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Ook in dit
nummer:
Brandweer zoekt
vrijwilligers
 Feestweek
oproepen
 Woonwagenpark
en plan Lutkepost
Aankondigingen
koninginnedag
Sportkoppen:
Ype Kroodsma
(foto: eigen foto)
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Waar rook is...

...is de brandweer. Als u er ook bij wilt zijn, lees dan op pagina 9, want deze onmisbare
organisatie heeft nieuwe leden nodig. Op de foto: de huidige bemanning van het korps.

Even voorstellen…
Mijn naam is Marieke Bijlstra, ik
ben 26 jaar en sinds februari van
dit jaar ben ik secretaresse van
de Binnenste Buiten-post.

UITNODIGING

voor de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
op woensdag 11 april 2007 in
De Kruidhof aan de Schoolstraat 29b
Aanvang 20.00 uur
Agenda:

Ik ben getrouwd met Jilles Dirk
en we hebben twee kinderen
gekregen: Sytze is 3 jaar en
Femke is 10 maanden. Eerst
woonde ik in Nieuwegein, maar
nu alweer 4,5 jaar aan de Dr.
Wumkesstraat in Buitenpost. Ik
houd me bezig met het zorgen
voor Jilles en de kinderen en het
secretaresse zijn van verschillende commissies. Nu ben ik dus
ook secretaresse van de redactie
van de Binnenste Buiten Post. Dit
houdt in dat ik de notulen van de
vergaderingen maak en dat we
samen (als redactie) het blad in
elkaar zetten.
Hiervoor hebben we natuurlijk
ook uw bijdrage nodig! Als u
tips of opmerkingen hebt zou ik
zeggen: geef het door! We horen
graag van u!
Hartelijke groet,
Marieke

1. Opening door voorzitter Maaike Dotinga
2. Huishoudelijk gedeelte
a. Verslag ledenvergadering 2006
b. Jaarverslag 2006
c. Financieel overzicht 2006
Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 2 april af te halen bij de
penningmeester: Jelly Nijboer, Molenstraat 42.
U kunt de verslagen ook per e-mail ontvangen. Stuur uw emailadres naar: j.nijboerlindeboom@chello.nl en u krijgt deze
digitaal thuis.
d. Verslag kascommissie, bestaande uit Jolle Kronenburg
en Sylvia Koekkoek
e. Benoeming kascommissie 2007
f. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Sietse Postma, niet herkiesbaar
Voorstel benoeming: Jan-Klaas Gatsonides, Kruirad 43
Eventuele bezwaren van leden tegen dit voorstel kunnen voor
de aanvang van deze vergadering aan het bestuur kenbaar
worden gemaakt.
g. Bekendmaking slogan en bijzonder moment
h. Rondvraag
Sluiting huishoudelijk gedeelte
Pauze
3. Presentatie en rondleiding door het IJstijdenmuseum
4. Afronding en sluiting
Het bestuur: voorzitter, Maaike Dotinga; 2e voorzitter: Johan
Kootstra; secretaris: Leonie Kramer; 2e secretaris: Sietse Postma;
penningmeester: Jelly Nijboer; 2e penningmeester:
Rients Leijendekker; algemeen bestuurslid: Auke Attema

PBB - actief voor ons dorp
Ieder jaar is er een ‘moment van afrekening’ tussen het
bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Buitenpost en
haar leden. De jaarvergadering is de gelegenheid bij uitstek
om uitleg te vragen over de zaken die PBB in het afgelopen
jaar gedaan heeft. Maar het biedt tegelijkertijd de kans om
PBB te vragen zaken aan te gaan pakken of uit te zoeken.
Veel kwesties komen vanzelf naar ons toe. De lokale media
vertellen ons het een en ander als het grotere nieuwswaarde
heeft. Maar zaken die minder in het oog springen, maar net
zo goed van belang zijn voor de leefbaarheid in ons dorp,
moeten ons vaak via persoonlijk contact bereiken. Dat is de
reden waarom de jaarlijkse ledenvergadering een wezenlijk
onderdeel is van het verenigingswerk.
Overigens is het beslist niet het enige geschikte moment
om contact met het bestuur te zoeken. Als er aanleiding is
staat het u ook vrij om telefonisch of via de e-mail contact
op te nemen met onze voorzitter Maaike Dotinga. Vanaf
dit nummer van De Binnenste Buiten staat haar telefoonnummer en e-mail-adres onder het vaste maandelijkse
bestuursverslag ‘Van de Bestuurstafel’ op pagina 3. Mogelijk kent u ook anderen uit ons bestuur, en vindt u het prettiger om daarmee persoonlijk te overleggen. En daar is
natuurlijk ook niets op tegen.
Voor de komende ledenvergadering is het bekende
gezegde: ‘hoe meer gasten, hoe meer vreugd’, nog steeds
onverminderd van toepassing. Maar evenzeer: ‘hoe meer
mondige leden, hoe meer gesteund’. Het is ook uw interesse op deze avond die ons de motivatie geeft om dit vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te doen. Wij vragen daarom
opnieuw van u om een stukje van uw tijd vrij te maken als
kleine investering in uw eigen leefomgeving. We hopen dat
de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in het nieuwe
IJstijdenmuseum, daarbij een reden extra is om de moeite
te nemen om naar De Kruidhof te komen.

Ook niet-leden worden van harte uitgenodigd, zonder
stemrecht, aanwezig te zijn. De eerste twee consumpties
zijn voor rekening van de verenigingskas van PBB.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Aly Haytink
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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

DIVERSE
KAARTSPELLEN
vanaf 1,99
o.a. fotosafari van het
wereldnatuurfonds

Workshops •

VERBOUWINGS
OPRUIMING
nu hoge korting!
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Al Gelezen

De Christengemeente gaat haar
diensten voortaan in de gemeenschapsruimte van het AOC aan de Prof. Wassenberghstraat houden.
 Zorginstelling Talant en reïntegratie-bedrijf Lelie-Hollander gaan samenwerken
met botanische tuin De Kruidhof. In het
komende seizoen zullen cliënten met een
verstandelijke handicap van Talant het
tuincafé gaan runnen, klanten van LelieHollander zullen werkzaam worden in de
kweekkassen en verkooptuin.
 De raadsfractie van het CDA heeft
een werkbezoek aan ons dorp gebracht.
Gekeken werd er bij notariskantoor Veerman en er werd nuttig overlegd met middenstandsvereniging BUVO en Plaatselijk
Belang Buitenpost.
 Het eerste kievitsei in de gemeente
Achtkarspelen werd gevonden door
dorpsgenoot Dicky Walinga. Ook in
Kollumerland was een Buitenposter de
eerste vinder: Gerrit van Lune.
 De gemeente Achtkarspelen doet nog
één poging om de benodigde grond voor
de aanleg van de rondweg zuid-oost aan
te kopen, voordat wordt overgegaan tot
een mogelijke onteigening. De eigendomsproblemen kunnen mogelijk jaren vertraging van de rondweg tot gevolg hebben.
 De snertactie van de afdeling Welzijn
Ouderen van Zorgkwadrant trok 30 ouderen naar zorglokatie Nieuw-Herbranda
aan de Herbrandastraat. De activiteit werd
muzikaal begeleid door accordeonsduo
‘Plezant’.
 De grote populieren naast de Fonteinschool, laatste overblijfselen van de
voormalige School met den Bijbel aan de
Kuipersweg, zijn gerooid. De slechte staat
in combinatie met de veiligheid was de
reden hiervan.

Van de bestuurstafel
2 tot 8 april feestweekcollecte
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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

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com

Stichting Feestweek Buitenpost is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de feestweek van 2007. Deze wordt gehouden van donderdag
26 juli - woensdag 1 augustus. Natuurlijk zijn wij weer van plan om een
spetterend programma voor u te presenteren en wij hebben dan ook al
mooie plannen op papier en de eerste contacten zijn alweer gelegd. U
begrijpt dat een dergelijke feestweek ook behoorlijk wat kosten met zich
meebrengt en daarbij hebben wij uw steun dan ook hard nodig. Zoals
ieder jaar houden wij ook nu weer een collecte langs de deuren. Onze
vrijwilligers, die ik bij deze alvast hartelijk wil bedanken, komen in de week
van 2 tot 8 april bij u aan en vragen u om een gift voor de feestweek. Wij
hopen dat u hen niet in de kou laat staan en gul zult geven, zodat wij als
Stichting Feestweek Buitenpost onze mooie plannen voor u waar kunnen
maken en gratis toegankelijk kunnen houden! Let wel de opbrengst van
de collecte gaat in zijn geheel naar de activiteiten in de feestweek. Ik wil
u nog wijzen op onze website, waar u een voorproefje van de activiteiten
kunt bekijken: www.feestweekbuitenpost.nl Alvast bedankt voor uw giften!
Ook vraag ik nog even uw aandacht voor de voorjaarskermis van 28 tot
en met 31 maart op het parkeerterrein bij sporthal De Houtmoune. Deze
kermis is onze eerste activiteit voor 2007 en we hopen dan ook dat u deze
met veel plezier gaat bezoeken.

Wie wordt Wâldkeninginne 2007?
Feestweekcommissie zoekt ‘een gezicht’
Tijdens de feestweek van Buitenpost die wordt gehouden van 26 juli tot
1 augustus 2007 worden er weer tal van activiteiten georganiseerd. Eén
onderdeel van deze feestweek wordt nu alvast bekend gemaakt. Net als
in voorgaande jaren zoekt de feestweekcommissie ‘een gezicht’ die bij
de verschillende activiteiten representatief op gaat treden namens de
commissie. Daarom gaat de feestweekcommissie op zoek naar een
dame die een jaar lang de titel Wâldkeninginne zal dragen en bij de
meeste onderdelen in de feestweek prominent aanwezig zal zijn.
Op zaterdag 9 juni zal de verkiezing van de Wâldkeninginne plaatsvinden in Horecacentrum The Point. Op deze avond, die zal worden gepresenteerd door Hielke-Jan Ellens zullen er een drietal rondes worden
gehouden. Zo zal er een voorstelronde zijn waarbij de kandidates zich in
casual kleding voor zullen stellen aan het publiek en aan vier juryleden.
Tijdens de 2e ronde zal de jury vragen stellen aan de kandidates die dan
zijn gekleed in uitgaanskleding over algemene zaken. In een avondjurk
zullen de dames zich presenteren tijdens de 3e ronde. Er is gekozen voor
deze drie rondes omdat de commissie iemand zoekt die de feestweek
met enthousiasme en flair wil opfleuren. De commissie heeft het voor de
deelneemsters absoluut de moeite waard gemaakt. Er is net als in 2006
een aantrekkelijk prijzenpakket te winnen. De sponsors van de Wâldkeninginne staan hiervoor garant.
Kandidaten kunnen zich opgeven via de website van de commissie. Het
adres is www.feestweekbuitenpost.nl Voor meer informatie over deze
verkiezing kan contact worden opgenomen met Janine Dijkstra, tel. 0652421259.

Museumdag De Kruidhof 15 april
RemoliNo en zigeuner Pavel Jabcinsky

Kopij:

Kopij graag getypt, op diskette of
gemaild 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 vragen en klachten
over de bezorging:
J. Nijboer, telefoon: 0511 - 542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de openbare bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
telefoon: 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 16 april 2007.
De volgende editie verschijnt
in week 17.

Op zondag 15 april zullen de wereldmuziekgroep
RemoliNo en de zigeunerzanger Jabcinsky gezamenlijk optreden in De Kruidhof. Zij brengen
wereldmuziek. Herman Peenstra, accordeon,
Marcel Prins, viool en Carel van Leeuwen spelen
muziek uit Roemenië – dat wil zeggen zigeunermuziek. Pavel Jabcinsky heeft tal van zigeunermelodieën van zijn vader
geleerd en aan RemoliNo doorgegeven. De drie fantasierijke spelers
begeleiden hem bij zijn zang en variëren zelf op de thema’s daaruit.
RemoliNo is een veel gevraagd muziekgezelschap; het is dan ook zeer
aantrekkelijk om op zondag 15 april in De Kruidhof aanwezig te zijn. Na
afloop van het concert kan men in de tuin blijven en deelgenoot zijn van
andere activiteiten. 15 april
is een speciale dag – museumdag. De botanische tuin
De Kruidhof ìs een museum! Stichting Het Behouden
Huis organiseert dan een
concert met RemoliNo en
Pavel Jabcinsky. Na afloop
kan men deelnemen aan
het Kruidhof-evenement: de
Kunst van het Waarnemen.
Er is een Linneausroute uitgezet, die de plantenliefhebber door acht
thematuinen voert. Onderweg wordt duidelijk hoe de beroemde botanicus
Linneaus driehonderd jaar geleden planten ontdekte en deze in soorten
en families indeelde. De Kruidhof is hiermee de noordelijkste deelnemer
in Europa aan een groot Zweeds project over Linneaus.
Na afloop van deze route kan degene die dit wil nog luisteren naar een
concert door het Vocaal Ensemble Buitenpost! RemoliNo begint om
half twaalf; kosten: € 12.50 - inclusief lunch! (niet verplicht) all in! Het
is verstandig om van te voren kaarten te bestellen op 0511-542012 of
jensmaj@xs4all.nl zie ook: http://www.stichtinghetbehoudenhuis.nl

