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Uitreiking van
‘de sulveren brims’

Oude en nieuwe Buitenposters in IJstijdenmuseum
Tijdens de ledenvergadering van het PBB werd de aanwezigen de kans geboden om een bezoekje te brengen
aan het IJstijdenmuseum. Jan Kloosterman en Lammert Postma verzorgden de rondleiding.
Op de foto geeft mede-oprichter Lammert Postma uitleg over de stenen werktuigen in de vitrinekast,
sommige uit de directe omgeving van ons dorp.

Botanische tuin De Kruidhof in bloei met Talant
Zaterdag 7 april was het een drukte van belang op de Kruidhof. De bezoekers kwamen
van heinde en verre om de start van het
nieuwe seizoen mee te maken. Aan activiteiten was er dan ook geen gebrek.
In de loop van de geschiedenis hebben
de meeste bewoners van dorpen in Friesland, gewenst of ongewenst, een bijnaam
gekregen. Zo staat in het fryske bûsboekje
vermeldt dat de Buitenposters als scheldof bijnaam ‘brimzen’ hebben gekregen.
Een horzel (nederlandse vertaling) staat
ook wel bekend als paardenvlieg. Misschien dat de traditionele paardenmarkt
in Buitenpost te maken heeft gehad met
het ontstaan van de bijnaam? Een misverstand is overigens dat horzels kunnen
steken - dus pijnlijk is een ontmoeting met
een horzel nooit. Wel staan ze bekend om
hun vasthoudendheid, je raakt hem niet
zomaar kwijt.
Deze gegevens heeft PBB gebruikt om
‘de sulveren brims’ te introduceren. Het is
een teken van waardering voor mensen die
jarenlang vrijwillig actief zijn geweest in en
voor ons dorp en haar bewoners. Bij deze
eerste uitreiking zijn twee dorpsgenoten
uitgekozen die deze gedachte bij uitstek
symboliseren.
De eerste twee ‘sulveren brimzen’ werden opgespeld bij Jan Kloosterman (o.a.
Bumata, de Fietstoerclub, Schoolraad
Christelijk Basisonderwijs, Stichting Evenementen Buitenpost, BUVO, PPB, IJstijdenmuseum) en Lidy Plantenga (Vrouwenvereniging, Vrouwenraad, It Koartling,
organisatie Kerstmarkten) uitgereikt..

Quercus Robur (krachtige eik)
Een van de grote nieuwkomers in de kruidentuin zijn de medewerkers van Talant. Al enkele
jaren geleden is er overleg geweest tussen de
Kruidhof en Talant, met als doel een samenwerking aan te gaan. Afgelopen winterseizoen
werden de ijzers opnieuw gesmeed en dit keer
met succes. De samenwerking is aangegaan
voor het gehele seizoen 2007. Een schot in de
roos vinden alle betrokken partijen. Wethouder
Willem van der Wal kan zich goed vinden in de
samenwerking. De gemeente Achtkarspelen
steekt jaarlijks namelijk nogal wat geld in de
Kruidhof. Door deze nieuwe samenwerking
zal de kruidentuin meer bezoekers trekken,
waardoor waarschijnlijk minder gemeentelijke
gelden nodig zijn. Jan Willem Zwart directeur
van de Kruidhof, is meer dan tevreden met de
bijstand van Talant. “Deze organisatie beschikt
over gedegen opgeleide mensen en een goede
organisatie structuur. Wij kunnen ons nu bezig
houden met waar wij goed in zijn, het onderhouden van de tuin en het rondleiden van de
bezoekers hierin. Henk Bloemsma hoofd uitbesteding van Talant, ziet in de samenwerking
voornamelijk een goede dagbesteding voor zijn
medewerkers en ziet goede kansen dit uit te
breiden naar andere activiteiten.”
Latifolia (Breedbladig)
De medewerkers van Talant gaan zich in het
begin voornamelijk richten op de bediening

commodatie zoals die
hier nu is zal het niet
liggen”, vertelt Henk
Bloemsma. Er zijn in
dit complex goede
combinatiemogelijkheden, eventueel met
een rondleiding over
de Kruidhof.
Helianthemum
(bloemen van de zon)

De gedachte dat het
talent in het tuincafé
nu voorbij is kan direct naar het land
der fabelen worden
verwezen. “De medewerkers van Talant,
zijn perfect inzetbaar,
ondanks dat ze misschien een handicap
hebben. Alle medewerkers
hebben
De medewerkers van Talant, die in het tuincafé ‘de Uithof’ de inwendige mens gaan
ervaring in de horeca.
verzorgen. Van links naar rechts zijn dit Tineke van der Meulen, Rita Soepboer, Theo
Onder andere op
van der Ploeg, Henny Raadjes, Anne van der Veen, Ciska van der Woude en Klaas
het gemeentehuis in
Zandstra. Vanaf 7 april zijn zij uw gastheer en -vrouw in de Kruidhof.
Damwoude en het
van de gasten in het Tuincafé. Ondertussen
eigen restaurant de Noorderpoarte in Dokkum.
wordt er al druk gewerkt aan een uitbreiding
Daarnaast beschikken ze over diverse cursusvan het programma. Een feest kan ook door
sen op het gebied van voedselhygiëne. Mensen
Talant worden verzorgd compleet met catering
met een beperking mag je niet wegstoppen”,
en/of bittergarnituur. Voor het winterprogramma
zegt Henk Bloemsma, “je moet ze zichtbaar
vinden nu al de eerste voorbereidingen plaats.
maken en een goede invulling aan hun leven
“Hierbij valt te denken aan het houden van vergeven. Bij ons staat integratie hoog in het
gaderingen, clubactiviteiten en andere mensen
vaandel. Ik weet zeker dat onze medewerkers
die een geschikte ruimte nodig hebben zijn
hier goed aansluiten bij het programma van de
welkom in het tuincafé. Daarbij maakt het niet
Kruidhof en het publiek dat op deze mooie kruiuit of dit een bedrijf of particulier is. Aan de acdentuin afkomt.”

Deze maand in ‘Buitenposters’: Froukje Hoof
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Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:
Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties

Koninginnedag Sponsors bedankt!!!
Zonder sponsoren geen Koninginnedag. Daarom willen we nogmaals alle sponsoren bedanken. Als het
even kan, koop dan bij de ondernemingen die deze dag voor u mogelijk hebben gemaakt.

Onze hoofdsponsor:

Makelaardij Jacqueline Nome

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 en Beterband

Sponsoren

Fristyle Special Printing, Grillroom De Pyramide, Super de Boer Buitenpost, V&B, Notariskantoor Palstra
en Veerman, Keurslager van der Bijl, Hiemsta Houtbouw, eetcafe ’t Twaspan, Leefbaarheidsfonds
Buitenpost, Frisign Internet Services, Chinagarden, Autobedrijf Wiersma, Drogisterij Balsemien, Hedera
Bloemen, Wagenaar Schoenen, Ron Verhoef Haarmode, Fietsplus Buitenpost, Allert Pol fysiotherapie,
Fritech Personeelsdiensten BV, Administratie & Adviesburo ATB, Bloemenboetiek De Ûtspanning,
De Haas Houtbouw, Restauratie De Oriënt, Administratie en advieskantoor Taak Buitenpost, Henk
Kazimier Houtwerken, Financiële Dienstverlening Noord, Carin’s Haarmode, Bewegingscentrum Fit 4
You en Patrick Drost
Wilt u als bedrijf of als particulier ons ook sponsoren? Neem dan contact op via onze website
www.maxima-al.info.
Wilt u spontaan geld doneren? Stort dan op: Stichting Maxima-al te Buitenpost op rekeningnummer:
12.54.55.690. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

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

Evenals het concoursterrein en de
locatie van Autobedrijf Van den Brug aan
de Voorstraat, is het kassencomplex aan
de Jeltingalaan en het ijsbaanterrein aan
het West mogelijk in de nabije toekomst in
beeld voor huizenbouw.
 Mattias Prins en Hans de Jong hebben
bij de Friese Kampioenschappen heren
turnen in hun categorie hoog gescoord en
mogen zich een jaar lang Fries kampioen
noemen. De jongens zijn lid van de gymnastiekvereniging MAAS.
 Onze gemeente, zo ook Buitenpost
wordt deze maand in het magazine Friesland Post in al zijn facetten, (o.a. wonen,
ondernemen en recreëren, etc.) uitvoerig
beschreven en gepromoot.
 Scholieren van het Lauwers College in
Buitenpost hebben de aanmoedigingsprijs
gewonnen in de wedstrijd ‘Beste schoolkrant van Nederland’. De wedstrijd is een
initiatief van onder meer de Universiteit
van Amsterdam. De jury vond dat de ‘Lauwers Revue’ uitnodigt om te blijven lezen.
 Sinds augustus vorig jaar heeft de politie
in Noord-Oost Friesland twee fietsende
agenten binnen de gelederen. Tijdens de
afgelopen gehouden kermis in Buitenpost
maakten de agenten op hun mountainbikes in politiekleuren hun opwachting en
gingen een praatje aan met het publiek.
Deze opvallende sportieve verschijning
moet de mensen zeker aanspreken.
 Johan Slofstra heeft toegezegd om na
20 jaar de voorzittershamer over te nemen
van Frans van Lune bij de damclub Buitenpost. Frans is altijd de stuwende kracht
voor de club geweest en een enthousiaste
bestuurder. Als geroutineerd speler kan hij
nu zijn aandacht volledig richten op zijn
passie. Hij hoopt nog jaren van de damsport te genieten.
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De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is dienaangaande aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.
Oplage:

2600 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Kopij graag getypt of op diskette
aanleveren, en niet langer dan ongeveer 150 woorden. De redactie kan
geen garantie geven dat kopij wordt
geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
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, tel. 0511-542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511-451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 21 mei 2007.
De volgende editie verschijnt
in week 22 van 2007.

Programma Makelaardij
Jacqueline Nome Koninginnedag
Op Koninginnedag is er van alles te beleven op en rond de Parklaan
en dan met name het sportveld aan de Parklaan. De agenda voor deze
dag ziet er als volgt uit
9.00 Start Kindervrijmarkt
9.15 Start Optocht Versierde Fietsen m.m.v. Bumata
10.15 Opening m.m.v. Concordia en Wethouder Willem van der Wal
10.20 Prijsuitreiking Versierde Fietsen
10.30 Ballonnenwedstrijd
10.30 Start Voetbal
10.30 Demonstratie Majorettes van Bumata
10.40 Demonstratie Spinning Fit 4 You
11.00 Demonstratie Streetdance Fit 4 You
11.30 Kinderprogramma:
Schminken/Suikerspinnen/Springkussen/Pannenkoekjes
12.45 Verzamelen deelnemers Zeskamp
13.00 Start Zeskamp
13.00 Kinderprogramma in de tent (door Hans Postma)
13.30 Prijsuitreiking Voetbal
16.00 Prijsuitreiking Zeskamp/Muziek in de feesttent
20.00 Einde Koninginnedag 2007
Namens het stichtingsbestuur en de vrijwilligers wensen wij u in
Buitenpost een zonnige en gezellige Koninginnedag!!!

Kindervrijmarkt
Een heuse kindervrijmarkt staat gepland voor koninginnedag. Op het
sportveld aan de parklaan is het mogelijk voor alle kinderen om hun spulletjes aan het publiek te verkopen. Vanaf 9.00 uur ben jij welkom! Stal al
je goederen uit op een kleedje en verdien snel een aantal eurootjes. Leuk
voor je spaarpot of om je zakgeld weer aan te vullen. Dus; jij bent uitgenodigd om alles te verkopen wat je niet meer gebruikt. Veel handelplezier!!

Van de bestuurstafel
Ledenvergadering van 11 april 2007

‘Buitenpost, da’s pas binnenkomen!’ - dat wordt de binnenkomer voor
ons dorp. Het is de slogan die als nipte winnaar uit de bus is gekomen.
Deze hartekreet werd bedacht door Dicky van der Vaart van de Vijzel. Als
beloning voor de beste reactie op onze prijsvraag is een boeket bloemen
en een envelop met inhoud inmiddels bezorgd. De ledenvergadering
vond plaats in de Kruidhof waar we allemaal werden ontvangen met
een kop koffie. De vergadering werd geopend door ondergetekende. In
het openingswoord werden de medewerkers van de Kruidhof en van het
IJstijdenmuseum speciaal bedankt voor hun medewerking en gastvrijheid.
Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en het
besturen van een vereniging als de onze is een vak apart - maar voor de
meesten gelukkig ook een een uitdaging. Er werd even stilgestaan bij het
overlijden van Sytse Harders, die vorig jaar is overleden. Wij missen in hem
een gedreven persoon. Er waren twee nieuwe agendapunten. Te weten:
Onthulling van de slogan en een bijzonder moment. Tijdens dat bijzondere
moment werd de ‘sulveren brims’ uitgereikt aan Jan Kloosterman en Lidy
Plantenga. Zij hebben zich vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor
Buitenpost. Wij zijn van plan om voortaan ieder jaar een persoon die zich
op nadrukkelijke wijze voor ons dorp ingezet heeft, op deze wijze te ‘ridderen’. Ook werd afscheid genomen van ons bestuurslid Sietse Postma.
Helaas kon hij niet aanwezig zijn op onze vergadering. Onze dank werd
uitgesproken voor de vele jaren dat hij heeft deelgenomen aan het bestuur.
Jan Klaas Gatsonides zal in zijn plaats onze gelederen komen versterken.
De verslagen werden allemaal goedgekeurd, met dank aan onze secretaresse: Leonie Kramer. De kascommissie, bestaande uit Marion Boomsma
en Sylvia Koekkoek (reserve Jolle Kronenburg), bracht positief verslag uit
over de financiën van de vereniging. Met dank aan Jellie Nijboer. Na de
pauze was het woord aan Jan Kloosterman die het een en ander vertelde
over het ontstaan van het IJstijdenmuseum. Fantastisch dat zij dit met
de vele vrijwilligers voor elkaar hebben gekregen, ondanks de financiële
tegenslagen. U ziet: Zonder vrijwilliger vaart niemand wel. Daarna volgde
nog een zeer interessante rondleiding door Lammert Postma en Jan
Kloosterman. Dit museum is beslist een bezoekje waard!
Namens het bestuur, Maaike Dotinga-van der Veen (voorzitter)

Zeskamp
Dit jaar organiseert stichting Maxima-al tijdens de Koninginnedag 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
betekent in deze Zeskamp, samenwerken, inspanning maar vooral heel
veel lol en plezier met elkaar beleven.
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.
Aanvang: 12.30 uur
Start:
13.00 uur
Einde:
15.30 uur
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 dat 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).

