdagavond. Die paar mooie uren
uitvoering als resultaat van vele
maanden werk, daar doe je het
toch voor”.
In de springvloed aan nieuwe
kerstmarkten en evenementen
valt het niet mee om iets relatief
kleinschaligs op poten te krijgen
en te houden. Lydie zegt erover:
“Het was en is zeker niet onze
bedoeling om er een regionaal
evenement van te maken. We
doen het voor het dorp en wat
er omheen ligt. Krijgen we daar
goede respons op, dan zijn we
tevreden”. Een in het oog springend nieuw idee tijdens de winterfair was de introductie van ‘de
winterfairy’. Deze winterfee werd
met een koets bij de opening binnengereden en voegde met haar

Skeeleren op de winterfair
Vrijdagmorgen was het dan zover, het bestuur van de
ijsclub was om tien uur s’morgens bij elkaar op de ijsbaan om de benodigde apparatuur en materiaal in te
laden. In twee auto’s met aanhanger kon alles mee,en
zo vertrokken we richting Kerkstraat om aldaar de
skeelerbaan op te gaan bouwen.
Het was droog en de zon kwam zo nu en dan zelfs
even te voorschijn. Voor twaalf uur waren we klaar met
de opbouw en konden de eerste bestuursleden even
naar huis om een hapje te gaan eten. Voor de klok
van twee uur waren de eerste kinderen al aanwezig
bij de baan. Voor ons was het even afwachten hoe
de opkomst zou zijn dit jaar, maar het was boven verwachting. Het aantal kinderen wat heeft meegedaan
zal dicht tegen de honderd aan hebben gelegen. Alle
kinderen hebben hun naam en adres ingevuld op de
daarvoor bestemde briefjes en krijgen van het bestuur
nog een mooie medaille als herinnering thuis.
Het was een gezellige dag waarbij heel wat liters poeiermolke en worsten zijn genuttigd bij de kraam van de
ijsclub. Het was de bedoeling om zo goed mogelijk de
sfeer weer te geven zoals die op de ijsbaan is in een
winterperiode. Volgens mij zijn we als bestuur daar
prima in geslaagd en kunnen we terug kijken op een
mooie gezellige dag in de Kerkstraat. Ook de muzi-

sprankelende uitstraling nog iets
aan het feestgebeuren toe. “Het
is belangrijk dat je met zulke
leuke dingen het marktgebeuren
opvrolijkt en verlevendigt. Ook
de deelname van tal van verenigingen is onmisbaar bij zoiets. En
gelukkig zijn er ook de winkeliers
die het idee met energie oppakken en er iets moois van weten
te maken.”
Het was het streven van de organiserend commissie om de hele
Kerkstraat te benutten en dat
is gelukt. “Wel vielen er daardoor her en der gaatjes in de rij
kraampjes, maar dat was onontkoombaar. Bij een iets grotere
deelname en andere indeling valt
dat een volgende keer wel te verhelpen”. Daarmee wordt gelijk al
aangegeven dat de kans op een
nieuwe editie volgend jaar reeël
is. “We moeten natuurlijk eerst
bekijken of de wil er volgend jaar
even goed is, maar als gewoonlijk gaan we ervoor”.
Uit de reacties van willekeurige
mensen uit het publiek bleek de
waardering: “Sommige dingen
zouden misschien wel anders
kunnen, maar het staat er toch
maar mooi - zoiets is goed voor
ons dorp - we hopen dat het
iets blijvends wordt - zo zie je
mekaar als dorp ook weer eens”.

door Jan Visser, secretaris ijsclub Buitenpost

kale klanken zoals die over het dorp galmen in een
winter waren ook hier ruim aanwezig en werden door
menig bezoeker gewaardeerd. Ik zag zelfs klanten
dansend uit de winkel komen(vast een fan van Jannes
geweest).
Alle deelnemers bedankt voor het meedoen,jullie hebben prima kunnen oefenen voor het echte werk op de
schaatsen. Nu moest koning winter ook zijn best nog
eens gaan doen zodat we het spoedig op de schaats
nog eens kunnen overdoen.

worst en chocolademelk bij de kraam.. (foto: redactie)

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

De nieuwe zaak is klaar!
Newtonstraat 2 - 9285 XX Buitenpost

Voor al uw
sportbenodigheden!
sport
&
mode

Christinastraat 4
9285TM Buitenpost
telefoon: 0511-541635

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.

Pag. 11

uit het plakboek

Uw albumfoto’s in ons blad èn op de website

Onderstaande foto werd in 1982 in de Dr Postmastraat genomen, tĳdens de winter die toen nog op
een winter leek. Links staat Anneke de Jong, daarnaast op ‘de houtjes’ Tineke en Froukje Kootstra.

Ondertussen staan er al meer dan 300 historische foto’s op onze website.
Kijk onder het kopje ‘foto’s en documenten’ en dan ‘historisch’. Er ontbreekt
nog wel wat, de bijschriften zijn summier. In de loop van de tijd zullen we dit
bijwerken - maar misschien kunt u ook daar ook wat aan toevoegen?
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, bijzondere plaatjes: 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.

Het verkeersonderzoek van het oktobernummer nader bekeken
We meldden al in de vorige De Binnenste Buiten dat het
verkeersonderzoek in het oktobernummer veel reacties
heeft opgeleverd. De meest opvallende zaken daarin
proberen we hier samen te vatten.
Natuurlijk kwamen veel bekende probleemsituaties terug in
de formulieren. De Kuipersweg en de Voorstraat zijn als probleemwegen al langer en ook weer het duidelijkst aanwezig.
Toch is het onderzoek niet alleen maar een herhalingsoefening geweest.

basisschool ‘De Lichtbron’ versmald en dit versterkt soms
juist daardoor het onveiligheidsgevoel. In de Bernhardlaan
werden verkeersremmende ‘knobbels’ aangebracht met als
resultaat dat een fietser voor zijn gevoel nog meer het risico
loopt gemangeld te worden door andere verkeersdeelnemers. Nog een voorbeeld is de Jeltingalaan bij de spoorwegovergang, waar de perkjes het reguliere verkeer, de bussen
naar het station, het vrachtverkeer naar industrieterrein De
Swadde en veel forenzen en scholieren tot weinig gemeenschappelijke vreugde op elkaar perst.

Tegenstrijdigheden
Bij het doornemen van de antwoorden op ons verkeersonderzoek vielen ons ook ogenschijnlijke tegenstrijdigheden
op. Zo werd de Kuipersweg het meest genoemd als risicoplek, terwijl een viertal jaren terug de 30-kilometersnelheidsbegrenzing en verwijdering van voorrang dat juist wilde
verbeteren. Zo ook de kruising Kuipersweg-Bernhardlaan/
Hoefslag. Hoewel de situatie ruim en overzichtelijk is, werkt
het klaarblijkelijk niet zondermeer in het voordeel van de veiligheid. Merkwaardig is het dat plekken die de laatste jaren
verkeersveiligheidsmaatregelen hebben ondergaan, toch in
het onderzoek terugkomen. De Parklaan werd ter hoogte van

Scholen en station
Dat ons dorp een scholendorp is blijkt ook duidelijk uit het
onderzoek. Niet alleen wordt de ligging van de basisscholen dikwijls als ongelukkig ervaren, ook staan de aan- en
afvoerwegen van de scholen hoog in de knelpuntenlijst.
Merkbare ergernis is er daarbij over het weggebruik door de
scholieren (“onbeschoft”) van de middelbare scholen. Ook
kleine kinderen en het verkeer gaat niet optimaal samen in
het dorp. Bijvoorbeeld in de omgeving van kinderopvang ‘De
Bernebrêge’ is er sprake van diverse onveilige plekken. Ook
de bekende combinatie van station, gemeentehuis en spoorwegovergang is een brandpunt voor het verkeer.

Nieuwbouwwijken
Zelfs de nieuwbouwwijken, waar de verkeersplanner rekening kon houden met de huidige omstandigheden wordt
vaak genoemd. De T-splitsing Akkelei-Kuipersweg heeft in
het verleden al eens de pers gehaald, maar ook met de
geplaatste bebording blijft het een punt van kritiek. Daarnaast is de daaropvolgende splitsing niet zonder risico.
Wat kunnen we ermee?
Het is nu aan de gemeente om te na te gaan in hoeverre dit
onderzoekje overeenkomt met eigen informatie en daarna
te bepalen wat er in de toekomst verbeterd kan worden. De
uitkomst lijkt in ieder geval de behoefte aan de rondweg zuidoost te ondersteunen. Door de aanleg ervan zal de oostelijke
kant van het dorp van verkeer ontlast worden - daar worden
nu de meeste knelpunten gevonden. Maar dat verbetering
niet eenvoudig wordt, is nu al duidelijk. De belangrijkste
verkeersaders stammen uit een tijd waarin van de huidige
verkeersmassa geen idee bestond. En daarbij als er wordt
aangepast: wordt een kruising eerst als onveilig ervaren
omdat ze te onoverzichtelijk is, dan is ze dat dikwijls erna
omdat ze tè overzichtelijk is geworden en er misbruik van
wordt gemaakt.