Maart roert zijn staart. Op het moment dat ik dit
schrijf, waait het hard en is het vreselijk koud. Gelukkig is de lente in aantocht, evenals de jaarlijkse
ledenvergadering. Het belooft een afwisselende, interessante en
bijzondere avond te worden. Waarom afwisselend? Naast het huishoudelijke gedeelte krijgen we allerlei bijzonderheden te horen over
het IJstijdenmuseum (u krijgt ook de gelegenheid om een kijkje in
het museum te nemen). Waarom spannend? De slogan die aan de
noord- zuid- oost- en westkant van Buitenpost wordt geplaatst, zal
worden onthuld door de winnaar. Het was moeilijk een keuze te maken, maar het is een echte binnenkomer geworden. Waarom verder
bijzonder? Dat blijft nog een verrassing. U kunt het allemaal live
meemaken op 11 april in de Kruidhof. We rekenen op u!
Over de Kerkstraat heeft u ėėn en ander kunnen lezen in diverse
dagbladen. Wij blijven samen met de BUVO druk uitoefenen bij de
Gemeente. Vanwege diverse nieuwe ontwikkelingen denkt de Gemeente er goed aan te doen om (weer) een nieuw onderzoek in te
stellen. Dit hebben wij helaas niet kunnen voorkomen. Het onderzoek is inmiddels gestart en wij moeten nu maar weer afwachten.
Helaas! Volgens het college hadden die nieuwe ontwikkelingen vooral
te maken met het feit dat de ondernemers het niet met elkaar eens
waren over het al dan niet autovrij maken van een gedeelte van de
Kerkstraat. Maar dat is maar één nieuwe ontwikkeling. Het is echter
niet alleen daarom dat er een nieuw onderzoek ingesteld wordt. Wij
betreuren het zeer dat het nu weer vele maanden zal duren voor er
daadwerkelijk wat zal gebeuren. Wij houden u op de hoogte. Ook
over de oude wandelpaden, die wij graag in ere willen herstellen, zal
weer gebrainstormd worden. Hebt u ideeën of suggesties over de
leefbaarheid van Buitenpost, bel of schrijf naar één van de bestuursleden. Ik hoop u op 11 april in grote getale te mogen begroeten.
Namens het bestuur, Maaike Dotinga-van der Veen, voorzitter
(telefoon: 542932, e-mail: piterdotinga@wanadoo.nl)

Aan alle leden van PBB
De jaarlijkse contributie wordt op 31 maart automatisch van uw
rekening afgeschreven. Wilt u hier rekening mee houden?
de penningmeester, Jelly Nijboer

Voorjaarsconcert Vocaal Ensemble
Op zondag 15 april geven wij ons voorjaarsconcert op een schitterende
lokatie, namelijk De Kruidhof. In tegenstelling tot onze kerstconcerten is
het programma dan altijd weer een verrassing. We kunnen u wel verklappen dat pianist Martijn Jager zijn welkome medewerking verleent.
Marleen Miedema heeft zoals gebruikelijk de leiding over het geheel.
We zullen geestelijke liederen ten gehore brengen van de componisten
Sweelinck, Manneke en Fauré, romantische liederen van Purcell, Morley,
Brahms, Mendelssohn, Elgar en volksliederen van Bartok. Twee koorleden gaan solo zingen: Irene Gatsonides en Wiebe de Vries. Het zingen
zal worden afgewisseld door piano intermezzo´s. Kortom, het belooft een
fantastisch programma te worden.
Aanvang: ´s middags vier uur. Entree: € 2. Na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten.

Concordia met topsolist!
Op zaterdag 31 maart geeft Christelijke brassband Concordia haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Dit concert begint om 20:00 uur in de Fonteinkerk
aan de Achtkant. Na een succesvolle deelname aan de Nederlandse
brassbandkampioenschappen begin december, waar Concordia in een
sterk deelnemersveld 3e werd, is dit het eerste optreden van de band in
het nieuwe jaar. Onder leiding van Herman Sibma zal Concordia een afwisselend programma ten gehore brengen. Concordia zorgt elk jaar voor
een gastoptreden tijdens het concert. Voorgaande jaren waren dat o.a.
het zangkwartet Esprit, Femke Ylstra, Ido-Gerard Kempenaar, Sânman
en Sikke en Piter Wilkens. Dit jaar is het een fantastische euphoniumsolist: Frans-Aert Burghgraef.
Op zijn zeventiende jaar werd Burghgraef
aangenomen in het eerste jaar van het Noord
Nederlands Conservatorium. Inmiddels heeft hij
deze en de studie directie cum laude afgesloten.
Sinds maart 2005 is Frans-Aert dirigent van ‘Soli
Brass’ uit Leeuwarden. In december 2005 werd
Frans-Aert met Soli Brass ‘Nederlands brassband kampioen’. In oktober 2000 deed hij mee
aan de Nederlandse solisten kampioenschappen
voor blazers, in de hoogste afdeling werd hij daar
kampioen. Hij is een week op bezoek geweest bij
de vermaarde Engelse dirigent David King. Hij
heeft daar individuele lessen gevolgd bij Morgan Griffiths en Glynn Williams. Verder heeft hij masterclasses gevolgd.
Frans-Aert heeft geremplaceerd bij talloze beroepsorkesten, in juni 2002
heeft hij als eerste Nederlandse euphoniumspeler meegespeeld als ‘principal’ met de Nationale Jeugd Brassband van Zwitserland en heeft vijf
concerten gegeven Zwitserland. In mei 2005 werd Frans-Aert aangenomen als euphoniumspeler bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine.
Concordia nodigt iedereen uit om samen een prachtige avond te beleven.
De toegang is € 3,50 Kijk ook eens op www.brassbandconcordia.nl en
www.fransmusic.nl.

Vakantiehuis te huur
Zoekt u rust,
ruimte en
privacy?
In ons boerderijtje “De Buitenpost”
in de Auvergne (midden-Frankrijk)
zult u zich uit en toch thuis voelen!
Kijk op www.debuitenpost.nl

CATERING
Nijenstein verzorgt ook de CATERING bij u thuis. U kunt het laten brengen of
afhalen, maar nog specialer is, dat wij bij u thuis of op locatie koken.
Denk hierbij aan Bruiloften in de open lucht of uw bedrijfsopening.
Zeer uitgebreide cateringen verzorgen wij graag voor u. Inclusief het aankleden en
ontvangen van gasten regelen we voor u.
Onder catering verstaan wij het volgende:
� Bedrijfopeningen
� Huwelijken op locatie
� Eenvoudige tot zeer uitgebreide diners (9/12-gangen)
� Bourgondisch tafelen
� BBQ’s (exclusief)
� High tea’s
� Picknicken
� Verzorgde fiets- en wandeltochten (compleet met lunchpakket)
� Gelegenheidsfeesten
U kunt met uw wensen altijd bij ons terecht. Wij maken uw feest of gelegenheid op
maat.
Kijk naast www.nijenstein.nl ook op ons bedrijf voor de catering,
www.wiersmaculinair.nl
Kom gerust eens bij ons binnen en vraag naar de mogelijkheden.

Nijenstein
Voorstraat 30-32
9285 NS Buitenpost
Tel. 0511-540 947
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Aly Haytink - ynstekster fan de Krite
Aly Haytink woont aan de Jeltingalaan
op het erf van de voormalige bloemenkwekerij Haytink. Ze heeft altijd
meegewerkt op het bedrijf – nu geniet ze van de rust van de prachtige
plek waar ze vanuit haar bungalow op
uitkijkt.
Aly: “Ik kom oorspronkelijk uit de Wilp.
Mijn ouders hadden daar een café. Mijn
moeder sprak Fries, mijn vader was een
Groninger – ik spreek dus drie moedertalen: het Gronings, het Fries en het
Nederlands. Het café vroeg alles van mijn
ouders – het ging nooit dicht. Mijn moeder
kon daardoor ook niet naar de kerk. Ze
moest in het café blijven bij de mensen die
daar kwamen, die wilden altijd een praatje; soms zat ze gewoon te breien. Vanaf
haar 58e, toen mijn vader stierf, heeft ze
het café alleen moeten doen. Soms ging
mijn moeder mee naar het kerstfeest.

In 1965 trouwden we en zo kwam ik aan
de Jeltingalaan – in de bungalow achter
het grote huis, waar mijn schoonouders
woonden. Later, in 1971, verhuisden we
naar het grote huis – we ruilden met mijn
schoonouders. Hún ouders, Herman Haytink en Bertha Hurenkamp kwamen uit
Laren; zij vestigden zich in Veenklooster,
waar pake hoofd van de tuinen werd, tuinbaas van het slot.
Mijn man Herman is naar deze pake genoemd. Omstreeks 1925 bouwden ze het
huis aan de Jeltingalaan en de eerste, op
cokes gestookte kassen. Anton was 14
jaar en Jaap 13 toen ze hierheen verhuisden. Pake begon een eigen kwekerij van
groenten, druiven en later ook bloemen.
Toen ze stierven ging het bedrijf over naar
hun twee zoons. In 1948 werd het bedrijf
in zijn geheel gesplitst en ging ieder onder
zijn eigen naam werken. Mijn schoonmoe-

…ik ben vaak onderweg,
maar thuis is het ook fijn...
Naast het café hadden mijn ouders ook
een eierhandel. Ik moest altijd de kapotte
eieren aan struif slaan in een grote bus.
Dat gebeurde in een koud vertrek – ik
kreeg soms zulke koude handen dat ik
bijna niet verder kon. Toen mijn vader
stierf, hij was nog vrij jong, werd zijn kist
in het opkamertje neergezet. Dat was een
kamertje achter het toneel in de kroeg. Je
moest een trapje op om er te komen en
als ik naar boven wilde, moest ik langs die
kist. Dat vond ik verschrikkelijk. Later heb
ik nog vaak diezelfde angst gevoeld.
Ik ging naar de ULO in Marum; ik zat op
de gymnastiekvereniging en de jeugdvereniging van de Hervormde Kerk, de VCJC.
We gingen met de club wel naar Zuidhorn.
Daar heb ik nog mooie foto’s van. We
speelden toneel, gingen skûtsjevaren op
het IJsselmeer en hadden het heel gezellig met elkaar. Laatst hadden we nog
een reünie van de club. Ik ben 16 jaar juf
geweest van de zondagsschool in De Wilp.
Toen Herman Haytink in mijn leven kwam,
werd alles anders. Hij kwam altijd op de
fiets naar mij toe – hij kende alle afsteekweggetjes om er zo snel mogelijk te zijn.

Aldwivelân

!

der, de vrouw van Anton, was een lieve
vrouw. Zij zorgde voor alles en iedereen.
Anton Haytink was een uitstekende vakman, hij gaf ook les aan het AOC. Hij is
verder bekend geworden om zijn bemoeienissen met de paardensport, jarenlang
was hij voorzitter van het Concours Hippique. Hij liet zijn leerlingen praktijk opdoen in onze kassen. Ze kregen koffie in de
bekertjes die in die tijd in de biotex zaten,
weet ik nog wel. Er kwamen meer kassen
en Anton Haytink begon samen met mijn
man Herman Haytink te experimenteren
met het kweken van nieuwe rassen. Ze
zagen kans om mini-cyclamen uit te kruisen. Die werden heel populair. Iedereen
wilde mini-cyclamen. Tegen de tijd dat ze
in bloei stonden, kwamen de mensen ze
kopen. Ik bracht ze ook rond: drie voor
een tientje. Ze kregen er veel prijzen mee.
Ik heb daar mooie foto’s van. Ik bezorgde
ook bruidsboeketten en graftakken. Als ik
die graftakken dan kwam brengen, zeiden
de mensen altijd: wilt u nog even in de kist
kijken? Dat kon ik bijna niet – altijd weer
keek ik in de kist van mijn vader...

Autovrij

door Janne Oosterwoud

Fryslân driicht in âldwivelân te wurden.
Dat seit in toerismepromotor, dy’t de
provinsje foarút helpe moat. Hy fynt it
oan it wetter te saai sûnder speedboaten
en goedkeape jeugdhotels. Bin ik moai
bliid dat ik yn Fryslân wenje! Ik bin in âld
wiif en ik fermeitsje my skoan sûnder al
dy herje.
De man kin fan my fergees in fûgel- en
blommeboekje krije. En in kuiertocht fan
It Fryske Gea mei in gids der op ta. Dan
wit er wat der stikken makke wurdt mei

De Legro (Leeuwarden-Groningen vervoerbedrijf) haalde de bloemen die naar
de veiling in Eelde gingen. Ik heb veel
gereden voor het bedrijf en meegewerkt
op de tuin. In het voorjaar moesten de uit
zaad getrokken perkplantjes opgepot worden. Daar zat veel werk in. In het najaar
hadden we veel chrysanten, die we ook
hier verkochten en rondbrachten.
Mijn schoonmoeder was doopsgezind. Door
haar ben ik bij de menistenkerk gekomen.
Daar voelde ik me vanaf het begin thuis.
Ik ben er 16 jaar zondagsschooljuf geweest. Ik zat in het bestuur van de jongeren-zusterkring (de contactgroep). Ik ben
nog steeds graag bij de doopsgezinden. Ik
vind het fijn om contact met mensen te
hebben. Toen ik mijn eerste heupoperatie
kreeg en moest liggen, hing de hele kamer
vol met kaarten. Dat was prachtig. Ik verstuur vaak een kaartje – aan een jarige,
een zieke, met: veel sterkte, groetjes Aly.
Dan moet ik altijd denken aan al de kaarten die ik zelf kreeg.
Toen we trouwden, kwam ik meteen al bij
de Krite. Ik deed het ynstekken, het soufleren. Herman speelde. We moesten altijd
oppas vragen voor de kinderen, omdat we
beiden moesten repeteren. Vaak deed de
vrouw van de regisseur dat, die kwam dan
met haar man mee (uit Drachten). Tot op
de dag van vandaag ben ik ynstekster.
Vanaf het begin dat de spelers repeteren,
ben ik aanwezig. Ze lezen alleen nog maar
de tekst. Ik lees mee en krijg zo het stuk in

sokke ‘promoasjeprojekten’. It sil net folle
úthelje. Wa’t eurotekens yn ’e eagen hat
is blyn foar oare sinjalen. Fryslân foarút
helpe mei natuer? Belachlik saai.
Ik moat tinke oan de yndianehaadman
dy’t yn ûnderhanneling wie mei de
blanken oer syn grûn. Dy woenen it fan
him keapje foar yndustry. Kassa! ‘Wat tinkt
jim’, sei de haadman, ‘as jim de lêste beam
omhakke ha, de lêste rivier fersmoarge ha,
en de lêste fisk deade ha.... kinne jim dan
al dat jild op jimme banken opite.

