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Stralend tuinfeest
Het tuinfeest van Haersmahiem was weer een groot succes. Er waren veel kraampjes opgesteld met van alles te
koop; van bloemen tot kleding, veel hobby-artikelen en noem maar op. Ook kon men aan verschillende spelletjes
meedoen zoals sjoelen, rad van avontuur, blikje gooien enz. Het feest trok veel bezoekers van jong tot oud.

Gewaardeerde initiatiefnemer of lachende derde?

De dubbele rol van projectonwikkelaars in de toekomst van ons dorp
Projectontwikkelaars
zijn
steeds meer aanwezig in het
straatbeeld. Ze staan zelden
in de publiciteit maar spelen
wel een steeds grotere rol
in de ontwikkeling van de
openbare ruimte, ook in ons
dorp. Het is vaak ook iemand
met twee gezichten - niet
alleen kan hij zaken ontwikkelen maar ook stagneren,
zoals nu bij de ontwikkeling
van de rondweg-zuidoost
om ons dorp.
De projectontwikkelaar is een
zakenman die op basis van
kapitaal en zakelijk inzicht
zijn brood wil verdienen. De
laatste decennia is het een
steeds belangrijkere speler
geworden in het realiseren van
huizenbouw, winkelpanden en
ander onroerend goed. Maar
daarnaast kan het ook een
speculant zijn, die investeert
in zaken alleen met de doelstelling om ze later met winst
te kunnen verkopen. Zijn
handelen wordt bepaald door
particulier, of platter gezegd:
eigen-belang.
De gemeente
De gemeente vertegenwoordigd het algemeen belang. Als
ze haar werk goed doet, zal ze
proberen op een verantwoorde
en eerlijke manier ‘de ruimte’
aan haar inwoners toebedeeld
te krijgen - een woonomgeving

waarin woon- en leefruimte en
een goed voorzieningenniveau
voor iedereen aanwezig is. De
projectontwikkelaar is daarin
steeds meer een partij waarmee de gemeente te maken
heeft. In ons dorp werden in
het verleden bijvoorbeeld veel
winkelpanden in de Kerkstraat
en aan het Nijensteinplein
door
projectontwikkelaars
opgestart. Evenals recent het
nieuwe Nijenstein. En ze zullen ook onmisbaar zijn bij een
mogelijke verdere ontwikkeling van het winkelcentrum.
De rondweg zuid-oost
Een projectontwikkelaar speelt
momenteel ook een grote rol
in het bstemmingsplan zuidoost: de nieuwe rondweg met
woonwijk. Het is ook de reden
van het stilvallen van de verder uitvoering. In het verleden
is door hem via een constructie op die plek grond aangekocht - die nu voor provincie
en gemeente nodig is voor
haar plannen. Natuurlijk kan
het gekocht worden - maar
er hangt wel een prijskaartje
met bepaalde voorwaarden
aan vast. Het alternatief voor
aankoop is onteigening, maar
dat kan een lange weg zijn, zo
niet de nekslag voor realisering van plannen.
Moeilijke situatie
Gemeente-ambtenaar

Roel

Gebben omschrijft het als:
“Hij heeft ons nu behoorlijk in
de tang”. De ambtenaar heeft
jarenlang te maken gehad
met projectontwikkelaars en
relativeert ook onmiddellijk:
“en toch hoeft het beslist geen
negatief fenomeen te zijn”. De
gemeente heeft recentelijk wel
meer mogelijkheden gekregen
om vat te krijgen op de invulling van openbare ruimte,
middels
het
zogenaamde
voorkeursrecht van de gemeente - dit is als eerste de
bestemming te kunnen bepalen. De invloed van projectontwikkelaars wordt daarmee beperkt. Maar het blijft nodig om
alert te zijn en vooruit te zien.
Gebben: “Meestal omdat het
tijdsaspect voor de gemeente
veel belangrijker is dan voor
de andere partij”.
Raadslid Jolle Kronenburg
Raadslid
Jolle
Kronenburg
meent hierover: “Ik vind dat
de gemeente niet zo spastisch
moet omgaan met dergelijke
zaken Zo werkt dat nu eenmaal en de projectontwikkelaar heeft het recht op een zakelijke manier zijn geld hierin
te verdienen. De gemeente
moet maar leren er maar meer
opgewassen tegen te zijn. Het
is natuurlijk zo dat de zaak nu,
wat de rondweg betreft, vastzit. Maar ik vind dat men het
gesprek maar gewoon weer

aan moet gaan en dan moet
er uit te komen zijn. En mocht
de projectontwikkelaar echt
dwars gaan liggen, dan zijn
er altijd nog mogelijkheden
elders om het dorp verder te
laten groeien, bijvoorbeeld
aan de noordwest kant”.
Wethouder van de Wal
Wethouder Willem van der
Wal erkent ook dat er met de
projectontwikkelaar door de
jaren heen steeds meer rekening gehouden moest worden. Maar een echt probleem
is dat in zijn ogen nog niet:
“Vanzelfsprekend is de een is
de ander niet - maar met de
meesten is beslist wel goed
zaken te doen”. Dat de rondweg in moeilijk vaarwater zit,
is eigen aan de realiteit van
de tijd. “Natuurlijk onderhandeld de zakenman scherp. Als
gemeente hebben wij ook lang
het redelijk gemakkelijk gehad
in deze kwesties. Dat is veranderd en wij gaan ons daar
ook meer op instellen”. Van
der Wal vindt dan ook niet dat
de verhouding tussen particulier en gemeenschapsbelang
ontregeld is, “maar het blijft
wel onverminderd dat wij als
gemeente wel verwachten dat
ook de zakenman zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. En
wij hebben als overheid zeker
nog de middelen om een ge-

zonde ontwikkeling voorrang
te kunnen laten geven”.
Ontwikkelingen dit jaar
De wethouder vertelt over de
directe toekomst: “Eind dit
jaar worden de laatste kavels
in het plan Mûnewyk verloot.
De oostelijke ontsluiting van
het industrieterrein gaat dit
jaar ook gewoon door. En
de voorbereidingen voor de
rondweg gaan gewoon door,
zelfs al zou een onteigeningsprocedure nodig zijn en daarmee jaren vertraging kunnen
ontstaan. De ontwikkeling van
het centrum hoeft er ook niet
onder te lijden, “daar is veel
belangrijker dat er duidelijkheid komt over welke kant
we met centrum op moeten
gaan. In september zal een
ingehuurd onderzoeksbureau
daarover verslag doen en kan
daar verdere actie komen.”
Plaatselijk Belang
Vanzelfsprekend heeft Plaatselijk Belang haar teleurstelling al laten merken over
de vertraging in de plannen.
Maar het is een bittere pil die
blijkbaar gewoon eerst geslikt
moet worden, voor we verder
kunnen. Wel heeft PBB zich
voorgenomen, als waakhond
van het Buitenposter belang,
het niet na te laten in de toekomst meer èn luider te blaffen, als dat nodig mocht zijn”.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Jikke van der Meer
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Al Gelezen