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
Van 22 april tot en met 28 april 2007 wordt de jaarlijkse collecte voor het
Nationaal Fonds Kinderhulp gehouden. Thema dit jaar is: ‘Voor een beetje
gewoon geluk’.
Bijna 30.000 vrijwilligers gaan op pad om geld in te zamelen voor kinderen die te maken krijgen met jeugdhulpverlening. Dit is hard nodig, want
het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning groeit nog steeds.
Kinderhulp zet zich al meer dan veertig jaar in voor kinderen in Nederland
met minder kansen. Het gaat om kinderen die, meestal als gevolg van problemen in het gezin, professionele hulp nodig hebben. We hebben het dan
over één op de twintig kinderen. Sommige van die kinderen kunnen niet
thuis blijven wonen, maar gaan naar een tehuis of een pleeggezin. Daar
wordt goed voor ze gezorgd, maar het ontbreekt vaak aan geld voor extra
dingen. Daar springt Kinderhulp bij. Daardoor kunnen deze kinderen ook
een keer een dagje uit in de zomer, de beschikking hebben over spel- en
speel materiaal, lid worden van en sportclub of een presentje krijgen op 5
december. In onze regio gaan ook vele collectanten op stap om het leven
van deze kinderen door uw bijdrage meer kleur te geven en hun kansen
in de maatschappij te vergroten. Helpt u een handje? Nationaal Fonds
Kinderhulp heeft het keurmerk voor goede doelen, het CBF keurmerk. Surf
eens langs op www.kinderhulp.nl
J. de Groot (contactpersoon)

Druk met voorbereidingen
Nog zo’n drie maandjes wachten en dan is het weer zover, de feestweek van Buitenpost. Dat betekent voor de feestweekcommissie dat we
midden in de voorbereidingen zitten. We zijn erg druk om voor deze zeven
dagen een mooi programma te maken. Ik zal u alvast enkele activiteiten
uit de doeken doen om u een voorproefje te geven.
We beginnen op donderdag 26 juli met de opening en het voorstellen van
onze Wâldkeninginne, de verkiezing hiervan zal plaats vinden op 9 juni,
deelneemsters kunnen zich nog altijd aanmelden, voor meer informatie
zie onze website (www.feestweekbuitenpost.nl).
Vervolgens gaan we door met het straatartiestenfestival, vorig jaar
hebben wij het iets anders aangepakt, maar dit jaar gaan we weer knallen met verschillende artiesten op verschillende podia verspreid door de
Kerkstraat. Ook bieden wij hier de ruimte voor talent van eigen bodem
met medewerking van Bumata, Maas en hopelijk een lokale fitness
demo. Zaterdag staat er weer een New-Timer event op het programma,
wij hopen u weer vele exclusieve auto’s te kunnen tonen. Dinsdag staat
in het teken van onze jonge dorpsgenoten tijdens de kinderspelen. ’s
Avonds is het weer swingen in de feesttent en natuurlijk altijd een mooie
gelegenheid om (oude) bekenden tegen te komen. Als afsluiting hebben
we in samenwerking met de Concourscommissie gekozen voor heteluchtballonnen. U kunt zich ook aanmelden om een vaart in een heteluchtballon mee te maken. Voor zover een kleine greep uit ons programma.
U merkt dat er veel vertrouwde onderdelen terug komen, maar ook dit
jaar proberen we weer met nieuwe dingen te komen, wij hopen u hier
binnenkort meer over te kunnen vertellen. Tot slot wil ik u nog één maal
wijzen op onze website, het is absoluut de moeite waard om eens een
kijkje te nemen en misschien heeft u nog leuke ideeën die u met ons wil
delen. Bezoek dus eens: www.feestweekbuitenpost.nl Hierop kunt u zich
ook aanmelden voor Vriend van de Feestweek. Onder de Vrienden wordt
een ballonvaart verloot op woensdag 1 augustus. Wij gaan ondertussen
lekker door met de voorbereidingen en hopen op uw deelname tijdens de
feestweek 2007!! Tot slot willen we de collectanten heel hartelijk bedanken voor jullie inzet. In de volgende Binnenste Buitenpost zal het bedrag
gepubliceerd worden dat u voor ons hebt opgehaald.

Zondagmiddagconcert
in De Kruidhof
Het Aylward-trio komt met een programma dat bij veel mensen in het gehoor
zal liggen. Sergio Hamerslag (klarinet), James Aylward (fagot) en Abigail
Richards (piano) spelen muziek van Carl Philipp Emanuel Bach (6 Sonatas),
Camille Saint-Saens (Sonata), Heitor Villa-Lobos (Fantasie Concertante) en
Mikhail Glinka (trio Pathetique). Zij spelen het examenprogramma van de
fagottist, die in mei afstudeert aan het conservatorium. James Aylward is een
veelbelovend fagottist – hij speelt mee in het opera-orkest van Amsterdam
en is nu reeds een veelgevraagd musicus. Het concert wordt gehouden in
de Kruidhof op zondag 29 april om 15.00 uur, entree €10,-! Alles staat daar
op uitspringen en tot bloei komen. Het Behouden Huis is ingenomen met dit
trio en hoopt dat veel mensen dat ook zullen zijn.

TERRAS

Geniet deze zomer van het nieuwe terras bij Nijenstein. Om te vieren dat het echt
geweldig is om op het terras te genieten van alles om je heen, geven wij u bij
inlevering van onderstaande bon de 2de consumptie GRATIS.

Nijenstein
Voorstraat 30-32
9285 NS Buitenpost
Tel. 0511-540 947
Nijenstein at Home is onze delicatessenwinkel waar deze week de rosé

niet weg te denken is.
Wij geven bij een doos “La Linda Rosé” de 6de fles gewoon weg.
OFWEL
6 halen 5 betalen
Het is een rosé gemaakt van de Cabernet Sauvignon druif, en er zijn heerlijke sporen
van aardbei en framboos in te herkennen.
Tevens zijn er ook nog andere rosé’s te krijgen, wat uitstekend gaat passen in het
komende seizoen.

Maak er een feest van deze zomer, haal rosé “at Home”.

Deze bon geeft u recht op de 2de consumptie gratis.
Ervaar het terras bij Nijenstein en geef het anderen door.

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

5 mei

Landelijke Elektrische Fietsen Testdag
Deze dag is er een Fabrieks Demoteam aanwezig!
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door:
Nelleke Kemps-Stam

Een doktersassistente
zit niet alleen aan de telefoon

Froukje Hoof naar Kootstertille vertrokken...
‘Wat is uw geboortedatum?’ In vier woorden verandert de doktersassistente je van een mens in een nummer. Wat verlang je op zo’n
moment terug naar vroeger. Naar de vertrouwde stem van Froukje
die je opving als je je ziek voelde of ongerust. Want ze kende je,
wist hoe je was. Als je haar aan de lijn kreeg, werd je al weer een
beetje beter. Froukje zelf kreeg ook heimwee naar de kleinschalige
praktijk. Daarom verruilde ze sinds 1 maart jl. de huisartsenpraktijk
aan de Groenkamp voor de praktijk van dokter Hanneke Goudsmit
in Kootstertille.
Froukje Hoof-van der Meer was 16
toen ze in 1978 stage liep bij dokter
J. Hazenberg in de praktijk aan de
Barrage. Ze kon meteen blijven na
het behalen van het diploma doktersassistente. Ze trouwde en kreeg
drie kinderen. Ze bleef ’s ochtends
werken en het leek wel of ze nooit
ouder werd. Haar leven veranderde met het afscheid van dokter
Hazenberg in 2001. Het betekende
uiteindelijk ook de verhuizing naar
een grote huisartsenpraktijk, waar
de assistenten achter glas zitten.
Persoonlijke aandacht
Hoewel mijn eerste vraag aan
Froukje wat haar tot een goede
doktersassistente
maakt
haar
enigszins verrast, hoeft ze niet lang
over het antwoord na te denken.
“Dat stukje extra. Je inleven in de
patiënt. Je verplaatsen in hoe de
patiënt zich op dat moment voelt.
Niet alleen de klacht aanhoren,
maar ook de dingen eromheen.
Ik denk dat dat heel belangrijk is.”
Het is ook de reden waarom ze niet
koos voor bijvoorbeeld dierenartsof tandartsassistente. “Daar krijg
je niets voor terug. Mensen boeien
me: wat beweegt hen. Komt iemand
met nekklachten, dan zit er meestal
iets psychisch achter. Dat interesseert me. Als je weet dat iemand
een sterfgeval heeft meegemaakt,
daar even naar vragen.”
Als doktersassistente legt Froukje
het eerste contact tussen de patiënt
en de arts. Dan zal ze de aanstellers ook wel herkennen. “Je leert
de mensen inderdaad heel goed
kennen. Maar ik zie mensen nooit
als aanstellers. Al heb je ze maar

Uit het
buitenbos

even aan de telefoon en kun je ze
gerust stellen, dan is het al gauw
weer klaar. Ik neem iedereen serieus. Je moet altijd alert blijven, want
mensen die vaak bellen kunnen
zomaar iets heel ergs hebben.”
Aan Froukje is duidelijk te merken
dat ze van haar vak houdt. Ze is zo
enthousiast aan het vertellen dat
ze zich bij het tweede kopje koffie
afvraagt of ze de koffiepads wel
vernieuwd heeft. Als ik haar gerust
stel door te zeggen dat de koffie
nog naar koffie smaakt, gaat ze
verder met haar verhaal. “Je moet
goed luisteren en vragen. Het is en
blijft een boeiend beroep. Ik heb er
nooit spijt van gehad. Ik doe het nog
steeds met heel veel plezier. Het
is heel afwisselend. Dat wordt wel
eens onderschat. Een doktersassistente zit niet alleen aan de telefoon. Het persoonlijke spreekuur
op maandagmiddag, waar wij zelf
medische handelingen mochten
verrichten, kon mij niet lang genoeg
duren. Dan kon je persoonlijke aandacht geven aan de mensen.”
Verantwoordelijkheid
Net als een arts moet een doktersassistente bij de diploma-uitreiking een zwijgplicht uitspreken.
Inmiddels heeft ze wel geleerd
met vertrouwelijke informatie om
te gaan. “Maar er zijn altijd mensen
die je proberen uit te horen. Soms
probeert men op slinkse manier
dingen te weten te komen. ‘Heb je
het al gehoord? Die-en-die schijnt
dat-en-dat te hebben’. Maar daar
ga ik niet op in.”
Wat de één uit nieuwsgierigheid wil

Froukje Hoof en dokter Hazenberg in de praktijk aan de Bernhardlaan (foto: Froukje Hoof)

weten, is voor Froukje de basis van
haar werk. Als er geen ziektes meer
waren, zou ze een ander beroep
moeten kiezen. Ook de dood laat
zijn gezicht zien in de dokterspraktijk. Hoewel dat Froukje wel aan het
hart gaat, heeft ze er geen slapeloze nachten van. “Op het moment
zelf vind ik het wel heel erg, maar
als ik thuis kom, kan ik het weer
gemakkelijk loslaten. Ik probeer het
voor mezelf gescheiden te houden.
Anders heb je geen leven, want
er is zoveel ellende. Maar je moet
het wel leren. Het één grijpt je veel
meer aan dan het ander. Ik huil er
ook niet om, dan zou ik aan de
gang blijven. Want ik heb met veel
mensen een band. Daarom vind
ik het nu wel lekker om weer eens
ergens anders helemaal opnieuw
te beginnen. Eens even andere
mensen om me heen te hebben.”
“Ik voelde me nog altijd heel verantwoordelijk voor de patiënten van
Jan Hazenberg. Vooral in het begin.
Mensen trokken aan mij omdat ik
het vertrouwde gezicht was. Ze
kwamen in een nieuwe praktijk en
Jan was opgehouden. De enige die
ze nog goed kenden, was ik. Het
eerste jaar vond ik heel vervelend.
Het was een grote verandering.
Je kwam in het medisch centrum,
je had vier artsen om je heen en
andere collega’s. En je had je eigen

patiënten niet meer. Alles was
anders. En toen had ik zoiets van: is
dit nou wat ik wil? Maar ik vind het
werk op zich geweldig.”
Veranderingen
Hoewel Froukje niet gelooft in een
God die je leven bestuurt, is ze van
mening dat het niet voor niks is dat
ze in Kootstertille terecht gekomen
is. “Een patiënte van ons werkt daar
en zij vertelde dat dokter Blom ging
stoppen en dat haar collega er ook
mee ophield als de nieuwe dokter
kwam. Toen ik ’s middags meteen
belde, kreeg ik Hanneke Goudsmit
zelf aan de telefoon. Het voelde
gelijk zó goed. Ik heb daarna een
keer meegedraaid. Ze werken daar
nog met medicijnen, zoals ik in het
begin gewend was. Ik ben er nog
geen dag vandaan gekomen dat
ik dacht dat ik een verkeerde keus
heb gemaakt. Dit is het ‘oude’ weer,
wat het in mijn ogen moet zijn.”
Een feit blijft dat ook de kleine plattelandspraktijk te maken krijgt met
veranderingen in de gezondheidszorg. En de mensen zijn mondiger
geworden. “Is er wat aan de hand,
dan staan ze zo bij je op de stoep
met een klacht. En het internet is
erbij gekomen. Mensen kijken eerst
op het internet en vervolgens komen
ze vertellen wat hun mankeert. Leg
dan maar eens uit dat ze dat niet
hebben. Dat is moeilijk. De patiënt

Reedens ût it fet dan binne jo foar de winter net te let!