Binne Lutje en Boaite Post
door Surodoeht

De Kerkstraat is weer in opspraak Boaite! - Oh ja, Binne,
hoezo dat?
Nou, je weet toch dat de

mijn hoofd. Door de jaren heen heb ik geleerd om op elk moment te weten waar de
spelers in het stuk zijn. Op bepaalde plekken raken ze eruit – daar onderstreep ik
en noem trefwoorden. Ik kijk steeds naar
hun gezichten, waarop af te lezen valt of
ze hun rol kennen. Het gebeurt wel dat
iemand opeens twee bladzijden overslaat.
Dat geeft spanning, vooral als er iemand
op had moeten komen. Voor de uitvoering
van een stuk zijn meer dan dertig repetitie-avonden nodig, waarvan de laatste
dicht op elkaar liggen. Als ynstekster moet
ik ook vaak ‘de telefoon bedienen’, d.w.z.
over laten gaan, aan de bel trekken en
andere geluiden maken. Na afloop van de
uitvoering sturen we elkaar wel kaartjes
– van de regisseur kreeg ik zo een groot
compliment: ook dit jaar heb ik me verbaasd over de rust en het vertrouwen dat
je naar de spelers uitstraalt; ik heb nooit
paniek gezien!
Ik was altijd veel weg en dat is nog zo,
maar ik zit niet meer in het bestuur van
Bumata, drumband en majorettes. Ze
hebben nog wel eens acties voor de vereniging waar ik nog wel behulpzaam bij
ben. Ik begin het steeds fijner te vinden
om lekker thuis te zijn. Ik kan computeren, lezen, puzzelen, e-mailen, sms-en
met de kinderen. Ik ben niet iemand die
op koffievisite gaat, maar ik help mensen
als dat nodig is.”
(foto: redactie/Harrie Slagter)

winkeliers klagen Boaite?
- Jazeker Binne, over de inrichting zeker?
Inderdaad Boaite, hoopies
problemen!- Wat is er nu dan
weer Binne?
De een wil geen en de ander
wil wel auto’s Boaite! - Oh, je
bedoelt dat de straat autovrij
kan worden Binne?
Ja Boaite, en daar is men nou
weer over aan het bakkeleien!
- Zo komt er geen eind aan
Binne!
Precies Boaite, er komt steeds
weer wat anders en dan wordt
alles weer doorgeschoven! - Ja
Binne, hoe lang wordt er al
niet over gesproken he?

- Te lang Boaite, veels te
lang.
Maar die straat kan toch best
wel autovrij worden Binne?
Natuurlijk wel, want er is parkeerruimte genoeg Boaite! Juist Binne, ik vind ook dat het
gezelliger winkelen zonder
te hoeven uitkijken voor het
verkeer!
Krek mee eens Boaite en dan
ook nog fiets en brommervrij!
Laten we hopen dat er nu snel
een eind komt aan de discussie Binne!
Zeker Boaite en dan eindelijk
op z’n ‘Feyenoords’: “Geen
woorden meer, maar daden”
- Zeker weten Binne!

(advertentie)
(advertentie)

Kopijverzorgers,
maak het uzelf
en ons gemakkelijk !
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Hypotheek Nodig ??
Let op de kopij-inleverdatum: maandag
16 april. Het blad verschijnt in week 17.
Houdt u daar ook rekening mee? U kunt
extra nummers van dit blad halen bij: The
Readshop, It Koartling of de bibliotheek.

Lage woonlasten!
Hoge zekerheid !
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Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:
Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl
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- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties
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Ype Kroodsma: dammer, fietser
en konijnenfokker
Het is nu bijna niet meer voor te stellen,
maar vroeger had ieder dorp in Fryslân een
damvereniging. Dammen was een populaire
denksport en het werd, vooral hier in het
noorden maar ook in de rest van Nederland,
veel gespeeld. Met de komst van de tv in de
zestiger jaren van de vorige eeuw werd dit
bloeiende verenigingsleven grotendeels de
nek omgedraaid. De mensen bleven meer
thuis. ‘Kastje kijken’ was toen iets nieuws en
men had nu wel lang genoeg gedamd, vond
men. Veel damverenigingen verdwenen of
fuseerden met verenigingen uit andere dorpen. Maar Ype Kroodsma is nog steeds een
fervente beoefenaar van het bordspel.
Het spel leerde de jonge Ype van zijn pake op de
boerderij in Jannum en al snel was hij actief bij
de plaatselijke damclub. “De damverenigingen
hadden destijds niet te klagen over het aantal
leden. De meeste mensen vonden het leuk; een
avond op stap. Dat was gezellig en goed voor de
onderlinge sociale contacten”, aldus Ype. Zo herinnert Ype zich dat men vroeger bij de kapper, in
afwachting van een knip- of scheerbeurt, eventjes snel een partijtje damde. Er stond altijd een
dambord met schijven klaar.
Jong geleerd
Ype Kroodsma kwam in 1972 in Buitenpost wonen. Hij werd lid van de plaatselijke damclub,
waarvan de leden wekelijks speelden in Café
Klamer. Dit café stond op de kruising Voorstraat
en Parklaan, waar nu de meubelzaak van Kapenga staat. Lang kon van deze club niet genoten
worden: één jaar later werd deze opgeheven
omdat er niet genoeg leden meer waren. Ype
werd samen met Frans van Lune en de inmiddels overleden Van der Horst lid van de damclub
in Drogeham. “Iedere week, 29 jaren lang reisde
ik gedurende het damseizoen naar Drogeham om
daar te spelen. We speelden in de horecagelegenheid De Ham. Damclub Drogeham had toen
nog 30 leden, dus sterke tegenstanders waren er
genoeg”, vertelt Ype. Zes maal werd hij kampioen
van deze vereniging. In de zomermaanden wanneer de competitie stil lag, reisde Ype naar Gorredijk voor het Damzomertoernooi.Dit toernooi
werd en wordt nog steeds georganiseerd tussen
mei en augustus. Jarenlang nam Ype deel aan
dit toernooi, totdat hij er op één moment er genoeg van kreeg. “Ik werkte toen nog; het werd ’s
avonds laat en dan moest je nog naar huis rijden.
De volgende dag was je gesloopt”, vertelt Ype.
Nu VUT’ter
Sinds een paar jaren is Ype met de VUT; hij heeft
nu ruimschoots de tijd, maar denkt er niet over
om opnieuw aan de zomercompetitie mee te doen.
“Het weer is té mooi en ik heb nu een volkstuin en
andere hobby’s”, aldus Ype. Wel neemt hij ieder
jaar deel aan damgongtoernooien in Gerkesklooster en Eastermar. Zo’n damtoernooi wordt op een
doordeweekse avond gehouden. Andere toernooien laat hij aan zich voorbij gaan, omdat het veel
tijd vergt. Frans van Lune haakte midden tachtiger jaren af bij Damclub Drogeham. Hij kwam
tot de conclusie dat heroprichting van Damclub
Buitenpost tot de mogelijkheden behoorde. Frans

slaagde er in om met nog een aantal enthousiastelingen de club nieuw leven in te blazen.
Van Drogeham terug naar Buitenpost
Aan Ype was het toen niet besteed. Hij bleef
Damclub Drogeham trouw. Jaren later kwam Ype
hierop terug. Hij besloot in 2004 bij Drogeham te
bedanken om over te stappen naar damclub Buitenpost. Dit omdat het aantal leden daar drastisch
was teruggelopen; er waren té weinig tegenstanders overgebleven. Tot zijn verrassing besloten
vier echte ‘Hamsters’ zijn voorbeeld te volgen
en dat betekende het einde van Damclub Drogeham. Damclub Buitenpost kreeg toen niet alleen
versterking van Ype, maar ook de leden Tjalling
Beiboer, Anne Posthumus, Meine de Haan en de
vorig jaar overleden Jappie Hoogsteen vroegen
overschrijving aan. Anno 2007 heeft Damclub
Buitenpost ongeveer 22 leden. Iedere maandagavond speelt men in Boelensstate, niet ver van
de plaats waar vroeger Café Klamer stond. “Ik
probeer zo veel mogelijk de maandagavond vrij
te houden om geen enkele damavond te missen”,
aldus Ype. Dit heeft helaas voor Ype nog niet tot
dezelfde resultaten geleid als in Drogeham. Was
Ype daar een paar maal kampioen, in Buitenpost
is dat tot op heden niet gelukt. Harry de Vries uit
Kollum werd de laatste twee jaren kampioen en
dit jaar heeft Jappie Meetsma de beste papieren.
“Het niveau van de club is redelijk goed, maar je
moet er vooral plezier aan beleven”, zegt Ype.
Ook andere sporten
Een echte dammersfamilie, die Kroodsma’s. Zo
damt Ype’s oudere broer Douwe bij Buitenpost
en een jongere broer speelt in Maastricht. Op zijn
kinderen heeft Ype het damvirus niet over kunnen brengen. “Mijn kinderen hebben het té druk
met andere zaken”, aldus Ype. Zo is zoon Hans
pas afgestudeerd aan de Landbouw Hogeschool
in Wageningen en dochter Nienke is moeder van
een jonge dochter. Dammen is vooral zitwerk
en daarom fietst Ype dagelijks een flink aantal
kilometers om in goede lichamelijke conditie
te blijven. In zijn volkstuin bij de Swadde is hij
actief; hij doet regelmatig vrijwilligerswerk, zoals sloten hekkelen voor de tuindervereniging.
Ook korfbalde Ype vele jaren met veel plezier
bij de Flamingo’s. Besteedt hij per week alleen
de maandagavond aan het damspel, een andere
hobby, het fokken van dwergkonijnen, vergt veel
meer tijd. Met deze dieren behaalt Ype vele prijzen. Hij is gespecialiseerd in het fokken van de
Pool roodoog en de Pool blauwoog. Dwergkonijnen hebben Ype’s voorkeur. Die nemen niet veel
ruimte in en het zijn leuke dieren om te houden.
Ype reist een maal per jaar naar Amersfoort voor
de internationale dag van het dwergkonijn. Eén
maal werd op een tentoonstelling met een dwergkonijn de ‘u’ van ‘uitmuntend’ behaald. Dat is vrij
uitzonderlijk omdat een ‘u’ nauwelijks worden
verstrekt. Het gebeurde bij de Waterpoortshow
in Sneek en alle drie keurmeesters kenden de ‘u’
toe aan hetzelfde konijn. “Heel uitzonderlijk. De
meeste konijnen krijgen de ‘f’ van ‘fraai’ en daar
ben ik dik tevreden mee”, aldus Ype. Het dammen, het fietsen, het konijnenfokken. Het zit Ype
Kroodsma in het bloed.
(tekst: Bote de Haan; foto: Harrie Slagter)

Tuinbeleven
Met z’n allen
tuin(be)leven

Bloeiende narcissen zijn het teken dat het voorjaar is begonnen. In maart brengen ze een kleurig accent in de verder nog
saaie tuin. Maar de kenners zien ook de bloeiende alruin, mahoniestruiken en vele helleborissen in De Kruidhof ontluiken.
Voor ons allen een teken dat het seizoen er weer aan komt.
Zaterdag 31 maart wordt voor de tweede keer op De Kruidhof de
vrijwilligerswerkdag georganiseerd. Vorig jaar was het noodzaak om
een week voor de opening van het seizoen op De Kruidhof alles nog
in orde te krijgen. Mede door de zachte winter is het personeel van
De Kruidhof nu goed op orde met haar werkzaamheden. Zelfs het
nieuwe rosarium vordert gestaag. Toch wordt er ook dit jaar weer
een vrijwilligerswerkdag gehouden. Natuurlijk om samen de puntjes
even goed op de i te zetten, maar ook om elkaar weer te zien en te
praten over het nieuwe seizoen, tuinen, kruiden en planten. Ook de
vrijwilligers van het IJstijdenmuseum werken deze dag mee om de
gezamenlijke entree en ruimten in orde te krijgen. De Kruidhof en
stichting IJstijdenmuseum hebben momenteel ruim 125 vrijwilligers,
waarvan iedereen zijn of haar eigen programma heeft. De een is
goed in het geven van rondleidingen, de ander komt in de thematuinen werken, weer een ander heeft specifieke taken in It winkelstje
of juist administratieve taken - allen onmisbare mensen die het mee
mogelijk maken dat De Kruidhof en het IJstijdenmuseum weer een
‘bloeiend’ en ‘keigoed’ seizoen tegemoet gaan. Zaterdag 31 maart,
het wordt vast en zeker weer een hele gezellige dag met een gezamenlijke snertmaaltijd als lunch. Mocht u willen helpen of het vrijwilligersteam van De Kruidhof willen versterken? Dan kunt u zich vanaf
9.30 uur melden in het tuincafé van De Kruidhof.