In een volle Hervormde Kerk in Buitenpost is eind april afscheid genomen van
Louis Lyklema als burgemeester van onze
gemeente. De nestor van de gemeenteraad, Jolle Kronenburg omschreef de
scheidende burgemeester als een flexibel
man wiens deur altijd openstond voor de
raadsleden wanneer die vragen hadden.
 De 53-jarige Tjeerd van der Zwan is op
10 mei door Commissaris der Koningin Ed
Nijpels beëdigd en vervolgens door de
gemeenteraad geïnstalleerd als de nieuwe
burgemeester van Achtkarspelen.
 Op 25 mei heeft Enitor B.V. afscheid
genomen van Gerrit Kloosterman uit
Twijzelerheide. Na een dienstverband van
bijna 44 mag hij nu genieten van zijn welverdiende prepensioen.
 Op initiatief van het belangenplatform
van gehandicapten verbreedt onze
gemeente een aantal belangrijke gehandicaptenparkeerplaatsen. Veel van deze
parkeerplaatsen zijn niet breed genoeg.
De extra breedte is nodig om te kunnen
manoeuvreren met een rolstoel of rollator.
Het parkeerterrein bij de ingang van het
gemeentehuis wordt als eerste aangepast.
 Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat de Stichting Woningbouw Achtkarspelen werd opgericht. De SWA heeft
in die eeuw enkele duizenden nieuwe
woningen gebouwd en heeft woningen in
alle dorpen van de gemeente.
 De sponsoractie die de leerlingen van
het AOC Buitenpost vlak voor de paasdagen gehouden hebben, heeft het enorme
bedrag van € 4327,00 voor de Bulgarije
Commissie opgeleverd. Al enkele jaren
heeft de Bulgarije Commissie contacten
in dat land en ondersteunt daarbij verschillende projecten.
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Nieuw wandelevenement in
Noordoost-Friesland
Op zaterdag 23 juni wordt er een nieuw wandelevenement gehouden met
start en finish in Burum. De organisatie verwacht zo’n duizend deelnemers aan de routes over 12, 19 en 28 kilometer. Gisteren is de website
www.DeLauwersWandeltocht.nl officieel online gegaan. De opbrengst

De Lauwers Wandeltocht voert door een gevarieerd landschap van weilanden en
boomwallen. (foto: Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland)

van de wandeltocht gaat naar de World Servants-groep uit Burum.
Volgens voorzitter Jan Ienco Froentjes van De Lauwers Wandeltocht
wordt er momenteel achter de schermen hard gewerkt om de grootschalige wandeltocht tot een succes te maken. Een deelnemersveld van
duizend wandelaars is volgens hem niet te hoog gegrepen. “De verschillende tochten gaan door het weidse landschap en langs het grondstation voor satellietcommunicatie bij Burum én langs de elzensingels in
Achtkarspelen en Kollumerland. Deze afwisseling spreekt veel wandelaars aan. Verder zorgen verschillende muziekgroepen voor een vrolijke
noot en een gezellige sfeer en zijn er onderweg veel versnaperingen te
krijgen’’, vertelt Froentjes.
Website
Start en finish van het wandelevenement zijn bij het dorpshuis Toutenburg
aan de Meihuizenstraat in Burum. De routes over 12, 19 en 28 km en
leiden door Burum, Augsbuurt, Buitenpost, Veenklooster en Kollum. De
voorinschrijving van De Lauwers Wandeltocht is gisteren officieel gestart
met het lanceren van de website www.DeLauwersWandeltocht.nl. De
organisatie ligt in handen van een groep dertigers en veertigers die
vijftien jaar geleden voor de organisatie World Servants vrijwilligerswerk
heeft gedaan in Frans Guyana. Deze (oud-)Burumers hebben besloten
een groep van achtentwintig jonge dorpsgenoten te helpen met geldinzameling voor hun project. Deze jongeren reizen komende zomer af
naar Egypte waar ze een noodopvang voor daklozen zullen bouwen. De
opbrengst van de wandeltocht gaat volledig naar dit project.
Waardevolle tips
De organisatie heeft inmiddels contacten gelegd met de organisatoren
van de Ie en Waad Rintocht, de Wâlddyk Rintocht en de Kollumer Krant
Kuier, zodat waardevolle tips kunnen worden opgedaan. Om het wandelevenement mogelijk te maken en voldoende geld in te zamelen voor het
daklozenproject zijn veel bedrijven benaderd met een verzoek tot sponsoring. “In zeer korte tijd hebben we veel positieve reacties ontvangen.
Zo is Rabobank De Lauwers supersponsor geworden en hebben we vier
hoofdsponsors: Agro Modern uit Noordhorn, leverancier van BouMatic
melkinstallaties, De Jong & Laan Accountants Belastingadviseurs uit
Leens, bouwbedrijf Kootstra Van der Veen uit Harkema en Stalad projectinrichting uit Aduard’’, zegt Froentjes. De organisatie is nu druk bezig met
alle voorbereidingswerkzaamheden. “Onze verrichtingen zullen we zoveel
mogelijk publiceren via onze website. En als De Lauwers Wandeltocht een
succes blijkt, dan wordt het mogelijk een twee- of vijfjaarlijks evenement.’’

Kindermuziekmiddag
in de Kruidhof
Het Behouden Huys organiseert op woensdag 20 juni een kindermuziekmiddag. De middag begint om 14.00 uur en is voor kinderen van 5 t/m
10 jaar. We gaan allerlei leuke dingen met muziek doen. We zijn in de
Kruidhof, dus we gaan in ieder geval tuinmuziek maken. Heb je zelf een
instrument dan mag je dat meenemen. Verder gaan we zelf muziekinstrumentjes maken en als afsluiting laten we het eindresultaat aan elkaar
horen. Om 15.30 uur zijn we weer klaar en mag je je knutselinstrument
mee naar huis nemen. We gaan er een gezellig middag van maken met
veel (tuin)muziek. Je kunt je opgeven bij Simone Zwart, tel: 541050,
kosten: €2,50 per kind.

Opbrengst collecte Nederlandse
Hartstichting
De lijstcollecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft dit jaar in
Buitenpost het mooie bedrag opgebracht van €3833,48. Iedere gulle
gever en iedere collectant die voor dit goede doel heeft gecollecteerd,
willen we hierbij hartelijk bedanken.
Namens het bestuur van de Nederlandse Hartstichting, Aukje Lourens

Van de bestuurstafel
Er is een tijd van komen en gaan, dat geldt ook voor burgemeesters. Dhr.
Lyclama ging en dhr. van der Zwan is gekomen. Enkele bestuursleden zijn
zowel bij het afscheid van de oude burgemeester als bij de installatie van
de nieuwe burgemeester geweest. Vanaf deze plaats willen wij de familie
van der Zwan hartelijk welkom heten in onze gemeente. Wij hebben van der
Zwan het boek: “Buitenpost, halfweg tussen us mem en het peerd van ome
loeks” aangeboden. Dit is een boek waarin de rijke historie van Buitenpost
beschreven wordt. Er zijn overigens nog enkele exemplaren te verkrijgen
tegen een kleine vergoeding. Mocht u belangstelling hebben kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. In juni gaan wij met enkele
wethouders van de gemeente Achtkarspelen om tafel. Heeft u nog vragen,
ideeën of suggesties, geef het aan ons door. Wij hebben besproken of het
ook zinvol is om een dorpsnetwerk op te richten. Dit is een bestuur wat
bestaat uit leden van de gemeente, politie, PBB, Timpaan en BUVO. Het
is goed als er regelmatig onderling contact is zodat men beter van elkaar
op de hoogte is en sneller iets kan organiseren.Het eerste jubileum van de
Binnenste Buiten staat ook voor de deur. Wij zijn aan het brainstormen hoe
we dit gestalte kunnen gaan geven. Wij hebben van Stichting Woningbouwvereniging Achtkarspelen een jubileum aanbod gekregen. Zij willen in alle
dorpen van Achtkarspelen een bankje plaatsen en PBB heeft een voorstel
van de locatie gedaan. Wat betreft de Kerkstraat heeft de eerste vergadering
plaatsgevonden. Hier waren afgevaardigden van de BUVO, PBB, gemeente
en twee heren van Droogtrommel aanwezig. Droogtrommel is een extern
onderzoeksbureau dat zich de komende maanden bezig gaat houden met
het centrum van Buitenpost. Dat houdt in dat niet alleen de Kerkstraat maar
ook het gebied rondom deze straat in dit onderzoek betrokken wordt. In augustus is de volgende vergadering gepland. Wij houden u op de hoogte.
Namens het bestuur, Maaike Dotinga-van der Veen (voorzitter)

Sytze Postma: stille kracht verlaat
bestuur PBB
Na twee termijnen als algemeen bestuurslid van Plaatselijk Belang volgemaakt te hebben, heeft Sytze Postma zijn stoel afgestaan aan Jan-Klaas
Gatsonides. In de acht jaren dat Sytze actief voor PBB was, viel zijn betrokkenheid bijzonder op. Bijna geen vergadering werd gemist, zelfs al werd
de nachtrust daardoor maar tot een paar uurtjes beperkt. Met name als de
handen uit de mouwen gestoken konden worden was Sytze in zijn element.
Tijdens feestweek, kerstmarkt en andere evenementen werd dankbaar van
zijn diensten gebruik gemaakt. Daarnaast heeft hij langere periodes PBB
vertegenwoordigd bij de Federatie Plaatselijk Belangen Achtkarspelen en
de Stichting Welzijn Ouderen. Als bestuur willen wij Sytze hartelijk bedanken voor zijn betrokkenheid en inzet.