Buitenpost krijgt in de zomer
van 2007 een primeur van
wereld klasse. De gehele
schaatsbranche staat op zijn
kop. Dit alles van wege een
ijsmachine welke zijn weerga
niet kent, De Buitenposter
ingenieur Bokke Bok woonachtig aan de Ring en verantwoordelijk voor de bouw van deze ijsmachine. Na een lange
periode van testen en ontwikkeling is de buitenposter ingenieur er uit eindelijk in geslaagt om een machine te ontwikkelen die door middel van een soort gelei (‘solutionol’ genaamd) een ijsvloer in welk water dan ook te laten groeien.
Na vele testen in de zomer van 2006 in warme landen als
Italië en Spanje is het dan eindelijk zover dat de machine
is uitontwikkeld. Dhr. Bok: “Altyd ha ik de winsk utsprutsen
dat it sa moai weze soe dat asto simmers ek is een keartsje
de reedens oan skette koest, mar ja simmerdei leit er fansels gean ys in e feart.” Vanuit zijn jonge jaren dat hij nog
pompbediende was (wie kent hem niet) moest hij bij het
gas tanken in auto’s er steeds om denken dat hij geen bevroren handen kreeg. Elke keer als de gasslang van de auto
los werd gekoppeld, kwam er een ‘wolkje’ gas wat direkt aan
de lucht bevroor. “Ik bin sels een keartsje oan een auto fest

vriest west sa koad wie ik ,en dat midden yn de simmer.” Dat
bracht de altijd wakkere Bokke op een idee. “Ik meitsje een
ys machine foar de simmerdei!” Op het moment dat ik de
heer Bok bezoek in zijn kantoor aan de Ring staat zijn telefoon geen minuut stil; overal ter wereld is belangstelling
voor de buitenposter ijsmachine. Dit komt mede door het
feit dat dhr. Bok het nieuws vorige week naar buiten heeft
gebracht. “Het is echt ongeloofelijk, mijn leven staat op de
kop. De eerste dinsdag in januari 2007 was ik ‘s avonds op
RTL 4 om deze vinding te laten zien. Het is kinderlijk eenvoudig om de machine te bedienen. Speciaal voor ondergetekende, Klaas Bos (correspondent van de Binnenste Buiten
Post) demonstreert Bokke Bok in de Buitenposter vaart
de ijs machine. Vanaf de wal rijdt hij zo het water in, dan
start Bokke de ijsmachine en vervolgens wordt er door een
sproeier de speciale vloeistof ‘solutionol’ op ongeveer 30 cm
voor de machine op het water oppervlak gespoten. Door er
nu gelijk met de machine over heen te gaan bevriest deze
en wel zodanig dat er een ongeveer 30 cm dikke ijslaag
onder de machine ontstaat. Het opmerkelijke hiervan is dat
hoe warmer het weer hoe dikker de ijslaag. Het is zelfs zo
dat beneden de 10 graden de ‘solutionol’ niet bevriest!!! Op
de vraag of deze vloeistof gevaarlijk is voor de natuur, antwoordt de heer Bok dat het absoluut ongevaarlijk is en juist

wordt steeds meer dokter. Vroeger
luisterden ze naar de dokter, nu
is het andersom.” Gelukkig kan
Froukje er nog wel om lachen.
Bevallingen worden ook niet meer
door de huisartsen gedaan. Aan
de geboortekaartjes bij Hazenberg
in de wachtkamer kon je altijd zien
hoe druk hij het ermee had. Froukje
herinnert zich nog de blijdschap als
ze kon vertellen dat iemand zwanger was. “Vroeger vlogen ze je om
de hals. Tegenwoordig doet iedereen zelf een zwangerschapstest.”
Dat de mensen in Kootstertille ’s
avonds de medicijnen op komen
halen, doet wel weer denken aan
vroeger. Maar of er iemand, zoals
in Buitenpost, ’s zomers een ijsje of
in de winter een frikandel voor haar
meeneemt, is nog maar de vraag.
In de Tilster praktijk voelt Froukje
zich weer thuis. “De mensen staan
dichtbij je. Ik kwam daar en het was
even: hé, een nieuw gezicht. Maar
het klikte meteen.” Op de vraag
hoe ze terugkijkt op bijna 30 jaar
Buitenpost, zegt ze: “Ik heb het heel
leuk gehad, maar het werd te groot.
Ik ben blij dat ik die stap gezet heb.”
Hoewel ‘haar’ patiënten haar wel
zullen missen, gunnen we Froukje
van harte een goede tijd in ons
buurdorp.

een verijking is voor de onderwaterwereld. Het is zelfs zo
dat de ‘solutionol’ een bestandsdeel bevat wat de aanwas
van jonge vissen positief zal beïnvloeden. De ijsmachine
kan maximaal een snelheid bereiken van 40 km per uur.
Tijdens testen in Italië en Spanje in de zomer van 2006 is
met topschaatser Rintje Ritsma een traject van 150 km afgelegd bij temperaturen boven de 25 graden op het water
van de Middellandse Zee. De ijsvloer blijft de gehele zomer
intact en dat zonder enige nabewerking. Echter zodra de
temperatuur beneden de 10 graden uitkomt zal de ijsvloer
gaan smelten. Het één en ander heeft er wel toe geleid dat
de vraag naar de buitenposter ijsmachine zo explosief is gegroeid dat de buitenposter ingenieur maar nauwelijks aan
de vraag kan voldoen. In mei 2007 krijgt Buitenpost de primeur, dan wordt namelijk voor het eerst in de geschiedenis
de zomer-editie van de Elfstedentocht georganiseerd. De
wedstrijd is gepland in de maand augustus de gehele marathonwereld heeft zeer positief en vol ongeloof gereageerd,
het aantal inschrijvingen is enorm! Na het wedstrijdgebeuren zal de toertocht van start gaan. Het startschot wordt
gegeven door niemand minder dan Jan Peter Balkenende,
de start is gepland bij Blauforleat. Beste lezer als u nu denkt:
“Dit kan helemaal niet!”, dan heeft u het mis. Binnenkort
zal een ijsvloer in de Trekvaart tussen Kollum en Dokkum
worden gerealiseerd zodat uw kunt kennismaken met dit
fenomeen. Dus... Helje de reedens ût it fet dan binne jo foar
de winter net te let!
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Stationsplein 2 - tel. 0511-540679
- deze aanbiedingen zijn geldig voor de maand mei-

Familiefriet
2 frikandellen
2 kroketten

Bamiof
nasiblok

Frikandel
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Voor het nieuwe seizoen zoeken wij nog een aantal
enthousiaste klaverjassers.
Start medio september (competitie). Info in de Oriënt.
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2 Ballen gehakt
met
gratis friet
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Hamburger
‘de Oriënt’
van de bakplaat

Grote
kipschnitzel
met friet

 2,50

 2,95

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

Pag. 7

leerling 6e klas Atheneum Lauwers College
bij viering jubileum Europese Unie
De Europese Unie… Sinds 25 maart 2007 is het 50 jaar geleden dat
het begin van de Europese Unie werd gemaakt door middel van het
Verdrag van Rome. Hierin stond dat verschillende landen, waaronder
Nederland, samen zouden werken aan een veiliger en beter Europa.
Op donderdag 22 maart werd er in het perscentrum Nieuwspoort
in Den Haag een persconferentie gehouden, speciaal voor schoolkrantredacteuren, waar drie belangrijke politici aanwezig waren. Uit
alle provincies waren schoolkrantredacteuren uitgenodigd. Hege
van Dijke uit Buitenpost was één van de drie schoolkrantredacteuren die waren uitgenodigd uit de provincie Friesland. Zij mocht
deze dag, net als de andere schoolkrantredacteuren, ook aanwezig
zijn tijdens de viering van het 50-jarig jubileum in de Ridderzaal. Bij
deze viering was half politiek Nederland vertegenwoordigd, waaronder Balkenende en de Koningin. Na de viering was er een receptie
waar de redacteuren vrij konden rondlopen tussen alle hoge dames
en heren. Daar heeft Hege zelfs nog even met Balkenende kunnen
praten. Maar hieraan vooraf ging eerst nog de persconferentie, waar
schoolkrantredacteuren de pers vormden.

De persconferentie
Wie waren er dan wel bij de persconferentie aanwezig? Dat waren
staatssecretaris voor Europese
Zaken
Frans
Timmermans,
Europees
commissaris
voor
concurrentie en mededinging
Neelie Kroes en SP-voorman
Jan Marijnissen. Timmermans en
Kroes zijn beide grote voorstanders van Europese samenwerking, Jan Marijnissen is hierin iets
behoudender: “Het is niet goed
als Europa één grote supermacht
wil worden, Nederland moet
haar eigen beslissingen kunnen
blijven nemen. Toen er twee jaar
geleden een referendum over de
Europese grondwet kwam, heeft
de SP samen met de ChristenUnie
hard gewerkt om het Nederlandse
volk tegen deze grondwet te laten
stemmen. Het bleek wel dat dit
harde werken succes had: het
Nederlandse volk stemde, net als
Frankrijk, tegen een Europese
grondwet.” Achttien van de vijfentwintig Europese landen hebben
de grondwet aanvaard, Nederland
is dus echt een beetje de vreemde
eend in de bijt. Hoe kijken de
voorstanders van de Europese
Grondwet terug op het referendum? Kroes: “Het was niet goed
dat de Nederlandse regering een
referendum hield terwijl er veel te
weinig voorlichting over de grondwet was gegeven. Wat de grondwet precies inhield wisten weinig
mensen echt. Tegenwoordig blijkt
uit de peilingen dat 70% van het
Nederlandse volk behoorlijk pro-

Europa is.
Nu, twee jaar na het referendum,
is de Nederlandse regering hard
op zoek naar alternatieven voor
de grondwet. De grondwet zal ook
geen grondwet meer heten, maar
gewoon een ‘verdrag’. Wat er in
wel en niet in dit verdrag moet
komen is het onderwerp van een
uitgebreide discussie in de Tweede
Kamer. Als er eenmaal een nieuw
verdrag is bedacht, zal hier misschien wel weer een referendum
over komen. Timmermans: “De
regering is het inmiddels aardig
eens over wat er allemaal in het
nieuwe verdrag moet komen te
staan. Er is zelfs al een concreet
voorstel gemaakt. Zaken als energie, milieu- en klimaatbescherming, asiel en migratie, terrorismeen criminaliteitsbestrijding en
buitenlands beleid mogen volgens
dit voorstel op Europees niveau
worden geregeld.” Of er over dit
voorstel weer een referendum
zal worden gehouden, is volgens
Timmermans de grote vraag. “Of
er een referendum komt bepaalt
de regering zelf, daar heeft Europa
niets mee te maken.” Marijnissen
weet echter wel een antwoord op
de vraag. “Het zou erg dom zijn als
ze geen referendum gaan organiseren. Dan is het namelijk net of ze
bang zijn dat het volk weer ‘nee’ zal
stemmen!”
Volgens Kroes moet er heel wat
gebeuren om ervoor te zorgen
dat het Nederlandse volk daadwerkelijk ‘ja’ zal stemmen voor
het nieuwe verdrag. “Er moet veel

Hege van Dijke samen met premier Balkenende op de foto.

meer voorlichting worden gegeven, hier mag best wat meer geld
in worden gestoken. We moeten
toch investeren in Europa? We
moeten aan het volk vertellen waar
de Europese Unie mee bezig is,
we moeten vertrouwen winnen
bij het volk. Voor veel mensen
is het Europese bestuur een
‘ver-van-mijn-bed-show’.” Hier is
Timmermans het helemaal mee
eens. “Het Europees bestuur zal
het in de toekomst meer en meer
voor het zeggen krijgen, het is
belangrijk dat men zich dat wel
realiseert.” Timmermans beseft
wel dat we ook niet te ver moeten
door schieten. “De EU moet een
balans zien te vinden tussen naïviteit en obsessie. In elk Europees
land moet er goede democratische
controle blijven.” Marijnissen vindt
dit echter iets te zacht gezegd.
“Europese oplossingen zijn niet
altijd de beste, vooral op sociaal
gebied is Nederland erg goed
ontwikkeld. Ik wil niet dat dit van
ons wordt afgepakt!” Kroes en
Timmermans reageren amper
op deze opmerking, zij proberen
vooral steeds te benadrukken dat
meer Europese samenwerking
noodzakelijk is. Kroes: “Op dit
moment gaat het goed met Europa,
maar het kan beter. De Europese
economie doet het beter dan de
Amerikaanse, maar om dat zo te
houden is een hechtere Europese
samenwerking nodig.” De sleutel

tot deze samenwerking is volgens
haar het nieuwe verdrag. Aan het
eind van de persconferentie nodigt
Kroes alle aanwezige schoolkrantredacteuren uit om eens een keer
in Brussel, de hoofdstad van politiek Europa, op bezoek te komen.
Ze belooft dat hierover nog een
officiële uitnodiging volgt. Het is
nog maar de vraag of deze belofte
kan worden waargemaakt, want
hoe betrouwbaar zijn Europese
beloftes eigenlijk?
Terwijl de zaal in Nieuwspoort
leeg liep, mochten de drie Friese
schoolkrantredacteuren nog even
op de foto met Timmermans voor
de Leeuwarder Courant. Hierbij
kregen zij de kans om nog even
met Timmermans te praten, ook
Hege van Dijke heeft zo haar
vragen op Timmermans af kunnen
vuren.
Feest feest feest
Het 50-jarig jubileum van de
Europese Unie werd uiteraard
overal in Europa uitbundig gevierd.
Er waren vieringen in Berlijn, Parijs,
Brussel en Den Haag. De schoolkrantredacteuren waren niet alleen
op de persconferentie aanwezig,
ze mochten ook bij de viering in
de Ridderzaal in Den Haag aanwezig zijn. In de Ridderzaal werd
in een afwisselend programma
teruggeblikt op 50 jaar Europese
samenwerking. H.M. de Koningin,
premier Balkenende, minister van

Buitenlandse Zaken Verhagen en
allerlei andere belangrijke mensen
waren hier aanwezig. Balkenende,
Verhagen en Timmermans hielden een korte toespraak. Verder
was er muziek (door sopraanzangeres Katarzyna Dondalska
en zangeres Wende Snijders),
film (mensen uit verschillende
Europese landen werden in de
schijnwerpers gezet), toneel (twee
schoonmakers gaven in een grappige sketch hun ietwat kritische
houding over de Europese Unie)
en mode (een modeshow waarin
uitbundige Griekse jurken de show
stalen). De viering was duidelijk
op jongeren gericht. “Het was een
afwisselend programma, en de
Nederlandse jongeren werden in
de speeches vaak even benadrukt.
Het was duidelijk dat men graag
jongeren bij de Europese Unie
wil betrekken.” Aldus Hege van
Dijke. Na de viering was er in een
bijzaal een receptie waar bovengenoemde belangrijke personen
ook aanwezig waren. De schoolkrantredacteuren probeerden uit
alle macht om bij hen in de buurt te
komen, eventueel met ze te praten.
Toen Hege probeerde een foto van
Balkenende te nemen, nodigde
Balkende haar uit om samen met
hem op de foto te gaan. De spontane televisie-Balkenende bleek in
het echt ook te bestaan.
EU voor jongeren?
In de speeches en op het feest zelf
klinkt het geweldig: Een Europese
samenwerking tussen alle EUlidstaten, om zo een prominente
positie op de wereldeconomie in
te nemen. De toekomst is voor
Europa! Een samenwerkingverdrag lijkt een spoedig te nemen
noodzakelijke en positieve stap
vooruit. De dag na de viering
van het 50-jarig jubileum begon
het normale Nederlandse leven
weer. Europa lijkt zo ver weg, en
de toekomst al helemaal. En wat
doet de Europese samenwerking
eigenlijk speciaal voor jongeren?
Dit is tijdens de viering niet echt
goed naar voren gekomen, alleen
beter en internationaler onderwijs
werd af en toe zwak genoemd. Een
zin die echter in alle toespraken en
gesprekken verstopt leek te zijn
was: “De jongeren zijn de nieuwe
generatie, we maken de weg tot
een groot Europa voor jullie vrij!”
Dat ze dat voor ons doen, dat is
toch geweldig om te horen, of
niet…?
(Met dank aan Hege van Dijke die
dit schoolkrantartikel aan ons ter
beschikking heeft gesteld.)