De Kruidhof viert Linnaeusjaar
‘De Bloemenkoning’ is zijn erenaam. Maar meestal krijgt hij een eenvoudige ‘L.’ als aanduiding achter de namen van de talloze planten die
hij benoemd heeft. In 2007 is het precies driehonderd jaar geleden
dat hij werd geboren: Carl Linnaeus, de Zweedse wetenschapper, die
een onuitwisbaar stempel heeft gezet op de wetenschap die zich bezighoudt met de levende natuur en op de plant- en dierkunde in het
bijzonder. Het Linnaeusjaar 2007 wordt gevierd in De Kruidhof.
Een eenvoudig en overal voorkomend plantje als het madeliefje is
bekend onder duizend en een namen: meibloempje, daisy, Gänzeblümchen, om er maar een paar van te noemen. Vaak zijn die
verschillende namen een reden tot verwarring. Voor hoveniers, kwekers, biologen en plantenliefhebbers is het dan ook een uitkomst, dat
er voor dat bepaalde plantje één naam is, die iedereen kent en waardoor er een einde komt aan de spraakverwarring. ‘Bellis perennis L.’
is overal ter wereld hetzelfde. Iedereen weet precies waarover het
gaat. En dat allemaal dankzij Linnaeus, die in 1753 de basis legde
voor de Latijnse dubbele naamgeving van planten.
Wie was Linnaeus?
Linnaeus was bovenal een kind van zijn eigen tijd. Een tijd, waarin
mensen op alle fronten bezig waren de wereld en alles wat daarin is
te ontdekken, te beschrijven, te verzamelen en te ordenen. Het is de
tijd van ontdekkingsreizigers en van plantenvinders zoals Linnaeus
en zijn leerlingen wel genoemd worden, die de wereldzeeën over
reisden om planten te verzamelen en te beschrijven. De verschillende ‘rijken’ van de natuur, het dierenrijk en het plantenrijk bijvoorbeeld, werden onderverdeeld in ‘klassen’. Voor Linnaeus was het uitgangspunt voor die indeling het aantal en de soort van de voortplantingsorganen. Terug naar het madeliefje: Bellis is de geslachtsnaam
van dit schone liefje en ‘perennis’ de soortnaam. Perennis betekent
‘overblijvend’ en geeft aan dat dit Bellis-kind de winter overleeft.
Linnaeusjaar
Zo kunt u dus, met enige hulp van een woordenlijstje, van veel planten meer te weten komen, als u alleen maar de naam kent. Bij De
Kruidhof wordt op dit moment gewerkt aan zo’n lijst, waarmee bezoekers op pad kunnen gaan door de tuinen en die kan helpen bij de
aanschaf van planten voor de eigen tuin in de Verkooptuin. Bovendien komt er een speciale ‘Linnaeusroute’ door de tuinen met tekst
en uitleg over de plantennamen en leven en werk van Linnaeus. De
feestelijke opening van het Linnaeusjaar in De Kruidhof is op zaterdag 7 april. Gedurende het hele openingsseizoen, dat dit jaar duurt
tot en met 26 oktober, zal er extra aandacht zijn voor Linnaeus en zal
zijn werk zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden in De Kruidhof.
Voor informatie over het programma kunt u de website bezoeken www.dekruidhof.nl - of bellen naar De Kruidhof: 0511 541253.
(door Hanneke Hoekstra, vrijwilligster bij De Kruidhof)

Tentoonstelling beelden Miedema
Gedurende de hele openingsdag op 7 april zijn er evenementen waaraan
de bezoeker deel kan nemen. Om 4 uur kan men aanwezig zijn bij de opening van de beeldententoonstelling van Sytske Miedema door Theunis W.
Jensma. Het Behouden Huis is blij deze kunstenaar ‘in de tuin te kunnen
neerzetten’: zij maakt prachtig werk, mensfiguren van brons en beton.
Indrukwekkend is de manier waarop Miedema telkens vanuit een ander
perspectief werkt en zo een houding vastlegt in haar materiaal. Het lijkt
ook alsof ze deze beelden speciaal gemaakt heeft voor de tuin. Ze zullen
er de hele zomer blijven staan en de kijker een extra ervaring meegeven
bij zijn bezoek aan de Kruidhof Het is wel héél aantrekkelijk om op 7 april
naar de Kruidhof te komen en deel te nemen aan wat er voorbereid is en:
u kunt binnenkomen voor slechts € 2,- !
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Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Vinter i Sverige
Verweg de meeste Nederlandse
wintersporters trekken in de
voorjaarsvakantie naar de Alpenlanden. Oostenrijk, Zwitserland,
Frankrijk en ook Noord-Italië zijn zeer geliefde
bestemmingen. Wie kent niet steden als Davos,
Zell am See, Saas Fee, Grenoble en noem maar
op. Er is vaak een keur aan pistes voor wie houdt
van alpine-skiën of langlaufen. En ook voor activiteiten na het sporten zijn er volop mogelijkheden.
Bij de kreet aprés-ski weet een ieder die wel eens
op wintersport geweest is wel wat dat inhoudt. Met
Heidi, Peter und Anton is het dikke pret.
Veel minder Nederlanders en Buitenposters zullen
een idee hebben bij een wintersportreis naar Zweden! De eerste zaterdag van de voorjaarsvakantie
ging onze reis daar naar toe. Eindbestemming:
Mora in de provincie Dalarna in Midden-Zweden.
Mora is wereldwijd bekend op (winter)sportgebied
als finishplaats van de beroemde Vasaloppet. Een
langlauf-wedstrijd over een zeer heuvelig traject
van 90 km met als vertrekplaats Sälen. Bij de start
vertrekken er zo’n 15.000 (!) wedstrijd-langlaufers
met diverse nationaliteiten tegelijk. De winnaar is,
zeker in de Scandinavische landen, een sportheld
voor het leven. In alles doet de Vasaloppet denken
aan onze elfstedentocht, met één groot verschil,
hij wordt in principe ieder jaar gehouden (op de
eerste zondag van de maand maart) als er maar
sneeuw ligt en dit al sinds 1922.

wennen. Gelukkig maken goede sneeuwbanden
een en ander een stuk eenvoudiger en veiliger.
Christina en Erik bezit een groot agrarisch complex
in de buurt van Mora. Naast hun eigen grote woningen staan er op het boerenerf meerder behuizingen waarvan sommige voor vakantiegangers te
huur worden aangeboden. Wij zitten in het grote
12-persoons huis waar Christina zelf is geboren
en na haar trouwen ook jarenlang met Erik en de
kinderen heeft gewoond. Totdat het huis van de
buren (op zo’n 400 meter afstand) te koop kwam
en ze dat erbij kochten. Dit om te voorkomen dat
eventuele nieuwe buren bezwaar zouden maken
tegen het feit dat Erik (van origine bosbouwkundig ingenieur) een 50-tal husky’s houdt waar hij
’s winters commerciële sledetochten mee verzorgt
voor toeristen in het naburige Gronklitt.
Daarbij krijgt hij ’s winters hulp van Christina en
hun jongste dochter. In de zomer staat het boerenbedrijf centraal en helpt Erik bij het verzorgen
van de 50 koeien die het hele jaar door gemolken
worden door Christina.
Natuurlijk hebben we met z’n allen een tocht met
de sledehonden gemaakt. Voor iedere 4-persoonsslede een 10-tal honden en dan met een flinke
snelheid over het besneeuwde meer en door de
bossen. Bij min 4 graden een unieke gebeurtenis
die in je geheugen gegrift staat. Zeker ook vanwege het enorme plezier dat de dolenthousiaste
honden aan zo’n tocht beleven.

De provincie Dalarna, door velen ook wel de meest
Zweedse provincie genoemd, is vooral ook bekend
door het feit dat hier het Dalarna-paardje wordt
gemaakt. Een beschilderd houten paardje, van
origine in een licht rode kleur en afgewerkt met allerlei andere kleurschakeringen die enigszins vergelijkbaar zijn met ons ‘Hindeloper-schilderwerk’.
De fabricage en het schilderwerk is voor het grootste gedeelte nog steeds handmatig. Als toerist kan
je dit bekijken in de werkplaatsen in het, aan het
Siljan-meer gelegen, plaatsje Nusnas.

Dalarna-paardjes werkplaats Nusnas
Maar goed... eerst de ongeveer 1.600 km overbruggen tussen Buitenpost en Mora. De reis voert
met de auto via Noord-Duitsland (Oldenburg, Bremen, Hamburg) naar de havenplaats Puttgarden
aan de Oostzee. Daar is het permanente veerverbinding met het Deense Rodby.

Vanaf Helsingborg is het via de snelweg nog een
klein uurtje rijden naar onze eerste overnachtingsplek in de buurt van Laholm. Hier zullen we
over een week wederom een nacht doorbrengen
op de terugweg. De volgende dag vroeg op om de
ongeveer 500 kilometer via vooral weg 26 te overbruggen naar Mora. Daar komen we aan het eind
van de middag bij Christina en Erik aan. De laatste
100 kilometer van de reis ging het niet zo snel
meer, aangezien sneeuwval en temperaturen rond
het vriespunt dwingen tot extra voorzichtig rijden.
Met onze tropische winters is dat in het begin even

Wie zijn vrijwilligers?
Vrijwilligers bij de brandweer zijn werkzaam in diverse beroepsgroepen
en opleidingsniveaus en komen uit alle lagen van de bevolking. Het zijn
mensen die zich betrokken voelen bij hun woon- en werkomgeving en zich
daarvoor willen inzetten. Zij willen werken onder niet alledaagse omstandigheden en hulp verlenen aan mens en dier.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken mannen en/of vrouwen vanaf 18 jaar die willen werken in een
team dat altijd paraat staat om de helpende hand te bieden. Bij voorkeur
ben je niet ouder dan 35 jaar. Als vrijwilliger moet je van een uitdaging
houden. Iedere oproep is weer spannend. Je weet nooit wat je aantreft. Je
treedt op bij brand, verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade en wateroverlast. Hiervoor biedt de brandweer natuurlijk
goede opleidingen en oefeningen. Je beschikt over een goede lichamelijke
en geestelijke conditie. Je kunt improviseren en je beschikt over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Je
kunt vrijwilliger in actieve dienst blijven tot de leeftijd van 55 jaar.
Hoe vrijwillig is de brandweer?
Met het oog op de openbare veiligheid is de opkomsttijd van de brandweer
aan genormeerde tijdslimieten gebonden. Simpeler gezegd: de brandweer
moet op tijd op de plaats van een incident zijn. De woon - en werkafstand
van vrijwillig personeel tot de brandweerkazerne moet daarom beperkt
blijven. Globaal houdt dat in dat je bij voorkeur woont en/of werkt in Buitenpost. Werken als vrijwilliger betekent dat je in principe 24 uur per dag
oproepbaar en beschikbaar bent. Naast de tweewekelijkse oefenavond
ben je verplicht de opleiding brandwacht te volgen (1 jaar) en brandwacht
1e klas (1 jaar). Vrijwel alle brandweermensen volgen ook de opleiding
hoofdbrandwacht (1 jaar). Hierna kan je je specialiseren. De meeste
vrijwilligers hebben een vaste, fulltime baan of zijn ondernemer. Het is
daarom belangrijk dat jij, je partner én je directe omgeving voor honderd
procent achter je keuze staan. Ook je werkgever moet op de hoogte zijn
en je toestemming willen geven om direct uit te rukken tijdens werktijd. Je
werkgever heeft ook voordeel van jou als vrijwilliger. Bedrijven zijn verplicht
bedrijfshulpverleners op te leiden. Als je brandwacht bent is een cursus
bedrijfshulpverlener overbodig.

sledehonden met arreslee

Hoe belangrijk is een goede conditie?
De brandweer opereert vaak onder moeilijke omstandigheden. De inspanning die van het personeel wordt gevraagd is soms groot. Een algemene
keuring en een inspanningstest bij een keuringsinstantie of Arbo-dienst,
voorafgaand aan de aanstelling, maar ook periodiek tijdens het dienstverband is daarom noodzakelijk. Deze keuring betaalt de brandweer. Op die
manier weet je voor jezelf ook, of je in een goede lichamelijke en psychische conditie bent zonder je ziektekostenverzekeraar daarvoor te hoeven
raadplegen. Voor wie regelmatig sport, is de conditie over het algemeen
geen probleem.

Verder hebben we kunnen schaatsen op het, naast
de boerderij gelegen, meer. Het is even wennen
om zo nu een dan een auto of trekker tegen te
komen op het ijs, of iemand die in z’n eentje zit
te ijsvissen. Zo nu en dan kom je een Zweedseschaatser tegen met de daar traditionele Zweedse
schaatsen die qua montage sterk doen denken aan
de bevestiging van langlaufski’s. Je klikt dus de
losse schoen met de punt vast op het ijzer. Tevens
gebruikt men vaak ski-stokken onderweg om extra afzet te hebben. De baan over het meer wordt
van tijd tot tijd met een auto met sneeuwschuiver
geveegd. Het ijs is prima.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?
Iedere brandweer- man en/of vrouw volgt de basisopleiding brandwacht
en daarna de vervolgopleiding 1e klas. Dit alles op kosten van de brandweer. Ook voor de benodigde cursustijd ontvang je een vergoeding. De
brandweeropleidingen zijn in heel Nederland gelijk en worden afgesloten
met een Rijksexamen. Er is dus geen onderscheid tussen vrijwillig en beroepspersoneel voor wat betreft opleidingen. Een specifieke vooropleiding
heb je niet nodig. Technisch inzicht komt wel van pas. De brandweer biedt
een financiële vergoedingsregeling. Daarnaast is het brandweerpersoneel
bij de gemeente verzekerd tegen schade en letsel die het gevolg zijn van
ongevallen tijdens de dienstuitoefening. Brandweer Buitenpost is van
oudsher een hechte groep mensen, waarvoor de brandweer meer is dan
het brandweerwerk alleen.
Interesse?
Heb je na het lezen van deze tekst interesse om bij de vrijwillige brandweer
te komen? Bel of e-mail naar groepscommandant Leffert van der Meer
06 52324188. E-mail: leffertmeer@planet.nl Belangstellenden worden
uitgenodigd hun sollicitatie voor 1 mei te richten aan commandant H.
van der Veen, Stationweg 47, 9101 HX in Dokkum onder vermelding van
‘sollicitatie vrijwillige brandweer’ linksboven op de envelop. Leden van de
vrijwillige brandweer worden eerst tijdelijk aangesteld. Na het behalen van
de benodigde diploma’s kan een vaste aanstelling volgen.