Een overzichtje van gemelde knelpunten:
1 = kruising Kuipersweg-Bernhardlaan/Hoefslag:
veel overstekende scholieren, snel verkeer, bomen
zorgen voor onduidelijke verkeerssituatie
2 = kruising Akkelei-Kuipersweg: onoverzichtelijkheid
samen met snel verkeer en sluipverkeer
3 = spoorwegovergang Jeltingalaan-Stationsstraat: op
piekmomenten veel weggebruikers en te snel verkeer
4 = kruising Molenstraat-Kuipersweg: veel overstekende fietsers/lopers in combinatie met snel verkeer
5 = oversteken Voorstraat bij Nijenstein: te snel verkeer
6 = kruising (dubbele splitsing) Hoefslag-Troelstralaan/
De Ring - veel scholieren, onverzichtelijk
7 = kruising Bernhardlaan-Parklaan/Oude Havenstraat
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X
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andere specifiek genoemde plekken:
- Troelstralaan: combinatie van geparkeerde auto’s
met veel scholieren en ander verkeer
- splitsing Beatrixstraat-Irenestraat: onoverzichtelijkheid
- splitsing Himmellof-Akkelei: onoverzichtelijkheid
zorgt voor gevaar
- Prof Wassenberghstraat-Voorstraat: onoverzichtelijkheid en veel overstekende scholieren
- parkeeroverlast op de Herbrandastraat is de oorzaak
van gevaarlijke verkeerssituaties
en ook:
- regelmatig werd opgemerkt dat men graag zou willen
dat er meer gecontroleerd werd op snelheid
- de ‘nieuwe’ voorrangssituatie op de Kuipersweg zorgt
voor onduidelijkheid
- van de weggebruikers werden de scholieren regelmatig met name genoemd als bron van irritatie/overlast
- parkeerverboden kunnen helpen bij het oplossen van
sommige overlast

P

P

P
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= gevaarlijke kruising

X = gevaarlijke splitsing
P = parkeeroverlast
= traject met risico
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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

Pag. 13

Badmintonclub Buitenpost
Er zijn mensen die badminton met tennis verwarren. Ja, zeggen
ze dan, er is nauwelijks verschil. Het ene spel speel je met een shuttle; het andere met
een bal. De waarheid is dat er grote verschillen zijn. Een goed geslagen shuttle kan
een snelheid bereiken van 300 kilometer per uur, terwijl de tennisbal slechts maximaal
200 kilometer per uur kan halen. Bij badminton moet je twee maal zoveel lopen in
de helft van de tijd als bij tennis. Badminton is een ongelooflijke intensieve sport. Bij
het dubbelspel gebeurt het dat in 20 seconden er soms 30 tot 50 slagen zich kunnen
voordoen. Nou, dan worden de arm en schouderspieren gevoeld, terwijl het zweet uit
iedere porie van het lichaam wordt gewrongen.
Al deze feiten weet Tjidsger van der Meulen, de voorzitter van de Buitenposter badmintonclub BCB als geen ander. Oorspronkelijk komt hij uit Kollum, waar hij ook lid
was van een badmintonvereniging. Toen hij naar Buitenpost verhuisde werd hij dan
ook lid van BCB, maar de liefde voor het spel verflauwde. De club had toen veel leden
en slechts een beperkte speelruimte in de Houtmoune. Omdat iedereen graag wilde
spelen, moest je lang wachten voordat je aan daadwerkelijk aan het spel toe kwam.
De wachttijden duurden erg lang. Tjidsger bedankte om die reden. Later miste hij het
spel en werd opnieuw lid. Gelukkig voor hem, kwam hij toen meer aan spelen toe,
waardoor ook zijn enthousiasme terugkeerde. In 2003 volgde hij zelfs Fokko Terpstra
op als voorzitter van BCB.
De vereniging bestaat sinds 1974. In eerste instantie werd de club BVB genoemd;
Badmintonvereniging Buitenpost. In 1989 werd de naam veranderd in BCB. Het woord
‘vereniging’ werd veranderd in ‘club’. In 1978 werd de jeugdafdeling gestart en in 1981
werd zelfs het honderdste lid ingeschreven. Maar zoveel leden als toen zijn er nu niet
meer. “Het aantal leden schommelt enorm”, vertelt Tjidsger, “Aan het begin van dit jaar
waren het er zestig en op dit moment dertig. Het heeft vaak te maken met studie. Veel
leden vertrekken naar Groningen of Leeuwarden. Hebben vanwege de studie weinig
tijd en dan bedanken ze of ze vragen overschrijving aan naar een sportvereniging voor
studenten”. BCB is geen lid van de Nederlandse Badminton Bond. De reden is dat het
té duur is en men verre reizen moet maken om tegenstanders te treffen; bijvoorbeeld
in plaatsen als Assen of Zwolle. Dan ben je een hele dag kwijt. Zo moest onder andere
eens een jeugdteam naar Terschelling. Ze zouden vertrekken vanuit Harlingen en de
jeugdleden verheugden zich op de bootreis. Helaas waaide er een flinke storm en hierdoor mocht de boot niet vertrekken. Nu laten de echte badmintonners het er niet bij
zitten en de begeleidster van de jeugd Tjitske Buwalda belde met een paar mensen.
Kortom er werd een supersnelle boot geregeld en in het schemerdonker kwamen ze bij
Terschelling aan. Een van de toenmalige jeugdleden Klaziena van der Wal, al jarenlang
lid van BCB vertelt dit verhaal. “En het leuke was dat ondanks alle moeilijkheden BCB
het toernooi ook nog won”.

Op de foto: een groepsfoto van BVB-BCB in de 80-er jaren.
“ Wij zijn nu graag recreatief bezig”, aldus Tjidsger, “met een aantal dorpen in de regio
hebben wij een competitie opgezet”. Zo wordt er fanatiek gestreden tegen badmintonclubs uit o.a. Kollum, Ureterp, Surhuisterveen, Harkema, in totaal nemen er dertien
clubs deel aan deze competitie. In de dorpencompetitie worden de reglementen van de
Nederlandse Badminton Bond toegepast, maar iets minder fanatiek. Komt een vereniging bijvoorbeeld 10 minuten té laat, dan wordt er geen boete opgelegd, zoals dat bij
de ‘grote’ bond wel het geval is. Ook scheelt het aan papieren rompslomp, zoals formulieren invullen. Het leuke van zo’n competitie is dat je niet steeds mensen van je eigen
club treft, maar ook tegenstanders uit de regio leert kennen en waarderen. BCB speelt
zijn thuiswedstrijden in De Houtmoune, een ruim opgezette sporthal, dat is natuurlijk
erg prettig. maar in andere dorpen zijn soms iets minder. “Soms was het in een gymzaaltje zo ontzettend koud dat wij de kleren weer over onze sporttenues aantrokken”,
vertelt Klaziena van der Wal, “Je maakt in de loop van de jaren wel wat mee”.
Er wordt ook ieder jaar om de Notaris Bethbokaal gestreden. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement, die zijn naam te danken heeft aan de heer Beth, die de bokaal in
1975 beschikbaar stelde. Het koppel dat heeft gewonnen krijgt de bokaal mee en die
moet dan één keer per 9 maanden gepoetst worden, hun namen worden bijgeschreven
op een prachtige rol. Een bedrijf uit Buitenpost heeft afgelopen jaar de Laokidobokaal
ingesteld. “Ook dat zijn mooie prijzen om als vereniging je best voor te doen”, aldus
Tjidsger, “Er wordt ieder jaar door de vereniging een reisje voor de jeugdleden georganiseerd naar bijvoorbeeld Oranjestad. Voor de volwassenen organiseren wij jaarlijks
een etentje. Hoewel dat op zich niets met badminton heeft te maken, schept het wel
een goede onderlinge band en dat is ook belangrijk voor een sportvereniging”.
Dit jaar heeft de vereniging voor aspirant leden iets nieuws. Men kan van 15 oktober
2007 tot 23 maart 2008 gebruik maken van een smash-kaart. Hierop kan men 5 of 10
keer badmintonnen tegen een gereduceerde prijs. Rackets zijn op de club aanwezig.
Zo hoef je niet een heel jaar lang lid te blijven, maar toch kunnen genieten van de badminton-sport. Voor de dorpencompetitie kan de website badminton.nl geraadpleegd
worden, terwijl twee maal per jaar een nieuwbrief van BCB verschijnt. Daar kan kennis
van worden genomen via de website groups.msn.com/bc-buitenpost.