Programma feestweek bijna rond!
Hier weer een stukje om u op de hoogte houden van de vorderingen
betreffende de feestweek van 2007. Zoals in ons vorige artikel duidelijk werd komen er vele vertrouwde activiteiten terug, maar ook zijn wij
natuurlijk vernieuwend bezig. Zo plaatsen wij bij de ingangen van het dorp
mededelingen borden met hierop de aankondiging van onze feestweek.
Het geeft de feestweek ook meer bekendheid bij de passanten. Naast
deze nieuwe publiciteit hebben wij ook nog steeds de web-site, deze
proberen wij zo goed mogelijk up to date te houden en hier en daar zal er
eens iets aan de lay-out verandert worden, zodat het er fris uit blijft zien.
Maar het allerbelangrijkste zijn natuurlijk onze evenementen, we beginnen weer met de officiële opening op donderdag avond, gevolgd door een
straatartiestenfestival in de kerkstraat, dit belooft weer voor veel spektakel
en plezier te zorgen. Op zaterdag krijgen we het All-Timer Event, vorig
jaar was het alleen New-Timers, maar dit jaar gaan we breder inzetten,
we willen natuurlijk straten vol auto’s, motoren, trucks en ga zo maar door.
Heb je dus een mooie auto o.i.d kom dan ook, voor meer info kun je kijken
op de site of contact opnemen met Romke van der Wal (r.vdwal@feestw
eekbuitenpost.nl). Op zaterdag proberen wij ook een spectaculaire demo
te krijgen. Nieuw wordt ook de activiteit op dinsdag avond aan de Vaart,
we gaan dit jaar Camper-pulling doen, dus alle (sterke) heren en dames
kunnen hun krachten daar wel even kwijt. Wout Zijlstra (sterkste man)
komt een demonstratie geven, hij zal ook woensdag op het Concours
Hippique zijn, en de winnaars wacht nog een leuke verrassing op woensdag. Dus dat beloofd ook weer een leuke avond te worden! Mocht je na
deze inspanningen nog energie en kracht over hebben, bezoek dan even
de kermis. Woensdag avond hebben we als afsluiting hete luchtballonnen deze vertrekken vanaf het Mejonsmaveld om ongeveer 19.00 uur
de toegang is gratis op het terrein. Je kunt je opgeven om mee te varen,
op deze manier zie je je eigen dorp uit de lucht. Hieronder is een bon
die je kunt invullen of mailen om je op te geven voor een vlucht. Voor
€150,- ben je meer dan een uur in de lucht en heb je een spectaculair
uitzicht. Je ontvangt ook nog een herinneringscertificaat. We trachten in
samenwerking met de concours commissie ongeveer 25 tot 30 ballonnen
naar Buitenpost te halen, maar geven zich meer mensen op dan komen
er meer ballonnen.
Voor opgave ballonvaart en programma feestweek kijk op onze site
www.feestweekbuitenpost.nl
Opgave ballonvaart
mail of schrijf je naam, adres en telefoonnummer naar:
Flying Balloon Compagnie,Scheen 7, 8501 HA Joure of email:
info@hotairballoon.nl Na aanmelding ontvang je schriftelijk bericht.

Tegen inlevering van deze
advertentie één cartridge vullen
voor 5,- (zwart of kleur)

Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:
Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties
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Jikke van der Meer
neemt afscheid als peuterleidster

Tingelinge ting
deurtje open, deurtje dicht
trappetje aflopen, voetjes vegen
klop, klop, klop: hap.

de huiskamer, wordt steeds
meer een periode van voorbereiding op de basisschool.
Er zijn bijna geen problemen
meer met kinderen die naar
de basisschool gaan. Dat
is het voordeel dat ze hier
geweest zijn. Dat ze weten
wat luisteren is naar en
delen met elkaar. Ze worden
assertief en leren hun eigen
problemen oplossen.”

Voordat de kinderen hun cracker opeten en hun melk opdrinken,
wordt in de pauze op de peuterspeelzaal eerst een liedje gezongen.
Veel peuters uit Buitenpost leren dit versje op De Krobbekûle van
juf Jikke. Dat is binnenkort afgelopen, want Jikke van der Meer (59)
gaat 4 juli vervroegd met pensioen.
‘Een peuterspeelzaal is in Nederland een schoolachtige inrichting
waar kleine kinderen van twee
of drie jaar enige uren per week
kunnen verblijven onder leiding
van één of twee volwassenen. De
inschrijving bij een peuterspeelzaal
is volkomen facultatief.’ Aldus de
omschrijving van Wikepedia op het
internet. Of de inschrijving wel vrijblijvend blijft, is nog maar de vraag.
De overheid wil tegenwoordig ook
al grip krijgen op onze allerkleinsten. Voor Jikke van der Meer,
die al 16 jaar verbonden is aan
peuterspeelzaal De Krobbekûle
aan de Schoolstraat in Buitenpost,
gaan kinderen echter boven veranderingen.
Veilig en vertrouwd
“Eigenlijk alles aan peuters is leuk”,
vindt Jikke. “Peuters zijn onbevangen, peuters zijn eerlijk. Het is
gewoon heerlijk om met peuters te
werken. Jonge kinderen zijn nog zó
echt, zó puur. En het mooiste is dat
ze allemaal verschillend zijn. Vaak
zie je bij peuters al wie er later
een leider wordt. Ik vind peuters
gewoon geweldig!” Jikke ontvangt
me op de peuterspeelzaal, waar
ik me in een peuterbankje wurm.
Ze heeft zich goed voorbereid. Als
ik haar vraag wat het verschil is
tussen kinderen die vroeger thuis
bleven en kinderen van nu die naar
de peuterspeelzaal gaan, haalt ze
het Krobbe krantsje tevoorschijn
en leest ze de doelstelling van
de Krobbekûle voor: ‘Door peuters in een veilige, vertrouwde en
schone omgeving met gevarieerd
en verantwoord speelgoed te laten
spelen, wordt hun sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling
gestimuleerd.’ “Vroeger waren de
gezinnen groter en de veiligheid
op straat was groter”, legt Jikke
uit. “Nu zijn gezinnen kleiner en
kleine kinderen zijn veel binnen.
Peuterspeelzalen zijn ontstaan uit
de behoefte om met andere kinderen en ander speelgoed te kunnen
spelen. Als een kind hier komt,
speelt het meestal apart, maar
op een gegeven moment gaat het
met de anderen spelen. Dan krijg
je dat sociale aspect. Dat is er dan
al voordat ze naar de basisschool
gaan. Wat bij ons voorop staat is:

spelend leren en kinderen dingen
aanbieden waardoor hun ontwikkeling gestimuleerd wordt.”
Sinds 2002 hebben peuterspeelzalen waar veel allochtone kinderen komen, de opdracht om
via programma’s als Piramide en
Kaleidoscoop vroegtijdig taalachterstand bij peuters te ontdekken.
Vanaf september vorig jaar is
deze werkvorm ook verplicht in
Buitenpost. Is dat nou nodig, een
juf ziet toch zelf wel of er iets mis
is met een kind? “De gemeente
Achtkarspelen heeft alleen maar
geschoolde leidsters in dienst. Wij
zijn allemaal bevoegd en ik denk
dat je van een leidster mag en moet
verwachten dat ze observeert, signaleert en rapporteert. Binnen een
groep valt een kind dat afwijkt,
op. Ik ga voordat een kind bij ons
komt, ook altijd op huisbezoek.
Dat heeft ook met veiligheid te
maken. Een kind is een paar keer
bij jou geweest, nu komt je even
in zijn omgeving. Ouders kunnen