De overtocht duurt 45 minuten, waarbij je om
het half uur steeds kunt vertrekken. Daarna
vanaf Rodby over het Deense eiland Sjaeland,
via Kopenhagen naar de havenplaats Helsingor.
Daar, ook weer met een steeds maar doorvarende
veerverbinding (ca 15 minuten varen) naar het
Zweedse Helsingborg. Voor beide boten behoeft
vooraf niet gereserveerd te worden. In principe
kan je de auto altijd vrijwel direct op beide boten
kwijt en hoef je geen boten over te slaan vanwege
de drukte.
Overigens... voor Buitenposters met water- of
bootvrees; je hoeft tegenwoordig niet perse met
de boot om met de auto in Zweden (of Noorwegen) te geraken. Via het Deense Jutland, kan je
via brugverbinden de Deense eilanden Funen en
Sjaeland doorrijden om daarna via de brug tussen
Kopenhagen en Malmo Zweden te bereiken.

Brandweer Buitenpost
zoekt vrijwilligers

Voor de ander
...beeld vanaf het meer...
In Gronklitt, op een kleine 15 minuten afstand,
ligt een prima skigebied met zo’n 40 verschillende
afdalingen van groen tot diepzwart. Verder is er
hartstikke veel op sportief gebied te doen voor de
kids. Er kan worden gelest, verhuur van alle mogelijke materialen is ter plekke aanwezig en ook
aan de inwendige mens is gedacht met meerdere
restaurants en stuga’s verspreid over de pistes.
Op zaterdag komt er helaas een einde aan een
prachtige week in een schitterend gebied. De
thuisreis wordt aanvaard en via de overnachting in
Zuid-Zweden rijden we zondag aan het einde van
de middag Buitenpost weer binnen, alweer dromende van het volgende bezoek aan Sverige!
(naam en adres bij de redactie bekend; foto’s:
eigen foto’s)

Vrijwilligers als botanische kruidhof gids
Jan Zwart vrijwilliger voor Ugandese Kids
Rabo schenkt ijstijden koud duizenden euro’s
versterkt met educatieve middelen ‘t museum niveau

Veilig wonen spuitgast Andries bremer zorgt er voor
Dertig jaar brandweerman aan één stuk door
Wiersma kiest profile forlmule ‘Fietsspecialist’
Klantvriendelijk, garantie, service voor de ‘trappist’

Een aanhoudend brutaaltje zoekt voor zijn stalen ros
Op ’t politiebureau de sleutel de dronken sloddervos
Met zachte drang naar buiten tot tweemaal toe
De slaapcel een uitkomst zijn roes hij was doodmoe.

Bagger uit waterpartijen, herinrichting straten
Windmolens in Oost, zendmast voor mobiel praten
Piet de vuilman: onrust bij de inzamelaars oud papier
’t Behouden Huis , Maskelyn brengen Remo-Tiroler plezier
PEVADKO

Stationsplein 2 - tel. 0511-540679
- deze aanbiedingen zijn geldig voor de maand april -

Heerlijke appelflap, warm
afgebakken met
koffie

 2,50
Waldkorn broodje kaas-ham +
koffie

 1,95
Berehap met
pindasaus

 1,90

Warme sausijs
met koffie

 1,95
Grote petit-pain,
warm uit de oven
kaas-ham
-salami- ui

 2,95
Nasischijf

 1,=

Lekker keusbroodje ovenwarm + koffie

 1,95
Turkeystick met
pindasaus

 1,90

Stoppen is ook een mooi moment,
om iets nieuws te beginnen:
wordt lid van Plaatselijk Belang!

2 ballen gehakt
met gratis friet

 3,95

Uiteraard onze maandelijkse aanbieding:
Gezinspak friet met 2 kroketten en 2 frikandellen

 6,=

Openingstijden:
maandag - dinsdag - woensdag: 08.00 - 18.00 uur
donderdag - vrijdag: 16.00 - 19.00 uur
zaterdags: 16.00 - 19.00 uur
Bij ons kunt u pinnen en chippen !!

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

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

Verder bieden wij een persoonlijke benadering en zoeken wij de beste
opvangmogelijkheid voor uw situatie binnen ons kinderdagverblijf.
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Programma Makelaardij Jacqueline Nome Koninginnedag 2007
De stichting Maxima-al heeft geprobeerd voor elke leeftijdscategorie een
mooi en gevarieerd programma op te stellen. Onze jongste Buitenpostertjes kunnen vanaf 9.00 uur al van alles beleven op en rond het sportveld
aan de Parklaan. Alles begint met de start van de Kindervrijmarkt. Daarna
volgt een rondgang door Buitenpost met versierde fietsen. De basisscholen zijn hiervoor benaderd. Onder leiding van majorette- en tamboerkorps
Bumata zal deze bonte stoet door ons dorp trekken. Een speciaal rondje
langs Hearsmahiem mag hierbij natuurlijk niet ontbreken. Daarna volgt de
opening door wethouder Willem van der Wal. Op koninginnedag mag ons
volkslied natuurlijk niet ontbreken; brassband Concordia zal dit lied ten
gehore brengen. Speciaal voor alle basisschool leerlingen zal een ballonnenwedstrijd zijn. Welke ballon het verste weg gevonden wordt, mag
rekenen op een prijs!
Door v.v. Buitenpost zal een voetbalwedstrijd worden gehouden. En ondertussen is er voor de kinderen veel te beleven. Het kinderprogramma gaat
de hele dag door met op de middag in de tent een live-act/kinderdisco.
De zeskamp zal om 13.00 losbarsten. Er zal op koninginnedag voor 13.00
uur geen alcohol worden geschonken aan de Parklaan.
9.00 Start kindervrijmarkt --- 9.15 - 10.00 Versierde fietsenoptocht
---10.15 Opening / prijsuitreiking versierde fiets/ Ballonnenwedstrijd --10.30 Voetbal / demonstraties / schmink / suikerspinnen / springkussen
/ poffertjes --- 13.00 Zeskamp --- 13.30 Prijsuitreiking voetbal --- 13.00
Kinderprogramma in tent --- 16.00 Prijsuitreiking Zeskamp / live muziek in
feesttent --- 20.00 Einde
Namens het stichtingsbestuur en de vele vrijwilligers wensen wij u in Buitenpost een zonnige en gezellige KONINGINNEDAG!!!

Zeskamp Koninginnedag

Vrijwilligers gevraagd
voor koninginnedag
Zoals u zult begrijpen kost het veel energie om een
koninginnedag te organiseren. Toen wij enkele maanden geleden besloten om de koninginnedag weer
nieuw leven in de blazen, hadden wij ook niet door
wat ons allemaal zou overkomen in de rit naar die dag
toe. Als bestuur hebben we een leuke ploeg gevormd
en de tijd die wij stoppen in deze happening is het dan
ook meer dan waard. Dat het voor ons als vrijwilligers
ook met plezier gedaan moet worden is een eerste
vereiste om ook iets leuk te kunnen organiseren.
Koninginnedag is een feestdag en zo moeten we er
ook mee om gaan. Maar om een feest goed te laten
verlopen hebben we meer mankracht nodig dan de 5
man/vrouw van de organisatie. We hebben al mensen
bereid gevonden om ons die dag te helpen met sommige activiteiten. Maar dat is nog lang niet genoeg.
Daarom zoeken wij nog vrijwilligers die de hele dag of
een paar uurtjes willen helpen. Een beroep op u als
Buitenposter lijkt ons dan ook geen overbodige luxe.
Daarom: wilt u ons meehelpen om 30 april op rolletjes te laten verlopen? Bel dan met Henk Hiemstra
(06 13176532) of mail naar info@maxima-al.info.
Natuurlijk kunt u ook altijd iemand van de rest van de
organisatie op straat aanspreken.

Sponsors Bedankt!
Koninginnedag kost geld. En omdat ons standpunt
was; alles moet gratis zijn, moesten we dus andere
wegen bewandelen om deze dag te financieren.
Daarom willen we de sponsoren van deze dag
heel erg hartelijk bedanken. Koop daarom bij onze
sponsoren!
We hebben nog niet eens alle bedrijven aangesproken om een geldelijke bijdrage, want als je
eens gaan uitzoeken bij de Kamer van Koophandel,
hoeveel bedrijven Buitenpost herbergt, dan schrik
je. Maar we komen langs!
Op de site en in de volgende Binnenste Buitenpost
gaan we alle bedrijven opnoemen die deze dag
voor ons als Buitenposters mogelijk maken. Toch
wil ik nu al een aantal bedrijven eruit lichten.
Ten eerste
Onze hoofdsponsor: Makelaardij Jacqueline Nome
van de Voorstraat. Hele hartelijke mensen die met
deze makelaardij menig TE KOOP bordje in tuinen
plaatst in de wijde omgeving. En ze wilden graag
sponsoren. Ze vonden het geweldig dat er op koninginnedag weer iets georganiseerd werd en wilden
dan ook graag de naam Makelaardij Jacqueline
Nome aan deze dag verbinden.
Ten tweede
De sub- en spektakel sponsoren:
Timmerbedrijf Oldenburger; Autowas- en Texaco
Tankstation Veenstra; De Haan Westerhoff; Eetcafe
en cafetaria ’t Twaspan; Aannemings en bestratingbedrijf Buitenpost; Grillroom De Pyramide; Hiemstra
Houtbouw Grijpskerk; Enitor BV; Beterband.

Dit jaar organiseert stichting Maxima-al tijdens de Koninginnedag 2007
naast alle andere activiteiten ook een spetterende en uitdagende Zeskamp welke mede mogelijk gemaakt wordt door aanneming en bestratingbedrijf Buitenpost. Iedereen die een team kan vormen, mag deze uitdaging aangaan. Denk bijvoorbeeld aan een team van je sportclub, uit je
klas, van het werk, uit je stamkroeg of gezellig met de buren! Samen met
je teamgenoten, het snelst dan wel op de meest originele wijze enkele
onderdelen afleggen betekend in deze Zeskamp, samenwerken, inspanning maar vooral heel veel lol en plezier met elkaar beleven.
Samenwerking staat hierbij centraal. Je zult als team goed moeten samenwerken om alle onderdelen succesvol af te kunnen ronden. Het is de
bedoeling dat je team deze onderdelen zo snel mogelijk af legt, terwijl een
andere groep dezelfde onderdelen aflegt als je tegenstander. Als team
moet je dus niet alleen rekening houden met je eigen capaciteiten, maar
ook in kunnen schatten waar je tegenstander toe in staat is. Spannende
en enerverende activiteiten, waarbij teambuilding en plezier centraal
staan! De zeskamp bestaat uit spetterende, grote, kleine, uitdagende en
precisie onderdelen. Deze blijven echter tot 30 april een verrassing!
Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen. De leeftijd voor
deelname is vanaf 13 jaar. Kledingadvies: sportkleding en gemakkelijk
zittende sportschoenen. Waar: Parklaan ( sportveld naast de gymzaal),
aanvang: 12.30 - start: 13.00- einde: 15.30. De Zeskamp wordt afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking in de feesttent! Om de Zeskamp
in Buitenpost succesvol en spetterend te maken hebben wij jullie hulp
natuurlijk nodig. Dus meld je aan met je team en ga de strijd aan!! Je
kunt je inschrijven via de website www.maxima-al.info of via het inschrijfformulier welke je bij verschillende winkels in Buitenpost kunt vinden. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Henk Hiemstra, telefoon
06-13176532 (19.00 - 21.00 uur)

ZESKAMP INSCHRIJFFORMULIER
Doe mee en geef je op voor de
‘Aannemings en bestratingsbedrijf
Buitenpost-zeskamp’
Naam groep:
Straat/Vereniging/Bedrijf:
Coach:
Deelnemers (m/v):

(6 tot 8 deelnemers per groep)

Dit formulier sturen naar Kerkstraat 37, 9285 TA,
Buitenpost. Voor vragen, bel met Henk Hiemstra
op nummer 06 13176532 (na 18.00 uur)

De Stichting Maxima-al
Of kortweg Stichting Maxima-al. Is sinds een paar weken een feit. Hiervoor willen we Palstra en Veerman Notarissen bedanken omdat ze dit
kosteloos voor ons hebben geregeld.
Het bestuur uit deze stichting bestaat uit de volgende personen:
Melle Kloosterman, voorzitter; Hermine Rutter, secretaris; Annette de
Jong, penningmeester; Henk Hiemstra, lid; Mient Mulder, lid.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u bij één van deze personen terecht. Of mail naar info@maxima-al.info.

Kinderwerk It Koartling
activiteiten april

Tienerwerk It Koartling
activiteiten april

Vrijdag 20 april
kinderdisco

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

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

Vrijwilligers gezocht!

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

Total Make-over!

Op vrijdag 16 maart hadden we in de jeugdsoos
het thema ‘Extreme Make-over’. Jongeren konden doormiddel van make-up, nagellak en verschillende haar producten hun zelf en anderen
een ander uiterlijk geven. Ook was er een verloting waarbij de prijs een gratis knipbeurt was
bij Kapsalon Johan te Buitenpost. In totaal zijn
er rond de 20 jongeren geweest die allemaal
wel iets van het thema hebben mee gekregen,
ook de heren. Hieronder zie je twee foto’s van
de winnaar ‘Wiebe’ van de make-over.