Rondreis Israël en het Overjordaanse
De rondreis die wij hebben gemaakt door Israël
en een deel van Jordanië, die begon op klokslag
03.00 uur (Isr. tijd = onze zomertijd ) toen we voet
zetten op Eretz Israël, begon niet zonder problemen: naast de gebruikelijke douane-formaliteiten
was er de constatering, dat koffers van 2 groepsleden niet aan gekomen waren en was de gids
aanvankelijk onvindbaar. De koffers (bleek later)
waren alweer op weg naar Amsterdam en de gids
was een dag eerder in Jeruzalem bestolen van
haar GSM en dus niet bereikbaar. Maar uiteindelijk vond de buschauffeur haar, en togen we per
bus vanuit Tel Aviv noordwaarts.
De reis ging naar Tiberias, waar het het gehele
jaar aangenaam warm is. Tiberias ligt ca. 200 m.
onder de zeespiegel, aan het Meer van..... Op dit
meer maakten we de volgende dag een mooie
boottocht richting Capernaum. Hier hebben we
o.a. de resten van het huis van Petrus en de
synagoge bezichtigd. In het nabijgelegen Tabgha
bezochten we de plek, waar het wonder van de
vermeerdering der broden en vissen plaatsvond.
Via het oude plaatsje Chorazim gingen we naar de berg van de Zaligsprekingen, waarvandaan je een schitterend uitzicht over het Meer van Tiberias hebt.
De volgende dag verlieten we Tiberias en reden naar Nazareth, de plaats waar Jezus opgroeide. Hier bezochten we de Aankondigingskerk. Bij Beth Shean staken we de rivier de
Jordaan over. Deze rivier heeft een gemiddelde breedte van zo’n 35 meter en is hier op haar
breedst. Zo kwamen we in Jordanië. Omdat de grens-formaliteiten langer duurden dan gedacht, moesten we Jerash overslaan en reden door naar Amman.
Op dag 4 bezochten we de berg Nebo, waarvandaan Mozes het beloofde land mocht aanschouwen. Ook nu nog is vanaf dit punt de stad Jeruzalem te zien. We daalden af naar
beneden en via de Dode Zee kwamen we in de Moabietische stad Madaba, waar we de
orthodoxe kerk van St. Georgio bezochten. Op weg naar de kruisvaardersburcht van Kerak
passeerden we de grens met het land van de Moabieten.
’s Avonds kwamen we aan in het plaatsje Petra, eens de hoofdstad van de Nabateeërs in
het land van de Edomieten. Na een rustdag waarop we alle opgedane indrukken konden
verwerken, gingen we op maandag eindelijk op weg naar de verborgen stad Petra: voor ons
het doel van de reis. Pas in 1812 werd deze uitgehouwen stad ontdekt door Burchhardt, een
Zwitserse ontdekkingsreiziger. Via een smalle rotskloof met metershoge wanden – de Siqh
– kwamen we bij wat men eerst dacht, dat het een schatkamer zou zijn. Maar pas sinds kort
weet men dat het een mausoleum is. Deze immense stad ligt voor de buitenwereld geheel
verborgen in de rotsachtige bergen. Het was erg indrukwekkend en zeer zeker de moeite van
het bezoeken waard.
Hierna volgden we de route naar
Wadi Rum. Hier maakten we kennis met het echte woestijnleven. We
overnachtten in bedoeïnententen in
de woestijn. ’s Nachts hebben we in
de stilte de prachtige sterrenhemel
bewonderd en konden we de hyena’s
horen huilen. s’Ochtends zijn we
vroeg opgestaan om de zonsopgang
boven de bergen vast te kunnen leggen. Na een ontbijt gingen we op
jeepsafari door prachtige wadi’s en
diepe spelonken in de woestijn. Een
ervaring op zich.
In de middag reden we naar Akaba, ooit de aanvoerhaven van koning Salomo. Hier passeerden we weer de grens met Israël en reden naar Eilat –een toeristenplaats- aan de Rode Zee.
De koffers die aan het begin van de reis vermist werden kwamen pas hier weer bij de eigenaars. We bezochten het onderwaterobservatorium van Eilat en in de woestijn de Vallei van
Timna met de kopermijnen van Salomo. We verlieten Eilat en reden door de Negevwoestijn
naar de Masada aan de Dode Zee. Op een hoge rots ligt daar deze Romeinse vesting, die
door de Zeloten heldhaftig werd verdedigd tegen de Romeinen. De Masada van 30 jaar
geleden –toen nog zónder kabelbaan en opgehoogde muren- spreekt ons toch meer aan.
Vervolgens werd koers gezet naar de Dode Zee. Hier nam menigeen een bad in dit helende
water. De reis werd voortgezet met een bezoek aan Ein Gedi, waar de jonge David zich
verborg voor koning Saul.
Door de woestijn van Judea.gingen we naar Jeruzalem. Hier bleven we 4 nachten. We bekeken de Menorah, die tegenover de Knesseth staat. En natuurlijk Yad Vashem, waar de herinnering aan de holocaust op indrukwekkende wijze levend wordt gehouden. Tegen het einde
van de dag mengden we ons in de stoet van orthodox-joodse gezinnen die naar de Klaagmuur - tegenwoordig De Westelijke Muur - liepen. Daar aangekomen maakten we het begin
van de Sabbath mee. Een geweldige ervaring. In de Oude Stad bezochten we Gethsemané,
Golgotha en de graftuin. We liepen door de Via Dolorosa en keken binnen in Bethesda, het
badhuis waar de genezing plaatsvond van de man die 38 jaar ziek was.
De volgende dag reden we naar Caesarea. Dit is een prachtig bewaard gebleven Romeinse
stad aan de Middellandse Zee met het beroemde amphitheater, het aquaduct en de resten
van het paleis van koning Herodes. Vervolgens gingen we naar het Carmelgebergte, naar
Muhraka, de plaats waar Elia en de Baälpriesters elkaar ontmoetten. Daarna werd Akko
bezocht. Een mooie stad aan de kust, waar burchten van kruisvaarders te zien zijn. Onze
laatste nachten brachten we door in Netanya. Dit is een gezellige kustplaats met een mooi
strand en alles wat een toeristenplaats te bieden heeft, en het was de laatste standplaats
van onze rondreis.
Het was een mooie en zeer aansprekende reis en beslist de moeite waard!
Jaap en Sarah Steringa

Jouke van den Borg

Haarzaak, een kapsalon met allure
Afgelopen zaterdag 8 december werd er in de Kerkstraat een Open Dag gehouden in HAARZAAK m/v en vanaf dinsdag 11 december zijn de deuren van de
kapsalon van Jouke en Anke Nynke van den Borg geopend. Een kapsalon waar u
terecht kunt voor knippen maar natuurlijk ook voor alle andere behandelingen en
ruimte is gemaakt om in de toekomst een schoonheidssalon te starten.
De grote stad
Jouke en Anke Nynke hebben al een kapsalon genaamd HAARZAAK m/v in
Burgum. Deze kap- en schoonheidssalon is in 1999 opgericht en totaal zijn hier
ondertussen 10 medewerkers werkzaam. Volgens eigen zeggen wilde Jouke
ook graag de stap naar Buitenpost maken. De ondernemer heeft een modieuze
zaak laten inrichten, die schoon, netjes en toegankelijk is en waar het haar altijd
gratis gewassen mag worden, waardoor het uiteindelijke eindresultaat zichtbaar
beter zal zijn volgens hem. Hierin wil HAARZAAK m/v zich mede onderscheiden
van de andere collega kappers. Persoonlijke aandacht met meer kwaliteit, onder
het genot van een kopje cappuccino maar gewone koffie mag ook. Je vervolgens
ontspannen te voelen en de gezellige sfeer in de zaak proeven. Door het geautomatiseerde afrekensysteem kunnen zij per klant kleurrecepten e.d. noteren en
de klant een unieke spaarpas bieden waarmee leuke kortingen kunnen worden
verkregen. Tevens kan men er pinnen. De binding met het dorp Buitenpost wordt
gerealiseerd doordat de medewerkers uit het dorp komen. Caroline Renzenbrink,
Froukje Hoekstra en Wiepkje Kramer-Bloem zijn de vaste aanspreekpunten voor
de klanten. Sjoukje van der Weide ondersteunt hen als aankomend kapster. Allen
hebben grote delen van hun kennissen en vrienden in en om Buitenpost wonen.
Geknipt
Zelf is Jouke al jaren werkzaam in het kappersvak. Dit jaar is hij op de kop af
22 jaar werkzaam als kapper, waarvan de laatste jaren als zelfstandige. Hij is
blij met zijn medewerkers en zij ook met hem. Naast de vaste medewerkers
beschikken zij ook regelmatig over stagiaires. Deze jonge mensen proberen ze
vakgerichte kennis te bieden, maar met de grootste zorg en aandacht voor de
klanten. HAARZAAK m/v is
een erkend leerbedrijf voor
KOC Nederland, het kenniscentrum
voor
uiterlijke
verzorging. Het werken met
stagiaires geeft een goede
wisselwerking, zij komen met
jonge frisse ideeën, wat ons
weer scherp houdt volgens
Jouke. Al met al kunnen
we stellen dat Buitenpost
weer een ondernemer rijker
is. Meer informatie zoals
openingstijden en speciale
openingsaanbiedingen
zijn
te vinden op hun website
www.haarzaak-mv.nl
welke
zeer binnenkort geheel vernieuwd zal zijn.

Kolthof Koerier: Sterk in logistiek
Magda Kolthof heeft haar nieuwe werkplek inmiddels ingericht. Na 6 jaar uit de
woning aan het Parcours te hebben gewerkt, was de tijd rijp voor een bedrijfspand te. Sinds enige tijd is het nieuwe pand aan de Newtonstraat 2 in gebruik.
...met een breed vervoerspakket
Met 18 jaar ervaring weet ik inmiddels wat er te koop is in de vervoerssector,
vertelt Magda Kolthof. 6 jaar geleden reed ik nog voor een vervoersbedrijf, toen
had ik de keuze of in loondienst verder gaan of voor me zelf beginnen. Achteraf
is deze laatste keuze voor mij de beste geweest. Mijn werkgever werd toen
mijn eerste opdrachtgever en is nog steeds een van mijn vaste opdrachtgever.
Ik ben eigenlijk ook niet een koeriersbedrijf voor alleen de snelle pakketten,
maar meer een partner in een logistiek totaalpakket. Wij verzorgen voor diverse
vaste opdrachtgevers het vervoer van de pakketen naar hun klanten. De meeste
transporten worden uitgevoerd boven de grote rivieren, maar daarnaast kunnen
Magda en haar team de bestemmingen in de ons omringende landen ook goed
vinden. De lading kan van alles en nog wat zijn. Daarvoor heeft Kolthof Koeriers
sinds geruime tijd ook de beschikking over een koel/vries auto. Daarnaast mogen
er ook gevaarlijke stoffen vervoerd worden, getuige het ADR-certificaat. En
mocht Kolthof Koeriers zelf voor een opdracht net niet het goede vervoersmiddel
of genoeg mankracht in huis hebben, dan kan ik terugvallen op een heel netwerk
collega bedrijven waar ik goed mee samenwerk, vertelt Magda.
...en betrouwbaar op de goede route
In het verkeersleven, hebben de koeriers qua rijgedrag een slechte naam en
wordt er soms laatdunkend over hen gesproken. Dit is per uitzondering misschien
zo, vertelt Magda Kolthof, maar men vergeet dat de goede koeriersbedrijven en
de vrachtwagenchauffeurs een gedegen opleiding hebben genoten. Het is niet zo
dat men met een rijbewijs achter het stuur kan gaan zitten en rijden maar. Het
gevaar op de weg zijn niet de mensen die, 5 á 10 km te hard rijden, maar degene
die op een weg van b.v. 100 km per uur… 80 gaan rijden. De meeste koeriers
zitten meer dan 120000 kilometer per jaar op de weg en kunnen daardoor beter
inspelen op wisselende situaties. Het enige wat wij willen is de pakketten veilig bij
de klant te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van navigatiesystemen, waardoor er meer aandacht is voor het verkeer. Wij passen onze snelheden aan, aan
de weg en de gebruikers die zich daarop voortbewegen. Daarbij komt het ook
voor dat wij in de file belanden, gelukkig hebben wij
daarover goede communicatie met onze klanten.
Deze communicatie, onze service en correctheid wordt door onze klanten zeer gewaardeerd. De communicatie tussen de
teamleden speelt zich af door middel
van telefonisch contact. Belt men
het hoofdnummer en die is in
gesprek, dan wordt men
automatisch doorverbonden met het
b e s c h i k b a re
teamlid. Men
is dus meestal
bereikbaar.