“De invoering van Piramide heeft
voor een hoop onrust gezorgd.
Voor wat ik anders voor mezelf bijhield, is nu een registratieformulier
en een peutervolgsysteem in de
plaats gekomen. Tussen 3 en 31⁄2
jaar wordt een kind getoetst en dat
gebeurt weer als het naar de basisschool gaat. Het goede ervan is dat
er gebruik gemaakt wordt van een
tutor, een extra hulp voor kinderen
die uit de boot vallen. De tutor toetst
alle kinderen als ze 3 jaar zijn op
taalvaardigheid en daar zit een
bepaalde score aan vast. Als blijkt

Mooi weer
Tijdens
ons
gesprek
worden we een paar keer
gestoord, maar dankzij
Jikke’s flexibiliteit raken we
niet van ons onderwerp af.
Een goede eigenschap als
je juf bent. Ze is enigszins
verbaasd als ik over haar
Juf Jikke voor de peuterklas (foto: Nelleke Kemps)
drie pleegkinderen begin.
Als ik naar haar motivatie
kind dat zich veilig en gewenst
(en die van haar man) vraag om
voelt, kan zich positief ontwikkelen.
die verantwoordelijkheid op zich
En met veilig bedoel ik dat het kind
te nemen, antwoordt ze: “Dat zat
zich bij mij veilig voelt en de omgeer gewoon in. Ik kom uit een groot
ving moet veilig zijn. Dat heeft ook
gezin. Mijn man en ik kregen twee
te maken met scherpe punten, met
kinderen. Toen we buiten woonden
de keuze van de verf. En als aan
kwamen er vaak nichtjes en neefdie voorwaarden is voldaan, gaat
jes, of vakantiekinderen. En zo rol
het kind zich ontwikkelen en dat
je erin en word je pleegouders. Ik
moet jij gaan stimuleren. Daarom
geniet van kinderen.” Tijd voor hobkan ik niet zonder de hulpleidsters
by’s had ze nauwelijks. Dat wordt
en stagiaires. Die zijn goud waard.”
straks wel anders. “Het eerste wat
Een dieptepunt in haar werk noemt
ik straks ga doen, is een computerJikke dat afgelopen winter de
cursus volgen. Ik kan sms’en met
grote zandbak er in het kader van
mijn kinderen, maar ik wil ook met
ze mailen. En ik hoop meer tijd te
hebben voor lezen en knutselen.
We wonen nu sinds twee jaar in
Leeuwarden en het reizen vind
ik geen probleem. Ik geniet nog
vreselijk van die kinderen. Maar er
Piramide eruit moest. De ruimte
komen ook veel dingen bij kijken,
wordt nu voor iets anders gebruikt.
zoals Piramide. Ik vroeg me af:
Er kwam een zandtafel voor in de
heb ik daar de energie nog wel
plaats, maar die haalt het niet bij
voor. Ik merk dat ik op ben na een
de zandbak. Alle oude potten en
dag werken. Ik ga nog zo met de
pannen die Jikke mee had genokinderen op de glijbaan, maar je
men, konden weer mee terug naar
ervaart toch dat je ouder wordt.
huis.
Werken met kinderen, daar krijg
je veel voor terug. Maar het neemt
Dertig jaar geleden bracht Jikke
ook veel energie. Dat geef ik eerlijk
zelf haar oudste dochter voor het
toe. Ik heb nog geen moment spijt
eerst naar de peuterspeelzaal.
gehad van mijn besluit om te stop“Het huilen stond me nader dan het
pen, het is goed zo.”
lachen. Dus je weet ook wat ouders
voelen als ze hun kind bij ons brenMet het afscheid van juf Jikke wordt
gen. Wat van jou is, vertrouw je toe
ook een tijdperk afgesloten. Samen
aan iemand anders. Daar moet
met juf Tiny vormde ze jarenlang
je wel goed mee om gaan. Onze
het gezicht van de peuterspeeloudste kleinzoon van bijna drie zit
zaal in Buitenpost. Een nieuwe
ook op de peuterspeelzaal en zijn
generatie neemt het stokje over. En
moeder zit zelfs in het bestuur.
mocht Jikke tijdens een regenbui
Peuterspeelzaalwerk is tegenwoorheimwee krijgen naar haar peuters,
dig niet meer weg te denken. We
dan moet ze maar denken aan de
worden voor vol aangezien. Het
uitspraak van de peuter die geen
is haast ondenkbaar dat er in een
jas aan wilde bij het buitenspelen:
plaats geen peuterspeelzaal is. Wat
ik ben mooi weer. Dan is het toch
begonnen is als het verlengde van
net of de zon weer gaat schijnen?

“Alleen een kind dat zich veilig en gewenst voelt,
kan zich positief ontwikkelen.”
dan ook vertellen of er iets is met
het kind. Dan heb je al een beeld
van het kind voordat het komt. In
feite ben je de hele dag bezig om
te kijken, te observeren. Dat wordt
een automatisme. En als er iets
mis is met de taalontwikkeling of
met het gehoor, dan maak je de
ouders erop attent. We zijn natuurlijk geen artsen of logopedisten,
maar we hebben wel de functie en
de taak om door te verwijzen. En je
moet wel bedenken dat een kind de
kans krijgt om zich te ontwikkelen.
Niet alle kinderen ontwikkelen zich
gelijk: de één praat meer en eerder
dan de ander.”
De overheid wil dat de peuteropvang aansluit bij het basisonderwijs
en daarom worden kleine kinderen
al getoetst. Harmonisering heet dat.
Orthopedagoge Sieneke Goorhuis
reageerde daarop met: geef ze
toch een klimrek in plaats van een
toets! “Ik ben het roerend met die
mevrouw eens”, reageert Jikke fel.

dat een kind onder de score zit,
krijgt het van de tutor extra ondersteuning. Voor de taalvaardigheidstoets en het peutervolgsysteem
vragen wij de ouders eerst om toestemming. Die krijgen we meestal
wel, maar ze hebben het recht om
het niet te doen.”
Zandbak of piramide
Hoewel Jikke niet negatief over de
laatste onderwijsontwikkelingen wil
praten, is tussen de regels door te
merken dat ze er wel moeite mee
heeft. Een klein beetje ‘burgerlijke
ongehoorzaamheid’ is haar dan ook
niet vreemd. “Piramide is ontwikkeld voor allochtone kinderen die
vier dagdelen per week naar school
gaan, wij halen daar bepaalde thema’s uit. Maar als het voorjaar is,
werken wij over het voorjaar. En als
het sneeuwt, gaat daar alles voor
opzij. De tijd die aan een kinderverjaardag wordt besteed, gaat ook
van het volgen van het programma
af. Mijn uitgangspunt is: alleen een

(advertentie)

(advertentie)

Sprekwurd fan de moanne
Maaie, blommemoanne (bloeimaand)
Safolle blommen, kleuren en geuren as yn ’e maaimoanne ha wy it hiele jier net
wer. It is prachtich, mar suver tè moai. It ropt wantrouwen op. En wat foar nut
hat al dat moais? Dat klinkt troch yn ûndersteande útdrukkingen.
Maaie komt mei blommen, mar noch net mei fruchten.
Mei komt met bloemen , maar nog niet met vruchten.
Je moet nog maar zien wat er van komt.
Oftewol: Geen woorden maar daden!
Hoe komt maaie sa yn ’t lân?
Vanwaar deze vriendelijkheid?
Op wantrouwende toon gezegd als iemand ongewoon vriendelijk is.
In blomkesiker is een onnozele, een sukkel, een nietsnut, een dromer.
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Hypotheek Nodig ??
Lage woonlasten!
Hoge zekerheid !
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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.