Openingstijden:
- vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur
- laatste zondag van de maand:
15.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 16 maart
Film voor jongeren 11-16 jaar
Vrijdag 6 april
Disco / soos
Vrijdag 13 april
Griezelavond

Leeftijd 11 tot 15 jaar. Tijd: 19.00 tot
21.00 uur. Entree: 1 euro

Vrijdag 27 april
Quizzz-avond
Zondag 29 april
Film ‘Let’s Go To Prison’
Entree: 1 euro

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

Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

Meester Jaap- boeken door Elisabeth
Ik schrĳf iets over de Meester Jaap-boeken omdat ik het grappige boeken vindt. Met leuke verhaaltjes waar je om kunt lachen. De verhalen gaan vaak over school. Het gaat ook
over: liefde, baby’s, lichtjes, feest, enzovoort. De boeken worden geschreven door Jacques
Vriens. Die hee� ook nog meer boeken geschreven die ik ook lees. Als je meer over de boeken wilt weten, kĳk dan eens in de bibliotheek!

Opmerkelijke instemming woonwagenbewoners met plan Lutkepost
Met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van
waterpartijen, riool en wegen in volle gang werd
ik als redactielid wel nieuwsgierig. Wat zouden
de reacties zijn van de bewoners van het woonwagenpark op het bestemmingsplan Lutkepost?
Mijn verwachting was dat zij het vervelend zouden
vinden dat ze worden ingebouwd in een wijk met
nieuwe woningen, maar dat bleek niet te kloppen.
Hoewel jammer genoeg niet alle bewoners van de
woonwagens bereid waren met mij te spreken kon
ik toch reacties van twee bewoners optekenen.

Berend Kooistra reageert nogal laconiek. Hij woont er al
zo’n vijfentwintig jaar, maar is niet geboren als woonwagenbewoner. Hij
kwam er toen hij
ging samenwonen
met een woonwag e n b e w o o n s t e r.
Toen zij na tien jaar
overleed was het
niet
vanzelfsprekend dat hij daar
kon blijven wonen.
Hij moest de status
van woonwagenbewoner aanvragen, wat zo’n drie
maanden in beslag
nam. Toch zou hij
niet graag weer in
een ‘normale’ woning willen wonen.

In zijn gehuurde wagen van Woonbedrijf Talma in Burgum vertelt hij dat het wonen in een woonwagen voor
hem een gevoel van vrijheid symboliseert. Pikant detail
is misschien dat Talma heeft toegezegd de woonwagen
grondig te zullen verven Èn de onderrand schoon te
maken, dit laatste is voor het eerst zolang Kooistra er
woont. Hij is blij met het feit dat er een waterpartij recht
tegenover zijn wagen wordt gemaakt: kun je fijn vissen.
Ook het feit dat de toegangsweg naar het woonwagenpark een doodlopende weg blijft vind hij een voordeel.
Wel zegt hij het jammer te vinden van zijn uitzicht.
Een andere bewoonster van het woonwagenpark heeft
gemengde gevoelens bij de geplande waterpartij voor
de deur. “We zullen nu veel meer op de kinderen moeten
letten, we hebben hier nogal wat kleintjes, die anders
lekker vrij konden spelen”, vertelt zij in haar dubbele
woonwagen. De wagen biedt verrassend veel ruimte en
ziet er van binnen net uit als een mooi ingericht huis.
De bewoonster is zelf niet opgegroeid in een woonwagen en heeft ook geen voorkeur voor het wonen in een
woonwagen. Ze zegt zelfs vaak een bovenverdieping te
missen, met name de zolder vanwege de bergruimte,
maar volgens haar zou haar echtgenoot echter nooit
van z’n leven in een ‘gewoon’ huis willen wonen. Ze zegt
ingenomen te zijn met de nieuwe huurwoningen: “Nu
krijgen we misschien wat meer speelkameraadjes voor
de kinderen in de buurt.” Ook zij is blij met het feit dat de
toegangsweg tot het woonwagenpark een doodlopende
weg blijft en geen ontsluitingsweg wordt. Men is ook blij
met de toegezegde extra drie plaatsen op het woonwagenpark ten behoeve van kinderen die uit de ouderlijke
woonwagen op zichzelf willen gaan wonen. Het kwam
mij ter ore dat deze toezegging gedaan zou zijn in ruil
voor het uitblijven van protesten van de bewoners.
De volgende stap was telefonisch contact zoeken met
Roel Gebben (ontwerper van het uitbreidingsplan
Lutkepost) van de gemeente om op bovenstaande
bewering te reageren. Hij benadrukte met klem dat
bovenstaande bewering “te kort door de bocht” was.
Volgens hem zijn er geen officiële bezwaarschriften
binnengekomen - wel hebben er, naast de inspraak- en
overlegavond in The Point, enkele pittige overlegmomenten met de betrokken bewoners plaatsgevonden.
Maar daarin zijn partijen wel tot overeenstemming gekomen, ook al waren de bewoners in eerste instantie
niet blij met het verliezen van hun mooie vrije uitzicht.

Hij schetste verder een korte geschiedenis. Zo’n tien tot
twintig jaar geleden werd van ministeriezijde besloten
dat woonwagencomplexen meer geïntegreerd moesten
worden in de woonwijken. Norm daarbij was dat een
complex niet meer dan 800 meter van de bebouwing af
mocht liggen. Het complex aan de toenmalige Oude Dijk
voldeed niet aan deze norm. Maar omdat er destijds al
plannen bestonden voor de uitbreiding van de Molenwijk en voor de rondweg is toen besloten (en door het
ministerie goedgekeurd) het complex niet te verhuizen
maar te verbeteren. De wetgeving is toen ook veranderd, vielen de woonwagencomplexen voorheen onder
het woonwagenschap, nu werden ze ondergebracht in
de woningwet, net als ‘gewone’ woningen. Het beheer is
toen overgegaan naar Corporatieholding Friesland, beter
bekent als Woonbedrijf Talma in Burgum.
De gemeente heeft nu, net als in uitbreidingsplannen
voor normale woningen, drie extra woonwagenplaatsen
in het uitbreidingsplan opgenomen. De uitvoer hiervan
ligt echter bij Woonbedrijf Talma in Burgum.

Het plan Lutkepost omvat een ring van zo’n veertig
twee-onder-één-kap huurwoningen achter naast en tegenover het woonwagenpark (zie bijgevoegd kaartje).
Ook komen er een aantal koopwoningen, maar het valt
op dat deze niet direct aan het woonwagenpark grenzen.
(foto’s: redactie - illustratie: Gemeente Achtkarspelen)
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Tijs Rippen:
“Zingen brengt geluk”
Women’s Aglow Buitenpost

De dag dat Tijs Rippen en ik elkaar ontmoeten
voor een gesprek, is het prachtig, voorjaarsachtig
weer. De winter met zijn sneeuw en kille regen lijkt
vergeten; de tijd van het kerstfeest lang geleden.
Het is dan ook alweer drie maanden terug dat in
de Hervormde Kerk Christmas carols klonken, volgens jarenlange traditie gezongen door het Vocaal
Ensemble Buitenpost.
Tijs is vanaf het begin lid van het Vocaal Ensemble; hij heeft het zelfs helpen oprichten. Hij is dan
ook, na bijna 12 jaar, nog steeds zeer betrokken en vertelt er vol warm enthousiasme over.
“In september 1995 zijn we begonnen. Garmt
Bouwman en ik hebben het initiatief genomen
om een aantal mensen bij elkaar te brengen die
belangstelling hadden voor een koor als dit. Er
waren toen wel vesperdiensten met zang en ook
was er de Cantorij die een functie had (en nog
heeft) in bepaalde kerkdiensten, maar het leek
ons leuk om daarnaast een koor te hebben zonder
een duidelijke signatuur, geen kerkelijk koor dus,
met een ander soort repertoire, dat toegankelijk
was voor allerlei mensen. Bouwman nam de eerste
jaren de muzikale leiding; nu is Marleen Miedema
onze dirigent. We begonnen met twintig leden: 12
vrouwen en 8 mannen; nu zijn het er zo’n 22. Van
de oorspronkelijke groep zijn er nog zes mensen
over. Er zijn momenteel helaas naar verhouding te
weinig mannen. We zouden er graag wat bij willen,
vooral tenoren”.
Veel mensen denken bij het Vocaal Ensemble
meteen aan de Christmas carols; toch houdt het
koor zich hier maar de helft van het koorjaar
mee bezig. De andere helft wordt besteed aan de
voorbereiding van het voorjaarsconcert, waarin
allerlei andere soorten muziek aan bod komen.
Naast de ‘carols-traditie’ bestaat er dus ook een
‘voorjaarstraditie’. ‘Traditie’ moet trouwens niet
te veel worden geassocieerd met ‘overbekend’ of
met ‘steeds hetzelfde’, want dat is de gekozen muziek bepaald niet. Ook bij het carols-concert wordt
er iedere jaar grotendeels een ander programma
samengesteld en de carols zelf zijn springlevend:
bij de Engelse BBC is te zien hoe het King’s College Choir ieder jaar weer met spiksplinternieuwe
exemplaren komt.
Het Vocaal Ensemble is een groep liefhebbers en
heeft daarom geen bestuur. Wel is er een werkgroep, die als denktank fungeert. Tijs: “Als werkgroepleden bedenken we wat we gaan instuderen.
Het programma van het voorjaarsconcert delen
we meestal in blokjes in, bijvoorbeeld een blokje
Nederlandse componisten, een blokje romantiek,
enz. Zo kunnen we een aantal verschillende genres brengen. Wat het precies wordt, hangt af van
wat ons invalt en wat zich voordoet. De muzikale
leiding ligt duidelijk bij de dirigent en de anderen
vullen haar aan, ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten
en invalshoek. Ik let bijvoorbeeld, als oud-leraar
Engels, een beetje op de correctheid van de Engelse uitspraak.
Ons uitgangspunt is dat we willen zingen op niveau, maar dat we niet boven onze macht moeten
grijpen. Bij de concerten krijgen we meestal leuke
reacties van het publiek, al laten we daar onze
muziekkeus niet zozeer van afhangen. Soms vergissen we ons ook wel eens, dan is een stuk toch
moeilijker dan we dachten, of past het niet bij ons.
Een enkele keer gebeurt het, dat we een stuk voor
de tweede keer op het programma zetten, omdat
we denken dat het mooier kan.”
Om goed mee te kunnen komen met het Vocaal
Ensemble, hoef je geen zangopleiding te hebben,
maar het is volgens Tijs wel belangrijk, dat je,
behalve natuurlijk een aardige stem, ‘goede oren’
hebt. Dat wil zeggen dat je hoort of iets vals of
zuiver en muzikaal klinkt. Je moet feeling hebben
met muziek. Verder is het handig als je van blad
kunt zingen, want dat studeert veel sneller.
Tijs is zelf opgegroeid met muziek: zijn vader had
een huisorgel en speelde daar niet onverdienstelijk op. Maar het liet nog geen vonk bij hem
overspringen. Dat kwam pas op de Kweekschool
(nu de Pabo), waar door een zeer enthousiaste
leraar modern muziekonderwijs werd gegeven.
Hij liet Tijs een blokfluit aanschaffen, een echte
handgemaakte Van der Veen. Het werd zijn lust
en zijn leven om daarop te oefenen: hij bleek vrij
muzikaal te zijn.

Wie zijn wij en waar komt Aglow vandaan?
In 1967 begonnen 4 vrouwen in Seattle, Washington, V.S. (aan de
keukentafel) met de voorbereiding van een bijeenkomst voor en door
christenvrouwen. Alle vier hadden zij een persoonlijke vernieuwing meegemaakt door de Heilige Geest en wat zij gevonden hadden wilden ze
graag aan andere vrouwen doorgeven.
De naam Aglow komt uit de Bijbel, waar in Romeinen 12:11 in een
Engelse vertaling staat: “Be Aglow and burning with the spirit”. In het
Nederlands: “Weest vurig van Geest”. Momenteel zijn er 55 afdelingen
in ons land en het is uitgegroeid in 163 andere landen. Samen zingen,
samen bidden, luisteren naar een spreekster met een woord uit de bijbel,
met ruimte voor een persoonlijk gesprek of gebed. Eén keer in de maand
hebben wij een samenkomst, bij de fam. Pilat aan de Rohelsterweg 1 in
Buitenpost.
Namens het Aglow team, T.M. van der Veen