Elf keer per jaar krijgt u
van ons een cadeautje...
Ongevraagd weliswaar, dat weten
we, vindt u de Binnenste Buiten bijna
maandelijks in de brievenbus. Een
gegeven paard dus... maar wel een
presentje met goede bedoelingen.
Het is onbeleefd misschien, maar toch
vragen wij u nu eens om een cadeautje.
Vul de onderstaande bon voor ons in,
en u brengt een volledig bestuur en
redactie in feeststemming!
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Jeugd en jongerenwerk de Jeugdsoos
Openingstijden: Vrijdagavond van 19.30 tot
21.30 uur. Leeftijd 11 t/m 15 jaar
Deelname gratis
21 december
Kerstgala
In gala verkleden anders geen toegang
Gesloten van 22 december tot 10 januari
11 januari
Nieuwjaarsfeest
18 januari
Open inloop
Wat kan je doen: ps2, poolen, darten,
tafelvoetbal, muziek luisteren.

Leefstijl Winter Events

Het jongerenwerk van Timpaan welzijn organiseert ook
weer in de kerstvakantie beweegactiviteiten vanuit
het project Leefstijl. Deze worden georganiseerd voor
jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Op donderdag 3 januari wordt er een korfbaltoernooi
gehouden in de Houtmoune te Buitenpost.
Dit is van 14.00 tot 16.00 uur.
Deelname is gratis, opgave bij Grejanne Dijkema.
Vrijdag 4 januari wordt er zaalvoetbal gespeelt in de
Surventohal te Surhuisterveen. Dit is van 12.30 tot
17.00 uur. Deelname is gratis, opgave per groep van
min. 5 / max. 7 personen bij Albert Koers.
Zaterdag 5 januari gaan we met zijn allen paintballen in
de Bulletfactory in Oudwoude, van 15.00 tot 18.00
uur. Kosten: € 5,-, vanuit Surhuisterveen incl. taxi.
Opgave bij Albert Koers.
Wij hopen dat het programma je aanspreekt en je te zien
op één van deze dagen. Voor opgave of verder informatie:
Albert Koers: 06-46322652 of Grejanne Dijkema:
06-15016841 of op jak-online.nl

We starten in de week van 7 januari met de tweede
helft van ons cursusseizoen, u kunt zich voor de
volgende cursussen en workshops opgeven:
DIGITALE FOTOGRAFIE
Maandag: 19.30 –21.30 uur
Start: 7 januari
10 lessen
Kosten:  75,00
Opgave/inlichtingen: Jeie Kronenburg
tel: 0511-542024
DIGITALE FOTOGRAFIE
Maandag: 13.30-15.30 uur
Start: 7 januari
10 lessen
Kosten:  75,00
Opgave/inlichtingen: Jeie Kronenburg
tel: 0511-542024
SCHILDERSCLUB
Dinsdag: 13.30-16.00uur
Start: 8 januari
10 lessen
Kosten:  100,00 (excl. mat.)
Opgave/inlichtingen: Tineke v.d. Wal
tel: 0511-543558
EDELSMEDEN
Woensdag: 19.30-21.30 uur
Start: 9 januari
6 lessen: 1x per 2 weken
Kosten:  67,50
(incl materiaal behalve zilver)
Opgave/inlichtingen: Tineke v.d. Wal
tel: 0511-543558
TEKENEN EN SCHILDEREN
Woensdag: 19.30-21.30 uur
Start: 9 januari
10 lessen
Kosten:  70,-- (excl. mat.)
Opgave/inlichtingen: Jeie Kronenburg
tel: 0511-542024

COMPUTERCURSUS
Dinsdag: 09.30-11.30 uur
Start: februari
10 lessen
Kosten:  70,00
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries
tel: 0511-543803
COMPUTERCURSUS
Donderdag: 19.30-21.30 uur
Start: februari
10 lessen
Kosten:  70,00
Opgave/Inlichtingen: Joke de Vries
tel: 0511-543803
WORKSHOPS
SIERADEN VAN KRALEN
Dinsdag: 19.30-21.30 uur
Start: 8 april
Kosten:  8,50 (excl. mat.)
Opgave/inlichtingen: Elly Kramer
Tel:0511-543242
BLOEMSCHIKKEN (voorjaarsstuk)
Donderdag: 19.30-21.30 uur
Start: 15 april
Opgave/Inlichtingen: Elly Kramer
Tel: 0511-543242
WORKSHOPS BARTHA ALTENA
Donderdag: 19.30-21.30 uur
Midwinterdecoratie: 24 januari
Paasdecoratie: 13 maart
Opgave/inlichtingen: Elly Kramer
tel: 0511-543242
VILTEN VAN WOL (gevorderden)
Zaterdag:: 10.00-16.00 uur
Start: 9 februari
Kosten:  35,-(incl. koffie/thee+lunch, excl. mat.)
Opgave/inlichtingen: Tineke v.d. Wal
tel: 0511-543558

Hoera!! Wij zijn er in geslaagd weer
een uitstekende docent te vinden
die de cursus aquarelleren gaat
geven.
AQUARELLEREN
Donderdag: 19.30-21.30 uur
Start: 7 februari
10 lessen
Kosten:  85,00 (excl. mat.)
Opgaven/inlichtingen:
Tineke van der Wal
tel: 0511-543558

Cursusvoorwaarden
inschrijving
dit kan telefonisch of op de
cursusmarkt
betaling
- uw aanmelding geldt voor de
hele cursus
- na aanmelding ontvangt u
een kwitantie met daarop het
verschuldigde bedrag
- het cursusbedrag dient zo
snel mogelijk overgemaakt te
worden
- in bepaalde gevallen is
gespreide betaling van het
cursusgeld mogelijk
- afzeggen kan tot 1 week
voor aanvang van de cursus

It Koartling organiseert in
samenwerking met de Kruidhof
een Kruidencursus. De cursus
bestaat uit 4 bijeenkomsten.
Er wordt o.a. over de theorie
en het proeven van soorten
kruidenthee’s, het gebruik van
kruiden in de keuken en over de
medicinale werking van de kruiden
gesproken en als afronding een
bezoek aan de Kruidhof.
KRUIDENCURSUS
Maandag: 19.30-21.30 uur
Start: 14 april, 19 mei, 9 juni en
zaterdag 21 juni
4 lessen
Kosten:  20,00
Opgaven/inlichtingen: Elly Kramer
tel: 0511-543242

Der siet in luchje oan

Alle cursussen zijn onder
voorbehoud van voldoende
deelname. Data en tijdstippen
kunnen (mogelijkerwijs in overleg) nog wijzigen. De cursusbedragen zijn onder voorbehoud
van drukfouten.

!

In kollumnist yn ’e Ljouwerter
Krante skreau datIt spande der om

mei har, it leauwen yn sinteklaas.
De twivel begûn op skoalle. Dy
sinteklaas wie oars as op ’e
televyzje. In oare mantel dat koe,
klean moatte yn ’e wask. ‘Mar syn
stim’, sei se fol oertsjûging, ‘dy wie
hiel oars, echt wier.’
As kadootsje naaide ik har in
heksejurk. Yn ’e hjerstfakânsje
mei it útfanhûzjen hie ik har al
opmetten. ‘Fanke wat bist wer
groeid, hoe lang soest no al
wêze?’ Ik gûchele it mjitlint noch

terugbetaling
restitutie van het cursusbedrag, bij onderbreking van
de cursus, is slechts bij hoge
uitzondering mogelijk

door Janne Oosterwoud

even om ’e mul en doe wist ik
genôch.
It sinteklazefeest wie gesellich, en
de jurk in sukses. As in follearde
heks wyndere se troch de keamer.
‘Oei! oei! pas mar op. Ik feroarje
jim yn in krokodil!’ Twa molktosken
der út, it like krekt echt. Foldien
krûpte se jûns ûnder it dekbêd.
‘Dat hie sinteklaas moai betocht’,
sei har mem, ‘dy heksejurk.’ Se
luts even de tûme út ’e mûle en sei
neitinkend : ‘Ja, mar eigentlik rûkt
de jurk nei pake en beppe.’
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De allerbeste wensen!
Drie vragen stelden wij aan 24 dorpsgenoten:
1. Hoe heb je het afgelopen jaar persoonlijk/zakelijk/als Buitenposter ervaren?
2. Hoe zie je in dat opzicht naar het komende jaar?
3. Heb je verder ook iets persoonlijks te vertellen?
We kregen 24 allemaal van elkaar verschillende reacties, ze staan hieronder.
Als redactie proeven we toch duidelijk de betrokkenheid met het dorp en