Kerkstraat 19, 9285 TA Buitenpost
tel. 543128

De hele maand juni!!!
Beha‛s 20% korting
Ten Cate en Sloggi slips 4 halen = 3 betalen
Stomerij €2,50 korting

(bij inleveren waardebon)

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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Buitenposter purser Hylkje: ‘De vogel die vliegt...’
Op een prachtige witgeverfde kop-hals-romp boerderij is Hylkje
Vogel opgegroeid, te Kollumerpomp. Een sprookje, zoals ze zelf
omschrijft. Bovenop een terp, met prachtige bomen, een gracht er
omheen en vele hectares land.
Kinderjaren
Opa was na de Tweede Wereldoorlog één van de topfokkers van
Friesland en er werd uitstekend
Fries stamboekvee gefokt, waarmee nogal furore werd gemaakt,
zowel in binnen- als buitenland. Er
werden vele prijzen gewonnen, die
met de nodige egards in vooraanstaande etablissementen werden
uitgereikt. Mijn vader kan zich nog
herinneren dat Egyptenaren, Russen of Engelsen op de boerderijen
kwamen. Een openbaring uiteraard
in die tijd; stel je voor, Arabieren
bijvoorbeeld in witte gewaden die
groene rubber laarzen aandeden
voor een rondleiding op een Friese
boerderij. Mijn ouders konden kiezen of ze een bedrijf in Oostmahorn
of Kollumerpomp wilden overnemen en ze hebben voor het laatste
gekozen. Het was een prachttijd.
De opgaande tijd voor mijn ouders,
en voor mijn broer Halbe en mij de
mooiste jeugd die je je maar kon
bedenken. Heit en mem altijd thuis,
allemaal dieren om je heen; koeien,
paarden, schapen, geiten, kippen,
eenden, poezen, een hond, noem
maar op. En altijd mensen over de
vloer; kinderen die kwamen spelen,
veehandelaren, fourage-koopmannen, arbeiders, familie, vrienden
(die ook wel eens midden in de
nacht kwamen omdat ze nog nooit
een kalfje geboren hadden zien
worden) “Ieder perceel land en iedere sloot kan ik me nog levendig,
met alle geur en kleur voor de geest
halen”.
Opleiding en buitenlandervaring
Na de middelbare school, het
Lauwers College ben ik naar de
lerarenopleiding Ubbo Emmius
gegaan in Leeuwarden, maar deze
opleiding bleek mij toch niet te liggen, ook al wilde ik van kinds af
aan het liefst later “juf” worden.
Daarna heb ik een HBO-opleiding
toerisme gedaan in Arnhem, en
ben tot de dag van vandaag mijn
ouders zeer dankbaar dat ze mij
zowel financieel als moreel hebben
gesteund in mijn toenmalige keuze.
Na mijn opleiding heb ik een half
jaar, samen met een vriendin, in
Menton, Zuid-Frankrijk gewoond en
gewerkt; in een restaurant van een
Nederlander, die tevens een radiostation in Italië, en een kunstgalerie
in Nice had. Een fantastische tijd
natuurlijk. Buitenland-ervaring juich
ik een ieder toe; het verbreedt letterlijk en figuurlijk je horizon.
Purser
In 1988 ben ik begonnen als
stewardess bij Martinair. De
luchtvaartmaatschappij was kleiner -is heden ten dage vijf keer
groter- en ik heb dan ook tot mijn
grote vreugde de ontwikkeling van
toen tot nu mogen meemaken.
In 1992 ben ik purser -hoofd van
het cabinepersoneel aan boordgeworden, en ben dat nog steeds.
Op verschillende types vliegtuigen,
van groot tot klein. Een cabinecrew
bestaat uit een purser, een of twee
assistent pursers -afhankelijk van
de grootte van het toestel- en
steward(s)essen. Een cabinecrew
op een vlucht kan bijvoorbeeld
zowel uit 4 als 15 cabinecrewleden
bestaan -en alle aantallen daar
tussenin-. Dat aantal hangt af van
diverse factoren; vliegtuigtype,
passagiersaantal, crewpromotietrainingen, vluchtduur. Soms is de

vlucht dermate lang dat je extra
crew mee hebt om de wettelijke rust
te waarborgen, we hebben dan een
ruimte in het vliegtuig waar we om
beurten kunnen rusten. Als leidinggevende doe je niet mee aan de
service, maar coördineer je, houd
je toezicht, doe je papierwerk, en
kom je in aktie wanneer zaken niet
goed lopen en/of problemen zijn in
de cabine. Voor en na de vlucht zijn
vaak erg drukke momenten voor
een purser, gedurende de vlucht
werkt de purser als eindverantwoordelijke van de cabine nauw
samen met de gezagvoerder die
de verantwoordelijkheid heeft
over de algehele vlucht. Op vliegveiligheid zijn wij allen optimaal
getraind, dat is uiteraard ook
de primaire taak waarom wij als
vliegpersoneel aan boord zijn.
Veiligheid, die van onze passagiers
en die van onszelf, is en blijft het
allerbelangrijkste. De service is een
leuke bijkomstigheid, omdat je als
cabinepersoneel nu toch eenmaal
aan boord bent, en bovendien kun
je je daarmee onderscheiden van
andere luchtvaartmaatschappijen.
Ieder jaar weer moeten wij als cabinepersoneel examens in opdracht
van de Rijksluchtvaartdienst doen,
daarbij simulatortrainingen, brandblus-oefeningen, en vele andere
trainingen. Wanneer je niet slaagt
ben je grounded, dat wil zeggen
dat je niet mag vliegen. Je mag
dan nog wel her-examen doen.
Nieuwe procedures worden door
ons nauwlettend bijgehouden, en
voor iedere vlucht wordt door de
purser een briefing (bijeenkomst
waarop informatie/instructie wordt
verstrekt) gehouden in het Martinairgebouw, waarbij aan ieder
cabinecrewlid een vliegveiligheidsvraag wordt gesteld. Mocht iemand
de vraag onjuist beantwoorden,
krijgt die persoon een aantekening;
heeft desbetreffende persoon 3
aantekeningen, mag hij/zij niet
vliegen totdat een vliegveiligheidsexamen op kantoor positief is
afgerond.
Het bedrijf
Martinair is een internationaal opererende
luchtvaartmaatschappij
van formaat met een unieke positie, zowel wat passagiers als vracht
betreft. Wanneer je bij Martinair

werkt, houd je van de dynamiek
en weet je goed om te gaan met de
onvoorspelbaarheid van de wereld
om je heen. Geen dag is hetzelfde,
en de loyaliteit is groot. Verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor
je eigen werk, je eigen afdeling of
je eigen mensen, maar ook voor
het grotere geheel. Vliegen bij
Martinair is nog steeds een avontuur, het best te vergelijken met
de wilde vaart, vroeger wat meer
dan nu, maar toch. Gaten vullen
die anderen niet aandurven. Dat
is de charme van Martinair. Martin
Schröder was een ondernemer in
hart en nieren, de enige nog in leven zijnde echte luchtvaartpionier.
Er werd in het begin dan ook veelal
personeel aangenomen waarvan
de ouders ondernemer waren; die
weten de handen uit de mouwen
te steken, houden van alertheid
en discipline, afspraken nakomen,

Soms is het wachten op de volgende vlucht! (eigen foto).