(advertentie)

Sprekwurd fan de moanne

(advertentie)

April, gersmoanne (grasmaand)
It waar yn april is ûnbetrouber, it kin frieze, snije en hagelje,
mar ek simmerske dagen komme foar...
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“Aprilswaar en hearegeunst, dêr is gjin steat op te meitsjen.”
(Aprilweer en gunsten van hoge heren, daar kun je niet op vertrouwen.)
Oftewol: April doet wat hij wil!

Hypotheek Nodig ??

It waar yn april, dêr hinget in soad fan ôf foar de boeren...
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“Een droge maart en een natte april, maakt het de boeren naar de wil.”
“April met ruw weer in zijn stoet, geeft koren en wijn in overvloed.”

Lage woonlasten!
Hoge zekerheid !
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Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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SWITTE Therapie- en Trainingscentrum
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sport
&
mode

De nieuwe collectie
is binnen!
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Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl
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Dodenherdenking en bevrijding
Het is ruim zestig jaar geleden dat ons dorp aan den lijve de gevolgen van een oorlog ondervond - daarover kunt u
hieronder lezen. Toch is een tijd van vergeten beslist nog niet aangebroken, vinden veel mensen. Zo organiseert
het 4 en 5 mei comité opnieuw een dodenherdenking op 4 mei, die besloten wordt met een minuut van stilte bij het
oorlogsmonument aan de voet van de Nederlands-Hervormde Kerk. De dodenherdenking staat de laatste jaren
overigens niet meer stil bij alleen de Tweede Wereldoorlog - alle slachtoffers van oorlogen en grootschalige conflicten worden op dat moment herdacht. En zelfs voor de oppervlakkige volger van wereldnieuws is het duidelijk dat dit
nog steeds onverminderd actueel is. Herdenken is daarom niet alleen terugdenken, maar ook bewust worden van
zaken die voor ons nu ook van belang zijn: recht, vrijheid en respect voor het menselijk leven. Ieder jaar een uurtje
daarin investeren, is daarom een goede belegging.

Melkstaking – mei 1943

Aagje Westra (91) vertelt...

In zijn rubriek ‘Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken’ vermeldt de heer Durk Wildeboer
onder het kopje ‘burgerlijke stand’:
Stel, Sjouke, 31 jaar, groentenkoopman,e.v.: Procé, Sijke overleden op 3 mei 1943. Hennie Dijkstra
was erbij en hij vertelt:..
“Sjouke Stel was onze overbuurman, hij was nog jong, 31 jaar.
Hij had een groentenzaak in
de voormalige Gerbozalen, het
karakteristieke gebouw met de
pilaren aan de Voorstraat. Het was
maandagmorgen en prachtig mooi
weer. We zeiden tegen elkaar: “We
moeten eens op de klei zien of we
daar aardappels kunnen kopen”.
Henny Dijkstra
Het was in die dagen melkstaking:
de boeren weigerden nog melk te leveren aan de Duitsers. Daar waren
ze kwaad om. Overal plakten ze papieren op waarop stond dat het standrecht gold. Als er meer dan vier personen samenkwamen, zou er worden
geschoten. De Duitsers werden steeds gevaarlijker. We reden op het fytske richting Kollum
over de Heemstraweg. Plotseling
zagen we allemaal
mensen op fietsen
aankomen en die
riepen: “Keer hem!
Keer hem!” We
fietsten hen voorbij, maar de man
om wie geroepen
werd, vluchtte het
erf op bij Faber
(eerste
huis)
– hij probeerde
onderdak te krijgen. Sjouke en ik
zeiden: “Dit willen
we even zien”, het
was
spannend.
We hadden het
nog niet gezegd
of daar kwam
chef De Poel aan
op zijn motor met
zijspan. Hij reed
voorop met een
aantal Duitsers op
motoren, die mooi
achter hem aan
reden. Toen liet De
Sjouke Stel
Poel de Duitsers
voorgaan – ik zie
hem nog zijn zijspan draaien. De Duitsers begonnen te schieten – niet
gericht, maar wel met de mitrailleur. Sjouke en ik reden het erf op en
zochten dekking onder onze fiets. Maar Sjouke viel naast me neer. Ik kan
dat nooit meer vergeten. Hij had een gaatje in zijn voorhoofd, daar kwam
bloed uit; zijn brilletje was naar beneden gegleden. Mijn vader heeft zijn
leed aangezegd... De volgende dag werd hij begraven. Alleen de familie
mocht erbij zijn. De anderen moesten op afstand blijven. Ik was helemaal
van slag. In die tijd had ik al verkering met Lutske. Samen zijn we de Kuiperssingel ingelopen...”

“Ik ben geboren in Kootstermoune.
Mijn moeder kreeg vijftien kinderen
– acht jongens en zeven meisjes. Ik
was tweede in de groep. Ik heb mijn
moeder veel moeten helpen. Toen ik
in 1942 met Rinze Ytsma trouwde,
wist ik dus goed hoe ik een huishouding moest doen. Rinze was
een goede man – hij kon niet ‘nee’
zeggen als iemand hem om hulp
vroeg. Ook niet tegen zijn neef, die
hem vroeg onderduikers onder dak
te brengen. Zo kwamen er Joodse
mensen bij ons. Als deze mensen
Aagje Westra
gepakt werden, zouden ze zonder
meer doodgeschoten worden. Wij
woonden in de Surhuizumer Mieden in een arbeidershuisje, dat een eind
van de weg af stond. Jaap en Truus van Gelder kwamen met hun twee
jongens van 11 en 13 jaar bij ons in en oom Carl en tante Det Polak. Ze
sliepen boven. Daar kon je alleen maar komen langs een ladder. Met moeite
kregen we voldoende bedden en beddegoed bij elkaar en naar boven. Het
eten kochten we bij de boeren: melk, meel, eieren, groente, aardappels. Het
meel brachten we naar de bakker, vlees kochten we bij de slager – niet alles
bij dezelfde slager, dat zou te veel opvallen. Ik weet nog dat oom Carl kwam
– door het weiland. Om bij ons huis te komen moest hij over een lange plank
over de sloot. Hij trilde helemaal. Ze zaten altijd op de uitkijk, bang dat er
iemand aan zou komen. We hadden buiten een kelder. Daar konden vier
mensen naast elkaar liggen in geval van nood. Maar we zijn nooit verraden.
Als ze ontdekt zouden zijn, waren we zelf ook doodgeschoten. Wij gaven het
over aan de Heer – Hij heeft ons bewaard. Dat was het voornaamste. De
kinderen maakten een versje, dat kan ik nooit vergeten:

Janny Jensma-Dijkema

Katten

!

door Janne Oosterwoud

Buorman is tige wiis mei syn jonge
katten. Ikke net. Se skite by my yn
’e tún. Hy hat gjin swarte grûn,
sadwaande. ‘Ast dy katten net fuort
dochst’, drige ik, ‘dan ferkeapje ik myn
hûs oan in kweade hekse. Dan hasto
hjir gjin libben mear.’ Hy gnyske mar
wat, wy kinne goed buorman en ik.
Juster kaam er mei in busse knyflokpoeier. ‘Probaat middel tsjin katten’,
sei er. Ik lies de gebrûksoanwizing.
It spul struie op plakken dêrst’ gjin
katten ha wolst. Tachtich prosint fan

de katten hat dêr it mier oan en komt
net wer.
Dat ik oan it struien. De hiele tún
stonk nei knyflok. En de poeskes?
Dy hienen der gjin evelmoed yn. Se
klommen fleurich yn ’e bjirk op en
del en boarten om de blombakken
hinne. Se dienen neat thús op ’e
kattebak, mar alles yn myn tún. Ik ha
buorman de lege bus werom brocht.
‘Kinst dy katten net ruilje’, frege ik. ‘Dy
fan dy hearre by de tweintich prosint
dy’t neat om knyflok jouwe.’

We zitten in de Mieden, al een hele tijd;
we zitten maar te wachten tot we zijn bevrijd;
en gaan we allen straks weer heen,
zijn Rinze en Aagje weer alleen;
wìj zijn in de stad en er ùit de mof,
dat noemen wij een bof;
dan zijn ze weer alleen let op die lieveling.
Als er visite kwam, moesten ze naar boven. Ze mochten zich niet bewegen
of een geluid maken – het was heel gehorig. We konden onszelf niet bewaren – maar we zijn bewaard. Rinze wou altijd wel helpen. We deden het
samen. Later ben ik nog een keer getrouwd. Dat was met Andries Westra.
Hij was ook een heel goede man. Hij kwam later tot geloof; hij kon zelfs
goed preek lezen. Ik heb altijd nog contact met de twee jongens van Jaap
en Truus van Gelder en ook met hún kinderen. Daar ben ik dankbaar voor.”
Janny Jensma-Dijkema

Herdenking 4 mei 2007
Dit jaar is het 62 jaar geleden dat ons land werd bevrijd en dit wordt op 5 mei
gevierd. Herdenken doen we elk jaar en we denken dan aan de gevallenen
uit de 2e wereldoorlog, maar ook aan de gevallenen uit andere oorlogen
en gevallenen die bij vredesacties zijn omgekomen. Het thema is dit jaar:
Vrijheid, Grondrechten en Veiligheid. Informatie hierover is te vinden op
de website van het landelijke comité, www.4en5mei.nl. De herdenking in
Buitenpost is traditiegetrouw bij het monument naast de Hervormde kerk
en begint om 19.45 uur. Voorafgaand is er een ‘stille tocht’ die begint vanaf
de parkeerplaats van de Fonteinkerk aan de Achtkant. Deze ‘tocht’ begint
om 19.30 uur. Om 19.00 uur wordt er in de Fonteinkerk een bijeenkomst
gehouden, waaraan predikanten en andere sprekers van de verschillende
kerkgenootschappen zullen medewerken. U bent van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. Wij hopen ook dit jaar op veel belangstelling.

Binne Lutje en Boaite Post

Homo-huwelijk
”Dat was op het nippertje Boaite!”
“Wat is er nou weer Binne?”
“Net wa’k zeg Boaite, op het nippertje!”
“Ik begrijp ‘er er niks van Binne!”
“Nou Boaite, dat gedoe met ons
huwelijk!”
“Hoezo, kunnen we dan niet trouwen Binne?”
“Het scheelde weinig Boaite, heel
weinig.”
“Waarom dan Binne, was alles al
bezet dan?”
“Nee Boaite, die ambtenaar wilde
ons niet trouwen.”
“Oh, maar hij is dat toch verplicht
Binne?”
“Ja Boaite, dat dacht ik ook!”
“Maar waarom wilde hij niet
Binne?”
“Hij is tegen het homo-huwelijk
Boaite!”
“En mag hij dan weigeren Binne?”
“Jazeker Boaite, dat mag-ie!”
“Dan trouwen we toch ergens
anders Binne!”
“Nee Boaite, ik wil graag in
Buitenpost trouwen!”
“Ja Binne, want dan kunnen we
naar Nijenstein hè?”
“Juist Boaite, dat hadden we toch
afgesproken!”
“Maar wat doen we nu Binne?”
“Geen nood Boaite, de ‘Kroon’
tekende protest aan!”
“En die gooide de knuppel in het
hoenderhok, hè Binne?”
“Jazeker Boaite, en nu wordt alles
onderling geregeld!”
“Dus gaan we toch in Buitenpost
trouwen Binne?”
“Uiteraard Boaite, uiteraard; en ook
nog in Nijenstein!”
“Oh lieve Binne, wat maak je me
gelukkig!”
“Ik ook van Boaite, ik ook van jou!”

Opbrengst
collecte
Reumafonds
De collecte van het Reumafonds,
die van 12 tot en met 18 maart
2007 in Buitenpost werd gehouden,
heeft €3391,- opgebracht. Dit is
€176,- méér dan in 2006. Hier hebben zich 82 enthousiaste vrijwilligers voor ingezet. Het Reumafonds
dankt iedereen van harte voor hun
bijdrage; gevers én collectanten!
Het comité van Buitenpost

Oproep boek ‘Fytmannefyten’

Rommelmarkt

Wij lezen met veel plezier jullie blad. Mijn schoonmoeder stuurt ons regelmatig een aantal op. Als oud-Buitenposters is het erg leuk om op de hoogte te blijven. Van beide kanten wonen onze ouders nog in Buitenpost.

In en bij ‘De Garage’ aan de
Haersma de Withstraat 24C (naast
oude groene kruisgebouw) zal op
koninginnedag een rommelmarkt
zijn. Tussen de activiteiten die
plaatsvinden in de Kerkstraat en
aan de Parklaan in Buitenpost kun
je mooi langs ‘De Garage’ lopen. Er
is van alles te koop. Kleding, boeken, speelgoed en allerlei andere
spulletjes. Kom gezellig sneupen.
Geopend van ’s morgens 9.00 uur
tot 18.00 uur. Bij mooi weer zal ik
ook veel buiten kunnen uitstallen.