Ons gezin is in de zomer van 2006
in Buitenpost komen wonen. Na
het uitpakken van alle dozen en
maandenlang klussen konden we
in 2007 volop genieten van alles
dat Buitenpost te bieden heeft. En
dat is meer dan je op het eerste
gezicht denkt. En zo denken onze
drie zoons er ook over. Skelteren,
fietsen, boeken lenen bij de bibliotheek, vijvers om in te vissen en
regelmatig naar De Kruidhof. Veel voorzieningen zijn er dus al en ook de omgeving is de
moeite waard. Maar er zijn ook nog wel wat onbenutte kansen. Het is daarom prettig om te constateren dat het gemeentebestuur heeft besloten hard
te werken aan een aantal ontwikkelingskansen voor
Buitenpost. Het afgelopen jaar zijn daarvoor veel
voorbereidingen getroffen. Het winkelgebied van de
Kerkstraat ondergaat in 2008 een metamorfose, de
aanleg van de oostelijke rondweg gaat nu snel van
start en er worden volop huizen gebouwd. Daarnaast
wordt het stationsgebied de komende jaren ontwikkeld waardoor er nieuwe werkgelegenheidskansen
voor ons dorp worden aangeboord. Verder komt er
statige woningbouw op het oude kassenterrein, een
beperkt aantal woningen op het Mejonsmaterrein
en zijn er plannen voor landschappelijk wonen in
het gebied tussen Buitenpost en Kollum. Naar verwachting zal het groeiende inwoneraantal positieve
impulsen geven aan het voorzieningenniveau van
alle inwoners. Zeker wanneer na de aanleg van het
resterende deel van de rondweg de Voorstraat autoluw kan worden gemaakt. Het is wel duidelijk dat
Buitenpost zijn licht de komende jaren niet onder
de korenmaat zal zetten maar tot een volwaardig
regionaal centrum zal uitgroeien. De ligging direct
aan het spoor tussen Leeuwarden en Groningen
met een explosieve groei van reizigers op het spoor
biedt kansen de potenties van Buitenpost beter te
benutten. Wat daarvoor ook nodig is zijn trotse
dorpsbewoners die zelf ook gebruik maken van de
(nieuwe) voorzieningen. Met name de Kruidhof en
het voortreffelijke nieuwe restaurant Nijestein zijn
ook in 2008 een bezoek waard. Beiden geven Buitenpost de allure die ons dorp verdient.
Eise van der Sluis (38), Gemeentesecretaris/Algemeen
Directeur Achtkarspelen

...Er is veel leegstand van panden in de Kerkstraat.
Dit betekent volgens mij dat er van verpaupering
sprake is, evenals aan de Voorstraat. Ook is het
jammer dat er veel dorpsgenoten zijn die verschil
van inzicht hebben op het gebied van het wel en
wee in de kerk. Feitelijk spreek
ik van ruzie in de kerk. Ook vind
ik dat er van achterstallig onderhoud aan de wegen sprake is.
Ik verwacht weinig goeds voor
het komende jaar.
Een fusie met een naburige
gemeente in de toekomst is misschien niet eens zo’n slechte
gedachte.
T. Steringa-Kloostra, het West, 60 jaar

Wat als eerste me te winnen
schiet is dat de gemeente
huizen wil bouwen op het Mej
ontsmaveld, een groen
hart midden in het dorp, waa
r vele activiteiten plaatsvinden. Er wordt in eerste
instantie
maar een gedeelte bebouwd
, maar
ik ben bang dat als je ze een
vinger
geeft, ze de hele hand pak
ken, dus
wordt het uiteindelijk toch
volgebouwd.
Voor het volgend jaar hoop
ik dat er
nu vaart komt in de aanleg
van de
rondweg, zodat er minder
verkeer
door Buitenpost komt. De Voo
rstraat
komt dan als winkelstraat
meer tot
zijn recht. Het zal zeker nieu
we ondernemers aantrekken en uitdagen om een
zaak in de leegstande
panden te beginnen.
Buitenpost is een mooi dorp
met veel groen en het
heeft veel voorzieningen, zoal
s scholen, zwembad,
etc. Wat betreft de winkels,
daarover wordt wel eens
geklaagd. Ons dorp heeft als
nadeel dat een gezellig
winkelcentrum ontbreekt en
dat men naar elders gaat
voor inkopen. Maar als ik zie
hoe snel de nieuwbouwwijken worden volgebouwd, wat
volgens mij betekent,
dat er nog veel mensen graa
g hier willen wonen. Dat
geeft perspectief voor de toek
omst.
Ate Kloosterman, De Parcours,

49 jaar

haar bewoners, die maar niet in de praktijk uit de verf lijkt te willen komen.
De wens is er duidelijk wel, nu moet de wil er nog iets van gaan maken.Wij
hopen het komend jaar daar een klein beetje in bij te kunnen dragen via dit
blad.
Wij horen komend jaar weer graag van u!

Een van de opmerkelijkste dingen in Buitenpost vind
ik de tijd en energie die diverse commissies steken in
‘nieuwe’ activiteiten. Denk hierbij aan koninginnedag,
de feestweek, activiteiten tijdens koopavonden etc. Dit
zijn fantastische dingen om het dorp leefbaar te maken
en te houden. Een punt van zorg is wel de overstromingen in de diverse straten, ik hoop dat daar verbetering
in komt. Daarnaast hoop ik op nieuwe winkels (bv
ketens zoals: echte groenteman, action, kleine hema
enz.) met wat zelfstandige winkeliers, en een grondige
opknapbeurt voor het centrum. De inwoners van ons
dorp (en omgeving) krijgen zo ook een centrum waar het
gezellig is je boodschappen te doen of gewoon een ontmoetingsplek! Pas dan zal men als inwoners ook weer
een gevoel met de dorpskern krijgen. Op dit moment
is het alleen even een plek om snel boodschappen te
doen en voor even gezellig winkelen ga je naar Kollum
of Surhuisterveen! Er wordt veel nieuw gebouwd aan
de buitenranden van Buitenpost, mooie nieuwe wijken,
het dorp wordt steeds groter. De basisvoorzieningen
zijn in het dorp divers en volop aanwezig, denk hierbij
aan scholen, sportverenigingen, zwembaden, kinderopvang, supermarkten, openbaar vervoer enz. De kern van
het steeds groter wordende dorp blijft hierbij achter,
laten we eerlijk zijn we hebben niet echt een aantrekkelijk centrum. Een politicus of expert op dit gebied
ben ik niet maar overal om je heen zie je dorpskernen
vernieuwen. Misschien moeten we als Buitenposter
gemeenschap hierin meer één blok vormen en er voor
strijden dat dit beter wordt. De middenstand kan het
niet alleen!
Wilma Schouwstra-Atsma, Haersma de Withstraat, 37 jaar

Voor mij was dat het enthousiasme
en plezier waarmee ruim 30 vrijwilligers ook dit jaar weer werkten in
de wereldwinkel.
Ik verwacht dat veel Buitenposters
dit herkennen en op die manier
ontwikkelingssamenwerking zichtbaar
maken!
Een tip: veel kleintjes maken één grote!
Ank Rippen, medewerker Wereldwinkel
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Een belangrijke stap was voor ons
dit jaar de start van de nieuwbouw
op het plan Mûnewyk. Het zal
voor ons een hele verbetering zijn,
misschien dat we voorlopig beide
panden wel aan zullen houden, het
één als etalage- en binnenloopzaak
en het ander als kantoor. Ik vind
dat het dorp jammer genoeg nog
steeds niet uit de negatieve spiraal is gekomen.
Kijk naar de leegstand van winkels. Daar heeft
het beleid van de gemeente mee te maken, maar
ik vind ook dat er hier te weinig collectief wordt
gedacht. Help elkaar en je helpt jezelf ook.
Dat is ook mijn wens voor het komende jaar: denk
met elkaar mee en niet tegen elkaar.
Aukje van der Wal, Julianalaan,
Kootstra&Kootstra Ass.

redactie ‘Binnenste Buiten’

Belangrijk moment in dit jaar vond ik de opening
van het IJstijdenmuseum, een aanwinst voor ‘de
recreatie’.
Voor het komende jaar verwacht dat er eindelijk
eens een begin wordt gemaakt met de aanleg van
de rondweg, waar nu al vele tientallen jaren over
wordt gepraat. De Voorstraat zal een stuk veiliger
en gezelliger worden zonder het vrachtverkeer.
Namens de bewoners van de
Herbrandastraat hoop ik, dat de
gemeente eindelijk eens het parkeerprobleem gaat aanpakken,
want voor de bewoners is het een
onveilige situatie bij het op- en
afrijden van het erf (geen goed
uitzicht). Voor de eenzame bejaarden iets organiseren, bijvoorbeeld
een bustocht of iets dergelijks
lijkt mij ook wenselijk.
K.J. van Helden-Van Zuilen, Herbrandastraat

Het opmerkelijkst van dit jaar in Buitenpost vindt
ik het plan om het Mejontsmaveld gedeeltelijk te
bebouwen. Ik vind het heel jammer, want zo’n veld
midden in het dorp is toch geweldig voor allerhande activiteiten. Waar ik bang voor ben, zoals in
de Binnenste Buiten stond, het veld van maxi naar
mini zal gaan. En als de de plannen doorgaan, het
wel een héél mini zal worden.
En dan zal het concours er helemaal niet meer uit de voeten
kunnen.
Ik verwacht geen bijzondere
dingen in ons dorp voor het
komende jaar. Alle bouwactiviteiten gaangewoon door, zoals
het opknappen van wegen, etc.
Volgens mij zou het voor het
winkelend publiek prettiger zijn
dat er een grotere diversiteit aan winkels zou zijn
in ons dorp. Zijn 4 supermarkten (straks) nu echt
nodig? De verscheidenheid aan winkels zoals bijvoorbeeld in Surhuisterveen is toch veel aantrekkelijker. Daar kun je tenminste gezellig winkelen. Wat
ik wel kwijt wil is dat ik Buitenpost een prachtige
plaats vindt. Ik heb hier mijn leven lang gewoond
en dus al veel veranderingen meegemaakt. Bûtenpost is echt ‘myn doarp’.
P. van der Bij, Halbertsmastraat, 68 jaar