Wordt jurylid van MAAS!
Zingen deed hij toen ook al: eerder op het schoolkoor van het Lyceum als jongenssopraan en op het
Kweekschoolkoor als tenor.
Uiteindelijk behaalde hij een muziekdiploma bij
Willem Gehrels, de grondlegger van de toenmalige Volksmuziekscholen, die waren opgezet om
de muzikaliteit van kinderen te stimuleren. Na
de Kweekschool begon Tijs als onderwijzer in Den
Haag. Destijds moest je zelf, in de avonduren, je
hoofdakte zien te halen. Daardoor kwam de muziek wat in het gedrang. Wel had hij op school allerlei blokfluitklasjes, die hij, na de laatste lessen
op zaterdagmorgen, van twaalf tot één les gaf. Op
de ouderavonden werden dan, met veel plezier,
demonstraties gegeven.
Pas in 1975, toen hij al als leraar Engels werkte
aan de Christelijke Mavo in Buitenpost, ging hij
weer bij een koor zingen, de Leeuwarder Cantorij. Vooral de begintijd leverde hoogtepunten op:
meedoen aan de Hohe Messe van Bach en aan een
project met meerkorige muziek uit Engeland. Na
twintig jaar vond hij het echter mooi geweest. Hij
was toe aan iets anders en deed, op zijn eenenzestigste, auditie bij het concertkoor van het NoordNederlands Orkest. Hij werd aangenomen. Tijs:
“Een fantastische tijd! De muziek die we deden
was voor mij echt een uitdaging. Ik heb zelfs aan
een opera meegedaan, wat helemaal nieuw voor
me was. De manier van werken vond ik mooi: je
kreeg de muziek thuisgestuurd en die moest je zelf
instuderen. Dat viel soms niet mee. Ik kocht vaak
de cd, om een idee te krijgen hoe het ging klinken.
Maar toch was de eerste repetitie samen vaak een
openbaring, echt een belevenis. Als koor repeteerden we wekelijks met koorrepetitoren, vlak voor
een concert werd dat vaker. Wanneer we dan met
het orkest samen gingen oefenen, nam de orkestdirigent het over. Dat was best spannend. Al met
al heb ik enorm van die tijd genoten.”
Helaas ging een vervelende kwaal Tijs parten spelen. De symptomen van de ziekte van Parkinson
maakten het voor hem steeds moeilijker om deel
te nemen aan de concerten en uiteindelijk moest
hij, met pijn in het hart, besluiten om te stoppen
met het NNO-koor. Gelukkig beleeft hij aan het
Vocaal Ensemble ook nog heel veel plezier. “Ik geniet van het met elkaar muziek maken. Het is een
buitengewoon gezellig koor. De sfeer is goed en de
dirigent is bevlogen en enthousiast; dat komt het
zingen ook allemaal ten goede. Voor de concerten
alleen doe ik het niet: die zie ik meer als afronding
van de repetities, niet als doel.
Zingen is zeer gezond, voor je hart, je longen,
voor alles. Ik merk dat ik meer met mijn stem kan
dan ik vroeger dacht. Gelukkig lijdt die niet onder
mijn kwaal. Het is iets raars: ik moet nadenken bij
elke stap en de medicijnen maken me soms wat
slaperig. Het is afwachten wat de toekomst brengt.
Maar ik heb een schat van een vrouw, lieve kinderen en kleinkinderen en een fijn huis. En met de
muziek en mijn andere hobby’s kan ik zo toch nog
heel veel plezier in het leven houden.
Ik hoop zo lang mogelijk te kunnen blijven zingen,
in het Vocaal Ensemble en ook in de Cantorij.”
(foto: Harrie Slagter / redactie)

Gymnastiekvereniging M.A.A.S. is de vereniging die al meer dan 60 jaar
turn en gymlessen aanbiedt voor alle kinderen van Buitenpost en omstreken. Naast het aanwezige bestuur en leiding is er ook behoefte aan juryleden. Deze juryleden zullen op een aantal zaterdagen per jaar mee gaan
naar een wedstrijd en daar de kinderen beoordelen op hun aangeleerde
oefening. De vereniging heeft op het moment een tekort aan juryleden.
Lijkt het u leuk om de wedstrijden bij te wonen en de kinderen te beoordelen? Meld u dan aan bij de vereniging. Ook als u meer informatie wilt over
de jurycursus kunt u bij de vereniging terecht.
Opgave en informatie aanvragen kan via gvmaas@hotmail.com of u belt
0511 – 543033.

Collecte Amnesty International
De collecte van Amnesty International, die van 11 februari tot en met
17 februari 2007 in de gemeente Achtkarspelen werd gehouden, heeft
€ 1266,24 opgebracht. Een aantal van 31 vrijwilligers hebben gecollecteerd. Het was de vierde keer dat de mensenrechtenorganisatie Amnesty
International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty
van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is volstrekt onafhankelijk
en voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren.
Amnesty dankt iedereen van harte voor hun bijdrage, de respons van het
publiek was erg positief. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers die in weer
en wind hebben gecollecteerd voor hun enthousiaste inzet.

Paasactie BUVO
8 en 9 april is het alweer Pasen. Van 2 tot en met 6 april houdt de middenstandsvereniging BUVO een paasactie. Tien volwassenen maken
kans op een luxe paasmand. Deze mand kan worden gewonnen door bij
de BUVO aangesloten winkels een aankoop te doen en vervolgens daar
hun naam en telefoonnummer op te schrijven en in de daar aanwezige
bak te deponeren.
Ook is er voor de kids een etalage-eierzoek actie!
Kijk op de Kits-Stik pagina van deze krant wat je daar precies voor moet
doen!.
Let op : De bonnen kunnen tot vrijdag 6 april - 18.00 uur ingeleverd worden. Vrijdag 7 april worden de prijzen uitgereikt om 13.00 uur..

Wie won de La-okido Bokaal?
Op 27 februari was het zover, de leden van de badmintonclub hebben
kunnen strijden om de prachtige bokaal die gesponsord werd door Laokido Special Bikes. Het was een spannende wedstrijd die werd gespeeld
door de senioren, uiteindelijk gingen Jelly en Emiel met de felbegeerde
wisselbokaal naar huis, ook werd er een herinneringsprijs uitgereikt die
mogen de winnaars mee naar huis nemen. Het was een zeer geslaagde
avond en zeker voor herhaling vatbaar. Want ook volgend jaar is de wisselbeker natuurlijk weer te winnen! Voor als je een kijkje wilt nemen, de
badmintonclub traint iedere dinsdagavond om 19:00 uur in sporthal De
Houtmoune.

Autobedrijf Buitenpost terug bij haar wortels
Nijenstein volledig in bedrijf
Inmiddels is de drukte van
de opening voorbij, maar de
drukte in het restaurant niet,
vertellen Foppe (28) en Annerie (23) Wiersma.
Als restaurant...
Het begint te prikkelen als
je 14 jaar in de horeca werkt,
waarvan 6 jaar in de tophoreca, vertelt Foppe. Ik heb al
twee jaar een luxe cateringbedrijf bij klanten aan huis.
Na enig zoeken en overleg
kozen we voor Buitenpost.
Dit om onze mogelijkheden
verder uit te breiden. Het resultaat na al die maanden voorbereiding is nu goed zichtbaar. De zaken in het
restaurant beginnen goed te lopen. Met Annerie als gastvrouw in het restaurant
loopt alles op zijn rolletjes. Annerie heeft een goed overzicht over het reilen en
zeilen in het restaurant, vertelt Foppe. Als straks het terras aangelegd wordt kunnen de gasten zomers ook buiten genieten van een kop koffie of wat anders.
...winkel en home cooking
Dat wij een winkel naast het restaurant hebben weten nog niet zo veel mensen.
Er is van alles te koop. Het is het verlengde van het restaurant, er zijn diverse
soorten dagverse luxe gebakjes te vinden. Maar ook voor exclusieve wijnen of
ambachtelijke noten of chips kunt u in de winkel terecht. Het geeft de klant een
prikkeling van smaken en geuren en een uitnodiging om deze lekkernijen eens
in het restaurant uit te proberen. De winkel is ook de plek waar de meeste afspraken voor de catering aan huis worden vastgelegd. Met Foppe Home Cooking
haalt u een top kok in eigen huis. De gerechten en alle benodigdheden voor een
diner of garden session in uw tuin, worden verzorgd door Foppe Wiersma voor
honderden personen tot in de late uurtjes.
...tot trouwlokatie
Nijenstein is één van de drie lokaties in de gemeente Achtkarspelen waar getrouwd mag worden. Dit kan ’s avonds tot 22.00 uur. Dit geeft bruidsparen de
unieke mogelijkheid om de plechtigheid te combineren met het huwelijksfeest. Al
met al weten Foppe en Annerie Wiersma dat ze een goede formule aan Buitenpost en de omgeving hebben gepresenteerd. Bent u ook nieuwsgierig geworden
kom gerust langs of kijk eerst rustig op onze website: www.nijenstein.nl
(foto: redactie)

Op 17 maart werd Okko Jan Pietersma de eigenaar van Autobedrijf Buitenpost,
het voormalige Ford-garage De Zeeuw. Samen met echtgenote Jantine de Vries
vormen zij de derde generatie Forddealers in ons dorp.
Als Forddealer...
De geruchten gingen al langer door het dorp dat de Fordgarage zou vertrekken.
Gelukkig is dit niet waar. Forddealer de Zeeuw uit Leeuwarden, wilde terug naar
hun wortels. Ford Nederland heeft toen Pietersma benaderd of die het Ford
dealerschap over wou nemen. De 28-jarige ondernemer zag zijn kans om zijn
jongensdroom werkelijkheid te laten worden. Ik ga mij volledig richten op de
nieuwste Ford modellen en ga daarnaast een grootte reeks aan andere occasions verkopen. Daarnaast ga ik hier binnenkort samenwerken met mijn schoonvader Johan de Vries. Hij is zes jaar geleden begonnen met de Vries Campers
in Quatrebras, binnen zeer korte termijn gaan wij hier de showroom delen. Maar
hierover zult u binnenkort vast nog meer horen.
...en familiebedrijf
Pietersma wil de klanten weer binden aan het familiebedrijf. Bijna 50 jaar lang
hebben de klanten het vertrouwen aan onze familie gegeven. Daar gaan we nu
mee verder. Zelf heb ik ondertussen de nodige ervaring in de autobranche opgedaan. Ik heb zes jaar gewerkt bij Bosgra-Beerda in Kollum. Daarvoor heb ik
diverse opleidingen gevolgd, zoals de MTS werktuigbouwkunde en ben ik afgestudeerd aan het Instituut voor de Autobranche in Driebergen. Met de komst van
mijn schoonvader in de showroom is het team weer compleet. Wel zal hij zich
richten op de verkoop van campers, maar voor een advies of goede raad is zijn
aanwezigheid mooi meegenomen.
...in een nieuw jasje
Al met al denken wij met
deze formule weer een goede start te kunnen maken
voor het dorp. De klanten
kunnen blijven vertrouwen
op de hun bekende aanspreekpunten aan de receptie, in het magazijn en in de
werkplaats. Binnenkort gaan
we het pand voorzien van
een nieuw uiterlijk, maar de
bediening blijft gelijk. Hierbij
nodig ik dan ook een ieder
uit om eens in onze showroom te kijken, vanuit de luie
stoel kan dat ook op:
www.autobedrijfbuitenpost.nl
(foto: redactie)

Giftshop Louise op de Dijkhuisterweg
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt. Oplossingen
– bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) – inleveren in de kopijbus in The
Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 13 april.

Hoe werkt deze Sudoku-puzzel?

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

Sinds november heeft Louise Verhoeff, haar giftshop gevestigd aan de Dijkhuisterweg 8.Een bijzonder adres voor een ieder die wat zoekt op het gebied van
cadeaus als kraammanden, babyartikelen en zijden bloemen.
Bijzondere kinderkleding...
Het is een bijzondere locatie, hier net buiten Buitenpost. Maar wie in de winkel
komt ziet gelijk dat de koopwaar ook bijzonder is. In het begin werden er alleen
maar woonaccessoires verkocht. Maar onlangs is er een lijn babyartikelen bijgekomen. Dit van het merk Z8, wat je uitspreekt als zacht. Een merk dat hier in de
omgeving niet te krijgen is. Louise, omschrijft het als, stoere kleding met felle
kleuren. De kleding is niet te duur en van goede kwaliteit. Voor jonge ouders die
hun kinderen graag wat aparts zien dragen.
fleurige bloemen...
Ook voor de oudere generatie is er genoeg te bewonderen in de winkel. De winkelruimte mag dan niet groot bemeten zijn, toch is er voor elk wat wils. Louise
Verhoeff is regelmatig boeketten van zijden bloemen aan het samenstellen. In
een gewone winkel kun je vaak alleen maar standaard boeketten kopen. Bij mij
kan de klant aangeven hoe zij het boeket of bloemstuk willen hebben. Vooral voor
oudere mensen zijn zijden bloemen vaak een uitkomst. Ze zien er levensecht uit
maar behoeven verder weinig verzorging.

Oplossing prijspuzzel van februari:

De puzzel in het oktobernummer heeft 53 correcte inzendingen opgeleverd! De oplossing
luidde Balsemien. De winnaar is J. Kloppenburg, Mejontsmastraat 4.
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