zorgvuldig met elkaar omgaan,
strak op de kosten letten, want
iedere eurocent telt. Martinair, een
zelfstandige, eigenzinnige dwarsligger die onafhankelijk is, ligt je of
ligt je niet. Bijna iedereen binnen
het bedrijf is lange jaren in dienst,
dat zegt al veel.
Ervaringen
Ik heb vluchten van zeer grote
verscheidenheid gedaan. Uiteraard
reguliere charter- en lijnvluchten
met passagiers naar diverse bestemmingen, zowel continentaal
als intercontinentaal. Vluchten
binnen Europa vlieg je over het
algemeen heen en terug, omdat
de werkduur dat toestaat. Intercontinentale vluchten, meestal vanaf
Schiphol, vlieg je heen, verblijf je
variërend van 1 tot 9 dagen in het
buitenland, alvorens je teruggaat
naar Schiphol. Inderdaad kun
je tijdens zo’n stop-over in het
buitenland vele leuke dingen ondernemen. We huren vaak auto’s
of soms zelfs vliegtuigjes, ontdekken het land, doen allerlei tours,
bezoeken musea, gaan met
boten de zee op, zoeken rustige
strandjes op, gaan duiken en/of
snorkelen, soms skiën, golfen, lekker eten, winkelen.. noem maar op;
kortom voor elk wat wils, en het is
bovenal altijd reuze gezellig. Maar
ook vele vracht- VIP- en ad hocvluchten heb ik gedaan. Martinair
heeft zowel passagiers- als vrachttoestellen. Op de vrachtmachines
bevindt zich een aantal luxe stoelen voor eventuele passagiers. Zo
werd ik een aantal jaren geleden
bijvoorbeeld opgeroepen vanuit
stand-by om een vrachtvlucht te
doen van Chicago naar Milaan.
Ik ging mee om de paardenbegeleider van zo’n 20 paarden, een
Texaanse boer met een grote cowboyhoed op, van eten en drinken
te voorzien. Het was prachtig; we
hebben de meeste tijd naast de
paarden gezeten, en het enige wat
mijn passagier behoefde was een
maaltijd met veel vlees en een kopje koffie. Een andere keer moest
ik het traject Brisbane-Honolulu
werken, vanwege 18 begeleiders
van Indycars aan boord; er was
een race geweest in Brisbane
en ze gingen retour via Honolulu
naar hun basis Indianapolis. De
Indycars stonden beneden in het
vrachtruim, zij het intact of in elkaar
gereden. Om deze vlucht te doen
ben ik via Abu Dhabi -waar ik een
dag verbleef- en Singapore-waar
ik weer een dag verbleef- naar
Brisbane gegaan; na de vlucht
verbleef ik 2 dagen op Hawaï, alvorens via Seattle en Miami -waar

ik wederom een dag verbleef- retour Amsterdam te gaan. Overal
kwam je in kontakt met Martinairmedewerkers en was er tijd om
leuke, diverse en gezellige dingen
te doen. Of een VIP-vlucht; met 10
passagiers naar Hong Kong, een
week aldaar verblijven voordat je
weer terugging met dezelfde passagiers, waarvan je inmiddels een
aantal kende, omdat je in die week
met sommigen optrok. Verder zijn
er altijd vele ad hoc-vluchten op
passagierstoestellen binnen Martinair. Bijvoorbeeld met militairen.
Ook voetbalvluchten passeren de

revue. En het Koninklijk Huis. Weer
een andere keer vervoerden we
het Cleveland Orchestra, dat geen
goede aansluiting had tussen Amsterdam en Venetië, en Martinair
had gecharterd voor het tussentraject. Wat veel indruk heeft gemaakt,
zijn de vluchten vanuit Amerika en
Canada betreffende Simmer 2000.
Ik werd hiervoor door Martinair
benaderd, vanwege mijn Friese
achtergrond. Van alles werd er
geregeld voor de passagiers; bij
binnenkomst een Friese vlag bij de
deur van het vliegtuig, er was een
goede deal met Sonnema Berenburg gemaakt zodat op iedere stoel
een flesje lag voor de passagiers,
Omrop Fryslân had videobanden
van skûtsjesilen, fierljeppen en
draverijen geleverd. Thuis had ik
de speeches die aan boord worden
omgeroepen in het Fries vertaald
en uitgeschreven, zodat tijdens
de vlucht na de gebruikelijke
Nederlandse en Engelse speech
dezelfde speech in het Fries door
het vliegtuig klonk. Sommigen hadden de tranen in hun ogen, want
vergeet niet dat er ook emigranten
bijzaten die nooit meer in Holland
waren geweest. Op een gegeven
moment hebben de passagiers
zelfs het Friese Volkslied gezongen. De gehele vlucht heb ik met
velen staan praten, en mensen
met elkaar in kontakt gebracht; ja
in het vliegtuig begon de reünie
al als het ware. Weer iets geheel
anders; wanneer zich ergens in de
de wereld een ramp afspeelt, kan
Martinair daar meteen op in springen. Een voorbeeld daarvan is een
vlucht die ik deed na de tsunami. Ik
zat, samen met de crew, 8 dagen
in Dubai, en werd op die stop-over
geïnformeerd, dat we een extra

vlucht zouden doen; van Sjarjah
naar Colombo en retour. Het bleek
een dermate indrukwekkende
vlucht, dat ik samen met mijn crew
optimaal heb moeten debriefen, zodat wij onze emoties achteraf in het
hotel ook konden delen. Heenreis
hadden we hulpverleners uit heel
Europa. Retourreis slachtoffers;
wat je dan ziet in de ogen en houding van mensen, die hun kinderen
en dierbaren hebben verloren..
Nevenfuncties
Naast het purser zijn, heb ik 5 jaar
een nevenfunctie gehad als checkpurser. Wanneer een assistent
purser geschikt wordt bevonden
om purser te worden, volgt een
opleidingstraject, zowel op kantoor als d.m.v. trainingsvluchten.
Uiteindelijk vindt de checkvlucht
(examenvlucht) plaats en wordt
door de checkpurser (examinator)
-die vanaf begin tot eind bij de
checkvlucht aanwezig is- besloten
of diegene slaagt of niet. Onlangs
zijn de pursers van Martinair nog
uitgeroepen tot de beste pursers
van Europa. Sinds 1999 ben ik ook
selecteur van cabinepersoneel, dat
wil zeggen dat ik cabinepersoneel
aanneem. De eerste jaren waren
de voor- en eindselecties nog in het
Martinair-gebouw, maar het bedrijf
is dermate groot geworden, dat we
al een aantal jaren de voorselectie
hebben uitbesteed aan een uitzendbureau. De eindselectie vindt
dus nog wel plaats in het Martinairgebouw. Het aardige is dat ik zelf
ooit ben aangenomen door Mw.
Schröder, en dat ik later met haar
eindselecties deed -toen de vooren eindselecties nog plaatsvonden
in het Martinair-gebouw-, voordat
zij er mee stopte.
Thuis
Na 12 jaar full-time te hebben
gevlogen, werk ik nu al weer zo’n
7 jaar 50%, uit eigen overweging,
omdat ik vaker thuis wilde zijn. Het
sluipt er een beetje in, wanneer je
100% vliegt, dat je op een gegeven
moment Martinair eet, drinkt en
slaapt. Het is nu zo dat ik i.p.v. altijd
weg en zo nu en dan thuis, vaker
thuis en zo nu en dan weg ben. Vrijheid is ook een groot goed. Wat is
het toch heerlijk om na zo’n ‘Peter
Stuyvesant-wereld’ weer terug te
komen in het prachtige Friesland,
waar ik dan ook nog eens het mooiste stekje van de wereld heb, vind
ik zelf, om bij te komen. Het contrast
is wat de kracht is. Enerzijds een
wereldreiziger, anderzijds heerlijk
thuis in de rust en de natuur.
Hylkje Vogel

Alles onder één dak !!!

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

Familiefriet
2 frikandellen
2 kroketten

 6,=

Kaassouflé

Heerlijk appelgebak met slagroom en koffie

 1,=

 2,75

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

 3,95

Broodje
hamburger
‘de Oriënt’
van de bakplaat

▪ 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 !