Het opmerke
lij
pony is dood kste was voor mij dit
jaar dat mijn
ge
september in reden op ’n dinsdagnac
ht
het Oost. Er
gewonden te
waren gelukk eind
be
ig geen
derslag bij he treuren. Maar ook da
t we als donld
het café Blau ere hemel kregen we
te horen da
forlaet ging
t
sluiten.
Zaken die ik
vo
- Dat het Ned or het komende jaar
ve
erlands elft
al weer geen rwacht zijn:
kampioen w
or
Europees
- De supersto dt.
rm er wel ko
er maar lang
m
genoeg over t als
wordt in de
gezeurd
media (Ik be
n een fan
van Piet Pa
ulusma).
Wat ik nog
op
het gemeent wil merken is dat
eh
maar waar m uis wil uitbreiden,
oeten mense
met de trei
n willen dan n die
pa
ren? Dat is
nu al een pr rkeobleem!
Peter Mulder,
57

jaar, De Sche
pperstraat 2

Ik vind het een positief geluid dat
het toch gelukt is om de gemeente
te overtuigen van het gevaar van
de brug bij Blauverlaat. Daarnaast
vind ik het mooi dat er diverse activiteiten worden verzorgd, waar je
als inwoner aan deel kunt nemen,
zoals de festiviteiten op Koninginnedag of tijdens de feestweek. Dit
zijn echt dingen die de aandacht
n
op het dorpsgevoel versterken. Een van de punte
um
die daar ook goed bij past is dat het winkelcentr
weer leuk wordt opgevuld.
Antoinette Tabak, Simke Kloostermanstraat, 36 jaar
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Als ik naar het afgelopen jaar
kijk vindt ik het opmerkelijk
dat er zoveel winkels in ons dorp
leegstaan.
Ik vind dat er eigenlijk te weinig
gedaan wordt voor het winkelend
publiek (bijvoorbeeld gezellige
muziek in de Kerkstraat). Het
stimuleert de mensen niet genoeg
om in het eigen dorp te winkelen.
Daarom hoop ik dat het komende jaar de Kerkstraat een stuk gezelliger wordt.
mw. T. Visser-de Vries, 69 jaar

de
Het was voor mij een vreemd jaar, ik ben uit
ilpolitiek gestapt, persoonlijk zijn er ook versch
lende dingen veranderd. Voor het eerst dit jaar
ook de Koninginnedag georganiseerd, wat een
goed suces was. Persoonlijk vindt ik Buitenpost
bij
een mooi dorp, al ben ik er niet altijd optimaal
betrokken omdat ik “wat bûtenút wenje”.
Het komende jaar wordt een leuk jaar. Ik begin
is
met een nieuw bedrijf, een uitzendbureau. Ook
er de organisatie van de 2e koninginnedag door
rMaxima-al, met als grootste onzekerheid natuu
inteerk
raadsw
het
ik
blijf
ens
Overig
lijk het weer.
ressant vinden, maar of ik er wat mee kan gaan
doen weet ik nog niet.
voor
Zeker hoop ik dat het een geslaagd jaar wordt
de organisatie van Maxima-al op 30 april.
Melle Kloosterman, It West, organisatie Maxim-al
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Ik vind het erg jammer dat
het Mejontsmaveld wordt
bebouwdmet woningen Er
vinden nogal wat activiteiten
plaats en ik denk dat, als er
een paar huizen staan, later
de rest van het veld ook wordt
bebouwd. Er is toch ruimte
genoeg om elders te bouwen?!
Voor het komende jaar verwacht ik dat er nu eindelijk
eens een beslissing valt over de rondweg. Dan
zijn we het vrachtverkeer in ons dorp kwijt en
kunnen ze beginnen met de herindeling van de
Kerkstraat/Voorstraat. Hopelijk kunnen we dan
ook in ons dorp prettig winkelen.
Ik wil nog even kwijt dat er voorheen in de feestweek altijd een Ameikaanse dag was en dit jaar
opeens niet meer. Ik vond dat altijd een gezellige happening en zou dat graag terug op het programma zien! Ook zou ik graag voor jong én oud
een feestavond met een heleboel bekende artiesten willen. Gezellig met elkaar feesten!
Hans Freye, Scheltingastraat

Er waren in het afgelopen jaar
veel mooie momenten. Het laatste was het kampioenschap van
onze Brassband ‘De Waldsang’.
Om jaar en dag topprestaties te
leveren met steeds weer jonge
aanwas, vind ik geweldig.
Ik zou graag hulde willen brengen
aan alle vrijwilligers in ons dorp.
Ze zetten zich belangeloos in.
Op elk gebied. Zowel sociaal-maatschappelijk, in de
politiek en in het kerkelijke leven. Het zijn er honderden die zich dagelijks inzetten voor hun medemens of een vereniging. Een samenleving kan daar
gewoon niet zonder. Ook Buitenpost niet. Daarom
wil ik aan het eind van dit jaar zeggen: Hulde aan
die grote groep mannen, vrouwen, jongens en meisjes.
Buitenpost heeft nog ambities genoeg, om die meer
gestalte te geven, heb ik tijden de volgende vraag:
Of het ook mogelijk is dat er in het dorp - bv. op
de kruidentuin - een weerstation wordt gevestigd.
Piet Paulusma noemt vaak Dokkum, Drachten en
Lippenhuizen etc. Daar past Buitenpost toch mooi
tussen. Zo zet je niet alleen Buitenpost (nog meer)
op de kaart, maar richt je terloops ook de aandacht
op de kruidentuin en het museum. Tenslotte zou
ik aandacht willen vragen voor een soort oudheidskamer. Om de geschiedenis van Buitenpost vast te
leggen en op één plaats te bewaren.
G.J. Mollema, de Zegge, 69 jaar

Naar mijn mening waren hoogtepunten dat het uitstekend gaat
met ‘ons’ IJstijdenmuseum en
‘onze’ botanische tuin de Kruidhof.
Twee attracties die elkaar prima
aanvullen en internationaal bekend
zijn. Als de “geruchten” juist zijn
dan staan er voor deze “trekkers”
nog meer fraaie zaken op stapel.
Ook het definitief doorgaan van
de verfraaiing van de Kerkstraat
mag na zoveel jaren praten wel een hoogtepunt worden
genoemd. Restaurant Nijenstein mag in dit rijtje ook
best worden genoemd en wanneer de derde fase van
uitbreiding van het winkelcentrum van start gaat komt
Nijenstein nog beter tot zijn recht.
Zijn er ook dieptepunten? Ze zullen er ongetwijfeld zijn.
Persoonlijk vind ik een echt dieptepunt de totale ‘verduistering’ van de Kerkstraat tijdens de Sinterklaas en
waarschijnlijk ook tijdens Kerst en Oud en Nieuw. In de
24 jaar dat ik hier nu woon heb ik dit nog nooit eerder
meegemaakt. Gelukkig zijn er dan altijd weer een aantal
enthousiaste burgers die in ieder geval er voor gezorgd
hebben dat er op vrijdag 14 december een leuke Kerstfair
werd georganiseerd. HULDE!!.
Wat zal Buitenpost 2008 brengen? Ik hoop op een definitieve doorbraak voor wat de derde fase van het winkelcentrum betreft. Ook dat de laatste belemmeringen voor
de aanleg van de rondweg worden weggenomen. Als dat
voor elkaar komt dan kunnen we echt grote en mooie
stappen vooruit maken in de ontwikkeling van ons dorp.
Ik verwacht dat eind 2008 de Kerkstraat er fraai bij ligt
en dat ook tijdens de donkere dagen voor Kerst de verlichting volop aan gaat zodat het echt gezellig winkelen
is. Het motto moet dan zijn Buiten Post lekker dichtbij.
Mijn persoonlijke wens is dat we met zijn allen wat verdraagzamer worden en hopelijk gezond blijven.
Jolle Kronenburg, (nog) raadsfractievoorzitter PvdA

Dit jaar viel mij de verschijning van
Buitenpost-Zuid op , die zomaar
uit de grond werd gestampt.
Dat vond ik wel erg opmerkelijk
eigenlijk. Voor de rest zou ik het
niet zo goed weten, alle gebeurtenissen zijn een beetje langs me
heengegaan doordat ik midden
in de examenperiode zat en nu in
Leeuwarden een opleiding volg. Oh
ja, ik vond het ook nog wel opmerkelijk dat de politie de rondrit op
de boerenkar verbood op onze laatste schooldag!
Voor het komend jaar komen er misschien nog wel
meer woonwijken bij! En ik verwacht eigenlijk wel een
beetje voor Buitenpost dat de winkelstraat wordt aangepast, omdat het eigenlijk maar een saaie bedoening
is. Voor het komende jaar voor mijzelf verwacht ik dat
ik met school nog veel meer voorstellingen ga spelen
(ik zit namelijk op een theateropleiding in Leeuwarden) en dat ik gewoon een geweldig leuk jaar krijg!
Mag je reclame maken? Vast wel. Kom allemaal op de
vrijdagavonden naar de jeugdsoos van ’t Koartling in
Buitenpost! Geopend van 19.30 uur tot 21.30 uur voor
de jongeren van 11 tot en met 15 jaar! Verder wil ik
nog wel kwijt dat ik iedereen prettige kerstdagen en
een ontzettend goed, gelukkig en gezegend nieuwjaar
wil wensen!
Ricardo Brouwer, 16 jaar, Dr. Postmastraat

Ik vond het afgelopen jaar een jaar van afwachten
en weinig doorbraken voor ons dorp. Het was in dat
opzicht een rustig jaar en dat is jammer, er had
best wel wat meer mogen gebeuren.
In dat opzicht verwacht ik voor 2008 dat er toch
wel wat meer dingen van de grond komen, bijvoorbeeld als het om het winkelcentrum gaat. Ik heb
goede hoop dat de noodzakelijke
veranderingen er zullen komen en
de signalen dat dat kan zijn ook
duidelijk aanwezig.
Een sterke wens van mij is dat
het dorp wel zijn eigen karakter of
eigen ‘spirit’ houdt. Ik hoop niet
dat discussies over gemeentelijke
fusies mensen gaat ontmoedigen
om in belangrijke zaken voor het
dorp te doen.
Klaas Antuma, Wollegras, raadslid CU