...en veel meer inspiratie
Ik ben nog lang niet
uitgedacht me mijn
ideeën, vertelt Louise.
Alles moet nog een
beetje groeien en de
mensen moeten mij
hier nog kunnen vinden, maar dat komt
allemaal wel goed.
Daarnaast werk ik door
het jaar heen met diverse thema’s, zodat
het altijd een verrassing is als je opnieuw
in de winkel komt. Binnenkort is mijn assortiment ook te zien op
www.giftshoplouise.nl.
Wie niet zo lang kan
wachten, mag gerust
eens een kijkje komen
nemen in de winkel.
(foto: redactie)
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 33 door Hans Hamers

door Dirk R. Wildeboer

‘Rumoer in het kippenhok’
Buitenpost – 31 december 1929 – “Als een
bijzonderheid kan worden vermeld, dat de
heer Zwart alhier, opmerkzaam gemaakt
door het rumoer, in het kippenhok een valk
ontwaardde, welke angstige pogingen in het
werk stelde om zich uit zijn gevangenschap te bevrijden. Na eenige
moeite slaagde Zwart er in het dier te vangen”.
‘Kopjes en schoteltjes braken’
Boelenslaan – 22 augustus 1923 – “Door woningnood gedreven mocht
het gezin van de arbeider Rones Scholte bij de familie Jetze Koster te
Boelenslaan huisvesting vinden. Ze leefden allen gelukkig en alles was
pais en vree. Samen gingen Rones en Jetze naar de Groninger klei te
vlastrekken en de verdiensten werden eerlijk gedeeld. Was de een wat
vlijtiger dan de ander, het hinderde niet. Het loon werd gehalveerd.
Maar ook de vrede schijnt niet bestendig van duur te zijn. Zo ook hier.
Scholte kreeg ruzie met zijn koppelbaas en vertrok met medeneming
van f. 15,--, toebehorende aan Koster, welk bedrag niet in handen van
de rechtmatige eigenaar kwam. ’t Gevolg hiervan was dat de bedoelde
personen het elkaar lastig maakten. J.l. vrijdag stuurde de echtgenote
van Scholte hare twee kinderen naar het zoldertje boven de woonkamer van Koster om lawaai te maken. Door het hossen van het tweetal
kwam de lamp van boven en op het theeblad terecht. Kopjes en schoteltjes braken. Van een en ander is procesverbaal opgemaakt”.
‘Sigaren in ruil voor een koe’
Oudwoude – 3 mei 1922 – “Uit deze plaats kwam het bijzondere bericht dat de veehandelaar E.F. aldaar, een melke koe verhandelde aan
den sigarenfabrikant A.W. te Buitenpost, voor... enkel sigaren. Of er
nog lust is voor handel”.
‘Wereld te rijk’
Harkema-Opeinde – 31 december 1919 –”Het gezin van Wiebren
Boersma, alhier, bestaande uit twee broers en twee zusters, geniet
thans het voorrecht aan ouderdomsrente f. 12,-- per week te ontvangen. Voor korten tijd waren de verdiensten van deze gezinsleden luttel,
ze hadden een sober bestaan. Nu zijn ze de wereld te rijk”.
‘Jacht op katten’
Dantumawoude – 21 februari 1920 – “Menig bezitter van een kat in de
Wouden geraakte den laatsten tijd z’n huisdier kwijt. Het seizoen was
al vroeg aangevangen en naarmate de prijzen der waardevolle huidjes
omhoog liepen, werd de jacht op de dragers daarvan intensiever verricht. Zoo menig beminde poes aan de “goudkoorts” der vilders ten
offer gevallen. Door een huiszoeking te Dantumawoude is dit indrukwekkend geïllustreerd. Hier werden zeven kattenhuidjes gevonden,
die hebben behoord aan poesjes uit deze streek”.
‘Einde aan de anarchie?’
1 november 1927 – Kollum “ De nieuwe Rijwielwet is Dinsdag in
werking getreden, ieder lette dus op, dat hij of zij zich aan de nieuwe
bepalingen houdt. Roode achterlichten aanbrengen, steeds rechts
rijden, ook al is op den weg verder niets te zien, enz. enz. Rijwielpaden
zijn voortaan alleen voor de wielrijders. Te hopen is, dat nu meteen
een eind wort gemaakt aan de anarchie, die er bestaat bij het verlichten van melk- en varkenswagens. De wet eischt heel helder vooruit
schijnend licht en een lantaarn, hangende tusschen de wielen – en
achter de paardepooten voldoet dus hieraan niet. Een fietslantaarn
aan een paaltje voor aan den wagen, die over de paarden heen schijnt,
zou al een heele verbetering zijn”.
‘Rechtbank te Leeuwarden, zitting 5 april 1923, onkuische
dorpstaal’
“Jonge, jonge, wat ben je weer aan de gang geweest, hè”. Aldus spreekt
de president de 39-jarige huisvrouw T. de H. uit Harkema-Opeinde
toe. Deze had haar buurvrouw in zeer onkuische dorpstaal eenige
verwijten gedaan, die de president niet eens durft te herhalen, zooals
hij zegt. De oorzaak van de ruzie was een put, waarvan beide vrouwen gebruik maakten, doch waaruit de beledigde E.S. een emmer vol
water aan een andere vrouw wilde weggeven. Dat was T. een doorn in
het oog. “Bist do hjir baas oer ‘e put?”. Zoo begon het. En het andere,
dat de beleediging inhield, volgde vanzelf. Beklaagde kan niet alles
toegeven, maar toch wel zooveel, dat zij in elk geval strafbaar is. Eich
f. 5,-- boete of 3 dagen hechtenis.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1943, die woonden in Buitenpost
19 augustus: Smedes, Melle 88 jaar, e.v. Rispens, Lutske
4 oktober: Huizenga, Grietje, 70 jaar, wed. van: Bijker, Gerrit
5 oktober: van der Pas, Sijtske, 76 jaar, wed. van: Elzinga, Jan
25 oktober: van der Veen, Loltje, 80 jaar, wed. van: van Ek, Harm Thomas
25 oktober: Wiersma, Sijtske, 82 jaar, ongehuwd
16 november: Schipper, Kornelis, 25 jaar, voerman, z.v.Schipper, Reinder
en van: Smit, Hiltje
1 december: Kazemier, Anna, 26 jaar e.v. Veenstra, Jelle
15 december: Klopstra, Ytje, 79 jaar wed. van: Zwaagstra, Durk
21 december: Hurenkamp, Bertha Aleida, 63 jaar, e.v. Haytink, Herman

Mijn vriend de hommel is terug. Hij woont op
lokatie in de tuin. En wát voor lokatie. Een eerste
klas woning in de plaatselijke vinexwijk aan het
spoor. Hoezo vinexwijk, hoezo spoor en hoezo
vriend, kunt u zich afvragen.
Hij is een vriend omdat hij regelmatig bij mij
komt buurten. Wanneer ik in de tuin ben komt
hij zoemen en zeer regelmatig naast mij zitten.
Wij sparen vogelhuisjes en hebben zodoende
een complete vinexwijk kunnen opbouwen. Bij
mij in de tuin rijdt een trein, een modellijntje
weliswaar, maar toch.
In een van de vogelhuisjes woont sinds twee
jaar mijn vriend met zijn familie, het hele jaar
door. ’s Winters slapen ze hun slaap en vanaf de
lente wordt er weer gewerkt en is mijn vriend
nauwelijks thuis.
De vinexwijk is bedoeld voor pimpelmezen,
andere mezen hadden ook gekund. Maar nu
hebben de oorspronkelijke bewoners ongekend
gezelschap, want wie wil er nu wonen naast
exotische buren? Ze zijn bruin en hebben een
gele streep, ze lusten geeneens zaad of worm.
Ze praten anders en wonen met een heleboel
op het zelfde oppervlak. Ze poepen niet buiten
de deur. “Het zal er wel stinken na verloop van
tijd”. En de moeder des huizes ontvangt ook nog
eens vele mannen; vaak de hele dag door. Hun
kinderen worden vol gepropt met zoetigheid en
moeten zichzelf maar redden.
Af en toe zie je zo’n meesje denken. ‘Nee, neem
nou ons. Wij onderhouden ons huis en werken
voor ons eten. Bovendien zorgen wij uitstekend
voor onze kinders. Wij zijn netjes in de omgang
en doen beslist niet aan polygame seks’.
In de loop van de tijd, en het is snel gegaan,
verhuizen de mezen naar betere oorden. De
wijk raakt leeg en verpaupert snel. Steeds meer

appartementen worden bewoond door, zoals de
mezen zeggen: allochtonen van bedenkelijk allooi. Ze worden ook steeds zwarter. Van de week
kwam er nog een beginnend stel poolshoogte
nemen. We dachten: “Eindelijk weer eens serieuze kopers…”. Maar nee, ook zij wilden niet
wonen in een achterstandswijk. Het kan natuurlijk liggen aan de overlast van het spoor, maar
boze tongen beweren dat de dieren met twee
paspoorten, dat wil zeggen, wél dier, maar géén
mees, niet te integreren zijn.
De mezen hebben de hoop op een effectief
uitzetbeleid maar laten varen. Verhuizen dan
maar. Dit kabinet wil namelijk een algemeen en
generaal pardon. Of de hommels het redden en
uitzetting kunnen voorkomen? Ze zijn er van ná
2001 en hebben niet veel kans.
Laat ze toch blijven zou je zeggen. De mezen
willen toch niet terug, en dan toch zeker niet
vóór een grondige renovatie en schoonmaak van
de panden. Je kunt per slot van rekening zomaar
luizen krijgen. En dat willen we niet.
Protesteren heeft geen zin. Dan wordt je mooie
vinexwijk zomaar afgesloten. En wanneer je
niet oppast heb je ook nog een politiekogel in je
borst. Nee laat deze wijk maar aan de allochtonen. Er is toch geen redden meer aan.
Mijn vriend de hommel is gelaten. Hij blijft kalm
onder dit verzet. Hij neemt zijn plaats in in het
geheel van de schepping. Hij voert zijn taak uit
en draagt rustig zijn steentje bij.
“Goh”, zei hij op een keer tegen mij, “zulke fijne
buren heb ik nog nooit gehad”. En met een vette
knipoog naar mij ging hij zijns weegs.
En terecht. Een uitzetting komt in mijn vocabulaire namelijk niet voor!
Tot de volgende keer.

Zaterdag 14 april Woonexpo Kapenga ronde
De jeugdronde van Buitenpost is terug op de Friese wielerkalender. Nadat Foppe (sport) de Vries 25 jaar geleden de eerste aanzet voor de ronde had gegeven, staat na een periode van 7 jaar afwezigheid, de koers weer
op de agenda. Niet alleen de jeugdcategorieën 1 t/m 7 (8 t/m 14 jarigen) staan aan de start, maar ook de gecombineerde categorie nieuwelingen (15 en 16 jaar) en junioren (17 en 18 jaar) komen op het snelle parcours
aan bod. Bijzonder is dat in deze categorie ook de drie plaatselijk favorieten aan de start verschijnen, namelijk:
Harm de Vries (2e jaars junior), Jaap de Vries (1e jaars junior en broer van Harm) en Jan Folkert de Vries (1e jaars
junior). Deze renners zullen tot in hun tenen gemotiveerd zijn om goed voor de dag te komen en
zich nadrukkelijk willen laten zien in de wedstrijd.
Grote renners als Erik Dekker en Pieter Weening
kwamen zich in hun jonge jaren al tonen voor
het publiek in Buitenpost en ongetwijfeld zullen
er nu ook weer renners en rensters aan de start
verschijnen, waarvan we jaren later zeggen:”Hé,
dat is die coureur die ook in Buitenpost heeft
gereden”. Vijfentwintig jaar geleden dus de 1e
jeugdronde van Buitenpost met als sponsor
Kapenga Meubelen en nu 25 jaar later, kwam
er weer spontaan ja op de vraag om sponsoring.
Verder dragen vele ondernemers, uit Buitenpost
en omstreken hun steentje bij, om dit evenement
opnieuw te kunnen organiseren. Het eerste startschot zal gegeven worden om 10.00 uur aan de
Zegge. Voor het verdere programma, zullen er in
ruime mate programmaboekjes aan het parcours De drie plaatselijke favorieten uit Buitenpost van links af:
Harm, Jaap en Jan Folkert de Vries (foto: eigen foto)
verkrijgbaar zijn.
Buitenpost kreeg in 1958 een nieuw rioleringsstelsel. De straten lagen
36 weken open, wat de nodige overlast veroorzaakte. De foto is gemaakt in de Kerkstraat, met op de achtergrond de NH-kerk. Het werk
gebeurde destijds nog met handkracht. Dit is te zien aan de kruiwagens en de schoppen op de voorgrond (foto: Kollumer Courant)

Smant bestaat 90 jaar!!!
Groningen - Joure

GRONINGEN: Damsterdiep 70-72
JOURE: Handelswei 8

En dat vieren we met de volgende cadeaus:
SmantSysteemPlank (15mm dik, toplaag 4 mm, 12 tot 26 cm cm breed):
Eiken Rustiek Naturel geolied

26 cm breed

niet  79,90 p.m2

Eiken Rustiek Wit geolied

26 cm breed

niet  79,90 p.m2

Eiken Rustiek Gerookt geolied

26 cm breed

niet  84,90 p.m2

Eiken Rustiek Gerookt Wit geolied

26 cm breed

niet  84,90 p.m2

 59,- p.m
maar  59,- p.m
maar  64,- p.m
maar  64,- p.m
maar

2

2

2

2

ALLE ANDERE SOORTEN NU VOOR 90% VAN DE NORMALE PRIJS, PROFITEER DUS NU!

SmantGarantPlank (20mm dik, toplaag 6 mm, 15 tot 26 cm cm breed):
Eiken Rustiek Naturel geolied

26 cm breed

niet  94,90 p.m2

Eiken Rustiek Wit geolied

26 cm breed

niet  94,90 p.m2

Eiken Rustiek Gerookt geolied

26 cm breed

niet  99,90 p.m2

Verouderd Eiken Gerookt Wit geolied

26 cm breed

niet  99,90 p.m2

Verouderd Eiken Gerookt Wit geolied

26 cm breed

niet  99,90 p.m2

 74,- p.m
maar  74,- p.m
maar  79,- p.m
maar  79,- p.m
maar  79,- p.m
maar

2

2

2

2

2

ALLE ANDERE SOORTEN NU VOOR 90% VAN DE NORMALE PRIJS, PROFITEER DUS NU!

SmantMassievePlank (20mm massief):
Frans Eiken Abdijvloer

16-22 cm breed

niet  54,90 p.m2

Amerikaans Eiken Rustiek

16-22 cm breed

niet  64,90 p.m2

Rode Locus (Jatoba)

16-22 cm breed

niet  74,90 p.m2

 49,maar  58,maar  67,maar

p.m2

p.m2

p.m2

ALLE ANDERE SOORTEN NU VOOR 90% VAN DE NORMALE PRIJS, PROFITEER DUS NU!

SmantLaminaat (in allerlei prijsklasses, soorten en kleuren):
Origins Free

20 jr. garantie

niet  13,95 p.m2

Origins Vintage

handscraped

niet  26,50 p.m2

Chique Terre

stonescraped

niet  29,95 p.m2

 10,maar  20,maar  25,maar

p.m2

p.m2

p.m2

ALLE ANDERE SOORTEN NU VOOR 90% VAN DE NORMALE PRIJS, PROFITEER DUS NU!

Je leeft pas écht op Smant Houten Vloeren
Meer informatie: Groningen 050-312 87 31 - Joure 0513-41 41 54 of www.smant.nl