Ik heb een vraagje: Ik ben op zoek naar het boek: ‘Fytmannefyten’ van
Annie de Jong. In de winkels kan ik het niet meer krijgen. Wij (mijn man en
ik) hebben vroeger bij juf de Jong in de klas gezeten en op vrijdagmiddag
vertelde ze vaak een verhaaltje van Kloris de ‘fytman’. Ik zou graag de verhalen voorlezen aan onze twee zoontjes. Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Ronald Hamstra, Janneke Nienhuis-Hamstra, Caleb en Gideon
51 Elizabeth Park Boulevard
Lacombe, AB T4L 2M3, Canada
phone/fax: (1) 403 782 1058

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

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

Gekwalificeerd personeel biedt uw kind een tweede thuis binnen een klein kinderdagverblijf.
Samen met u zoeken we de beste opvangmogelijkheid in uw situatie binnen ons kinderdagverblijf.
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Tuinbeleven
April 2007

Paasactiviteit It Koartling

Op zaterdag 7 april werden er paasactiviteiten georganiseerd in It Koartling. s’ Middags werden er paaseieren geschilderd, eieren gezocht en een speurtocht
gehouden. In totaal zijn er 33 kinderen (6 t/m 12 jaar)
geweest die hier aan deelnamen. s’ Avonds werd er een
spooktocht gehouden voor jongeren in de leeftijd van
11 t/m 15 jaar. Deze is druk bezocht, in totaal deden
er 30 jongeren aan mee. De activiteiten over de gehele
dag zijn druk bezocht en zeker voor herhaling vatbaar.

Jeugdsoos
Leeftijd: 11 t/m 15 jaar.
Openingstijden: vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur
Laatste zondag van de maand: 15.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 4 mei ook geopend!!!

Toneel en Dans
Woensdag 9 mei
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: 0,50 euro
Allen voor kinderen van groep 7 & 8

Jumpstyle party
Vrijdag 11 mei

Drive-in Movie
Vrijdag 18 mei
Kom op je fiets of neem een kleed mee.
Kom gezellig met ons buiten een film kijken!

Lid van de vrijwillige brandweer Buitenpost
oefent mee in Zweden
Voor het eerst in de geschiedenis oefenen vierentwintig Friese
bevelvoerders en acht officieren
van dienst een week lang op
het trainingscentrum Revinge
in Zweden. Naast de brandweer
doen ook de officieren van
dienst Politie en Geneeskundig
mee om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken door
tegenspel te bieden. Er is voor
Zweden gekozen, omdat men
hier realistisch kan oefenen en
dat is in Nederland (nog) niet mogelijk. Tevens heeft men hier veel
onderzoek gedaan naar diverse
(blus)technieken om branden te
bestrijden. Deze week zullen we
praktijkoefeningen draaien onder
deskundige leiding van Zweedse
en Nederlandse instructeurs.

Nog steeds is het een hele zachte winter. In januari maaiden we
op7 april opende De Kruidhof feestelijk weer haar seizoen. Het

seizoen staat dit jaar geheel in het thema van het internationale
Linnaeusjaar. Linnaeus hemzelve kwam dan ook langs om de
eerste bezoekers langs de speciaal voor hem uitgezette route
door de thema tuinen rond te leiden. Het is altijd bijzonder
om na de winterperiode, weer bezoekers in de thematuinen te
mogen rondleiden. Zeker als het bezoekers zijn die geboren
en getogen zijn in deze omgeving en aangeven nooit eerder
op De Kruidhof te zijn geweest. Het zijn dan vaak ook deze
bezoekers die De Kruidhof als heel bijzonder typeren en nooit
hebben geweten dat het terrein zo groot zou zijn, zo mooi en
zo verrassend.
Om noordoost Fryslan meer te promoten heeft o.a. Esonstad
het initiatief genomen om het RTL4 TV programma ‘Bestemming
Nederland’ naar noord oost Fryslan te halen. Vrijdag 6 april
zijn er opnamen gemaakt en zo ook hier in Buitenpost op het
terrein van De Kruidhof. Presentatrice Stella gaat op pad met
Henk Kroes en fietst bijna letterlijk de geneeskrachtige tuin
binnen. Samen lopen ze door de thematuinen en bereiden
een pick nick in de keukenkruidentuin. De presentatrice en de
heer Kroes zijn onder de indruk van de tuinen. Met enige trots
vertel ik dat De kruidhof de grootste botanische tuin is van West
Europa en wij een hele bijzondere collectie van geneeskrachtige
planten hebben. Daarbij is De Kruidhof met haar 77 jarige
bestaan wellicht een van de oudste reintegratiebedrijven.
De cameraploeg en crew is onder de indruk en zou grootse
plannen met De Kruidhof hebben. Om meer en meer bezoekers
te trekken naar noordoost Fryslan. “Zou goed voor de
werkgelegenheid zijn” of “voor het imago van deze streek”. Ik
gniffel en sta met beide benen op de grond. De slogan van De
Kruidhof is dit jaar; ‘Natuurlijk genieten’, mensen die het willen
zien die komen heus naar De Kruidhof, of dit nou wel of niet
naar aanleiding van een televisieprogramma is.
Zaterdag 28 april wordt bestemming Nederland uitgezonden
op RTL4 om 18:00 uur, maar natuurlijk kunt u veel beter langs
komen om ‘natuurlijk te genieten...’
Jan Willem Zwart

Uw buurtagent

Van links naar rechts: D.Slot, R.Woudstra, L.de Vries, L.v.d.Meer, E.Pettinga, M.Hage

Met vier tankautospuiten (TS) en vijf
dienstauto’s vertrekken we zondagmorgen 4 maart
om 05.15 uur vanuit Drachten. In colonne gaat het
richting Zweden. Na 12 uur rijden komen we aan in
Revinge op zo’n 30 km van de stad Lund in het zuiden
van Zweden. Na ontvangst en briefing, de kamer inrichten en s’avonds verder kennismaken met de andere collega’s van de brandweer, politie en ambulance.
Maandagmorgen 7.45 uur de indeling van de voertuigen. Iedere TS (tankautospuit) draait deze week de
praktijkoefeningen met dezelfde bezetting van zes
personen. De bemanning fungeerd volgens schema
als bevelvoerder of manschap. Wij hebben een TS van
Leeuwarden tot onze beschikking onder de roepnaam
Delta. Afwisselend wordt er een oefening gedraaid
met 1 TS (kleine brand), 2 TS-en (middelbrand) of een
pelotonsinzet (4 TS-en). Per TS zijn er tweeentwintig
praktijkinzetten gedaan. Ook worden er enkele demonstraties gegeven ten aanzien van de gevaren van
ammoniaklekkage, zuurstof- en metaalbranden.
De globale dagindeling ziet er als volgt uit;
08.00 uur inzet kleine brand op 4 verschillende objecten gelijktijdig
09.00 uur inzet middelbrand op 2 verschillende objecten gelijktijdig
10.30 uur koffie
10.45 uur inzet middelbrand
12.15 uur Lunch
13.00 uur inzet middelbrand
14.45 uur pelotonsinzet alle voertuigen op 1 object
17.00 uur einde inzet, dagevaluatie
Een greep uit de gehouden oefeningen: woningbrand,
kelderbrand, flatbrand, auto’s die in brand staan in
een tunnel. Een oefening middelbrand in een rijtjeswoning met vier slachtoffers. Hierbij is de verdeling
en samenwerking tussen de brandweer, politie en
ambulance, zoals tijdens iedere inzet zeer belangrijk.
Grote brand in een supermarkt die bestreden moet
worden en waarbij veel vermiste en verwarde klanten

zijn. Brand in een XTC laboratorium met specifieke
gevaren voor de brandweerman/vrouw. Een grote
brand in een houtfabriek, zeer heet en complex. Hierbij loopt een collega die met natte handschoenen naar
binnen gaat lichte brandwonden op. Een garagebrand
waarbij een acetyleenfles ontploft als deze niet goed
wordt gekoeld en de brand zich daarna snel uitbreidt.
Ook wordt de techniek van het blussen van een flashover diverse malen geoefend. We dragen daarbij een
speciale kap die ons beschermt tegen de hitte en het
vuur. Een brand in het clubhuis van een ‘motorbende’.
Bij het tegenspel dat hier geboden wordt moet je als
bevelvoerder alle zeilen bijzetten om escalatie te voorkomen en dan ook nog proberen een brand te blussen, terwijl de slangen van de auto worden gehaald
en deuren op slot worden gedaan. Een middelbrand in
een motorrevisiebedrijf met verschillende slachtoffers
en vuurhaarden is een lastige klus. Op een melding
dat er tijdens een oefening van een brandweerkorps
in een tunnelcomplex vijf brandweercollega´s vermist
zijn, wordt er al snel opgeschaald. Door goed inzetten
van de 4 TS-en worden ze uiteindelijk allemaal gered
uit het ondergrondse tunnelstelsel. Een grote brand op
een Russisch schip. Pas na tussenkomst van de politie en het kalmeren van dronken matrozen mochten
we aan boord om te blussen en slachtoffers te redden.
Kruip door sluip door. Nauwe doorgangen vreselijk
heet. Nadat deze klus geklaard is zit de oefenweek
erop. Tijdens deze week is er ook nog gelegenheid
om de brandweerkazerne in Lund te bezichtigen. En
omdat dit een pilot is, is het dagelijks bestuur van de
regionale Brandweer Fryslan nog aanwezig geweest
bij een aantal oefeningen en heeft zich laten informeren over het nut en de noodzaak om op een dergelijk
oefencentrum realistisch te oefenen. Zaterdagmorgen
om 07.00 uur hebben we de terugreis aanvaard en
waren s’avonds om 19.00 uur terug in Drachten. We
kunnen terug kijken op een goed georganiseerde,
zware maar zeer leerzame week.
Leffert van der Meer, Brandweer Buitenpost

Zoals u wellicht via de pers hebt
vernomen, heeft de politie Fryslân
vorig jaar besloten tot het aanstellen van buurtagenten. Ook in het
politiedistrict Noordoost, bestaande
uit de gemeenten Achtkarspelen,
Kollumerland c.a., Dantumadeel,
Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog zijn er buurtagenten
aangesteld.
De gemeente Achtkarspelen is
daartoe verdeeld in 3 gebieden, te
weten:
1. Augustinusga,
Gerkesklooster/
Stroobos,
Buitenpost
en
Surhuizum
2. Surhuisterveen, Harkema en
Anton Mölder
Boelenslaan
3. Kootstertille, Drogeham, Twijzel, (Twijzelerheide is ingedeeld bij Zwaagwesteinde)
Voor de dorpen Augustinusga, Buitenpost, Gerkesklooster/Stroobos en
Surhuizum ben ik de buurtagent. Mijn naam is Anton Mölder. Ik ben 54
jaar en werk al vele jaren bij de politie in de gemeente Achtkarspelen.
Vanaf najaar 2006 ben ik daadwerkelijk als buurtagent begonnen.
De taken van de buurtagent bestaan uit:
Handhaven (zoals waarschuwen, bekeuren, opmaken proces-verbaal),
opsporen (onderzoek naar daders van diefstallen, vernielingen etc.) en
toezichthouden om zodoende de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen
te vergroten. Tevens is de buurtagent de contact persoon voor de scholen,
plaatselijk belang en andere verenigingen en instellingen etc. Denk niet
dat de buurtagent dit altijd alleen doet. Collega’s maar ook andere instanties, zoals gemeente, woningstichting, maatschappelijk werk, plaatselijk
belang etc., zullen in voorkomende gevallen gevraagd worden mee te
werken om problemen aan te pakken en zo mogelijk tot een oplossing te
brengen. Ook de medewerking van u, als inwoner van het dorp, is daarin
zeer belangrijk. In voorkomende gevallen samen dus. Dat betekent niet
dat u voor aangiften en meldingen de buurtagent beslist moet hebben.
Die aangiften en meldingen kunt u blijven doen op het politiebureau te
Buitenpost en via de telefoon 0900-8844. Zonodig neem ik dan wel contact op. Dit telefoonnummer ook gebruiken als u ’s avonds of ’s nachts iets
wilt melden en/of de politie ter plaatse wilt laten komen. Voor dringende
zaken met spoed (b.v. aanrijding met gewonden, brand, melding van
inbraak of diefstal) dan natuurlijk telefoonnummer 112 bellen.
Bereikbaarheid
Ik werk vanuit het politiebureau Buitenpost, Kerkstraat 41 en daar ben ik
via telefoonnummer 0900-8844 ook bereikbaar. Ik hoop op een goede
samenwerking.
Anton Mölder

Bedrijvigheid:
Handelsonderneming Minco naar nieuwe locatie
Handelsonderneming
Minco is in april 2006
begonnen op het West
62 te Buitenpost, de
doorgaande weg van
Leeuwarden
naar
Groningen.
Wegens
ruimtegebrek
moest
er worden gezien naar
een nieuwe locatie.
Deze
is
gevonden
op het industrieterrein de Swadde aan
de Marconistraat 1 B.
Handelsonderneming
Minco heeft daar de
beschikking over een
ruime loods, waar door
middel van stellingen, veel producten droog kunnen worden opgeslagen.

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 18 mei 2007.

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 vormen de oplossing.

met een uitbreiding van het assortiment

Minze Zijlstra is zeer tevreden met de nieuwe locatie. De loods is groter en veel
overzichtelijker in te richten. In deze loods heb ik de beschikking over diverse
pallet stellingen waar ik het hout met een vorkheftruck in kan plaatsen. Door
de grotere ruimte heb ik het assortiment ook nog eens weten uit te breiden.
Hierdoor is het aanbod voor de klant nog completer geworden verteld de jonge
ondernemer. Het assortiment omvat: bouwhout (Vuren, balkhout, plaatmaterialen, kozijnhout), tuinhout (schuttingplanken, vlonderplanken, palen, boompalen
etc.), pvc buizen en hulpstukken (meest voorkomende diameters buizen zowel
rioleringsbuis als landbouwbuis en de bijbehorend hulpstukken) en drainage.
Daarnaast is er een groot assortiment bevestigingsartikelen te verkrijgen. Binnenkort wordt het assortiment nog uitgebreid met gipsplaten.

en een groeiende bekendheid

Inmiddels weten steeds meer klussers en aannemers de weg te vinden naar de
nieuwe en ruimere locatie aan de marconistraat. Er is voor de klusser en professional dan ook genoeg te vinden. De producten kunnen worden afgehaald en anders is er ook nog een mogelijkheid tot bezorging. Handelsonderneming Minco
is vrijdags en zaterdags geopend en door de week is een telefoontje vooraf voldoende om langs te komen of neem een kijkje op de website: www.hominco.nl

Oplossing prijspuzzel januari

De puzzel in het maartnummer heeft 11 correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde Fit four you te Buitenpost.
De winnaar is S. Jacobi, Wederik 4.
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.
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door Ineke Mooijweer

Hildo Barbij:
“Waar een wil is, is een weg.”