In het centrum van het dorp is het echt schraal, het
is jammer maar kan ik het niet anders zeggen. Het
centrum is toch het ideaal van een plaats, dus daar
moet echt wat gebeuren. Ik vind trouwens dat het
dorp het dorp niet meer is vergeleken met vroeger.
Er zijn nu veel forenzen en dat is mede bepalend
voor het dorp. Buitenpost zou je een trekvogeldorp
kunnen noemen. Mensen heb het ook te druk, dat
merk je op veel manieren.
Ik heb geen goed gevoel over het komende jaar, ik
denk niet dat ‘het’ hier op korte termijn gebeuren
gaat. Het zwembad trekt gelukkig nu wel wat weer
wat bij na de bezuinigingen op het schoolzwemmen.
Maar ik blijven hopen op wat meer betrokkenheid
bij alles wat er in het dorp gebeurt.
Hieke Nauta, de Roede, badjuffrouw De Kûpe
Dit jaar was voor mij persoonlijk een verwerkingsjaar waarin
dingen tot rust kwamen: een
eigen plekkie, leuke baan,
privé-dingen die op hun plaats
vielen. Wat het dorp betreft zie
ik toch best wel dat in kleine
stapjes mensen meer samen
gaan werken en doen. Het viel
mij bijvoorbeeld op dat er meer
s mij
winkels meededen met de kerstmarkt, volgen
leven.
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Ik verwacht veel van het komende jaar. Ik zie
wel het een en ander aan leuke en goede dingen
ga
gebeuren. Ik vind dat je positief moet zijn en
d’r daarom vanuit dat er zeker weer goede dingen
op m’n pad zullen komen.
Een persoonlijke opmerking: wees gelukkig met
elkaar en zeker ook met jezelf.
Ylse Veenstra, Schoolstraat, secretaris It Koartling

Wat mij is opgevallen is dat
Buitenpost groot wordt. Het
voordeel hiervan is dat je meer
mensen leert kennen, maar
het nu te groot om iedereen te
kennen. Het is niet meer het
gezellige kleine dorpje dat het
was.
Ik zou graag zien dat in de
toekomst het Koninginnefeest
weer terug kwam, met
fietsen versieren, oud-Hollandse spelen,
pannenkoekenfeest etc. Dit was altijd erg gezellig!
Caroline Henstra, 25 jaar, Troelstralaan
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Verkopen in Stijl maar wel met de modernste technieken
Dat is wat we willen en doen bij Jacqueline Nome Makelaardij. De makelaars Jacqueline
Nome en Jurjen Jans bedrijven hun vak met stijl maar maken daarbij gebruik van de
modernste middelen. En dan dat alles natuurlijk tegen de beste prijs en zo snel mogelijk.
Dat is toch wat iedereen wil?
De Woontelefoon.
Zo hebben we sinds kort een nieuw medium waar we gebruik van maken.
De Woontelefoon. Op de te verkopen woning wordt een bord geplaatst van
Woontelefoon. Degene die langs de woning komt en interesse heeft belt het
0900 nummer dat op het bord vermeld staat en toetst de code in, die ook
op het bord staat. Ter plekke hoor je dan de omschrijving van de woning en
verschijnen er beelden van het interieur van het huis, het verborgen dakterras
o de achterzijde van de woning. Ondertussen ontvang je een bericht met alle
informatie over de indeling van het huis, de vierkante meters, de vraagprijs,
de makelaar en foto’s. Zo loop je als koper je droomhuis niet meer mis en de
verkoper loopt zo zijn koper niet mis.
Video-opname en hoogtefoto.
Wat ook een goed idee is is om een video-opname van de woning te maken of
bijvoorbeeld bij grotere objecten een hoogtefoto. De presentatie van een woning
moet gewoon zo goed mogelijk zijn, mensen zoeken vaak alles van te voren uit
op internet en willen daarbij snelle en goede presentatie te zien krijgen. Komt de
klant vervolgens bij ons, dan kunnen wij verder ons vak uitoefenen door de klant
te informeren, de woning in rust te laten bezichtigen en te onderhandelen.
EPA-keuring
Vanaf 1 januari 2008 moeten alle verkochte en geveilde huizen een EPA label
hebben. Wij kunnen dit intern, dus bij ons eigen kantoor voor u verzorgen.
Verhuisaanhangwagen
Voor zowel kopers als verkopers stellen we voor de verhuizing een
verhuisaanhangwagen met huif en een steekwagen beschikbaar.
De internet hoek
Voor klanten hebben we op kantoor een afgescheiden hoek beschikbaar met een
internet aansluiting. Zo kunt u rustig huizen zoeken bij ons op kantoor zonder
dat u gestoord wordt of er iemand meekijkt. Ook heel handig voor mensen die in
scheiding liggen, thuis geen internet of computer hebben of van wie de computer
tijdelijk het even niet doet.
De opname vooraf
Wilt u weten wat u nog moet afverven, veranderen of verbeteren aan uw huis
of tuin voordat u het te koop zet? Wij weten waar kopers op letten. Soms is het
helemaal niet nodig iets te vervangen of nog helemaal te schilderen, maar die
kapotte bel repareren bijvoorbeeld is juist wel weer van belang. Laat ons eens
vrijblijvend door uw huis lopen en u adviseren. Het scheelt u misschien een hoop
tijd, maar kan er ook voor zorgen dat uw huis straks sneller en beter verkocht
wordt.
De gratis waardebepaling.
Als u overweegt uw woning te verkopen is een waardebepaling en advies
vrijblijvend en gratis.
Verkoop en aankoop
U bent bij ons gewoon aan het beste adres met een zeer concurrerend tarief.
Taxaties
Onze rapporten worden door alle banken geaccepteerd en u kunt bij ons terecht
voor een taxatierapport benodigd voor de hypotheek van een woning of van een
bedrijfsobject.

Hypotheken
Bij ons krijgt u een eerlijk en onafhankelijk advies, gedaan door een Erkend
Hypotheekadviseur.
Onze specialiteiten:
Monumenten zijn vaak prachtig. De idee bestaat dat het hebben van een
monument lastig is omdat je niet zomaar alles mag. Dat klopt. Je hebt voor
veranderingen een monumentenvergunning en een normale bouwvergunning
nodig. Met de juiste begeleiding en kennis is er echter heel veel mogelijk
en zijn de voordelen in de meeste gevallen groter dan de nadelen. Zo zijn
er subsidiemogelijkheden, mogelijkheden voor een speciale hypotheek
met slechts 1% rente bij restauratie/verbetering en is er fiscale aftrek voor
onderhoudskosten. Dat kan aardig oplopen! De regelingen en procedures vergen
echter wel kennis van de mogelijkheden. Wij zijn voor cliënten en voor onszelf al
heel vaak door die wirwar van regels heen gegaan en weten dus precies waar u
moet zijn. En we doen het graag.
Zwitserland
Wilt u een tweede huis aankopen in Zwitserland, bijvoorbeeld voor uw eigen
vakanties of voor de verhuur? Dat is moeilijk in Zwitserland maar als het dan
lukt is het geweldig. Laat ons u helpen. Wij kennen de regels, de routing, de
mogelijkheden, de gebieden en de taal.
Wat er verder speelt in de huizenmarkt
Woningen staan momenteel langer te koop en er staan veel huizen te koop. Je
kunt geluk hebben maar je moet er op rekenen dat een woning toch zomaar
een half jaar te koop kan staan. Kopers zoeken lang en gebruiken daarbij
alle beschikbare middelen. Daarom moet de presentatie van een woning ook
goed zijn. De rente is nog steeds relatief laag maar stijgt op het moment wel.
Hypotheekverstrekkers stellen hun normen ook bij, dat wil zeggen dat ze
voorzichtiger worden met het verstrekken van tophypotheken. Bij ons krijgt
iedereen een totaalpakket aangeboden . Wij adviseren uitgebreid, geven alle
beschikbare informatie over een woning en kunnen het gehele traject van zowel
koper als verkoper begeleiden (niet tegelijk, we kunnen bij verkoop natuurlijk
alleen maar op treden of voor de koper of voor de verkoper). Dat betekent dat
wij voor een koper kunnen taxeren, aankopen tot en met het transport bij de
notaris, bouwkundig onderzoeken, een EPA keuring verzorgen, de hypotheek
kunnen regelen in eigen huis , en natuurlijk hun eventuele eigen woning
verkopen. Voor een verkoper kunnen wij zorgen dat zijn of haar woning wordt
verkocht tegen de beste prijs en zo snel mogelijk

Komt u eens vrijblijvend lang of bel ons eens. Op
afspraak kan dat ook ’s avonds of op zaterdag.

Jacqueline Nome Makelaardij
Voorstraat 49 - Buitenpost
tel.: 05115-541178
email: info@nome.nl
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 41 door Hans Hamers

door Dirk R. Wildeboer

Zonder oordeel des onderscheids

2 januari 1885 – BUITENPOST - “De 10jarige knaap uit de buurtschap Rohel, die
daar op 2 november onder Buitenpost in de
woning van de arbeider Pol twee glasruiten
had ingeslagen en uit de kamer een mesje en
een wollen dasje weggenomen heeft, werd door zijn rechters vrijgesproken, omdat hij naar het oordeel der Rechtbank heeft gehandeld
zonder oordeel des onderscheids. Evenwel werd zijne overbrenging
naar een verbeterhuis gelast”.