Kipsaté
met satésaus
en friet

 2,50

 3,95

Kerkstraat 6

9285 TB Buitenpost

Tel. 0511-544442
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 !!

IJzersterke
Tonka kiepwagen
of shovel
29,99

op het internet:

www.kootstra-kootstra.nl
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Nieuw stroomnet leidt naar oude sloten
Toen wij halverwege de zeventiger jaren van de
vorige eeuw in het buitengebied tussen Twijzel
en Buitenpost kwamen wonen, werden de huizen
daar nog via bovengrondse stroomdraden van
elektriciteit voorzien. Dat dit net niet optimaal
was bleek wel uit het feit dat de televisie niet meer
functioneerde als de wasmachine aan stond. Als
bij harde wind de boomtakken tegen de stroomdraden zwiepten ging dit gepaard met een spectaculaire vonkenregen, waarmee dan gelijktijdig
de verlichting in diverse huishoudens in het ritme
van de vonkenregen ging dimmen en oplichten.
Het is maar goed, dat in die tijd de personal computers nog niet bestonden, want de optredende
variaties in de afgeleverde stroomspanning zou
ongetwijfeld het werken met computers onmogelijk gemaakt hebben.

De vraag die nu voorligt, is:
Wanneer en waarom hebben onze voorouders deze
sloten gegraven. Als antwoord hierop kan ik geven, dat
we dit eigenlijk nog niet weten. Echt wetenschappelijk
onderzoek is er nog niet naar gedaan. Wel bestaat er
bij de universiteit van Groningen grote belangstelling
voor dit fenomeen.
Zo zou het gebeurd kunnen zijn
Er is bekend dat de gebieden waar de sloten zich in de
ondergrond bevinden zo’n 1000 jaar geleden met een
betrekkelijk dikke veenlaag bedekt was. Bij het in cultuur brengen van het gebied zal in het begin landbouw
op dit veen bedreven zijn. Dit was heel goed mogelijk,
maar het betekende wel dat het veen steeds meer
uitdroogde. Er trad klink op waardoor de veenlaag
steeds dunner werd. Het vermogen van hoogveen om

Feestelijke heropening
Raderwerk
Sinds 1 januari 2006 maakt Raderwerk deel uit van het reïntegratiebedrijf Lelie-Hollander. Dit bedrijf voert in Buitenpost al geruime tijd voor de
gemeente het project ‘Earst Wurk’ uit. Dit project richt zich op het direct
(her)plaatsen van mensen die óf net van school komen óf net werkloos
geworden zijn. Raderwerk houdt zich bezig met mensen die een langere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Binnen Raderwerk aan de
Edisonstraat 3 zijn nu beide projecten (Sociale Activering en Earst Wurk)
ondergebracht. Dit heeft geleid tot een interne verbouwing; de kringloopwinkel is groter geworden, evenals de kantine en de werkplaatsen hebben
een andere plek gekregen. Op woensdag 6 juni zal dhr. R. Hollander om
13.30 uur de officiële heropening verrichten en daarna is het feest! Er
is een modeshow, er zijn spelletjes voor jong en oud, een luchtkussen,
schminken, kraampjes met van alles en nog wat en natuurlijk is er de hele
dag uitverkoop! Op donderdag 7 juni is er een apart programma dat in het
teken staat van de promotie van het hele concept Raderwerk aan andere
gemeenten.

Outpost-lan: Game Over

Verborgen onder dit landschap liggen de sporen van een eeuwenoude geschiedenis (foto: Rint Bouma)

Op een zeker moment kwam er echter een meneer
van het toenmalige PEB langs om te vertellen dat de
houten palen met de stroomdraden vervangen zouden
worden door een ondergrondse kabel. De twee grenenhouten palen op mijn erf mocht ik om niet van het
PEB overnemen. Ze hebben nog jaren goede dienst
bewezen als palen voor een riante schommel voor
onze kinderen. En bovendien, sinds die tijd hebben
we stroom van een kwaliteit die je ook in deze tijd
nog mag verlangen. Het PEB had het er echter maar
druk mee. Overal in het landschap zag je mensen en
graafmachines doende met het wegwerken van ettelijke kilometers kabel in zojuist gegraven sleuven. Eén
van die sleuven was extra diep en werd dwars door het
gebied gegraven. Hij reikte tot meer dan een meter in
de onderliggende leemlaag. Door deze omstandigheid
werd iets zichtbaar, dat nu, jaren later nog steeds mijn
belangstelling wekt.
Oude sloten worden zichtbaar
Uit diverse onderzoeken menen we te weten, dat het
gebied ten noorden van de straatweg van Buitenpost
naar Twijzel ontgonnen is vanuit de boerderijen langs
deze weg. De breedte van de huidige kavels zal niet
veel afwijken van de breedten die we thans nog aantreffen. Kortom, we gaan er nog steeds van uit dat het
huidige verkavelingpatroon vanaf de twaalfde eeuw in
zijn huidige vorm is ontstaan.
In de hierboven genoemde sleuf ontwaarde ik in de op
ongeveer 60 cm diepte gelegen leemlaag een groot
aantal op onregelmatige afstanden van elkaar gelegen
met veenachtig materiaal opgevulde slootprofielen.

water vast te houden verdween. De slecht waterdoorlatende zand- en leemlagen werden maatgevend en
er ontstond een toestand waarin het onmogelijk werd
om akkerbouw of veeteelt te bedrijven. Bovendien
werd de bovenlaag bonkig met veel gaten en kuilen,
waardoor bij het vee makkelijk botbreuk kon optreden.
Het land werd verlaten en het raakte begroeid met een
dicht berkenbos. Er moesten maatregelen genomen
worden om het land weer bruikbaar te maken voor
de landbouw. Dit was in een tijd makkelijker gezegd
dan gedaan. Ieder die wel eens de grond rondom een
berkenboom heeft omgespit weet hoe moeilijk dat is.
Maar hier was sprake van onafzienbare berkenbossen. Het eerste wat moest gebeuren was het rooien
van de berkenbomen. Nadat dat was gebeurd, werden
er op onregelmatige afstanden van elkaar redlijk diepe
sloten gegraven. Vervolgens werden de berkenstobben en het veraarde veen in die sloten gedeponeerd.
Tot slot werd het uit de sloten gekomen zand met
het nog aanwezige veenrestant gemengd en over
het veld, inclusief de gedempte sloten, verspreid.
Op deze wijze ontstond er een redelijk vlakke goed
bewerkbare dunne bovenlaag van humusrijk fijn zand.
De vruchtbaarheid wist men door de jaren heen op
peil te houden en te verhogen door het opbrengen van
potstalmest en heideplaggen. Dit proces is eeuwen zo
doorgegaan zodat er uiteindelijk een bouwvoor van
ongeveer 60 cm ontstond. En onder deze bouwvoor
liggen nu nog steeds de gedempte sloten in de oorspronkelijke leemlaag. Sloten, waarvan slechts weinigen het bestaan weten. Sloten waarvan ik hier een
mogelijke verklaring heb gegeven.

Schematische weergave van de sloten. De sloten lopen evenwijdig aan de bestaande lengtegrenzen. Dit voorbeeld heeft betrekking op een reële situatie. We zien dat het forse diepe sloten
zijn. De onderlinge afstand is hier 10 meter, maar varieert in werkelijkheid tussen de 5 en 25 m.
Gebleken is, dat deze ondergrondse sloten (bijna) overal in de Friese Wouden voorkomen.

Ik heb goede hoop, dat op vrij
korte termijn, wetenschappelijk onderzoek zal worden
gedaan naar het hoe, wat,
wanneer en waarom van
de mysterieuze sloten in de
ondergrond.
Rin Bouma

Bronnen: Th. Spek en D.G. van Meerdijk, Verdwenen Venen in Schoterland 2001, Rapport 238 Alterra Wageningen.