Dagboottocht Zonnebloem
afdeling Achtkarspelen

Het kostte enige moeite om een afspraak te
maken voor een gesprek met Hildo Barbij.
Niet omdat hij niet zou willen, maar omdat
hij zo druk bezet is: overdag met zijn werk
en ’s avonds met zijn hobby’s. Niets bijzonders misschien voor een vitale zestiger en
zelf vindt hij het ook heel gewoon, al is hij
dan blind. Aan vooroordelen is hij inmiddels
wel gewend.
Barbij is geboren op Curaçao. Zijn moeder overleed toen hij een jaar of twee was. De kleine Hildo
zag erg slecht. Zijn vader kon hem niet voldoende
zorg bieden en hij werd opgevangen bij de roomskatholieke zusters. Die vonden het echter verstandiger om hem naar Nederland te sturen, want
op Curaçao waren toen totaal geen voorzieningen
voor blinden. Barbij: “De mensen schaamden zich
voor hen. Mijn vader niet, die was sociaal voelender, maar hij dacht ook dat ik in Nederland meer
mogelijkheden zou hebben. Hij werkte bij Shell en
dit bedrijf deed veel voor ons. Shell betaalde mijn
reis en zo kwam ik in 1952, als negenjarig kind,
in Nederland aan, zonder familie. Ik kwam terecht
in Grave, op het blindeninstituut ‘Henricus’, bij
de paters en de broeders. Ik vond het daar wel
zwaar, want ze waren streng in de leer. Maar ik
ben er niet slechter van geworden, hoor. Ik ben
van huis uit katholiek, maar ik noem mezelf nu
‘een beetje hervormd’.
Ik heb mijn familie niet veel meer gezien. Tot
1966 ben ik niet meer thuis geweest. De vakanties moest ik dus ook op het blindeninstituut doorbrengen.” Pas na 14 jaar kon Barbij, weer met
financiële steun van Shell, voor een familiebezoek
terug naar Curaçao.
Intussen stak hij wel wat op bij de broeders.
Hij kreeg een algemene scholing (hij leerde o.a.
braille) en werd ook op muziekgebied flink gestimuleerd: “Bij de broeders moest je veel van muziek weten. Je kreeg er onderricht in en je leerde
ook notenschrift. Je moest ook ergens bij zijn: ik
zat op een koor en in een harmonie, waar ik op
de grote trom sloeg. Ik had veel ritmegevoel en
had dan ook grote moeite om stil te zitten. Als
ik muziek hoorde, móest ik swingen. Dat deden
de Antillianen altijd, dat zat in de genen. Van de
broeders mocht dat niet, dan sloegen ze me op de
heupen. Maar ja, het was in de jaren vijftig.
Later ging ik aan het werk in een werkplaats: er
moest geld verdiend worden. Ik heb van alles
gedaan. Eerst ging ik borstels en vegers maken,
voor België. Daar was ik goed in, want ze wilden
ze graag hebben. Ik kon toen nog wat zien en
daarom mocht ik, met een andere kleur haren,
datums en figuren en zo erin werken. ’s Avonds
speelde ik in een bandje als drummer: muziek van
die tijd, Cliff Richard en The Blue Diamonds en zo.
We traden overal op en zo verdiende ik wat bij.
Na een poos wilde ik wat anders en toen ben ik
naar een revalidatiecentrum gegaan: daar kreeg
ik een opleiding ‘controle gesproken boek’. Je
werkte toen nog met geluidsbanden, later werden
dat cassettes en cd-roms. Maar dat werk hield na
ongeveer 14 jaar op. Ze stuurden me naar een
bloemisterij (voor WSW-ers), maar daar wisten
ze niks van blinden af. “Met jou kunnen we niks”,
zeiden ze, maar ik antwoordde: “Dat zal ik eens
laten zien, dat het wèl mogelijk is. Ik moest me
dus zelf ontplooien. Eerst hield ik me bezig met
planten in de grond zetten en toen dat werd geautomatiseerd ben ik in de kantine gaan werken. Ik
houd alles schoon en praat met de mensen. Het

foto: Harrie Slagter

bevalt heel goed.”
In 1975 kwam Barbij in Buitenpost wonen. Hij
woont hier nu met zijn tweede vrouw en voelt zich
helemaal ingeburgerd. Hij en zijn vrouw winkelen
graag samen en ook gaan ze regelmatig op vakantie in binnen- en buitenland. Barbij: “Dat deed
ik ook al met mijn eerste vrouw, die zelf ook blind
was. We deden alles zelfstandig. Erop uit gaan is
heerlijk. Ergens anders ruikt het anders, de geluiden en de natuur zijn anders. Daar geniet ik van.
En als we bijvoorbeeld in Assen winkelen, vind ik
het leuk om Drents te horen praten.
Ik heb niet het gevoel dat ik anders in het leven
sta dan mijn vrouw. Ik ben wel blind, maar verder is toch alles in orde? Ik stoor me niet meer
aan mijn blindheid. Als ik mijn hersens maar heb,
dan komt de rest vanzelf. Als blinde hoor je beter
en onthoud je beter. Al dertig jaar zit ik in het
Westerlauwers Mannenkoor en sinds twee jaar in
Canto Libre, een gemengd koor. Ik kan de bladmuziek niet lezen, maar als ze me de tekst twee of
drie keer voorlezen, weet ik het. Dan zing ik alles
uit het hoofd. De muziek gaat vanzelf, dat heb ik
bij de broeders geleerd.
We gaan wel eens naar een vereniging voor
blinden en slechtzienden. Best leuk, hoor, maar
ik krijg hoofdpijn als ze gaan zeuren. Daar houd
ik niet van. Er zijn zoveel dingen die ze kunnen
doen, als ze maar willen. Ik ben vrij nuchter: het
heeft geen zin om je er druk over te maken dat
je allerlei dingen niet meer kunt. Het is natuurlijk
moeilijker om blindheid te accepteren op latere
leeftijd. Ik was gelukkig jong, dan is het makkelijker om nog van alles te leren. Bij mij heeft het ook
jaren geduurd, maar ik heb er mee leren omgaan
dat mijn zicht steeds slechter werd.”
Gelukkig zijn er tegenwoordig vrij veel hulpmiddelen voor blinden. Barbij heeft bijvoorbeeld
computerles, waarbij hij een spraakprogramma
gebruikt. Toch is het natuurlijk niet altijd makkelijk voor hem geweest, vooral niet toen hij als kind
zonder zijn ouders bij de broeders verbleef. “Ik
heb in mijn leven wel geleerd om hard te zijn. We
maken het regelmatig mee, dat er over mijn hoofd
heen over mij tegen mijn vrouw gepraat wordt.
Daar lach ik me slap om: die mensen weten niet
beter. Het ligt ook aan jezelf hoe de mensen met
je omgaan. Je moet altijd vriendelijk en vrolijk
zijn, dan hebben de mensen je graag en willen
ze wel moeite voor je doen. Gelukkig heb ik een
opgeruimde natuur en ben ik praktisch nooit boos.
Er was laatst iemand die aan me vroeg: “Bent u
soms blind?” Dan antwoord ik met een grap: “Ja,
was het maar soms!”

Voor de ‘ander’
“Jongeren voor Jongeren “ de slogan van politica Iris Kloosterman
Spreek mensen op allerlei niveau aan en dan
Begrijp je de mensen en de mensen begrijpen jou
Ge Be in de Staten vertegenwoordigd door een pittige jonge vrouw ?
De zorg-naaste zijn voor dierbaren in je directe omgeving
Vader, moeder, buur, vriend, gevraagde inzet is niet gering
Stand-bij : Durk Teitsma vrijwilliger van het eerste uur
Ontlast de zorgbetrokkene voor een bepaalde afgesproken tijdsduur

Per abuis is in het vorige nummer
van deze krant een bijdrage van
PEVADKO geplaatst die al eerder
was gepubliceerd. Links vindt u nu
de bijdrage die eigenlijk bedoeld
was voor het maartnummer. Rechts
is de bijdrage voor deze maand.

Op dinsdag 23 maart 2007 gingen wij op weg naar Stroobos voor een
boottocht georganiseerd door de Zonnebloem met het prachtige schip
de ‘Waterpoort’. De inscheping was van 9.00-9.30 uur en om 10.00 uur
vertrok de boot vol met enthousiaste mensen en kregen wij koffie of thee
met cake. De stemming was prima en stralend weer en een accordeonist
er bij die allemaal liedjes speelde die iedereen mee kon zingen. Om 11.15
uur kon er geborreld worden en velen hadden wel zin in een advocaatje
met slagroom en een hartig hapje. Om 12.00 uur werd een hollandse
stamppot met worst en spekjes rondgebracht en ook dat viel geweldig in
de smaak, daarna nog een heerlijk toetje. Tegen 13.00 uur kwamen we
aan in Grouw en hadden we tijd om even de benen te strekken en konden
we Grouw even in om te winkelen waar ook gebruik van werd gemaakt.
Om 14.00 uur vertrokken we weer uit Grouw en om 15.00 uur was er
weer een consumptie en hebben we bingo gespeeld, wat ook altijd erg
leuk is. Om 16.00 uur kregen we weer koffie of thee met kruidkoek en om
17.00 uur kwamen we, na een reuze gezellige dag, weer aan in Stroobos
en ging iedereen zeer voldaan naar huis. Hulde aan alle vrijwilligsters die
geweldig werk hebben verricht.

Rode Kruis afdeling Achtkarspelen

Op 3 mei heeft de afdeling Achtkarspelen om 9.15 uur weer een bijeenkomst van gasten en vrijwilligsters in de Schakel te Buitenpost. Deze
morgen wordt verzorgd door mevrouw Krook met een boekbespreking.
Na afloop om ± 11.15 uur komen twee leden van het dagelijks bestuur
ons een bezoek brengen met de nieuwe bus, die in januari officieel in
gebruik is genomen. Zo kunnen ook de mensen van Achtkarspelen hem
bekijken. Deze bus is voor medische en sociale doelen inzetbaar. Zo
kunnen rolstoelgebruikers en ouderen ermee naar de vakantiehuizen
van het Rode Kruis gebracht worden of naar de boot. Als medische post
is de bus inzetbaar bij calamiteiten, wandeltochten, wielerrondes, elfstedentochten en mega festiviteiten. Wie interesse heeft, is deze morgen van
harte welkom om de bus te bezichtigen.

‘Toe’-komende tijd
Hoog te paal wit rood en zwart
De natuur toont haar kloppend hart
derde ooievaar op een lantaarnpaal
Wachtend op hem? haar? Kleppend in eigen taal
Bernard en Akke samen als Fokkens en van der Ploeg
Diamant 60; aanpakken als het leven daarom vroeg
Spijbelen om de wethouder aan de telefoon te krijgen
Leerling zoek, schoolbank leeg, verbaasde ouders zwijgen
Een familiebedrijf, klein, gemoedelijk, vertrouwd
Ford automobiel door Kees, Johan en Jantine op- en doorgebouwd
Zeg het met bloemen: familie Bolt ontvangt veel complimenten
Vernieuwde zaak : ‘flora‘ met woonaccessoires exponenten

Foppe en Annerie Wiersma openden officieel hun Nijenstein
Eten, genieten trouwen recipiëren of er zo maar even zijn
Een aanwinst voor ons dorp culinair zeer aan te prijzen
Ambtelijke taal ….. muziek educatie ….. nu verrukkelijke spijzen

Zaterdag 12 mei

De oostelijke rondweg blijft een onderwerp apart
Via inspraakrondes verwachtte men een spoedige start
Helaas projectontwikkelaar en mensen met euro’s in hun ogen
vertragen! Een staaltje van visionair bestuurlijk onvermogen?

PEVADKO

Landelijke
wereldwinkeldag
(met kraampjes buiten bij de poiesz)

Jong geleerd. Flamingo D1 overtuigend zaalkampioen
Een dubbel: veld- en zaaltitel een uitgetekend korfbalseizoen
“Geen woorden maar daden”: Anne Kootstra ‘meesterlijk’ goed
“No cure, no pay “, de mens centraal ‘mees‘ “sans doute”

PEVADKO

Al Gore’s ‘An inconvenient Truth’...