Rechtzitting te Leeuwarden op 3 januari 1900

“Bouke de R. en zijne vrouw uit Groninger Opende, nemen plaats op
de bank der beschuldigden. Zij hebben de reis naar Leeuwarden te
voet afgelegd. Bouke is niet tevreden met het vonnis, waarbij en zijn
gade, tot 5 dagen gevangenisstraf zijn veroordeeld door de rechtbank
te Groningen. De Officier van Justitie aldaar, was over het vonnis
evenmin tevreden, hij had tegen beiden 10 dagen gevraagd. Bouke en
zijne vrouw bewoonden al sedert jaren een woning, waarbij een flinke
lap grond van de fam. Hazenberg, onder bezwaar van “beklemrecht”.
Daar Bouke de laatste jaren verzuimde aan zijne verplichtingen te
voldoen (hij had de huur niet betaald), was hij reeds verscheidene
malen gedreigd met uitzetting. Tot dit jaar de maat vol was en werkelijk tot uitzetting werd overgegaan. ’t Was hard voor de arme lui, maar
’t geschiedde alles in den vorm. Den 16 juni 1899 werd Bouke vervallen verklaard van het beklemrecht. Wat hij gezaaid en gepoot had,
werd verkocht aan Bekkema. Deze was alzoo eigenaar geworden.
Bouke wist dit en niettegenstaande deze wetenschap, ging hij met
zijne vrouw naar zijn vroegere bezitting en rooide daar de aardappels, die hij zelf had gepoot, als of er geen verandering was gekomen.
Hiervoor moesten hij en zijne vrouw nu 5 dagen zitten. Bouke wiens
spraakwerktuigen beter zijn dan zijn gezicht (hij is nagenoeg blind),
houdt een soort redevoering, waarvan hij misschien groot succes
verwacht, maar die op den Procureur-Generaal weinig indruk schijnt
gemaakt te hebben. Zijne Edele vraagt bevestiging van het te Groningen gevelde vonnis. De raadsheer doet voorlezing van de uitgebrachte
rapporten. Hierbij blijkt dat Bouke’s register niet meer “blank” was.

Paard sprong in de hoogte...

SURHUISTERVEENSTERHEIDE – 30 mei 1888 – “Bakker J.F. van
Surhuisterveen stond gisteravond met den broodwagen voor den
winkel van W. Bos. Het 11-jarig dochtertje van Bos stond voor het
3-jarige paard en voerde het wat brood. Dat was bijna op, toen het
paard plotseling met wagen en al in de hoogte sprong. De wagen
kwam tegen de pomp, welke terzijde uitweek, terwijl de wagen erg
beschadigd werd. Hierop holde het paard met den gebroken wagen
naar de poel, sprong daarbij over een heg en werd toen tot staan gebracht. Het dier scheurde zich echter weer los en ging ten tweeden
male op hol, waarbij de wagen den knecht over de borst ging. Kort
daarop werd het dier voor goed tot staan gebracht. ‘t Meisje van Bos
is er ongedeerd afgekomen. De wagen is geheel vernield en de inhoud
(diverse brooden en witte brooden etc.) lagen in gruis in het zand
verspreid”.

Dikke otter

ZWAAGWESTEINDE – 31 januari 1880 – “Door den landbouwer T.
Vriezema is in ‘ t begin dezer week in de Kuikhornstervaart een fraaije
otter gevangen, die de aanzienlijke zwaarte had van 16 halve kilo’s.
Men vermoedt dat zich in deze streken nog meer van deze dieren,
hoewel zelden voorkomende, ophouden”.

Kerst is een raar feest. Steeds meer mensen
zijn die dagen gepreoccupeerd op zaken die
in het geheel niets uit te staan hebben met
de waardes van het leven. Zo u wilt: de hogere waardes van ons ‘zijn’. Dat wil zeggen:
het is mij een raadsel wat in de voortuin geplante babyhertjes – gemaakt van ijzerdraad
waarvan de contouren met kleine lampjes
worden aangegeven – te maken hebben met
een tweetal christelijke feestdagen. Laat
staan met een meditatieve verzonkenheid,
‘overdenkende de zin van het bestaan’, de
grond waarop kerkelijke hoogtijdagen zijn
ingesteld.
Je ziet al meer babyhertjes, samen met vader en moeder hertjes, al dan niet gestrikt
aan een arrenslee, maar ook kerstmannen,
vaak vliegend, klimmend of zwaaiend. Je
komt kerstklokken tegen, sterren op vlaggenmasten, elven, dwergen, groene en
blauwe ijspegels. Een rondrit door ons dorp
levert de meest wonderlijke taferelen op.
Mensen sparen kosten noch moeite om zorg
te dragen voor een exceptioneel toneelstuk
van kerstvrede en gezelligheid. We moeten
haast dankbaar worden niet getroffen te zijn
door laagvliegende Apachehelikopters die
dagenlange stroomstoringen veroorzaken.
Arme Bommelewaarders. Zij hebben dit jaar
al minder dagen plezier kunnen hebben van
hun creatieve kerstgevoelens.
En dan nog die steeds weerkerende liederen
– kerstliedjes genaamd – die ons oproepen
meer en meer te kopen, terwijl in veel gevallen de geboorte van een ‘Kindeke’ het onderwerp van de songtekst is. Merkwaardig
dat – desgevraagd - kalkoen, kipfilet belegd
met four seasons peperkorrels beter verkoopt in het kader van een kerstkribbe, dan
in enig ander deel van het jaar. Vreemd dat
een kerstman geplakt op een krentenbrood
plotseling een exclusief karakter geeft aan
een alledaags artikel. Des te vreemder is het
dat veel mensen in een stress raken om

‘alles’ – wat dat ook moge zijn – op tijd klaar
te hebben. Mensen raken emotioneel, gefrustreerd, plotseling extra eenzaam, kribbig (een toepasselijk woord vindt u niet?)
en buitengewoon kooplustig. Steeds meer
lichtjes, hertjes, zelfs flikkerende kerstkonijnen en voorbijrazende stoomtreintjes in
led-uitvoering, worden ingeruild voor euro’s.
Al meer kerstpakketten worden van werkgevers wege uitgedeeld aan hunkerend personeel. Deze laatste categorie wordt overigens
veel vaker ontevreden aangetroffen over de
inhoud van zo’n kerstpakket. Dat blijkt uit
onderzoek; het is maar dat u het weet. Al
meer kerstdiners, luxer groter, rijker, duurder. Het kan niet op. Zelfs gewaagd kerstondergoed en sexy lingerie is tegenwoordig
een must. “Geen wonder dat met al die
opwinding de poolkappen smelten”, grapte
een ‘kerstlolbroek’ van de week, wijzend op
een goudomrande push-up BH met guitig
kijkende kerstmannetjes, uitgestald in een
etalage.
Hij was zeker vergeten dat dát komt door
een wereldwijd gebrek aan bomen. Het
congres op Bali heeft er dagen over vergaderd, zonder noemenswaardig resultaat. Het
hele jaar door worden in ons dorp bomen
gekapt; mooie, gezonde en grote bomen.
Ze belemmeren de lichtinval in huiskamers
en – en dat is helemaal verschrikkelijk - ze
laten in de herfst bladeren vallen. “Weg
met die krengen. ‘Kap om’ die ontsierende
monsters!” Wat een verstand. Nee laten we
dan een kerstboompje nemen, of twee, of
drie en die lekker laten sterven met een
doodskleed van lampjes, rode, groene en
energiearme…
Tja, laten we niet vergeten waar kerst ons
oorspronkelijk aan behoord te herinneren.
Of bent u het al vergeten?
Tot de volgende keer.

Krite spilet yn De Colle
Nei de twa bjusterbaarlik moaie útfieringen yn The
Point op 24 novimber en 1 desimber ha de minsken
fan “Och heden heit” de put der noch lang net út. Yn
2008 steane der noch in grut oantal útfieringen op
de wurklist fan de novimberploech fan de Krite. De
earste yn dizze rige is op sneontejûn 12 jannewaris
yn De Colle yn Kollum. Soks is moai ticht by hûs
foar de spilers fan dizze klucht, mar ek foar minsken

kits-stik

dy’t it stik noch net sjoen ha of it
miskien noch in kear sjen wolle.
Underwilens binne de minsken fan
it “febrewarisstik” al wer drok yn’e
skrep mei it stik “It heft yn hannen”.
Dit wurdt spile op de sneontejûnen
8 en 15 maart 2008.

Een kleurplaat gemaakt
door Donny Windsant

BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1957, die woonden in Buitenpost.
23 mei: Oldenburger, Bareld, 80 jaar, wedn. van: Postma, Sjoukje
24 mei: Dijkstra, Hendrik, 56 jaar, veehouder, e.v. Broersma, Frederika
29 juni: van Goor, Johanna, 67 jaar, e.v. Penninga, Teije
6 juli: de Vries, Jacob Arend, 17 jaar, timmerman, z.v. de Vries, Douwe,
timmerman en van Roorda, Janke
8 juli: Boersma, Janna, 67 jaar, e.v. de Haan, Wiebe
21 augustus: Hiemstra, Sjoerd, 90 jaar, wedn. van: Steenstra, Grietje
4 november: Boersma, Froukje, 69 jaar, e.v. Valks, Douwe

De Julianalaan in vroeger dagen...
(foto: D.R. Wildeboer)

Wilt u informatie over ons dorp, over Plaatselijk Belang, over dit blad, de verenigingen, plaatselijke geschiedenis, historische foto’s (meer dan 300), historische kaarten,
een adressenlijst en nog meer, kijk dan op: www.binnenbuitenpost.nl
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Vanaf medio januari starten we, in samenwerking met Irene van der Vuurst, een diëtist met 17 jaar ervaring
en een eigen praktijk voor dieetadvisering, wederom met het succesvolle afvalprogramma VetFit!
VetFit! is een combinatie van beweging, voeding en leefstijl en omvat o.a.:
���������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �������
��������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������
������������� �������������� ����������������������������
Opgave vóór 10 januari 2008 (maximaal 12 deelnemers)!
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U zult merken dat u na een aantal weken al resultaat boekt!

NIEUWJAARSACTIE:
Word lid voor 1 februari 2008 en train de eerste maand helemaal gratis!

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

Wij danken al onze leden voor het vertrouwen in ons
het afgelopen jaar en wensen iedereen fijne feestdagen
en een goed, gezond en sportief 2008!!
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SWITTE Therapie- en Trainingscentrum
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