De film van Al Gore, veel mensen hebben hem al gezien. Wat
kun je er van zeggen? De meeste feiten die hij opsomt zijn al
vele jaren bekend: dat de gletsjers wereldwijd verdwijnen, dat
de ijsmassa’s op Groenland en de Noordpool sterk afnemen
zodat ijsberen verzuipen omdat ze geen ijs meer vinden etc.
etc. Ook dat de gemiddelde temperaturen stijgen is niet nieuw.
Wat hij wel mooi doet is het op een rijtje zetten van al deze
dingen, en het inzichtelijk maken van verbanden. Leuk vond ik
de grafiek die het CO2 gehalte in de atmosfeer en de gemiddelde temperatuur liet zien. Deze twee curven lopen netjes
met elkaar mee. Neemt het CO2 gehalte toe, dan volgt de
temperatuur en visa versa. Dan toont hij aan hoe enorm sterk
de stijging de laatste jaren is gegaan, dat de curven spoedig
van de grafiek af lopen en hij gaat met een soort hoogwerker
aangeven waar de curven binnenkort naar toe lopen als deze
trend zich voortzet. Daarbij zegt hij dat sceptici zeggen dat er
altijd al natuurlijke fluctuaties waren (en dat klopt) en het nu
niets nieuws is. Maar je moet toch aardig blind zijn als je de
alarmerende trend van nu nog af doet als ‘natuurlijke schommelingen’. Om aan te geven dat de mens geneigd is om
waarschuwingen weg te wuiven komt hij met een voorbeeld
uit zijn familiekring. Zijn vader verbouwde tabak. Zijn zuster
ging al op jonge leeftijd roken. Hoewel bekend is dat roken de
kans op ernstige ziekten verhoogd, ging alles gewoon verder
totdat zijn zus inderdaad stierf aan longkanker. Toen stopte
de vader met de tabaksteelt, maar was het voor de dochter te
laat. Ook nu zie je dat de meeste mensen zeggen dat het allemaal maar gezeik is, dat klimaatgedoe. De wetenschappers
spreken elkaar ook tegen, is het argument vaak. Gore toont

echter aan dat er enorm
veel onderzoek is geweest
en dat de wetenschappers
de laatste jaren op één lijn
zitten. Het klimaat verandert,
dat is zeker alleen over de
oorzaak verschilt men wel
eens van mening. Het blijkt
echter dat de onderzoeken
die aantonen dat het klimaat
verandert niet veel worden
gepubliceerd, maar de onderzoeken die aangeven dat
er niets aan de hand is worden veelvuldig gepubliceerd.
Je ziet ook dat vooral politici
in eerste instantie de economie proberen te beschermen. Vooral de Amerikaanse auto
industrie hangt al jaren in de kont, wars van elke beperkende
maatregel. Maar dan toont Gore aan dat de automakers die
zuiniger auto’s maken met flinke winsten draaien, terwijl Ford
en GM zwaar in de rode cijfers zitten en duizenden ontslagen
aankondigen! (Ik kom geregeld in de VS voor mijn werk. Toen
de olieprijs zo hoog was, klaagden de Amerikanen steen
en been omdat een gallon benzine $3.20 kostte. Dat is dus
€2.50 per 4.2 liter oftewel 80 euro cent per liter! Een koopje,
maar een zuinige Amerikaanse auto rijd 30 mijl per gallon is
ongeveer 1 op 11. In die tijd werden veel meer energiezuinige
auto’s verkocht. Toen liep de prijs, overigens vlak voor de verkiezingen, sterk terug tot $2.40 (minus 25% !!!) en was het
meteen weer gebeurd met de verkoop van energiezuinige
auto’s. (In Nederland liep de diesel prijs in die periode terug
van €1.10 naar €1.02 minder dan 8%. Terwijl de dollar zakt
ten opzichte van de euro! Hoe kan dat?)
Hoe dan ook, feit lijkt dat het mis gaat en er grote problemen
zullen ontstaan als we niet ingrijpen. Maar hoe grijpen we in?
Politici zullen weer op hun typisch economie beschermende
manier te werk gaan. Ik zag een documentaire op BBC-World
waar daarover werd gedebatteerd. Men was het er over eens
dat politici vooral financiële maatregelen zullen nemen, dus
duurdere brandstoffen en hogere energieprijzen en de daarmee samenhangende accijnzen. Daarmee zal de staatskas
in ieder geval worden gespekt. Maar het is bekend dat door
het duurder maken van bijvoorbeeld autorijden, er geen kilometer minder gereden wordt! De mensen in de documentaire
waren het er allen over eens dat er geen echte maatregelen

Fryske les
Mijn man en ik besloten op Friese les te gaan. Wij schreven ons
in bij de Afûk en in oktober begonnen de lessen. Als 65-plussers zaten we weer in de schoolbanken. Onze klas bestond
uit een twintigtal niet-Friezen, die les kregen van master Henk
Poelman. Hij was en is een heel goede docent en een enthousiast verteller over Friesland en de Friese cultuur. Eén verhaal
bleef mij nog het meeste bij: Op de eerste school waar hij als
onderwijzer werkzaam was, werd hij bij de bovenmeester op
het matje geroepen omdat hij Fries sprak met zijn leerlingen.
Het werd hem verboden. Als hij Nederlands sprak, zou hij meer
gezag hebben. Dit was in 1960. Onbegrijpelijk en schandalig!
Gelukkig wordt tegenwoordig op scholen in beide talen lesgegeven. Hoewel…… De grote struikelblokken voor niet-Friezen
zijn de tiidwurden en de uitspraak. Bijvoorbeeld het tiidwurd
sjen: sjoch-sjogge-seach-haw sjoen. De Friezen hebben het
met de paplepel ingegoten gekregen. Wij kunnen er geen touw
aan vastknopen en moeten het erin stampen. Dus dagelijks
tiidwurden-rijtjes opdreunen. De uitspraak: klanken die wij niet
kennen bijvoorbeeld muoike, bliuwe of brekking. Het woord
beam [beem] wordt in het meervoud beammen [bjemmen].
Plotseling duikt er zomaar een ‘j’ in of voor het woord op. Voor de
Friezen niets bijzonders maar wij moeten het leren!!!! Geregeld
zit mijn tong in de knoop. Dus wanneer u mij tegenkomt en ik
spreek met een dubbele tong, komt dat niet van de drank. Na
enkele lessen besloot ik mijn kennis van het Fries in de praktijk
te brengen bij de bakker. Ik had een zin voorbereid over hiele en
heale bôle en zei dat in mijn beste Fries. Nou, dat Fries was niet
best want de mensen keken mij aan en dachten: ”Dat minsk is
healwiis”. Het lezen is verbeterd. Vroeger sloeg ik Friese artikelen in de krant over, nu lees ik ze graag. Ik hoop met dit artikel
wat begrip te kweken voor de inburgeringsproblemen van ús
net-Fryske minsken op het gebied van de Fryske taal. Maar: ‘Op
ien foet kinst net gean’, dus gaan wij volgend jaar ‘mei in protte
wille’ naar de vervolgcursus.
Mary van Asperen–Atkins

Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

Gevraagd: mensen met een hobby
Op het volkstuincomplex aan de Swadde
wordt door een groot aantal dorpsgenoten op
biologische wijze getuinierd. Op zaterdag 1
september 2007 houdt de tuinvereniging een
‘opentuindag’. Er zal van alles te zien en te
horen zijn, waaronder een pompoenenwedstrijd. Wie komt met de zwaarste pompoen
naar de volkstuinen toe? Ook nodigen we
graag Buitenposters die een hobby beoe-

fenen uit om zich op te geven om iets van
die hobby te laten zien. Voor informatie en
opgave tel: 541016 of e-mail: willyrenkema@
hotmail.com. Verder zoeken we mensen die
muziek maken als hobby. Bespeel(t) jij/u/jullie
een instrument geef je dan op tel. 541260
of e-mail: bartmaaike@gmail.com. Aan de
hand van een tijdschema word(en) je/u/jullie
ingedeeld.

genomen gaan worden, zoals bijvoorbeeld stellen dat auto’s
vanaf 2010 niet meer dan 6,5 liter brandstof per 100 km mag
gebruiken en anders op de Europese markt geweigerd zullen worden! Nee, of een auto zuinig is hangt nu af van zijn
categorie. Een 1 op 22 rijdende Daihatsu is weliswaar groen
gemerkt maar wel in zijn categorie! De zuinigste SUV kan 1
op 13 rijden en toch groen zijn. Als er twee Hummers op de
markt zijn en de ene gebruikt 1 op 3 en de andere 1 op 4, dan
is de laatste dus groen in zijn categorie! Idioot natuurlijk maar
dit demonstreert wel hoe het systeem werkt. Typisch politieke
compromissen die geen werkelijke oplossing vormen.
Ergernis wekkend zijn de vele opmerkingen van politici op
het journaal. Bijvoorbeeld dat bio-brandstoffen consequent
milieuvriendelijk worden genoemd, zonder dat naar andere
effecten wordt gekeken als de kap van oerwoud om deze
brandstoffen te maken, kunstmeststoffen die ervoor gebruikt
worden etc. Hetzelfde als de palmolie kwestie van Eneco voor
groene stroom. Wij (Cathy en ik) hebben zelf kunnen zien dat
de enorme palmplantages in Maleisië vreselijk eentonige bossen zonder dierenlijk leven vormen. Milieu vriendelijk? Niet als
deze plantages de prachtige tropische bossen vervangen!
Een ander voorbeeld. De standby functies van televisies en
andere apparaten. Ook tandenborstels die altijd op de lader
staan. Nog erger: printers en scanners etc. worden allemaal
uitgevoerd met adapters. Zelfs als je de apparaten uitschakelt
gebruiken de adapters nog steeds stroom! Simpele oplossing:
de adapter inbouwen en het aparaat uitschakelen door de primaire zijde van de adapter te onderbreken. Simpele zaken die
prima politiek afgedwongen kunnen worden. Maar ik denk niet
dat we dat mee zullen maken.
Gore stelt wel dat zijn eigen USA het bont maakt met energie verbruik. Ongeveer 5% van de wereld bevolking gebruikt
25% van alle energie voorraden! Gore benadrukt dit. Hij eindigt positief: het gat in de ozonlaag is goed aangepakt door
maatregelen als bijvoorbeeld het verbieden van freonen als
koelmiddel. Wereldwijde samenwerking heeft hier resultaat
gehad. Ik denk dat de huidige uitdaging vele malen groter is
dan die van het ozongat. Als alle Chinezen en Indiërs evenveel
energie gaan gebruiken als de Amerikanen, zal de daarmee
samenhangende CO2 productie sterk toenemen. Gaat het de
mensheid lukken dit onheil te keren? De laatste tijd bereiken
ons e-mails in de vorm van de bijgaande foto: een teken van
het ontkennen/bagateliseren van het probleem, iets wat mij
niet positief stemt, hoewel enige relativering geen kwaad kan.

kits-stik

T. Poelman

Pag. 15

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 34 -

door Dirk R. Wildeboer

‘De ambtenaar is om het volk’
Buitenpost - 14 november 1917 - “De heer A.
Dijkhuizen, telegrafist op het treinstation bij de
Staatsspoor te Buitenpost, vierde dezer dagen
zijn 25-jarig ambtsjubileum. De jubilaris heeft
zich doen kennen als een humaan, accuraat en
vriendelijk ambtenaar, die steeds het reizend
publiek met raad en daad ter zijde staat. Hij brengt zijn gulden spreuk
“de ambtenaar is om het volk” te allen tijde in toepassing”.
‘Gemeentepaard op hol’
Akkerwoude - 15 november 1917 - “De Belg, het gemeente-paard van
Dantumadeel, ging er zoowaar verleden Woensdag te Murmerwoude
voor de zooveelste maal er weer vandoor. Met een stuk van een kar ging
het in volle galop op de Allerheiligenkermis in Dokkum toe. Naar we
evenwel vernemen, is het dier eerder tot stilstand gebracht”.
‘Eet smakelijk’
Harkema-Opeinde - 21 november 1917- “Liefde is listig, doch ook in de
nood. Een vrouw uit deze plaats kon in deze schaarse tijd nergens zout
bekomen. Om nu toch de begeerde smaak aan haar aardappels te krijgen, kookte ze daarin een zouten haring. Eet smakelijk”.
‘Abnormaliteit’
Driesum - 27 maart 1920 - “Een zeug van Klaas M. D. alhier, bracht
dezer dagen een varkentje ter wereld, dat acht poten en vier oren had. De
abnormaliteit is spoedig gestorven”.
‘Naar huis in onderpantalon’
Veenwouden - 23 april 1920 -. “In de trein Leeuwarden - Groningen bood
een koopman van de wekelijkse Leeuwardermarkt zijn kleeren te koop
aan. Hij kreeg een bod en nam het aan onder de condities “direct leverbaar”. Het accoord was spoedig gesloten. Maar bij de halte Tietjerk werd
hij door den conducteur uit de trein gezet en moest hij peddelend naar
zijn woonplaats Zwaagwesteinde in boezeroen en onderpantalon”.
‘Eene formele vechtpartij’
Harkema - Opeinde - 3 mei 1920 -. “Verleden Zaterdag keerde een trouwstoet huiswaarts. Enkele herbergen waren bezocht. Maar jammer dat de
vrolijke stemming van de feestvierders ontaardde in eene formele vechtpartij, die zich afspeelde in een rijtuig van bakker de Vries uit Drogeham.
Bijna alle ramen waren ingedrukt. De bruidegom kreeg het te kwaad met
zijn moeder. Om verder onheil te voorkomen, werd eerst de moeder naar
huis gebracht en daarna zijn de andere passagiers opgehaald”.
‘Zonder brief’
Akkerwoude - 31 december 1919 -. “Den eerste Kerstdag kreeg slager
P. de V. , alhier, bezoek van den zwervenden “groote T”. Deze kocht een
stukje droog spek, maar stal bij die gelegenheid een paar flinke bieflappen, Hiermede ging hij er vandoor. Edoch, voor hij ze in veilige haven
had, werd hij op den weg door den benadeelden slager bij het schouder
gegrepen en tot staan gebracht. De lapjes waren spoedig weer in handen
van den wettigen eigenaar en de berooiden zwerver geraakte ’s avonds
zonder bief in z’n ongezellig “slaapsteebed”.
BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1942 die woonden in Buitenpost
13 januari: Ploeg, Hielke, 12 jaar, z.v. Ette Ploeg, kapper, en van: Homan
Aafke
28 januari: Tjoelker, Rinze, 65 jaar, arbeider, e.v. de Haan, Jantje (wonende te Lutjepost)
21 januari; de Vries, Gepke, 72 jaar, wed. van: Roda, Bouwe
4 februari: Kooistra, Dominica, 86 jaar, wed. van: Monsma, Nicolaas
2 februari: Postma, Klaas, 14 jaar, z.v. Postma, Bauke, grondwerker, e.v.
Booisma, Klaaske (Lutjepost)
23 februari: Stel, Klaas, 6 maanden, z.v. Stel, Sietze, arbeider en Helder,
Sapke ( Lutjepost)
25 maart: Kazemier, Lolke, 70 jaar, wedn. van: de Vries, Antje
21 april: Wieten,Jan, 76 jaar, wedn.van: van der Woude, Johanna
2 mei: Koopmans, Eerde, 54 jaar, e.v. Schutter, Rooske
9 mei: Zijlstra, Folkert, 68 jaar, veehouder, ongehuwd
9 juni: Vonk, Anne Wijtze, 2 jaar, z.v. Vonk, Johannes Wijtze, bakker en
de Haan, Antje.

Een krantenfoto van het huis, bewoond door de heer M. Metzlar aan de Oude Dijk te
Buitenpost in de jaren zeventig van de 20e eeuw. Nadien is de woning afgebroken en
op de plek woont nu de familie Pilat.

door Hans Hamers

De voorjaarskermis is weer verdwenen van
het terrein achter de Kûpe. Op de opruimdagen zag je eerst de opgeschoten jeugd,
pokdalige snotbongels die bedelden om een
handje te mogen helpen met het sjouwen
van grondplaten, ijzeren stangen en autoscooters, in de hoop dat de dochter van de
baas nog eens acte de présence zou geven
en stoere bezwete armen alsnog enige indruk
konden maken. Daarna verscheen de jongere jeugd, meestal jongens die tussen het
stof en zwerfvuil op zoek waren naar verloren munten: ‘je weet per slot van rekening
maar nooit’. Dan verscheen de gemeente
ten tonele en probeerden opnieuw orde te
scheppen op de plaatsen waar de attracties
voor een paar dagen schijnvaste domicilie
hielden. Een weerkerend tafereel, of wellicht liever: ritueel. ‘Niets bijzonders’, zou
je zeggen. Toch was er sprake van een
klein wonder ter plaatse. Precies daar waar
de grote wielen, stalen frames en lekkende
diesels hebben huisgehouden lagen biosporen in de naden van het wegdek. Biosporen
van de Akkerpaardenstaart, of Equisetum.
Op zichzelf is dat niet zo bijzonder, maar
één en ander beoordelend is het toch wel
van enige nieuwswaarde wanneer rekening
wordt gehouden met de eerder genoemde
en vervuilende componenten uit de omgeving. Kennelijk gedijt de Akkerpaardenstaart
op diesel en roest. Dat is maar al te waar.
Overal in ons land en verder naar het noorden groeien hele families Akkerpaardenstaart

tussen en naast de rails van de spoorwegen;
verzamelplaatsen van roest en diesel. Zo
ook in Buitenpost en wel op het platgetreden kermisterrein. En dát er sporen waren
blijkt wel uit de krachtige groei die deze variant van de Equisetum ten toon spreidde. In
dagen waren er kleine plantjes die het licht
zagen en nader onderzoek wees uit dat deze
plantjes letterlijk in een van ijzer vergeven
dieselbad stonden. Wie neemt er nu een dieselbad zou je zeggen. Ongewenst weliswaar
kan de Akkerpaardenstaart zich goed vinden
in zo’n modieus schoonheidsinstituut, want in
een week tijd waren de plantjes volwaardige
wereldburgers, die in hun jeugd al lonkten
naar elkaar. De Akkerpaardenstaart is een
geneeskrachtige plant die, hoe kan het ook
anders, ingezet kan worden als medicijn
bij bloedarmoede. Deze plant is een ijzerbom. Toen kwam de ‘Optifant’, een door
de gemeente ingehuurde reuzen stofzuiger
die onze wegen en vooral onze straatgoten
schoon moet houden. Met donderend geweld
veegt een ruwharige bezem alle ongewenste
materie voor een mond waar je liever geen
kus van krijgt. Deze schrokop vreet alles en
roeit alles met wortel en tak uit. Zo ook onze
arme Akkerpaardenstaart. We spreken nu
van veel akker en weinig staart en het paard
is helemaal verdwenen. Wat fijn dat we een
‘Optifant’ hebben. Wat heerlijk dat er schone
straten zijn. En wat ons ijzertekort betreft?
Gaan we toch gewoon naar de dokter. Zouden
dokters aandelen hebben in ‘Optifanten’?

Korfballen leeft in Buitenpost
door Bote de Haan

Zaterdag 31 maart werd het totaal gerenoveerde veld
op sportpark de Swadde van korfbladclub de Flamingo’s geopend door de wethouder van sportzaken van
de gemeente Achtkarspelen de heer Sjon Stellinga.
Stellinga had voor deze gelegenheid twee collega
wethouders meegenomen, André Alberda en Jeanette Vlot. De opening werd op originele wijze uitgevoerd
door de drie wethouders. De beide heren zetten een
aanval op, waarna Jeanette Vlot de bal vlot door de
korf liet gaan.
Om drie uur konden de jeugdleden van de Flamingo’s
rode en gele ballonnen oplaten. Dit in de clubkleuren
van de Flamingo’s. Een prachtig gezicht. Voor de kinderen is hieraan een wedstrijd verbonden. De drie ballonnen die het verst komen winnen een prijs.
Veld historie op de Swadde
Sinds 1977 spelen de Flamingo’s op hun terrein op
sportpark de Swadde. In de loop van de jaren is de
club gegroeid. Zo waren er in 1977 slechts 87 leden
verdeeld over 6 teams. Er werden toen gemiddeld drie
thuiswedstrijden per week gespeeld. In middels heeft
de vereniging 203 actieve leden; zes seniorenteams
en elf jeugdteams. Iedere zaterdag worden veel wedstrijden gespeeld en er wordt intensief getraind op het
veld. In overleg met de gemeente werd er toen een
voorstel gemaakt voor een grote renovatie. In maart
2006 stemde de ledenvergadering hiermee in en een
paar maanden later ging Caparis van start met het
omgooien en renoveren van het veld. “Tijdens het eerste deel van het veldseizoen korfbalden de Flamingo’s
op andere velden”, aldus voorzitter Hieke Stellema.
“Zo werd er getraind en gespeeld op de sportvelden
aan de Mejontsmastraat en de Parklaan. De senioren hebben getraind bij buurvereniging KV Olympia
uit Twijzel en de wedstrijden werden gespeeld op de
voetbalvelden van de Swadde”. Na de renovatie is het
aantal speelvelden van twee naar drie uitgebreid.
De openingswedstrijd
Na de feestelijke opening volgde een wedstrijd voor de
competitie in de eerste klasse van de korfbalbond. Het
eerste team van de Flamingo’s moest het opnemen
tegen de koploper Mid-Fryslân. Een tegenstander
van kaliber bleek al in de fors verloren uitwedstrijd in
Reduzum. De Flamingo’s hoopten op een sportieve
revanche, maar de spelers van Mid-Fryslân weigerden medewerking te verlenen, ondanks alle feestelijke
activiteiten. De Flamingo’s verloren met 8-13, maar
in de competitie blijven ze stevig in de middenmoot

staan. Het team van de Flamingo’s bestond uit de dames Aletta Attema, Sonja Wielsma, Tineke Steringa
en Mariska Wijma en de heren André Bosma, Menno
Schaafsma, Jelmer Attema en Janco Slingerland. De
trainer/coach is Anne Lootsma.
Sinds enige jaren staat er een clubgebouw en aan de
groei van het aantal leden van de Flamingo’s kan men
aflezen hoe zeer het korfballen leeft in Buitenpost.

MAAS koppel
Fries Kampioen Acro

De beide Buitenposter koppels (eigen foto)

Afgelopen zaterdag 14 april deed MAAS mee met
twee koppels acro in Surhuisterveen. Bekendmaking
over doorgang van deze wedstrijd was erg laat. Er zijn
weinig juryleden en voor deze wedstrijd kwamen zij
vanuit het gehele land. Als eerste mochten Ernst Jaap
de Haan en Cyntha Bouma hun kunnen laten zien.
De oefening was hier en daar aangepast. Met 23,75
was hun score goed voor de eerste plaats. Hierdoor
zijn zij Fries Kampioen in hun klasse. Zo goed als
zeker gaan zij door naar de Districtsfinale Noord in
Nijeveen op zaterdag 28 april Rikst Janne de Haan en
Grytsje de Vries hadden meer concurrentie. Met hun
oefening werden zij knap 7e in hun categorie met een
achterstand van iets meer dan anderhalve punt. Dus
een sterk deelnemersveld. Kortom een prima prestatie
voor deze twee koppels.

Smant bestaat 90 jaar!!!
Groningen - Joure

GRONINGEN: Damsterdiep 70-72
GRONINGEN: Damsterdiep 70-72
JOURE: Handelswei 8
JOURE: Handelswei 8

En dat vieren we met de volgende cadeaus:
SmantSysteemPlank (15mm
SmantSysteemPlank
(15mm dik,
dik, toplaag
toplaag 44 mm,
mm, 12
12 tot
tot 26
26 cm
cm cm
cm breed):
breed):
Eiik
ke
en
nR
Ru
ussttiie
ek
kN
d
olliieed
eo
ge
ell g
urre
attu
Na
E
kW
ek
ussttiie
Ru
Eiik
nR
ke
en
E
ge
Wiitt g
eo
olliie
d
ed

ek
ussttiie
Ru
nR
en
ke
Eiik
E
erro
Ge
kG
ge
oo
eo
d
ktt g
ok
olliieed
ek
ussttiie
Ru
nR
en
ke
Eiik
geeoolliieedd
ok
ktt W
oo
kG
Ge
Wiitt g
erro
E

2
brre
ee
mb
26
ed
6 ccm
d
2
6 ccm
mb
26
brre
d
ed
ee

2
26
ee
6 ccm
ed
brre
d
mb
2
brre
mb
26
ee
d
6 ccm
ed

2
90
n
m2
 7799,,90 pp..m
niieett 
2
90
n
m2
 7799,,90 pp..m
niieett 

2
90
n
m2
 8844,,90 pp..m
niieett 
2
90
n
m2
 8844,,90 pp..m
niieett 

5599,,-- pp..mm
5599,,-- pp..mm
m
 6644,,-- pp..mm
maaaarr 
m
 6644,,-- pp..mm
maaaarr 

m

maaaarr 
m

maaaarr 

2
2

2
2

2
2

2
2

LL
AL
NUU!!
USS N
ROOFFIITTEEEERR DDU
RIIJJSS,, PPR
PR
MAALLEE P
RM
OR
NO
AN
ND
DE
EN
% VVA
OO
OR
R 9900%
RT
TE
U VVO
EN
OR
NN
NU
ER
OO
RE
A
ES
DE
SO
LE
ND
EA
AN

SmantGarantPlank (20mm
SmantGarantPlank
(20mm dik,
dik, toplaag
toplaag 66 mm,
mm, 15
15 tot
tot 26
26 cm
cm cm
cm breed):
breed):
ussttiie
Eiik
ke
Ru
en
ek
nR
d
eoolliieed
ge
ell g
urre
attu
Na
kN
E
ek
ussttiie
Ru
nR
en
ke
Eiik
d
ed
olliie
eo
ge
Wiitt g
kW
E

kG
ek
ussttiie
Ru
nR
en
ke
Eiik
d
olliieed
eo
ge
ktt g
ok
oo
erro
Ge
E
ke
Eiik
dE
errd
de
ud
ou
erro
Ve
Weiot lgieedolied
ktt g
ok
oo
erro
Ge
nG
en
V

2
6 ccm
d
26
ed
mb
ee
brre
2
mb
6 ccm
d
brre
26
ed
ee

2
26
ee
6 ccm
ed
d
brre
mb
2
brre
d
mb
ee
ed
26
6 ccm

2
90
n
m2
 9944,,90 pp..m
niieett 
2
90
n
m2
 9944,,90 pp..m
niieett 

2
90
n
m2
 9999,,90 pp..m
niieett 
2
90
n
m2
 9999,,90 pp..m
niieett 

7744,,-- pp..m
m
7744,,-- pp..m
m
m
 7799,,-- pp..m
maaaarr 
m
m
 7799,,-- pp..m
maaaarr 
m
m
 7799,,-- pp..m
maaaarr 
m

m

maaaarr 
m

maaaarr 

2
2

2
2

2
2

2
2

2
90
n
2
nG
en
ke
Eiik
dE
errd
de
ud
ou
erro
Ve
m2
 9999,,90 pp..m
niieett 
d
ed
mb
ee
6 ccm
brre
26
Ge
erro
oo
ok
ktt W
Wiitt g
ge
eo
olliieed
V
d
LE
EA
LL
AL
U!!
NU
USS N
DU
RD
OFFIITTEEEER
RO
PR
RIIJJSS,, P
PR
A
EP
ALLE
AN
ND
DE
MA
ER
RE
ES
SO
OO
OR
RT
RM
TE
EN
NN
NU
UV
VO
OO
OR
R 9900%
% VVA
AN
ND
DE
EN
NO
OR

SmantMassievePlank (20mm
SmantMassievePlank
(20mm massief):
massief):
oe
diijjvvllo
bd
Ab
nA
en
ke
Eiik
nss E
an
Frra
err
F
ussttiie
Ru
nR
en
ke
Eiik
nss E
an
aa
ka
erriik
me
Am
k
ek
A

1
brre
d
eeed
mb
2 ccm
16
6-2
-22
1
d
brreeeed
6-2
mb
-22
2 ccm
16

90
2
n
m2
 5544,,90 pp..m
niieett 
90
2
n
m2
 6644,,90 pp..m
niieett 

2
2

4499,,-- pp..m
m
5588,,-- pp..m
m
m
 6677,,-- pp..m
maaaarr 
m

m

maaaarr 
m

maaaarr 

2
2

2
2

90
2
n
1
a))
ba
ob
atto
uss ((JJa
occu
Lo
eL
de
od
Ro
m2
 7744,,90 pp..m
niieett 
d
brreeeed
mb
2 ccm
-22
6-2
16
R
ER
DE
ND
AN
EA
LE
LL
AL
U!!
NU
SN
US
DU
RD
ER
EE
FIITTE
OF
RO
PR
S,, P
RIIJJS
PR
EP
LE
AL
MA
RM
OR
NO
EN
DE
ND
AN
VA
%V
R 9900%
OR
OO
VO
UV
NU
NN
EN
TE
RT
OR
OO
SO
ES
RE
A

SmantLaminaat (in
SmantLaminaat
(in allerlei
allerlei prijsklasses,
prijsklasses, soorten
soorten en
en kleuren):
kleuren):
Orriig
giin
nss F
Frre
e
ee
O
e
ge
ag
ntta
Viin
nss V
Orriig
giin
O

2
nttiiee
arraan
ga
0 jjrr.. g
20
h
d
peed
nd
dssccrraap
an
ha

2
95
n
m2
 1133,,95 pp..m
niieett 
2
50
n
m2
 2266,,50 pp..m
niieett 

1
10
0,,-2
20
0,,-m
5,,-25
2
arr 
aa
ma

m

maaaarr 
m

arr 
aa
ma

2
95
n
sstto
e
eT
Te
errrre
ue
Ch
qu
hiiq
m2
 2299,,95 pp..m
niieett 
d
peed
essccrraap
ne
on
C
ALLE ANDERE SOORTEN NU VOOR 90% VAN DE NORMALE PRIJS, PROFITEER DUS NU!
ALLE ANDERE SOORTEN NU VOOR 90% VAN DE NORMALE PRIJS, PROFITEER DUS NU!

2
2

2
p
p..m
m2
2
p
m2
p..m

2
p
m2
p..m

efftt p
ee
e lle
JJe
htt o
écch
ass é
pa
op
pS
ntt H
an
ma
Sm
nV
Ho
Vllooeerreen
utteen
ou
n

Meer informatie:
informatie: Groningen
Meer
Groningen 050-312
050-312 87
87 31
31 -- Joure
Joure 0513-41
0513-41 41
41 54
54 of
of www.smant.nl
www.smant.nl