Karriêre

!

door Janne Oosterwoud

It siet der altyd al yn dat se hegerop
woe. Mar as âldste bern yn in grutte
húshâlding wie dêr gjin sprake
fan. Der wie wurk genôch en elke
sint ynkommen telde mei. Se
waard boerefaam en mocht foar in
hongerleantsje molkbussen bjinne.
Doe’t se troude waard se masters
juffer op in doarp. Mei de
oansprektitel ‘juffrou’ en wenjend yn
it steatige skoalhûs bedarre se yn in
oare wrâld. Der kamen fiif bern en in
faam foar it swiere wurk.

No wennet se trije heech op nûmer
311 yn in tehûs. Okkerdeis luts se
mei in geheimsinnich gesicht in
smûsterige bûsdoek út ’e mouwe.
Se streake mei de finger oer it etiket.
“Moatst ris sjen wat dêr stiet: mefrou
de Boer k 311. Bin ik dat?” “Jawis”, sei
ik, “wa soe it oars wêze?” “Mefrou”,
sei se. “Mefrou”, en der glied in glâns
oer de djippe tearen yn it âlde feale
gesicht. “Ik hie noait tocht dat ik noch
in kear mefrou wurde soe.”

Zaterdag 2 juni
om 13.30 uur
gigantische
modeshow
in de Kerkstraat!

Na vijf succesvolle jaren zal er dit jaar helaas geen nieuw hoofdstuk
worden toegevoegd aan de Outpost-lan geschiedenis. Dit gezellige samenzijn dat de afgelopen jaren in het eerste weekend van de feestweek
met gemiddeld zo’n 60 in meer of mindere mate fanatieke computeraars
heeft plaatsgevonden, kan niet meer beschikken over de sporthal in dit
dorp. Een andere geschikte locatie is hier helaas niet beschikbaar. Via
deze weg willen wij graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft zo’n
mooi evenement hier in Buitenpost te realiseren. Met name Nanne van
der Meulen, de geestelijk vader, die met Peter Idzenga, Johan Wiersma,
Pieter Veenstra en Friso Speulman de eerste editie direct tot een succes
maakte, en een behoefte vervulde bij veel mensen in en om ‘Outpost’.
De later toegevoegde Jappie Bremer en de vervangers van enige leden
Derrick Domacasse, Markus en Ruurd de Wind moesten er voor zorgen
dat het een succes bleef en hebben dat ook gedaan. Echter zonder onze
sponsor Wybrand computers en de Feestweekcommissie zou er nooit
een eerste editie gekomen zijn.
Misschien is het voor ons crew wel beter zo. Hebben we eindelijk weer
eens tijd om naar het Fierljeppen of het kaatsen te gaan of een brochje
te gaan eten in de tent op zaterdagmorgen. Voor onze deelnemers is het
een groot gemis, die zijn de afgelopen jaren zo vertrouwd geraakt met dit
zeer gezellige weekend en zullen er moeite mee hebben dat het nu tot
zo’n abrupt einde komt.
De Outpost Crew

Nij keatsseizoen
Op 1 mei was het weer zover, de ‘keatsmof’ kon weer uit het vet gehaald
en droog gepoetst worden voor gebruik. Nou is dit helaas een ritueel
dat meer voor het idee is daar in praktijk het invetten voor de winter een
utopie is. Het zou wel moeten maar ja...je kent dat wel. Op 1 mei waren
er rond kwart voor acht de nodige kaatsers aanwezig op het kaatsveld
aan de Parklaan. Eerst even rustig een balletje intikken en hierna in het
perk of op de stuit op- en uitslaan. Daar dit de eerste keer weer was is
er rustig begonnen. Er werden weer spieren aangesproken waarvan de
meeste vergeten waren waar ze zaten. De volgende dag zijn de kaatsers
er waarschijnlijk pijnlijk aan herinnerd waar deze spieren ook alweer precies zaten. Zo is het vaak na de eerste keren sporten en bij het kaatsen
zal dat niet anders zijn. Niet alle kaatsers waren aanwezig, het moet altijd
even ‘loskomen’. De tweede ‘keatsjûn’ was dinsdag 8 mei maar helaas viel
dat een ‘beetje’ in het water daar het hemelwater in grote hoeveelheden
naar beneden kwam, niet goed voor kaatsers, wel goed voor kaatsveld.
Dinsdag 15 mei s de volgende poging om het kleine harde balletje op het
balkon van vrouw Pilat te krijgen die in de skybox naast het kaatsveld
woont. Dit jaar is er, naast de wedstrijddagen, ook weer competitiekaatsen dat wil dus zeggen, trainen met een wedstrijdelement. Eerst
een goede warming-up, inslaan en vervolgens een wedstrijd. Voor deze
wedstrijd wordt er door elkaar geloot en vervolgens gespeeld volgens
het zaal-systeem. In dit systeem wordt er telkens doorgedraaid binnen
het team zodat elke speler alle functies mag meemaken, hierdoor leer
je nog eens wat. Ik heb gehoord dat het hierbij om mooie prijzen gaat
maar hierover zijn bij mij nog geen specificaties bekend. Vorig jaar heeft
de vereniging het 100-jarig jubileum gevierd. Op die schitterende kaatsdag waren vele kaatsers aanwezig. Hiervan ook vele die wel eens vaker
zouden kunnen komen, de kinderen mee naar het veld en maak er een
mooie dag van zou ik zeggen. Misschien moet de zandbak op het veld wat
opgewaardeerd worden of een springkussen neerzetten, misschien helpt
dat. Tijdens de jubileumwedstrijd waren ook de heren van Pol actief, de
oudste niet meer met dezelfde snelheid als vroeger maar zeker dezelfde
felheid. De middelste vond het een mooie dag en de wedstrijd wel prima
maar is een potentiële sponsor en die zijn ook nodig. Daarnaast kan hij
mooi de opgelopen blessures behandelen. Zo waren er meer die misschien eens vaker een balletje zouden moeten slaan, wie weet. 10 juni is
de eerste wedstrijd en uit betrouwbare bron weet ik dat een ieder hiervoor
welkom is. Gebrek aan spelregels mag hiervoor geen belemmering zijn,
die zijn er meer. Gelukkig zijn er genoeg die de regels wel kennen zodat
uiteindelijk alle verhitte discussies op het veld tot een goed einde komen.
Foppe de Vries, spiritueel leider van dit alles, zal wel weer met zijn paarswitte scheidsrechtersstok naast het veld staan om duidelijk aan te geven
waar de bal nu werkelijk kwam of om de spelers mee in het gareel te krijgen. Daarnaast zorgt hij dat het in groten getale aanwezige publiek wordt
voorzien van een versnapering. Het wordt vast een mooie dag...
Reinold Paauw

Workshops •

Dealer
Annie Sloan
Krijtverf
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Hans Olijve, Bûtenposter yn Hong Kong

Tuinbeleven

Het schijnt dat je overal ter
wereld Friezen tegenkomt. Om
dit op waarheid te onderzoeken
verruilde Hans Olijve in 1997
zijn baan bij TNT in Nederland
en maakte de overstap naar TNT
Hong Kong. Hij is werkzaam
bij het Corporate Accountteam
van TNT. Hij greep de kans aan
ervaring op te doen met het
werken in een ander land met
een andere cultuur, met daarbij
de mogelijkheid ook nog eens
wat van de andere kant van de
aardbol te zien. Soms krijg je
kansen in het leven en die moet
je dan gewoon aanpakken.
Iedereen kent Hong Kong door
haar skyline van wolkenkrabbers
en van zeven miljoen dicht op
elkaar wonende mensen, levend in
een gigantische betonnen mierenhoop. Aan de ene kant is dit waar.
De meeste mensen in Hong Kong
wonen in torenflats tussen de 25
en 40 verdiepingen met een gemiddelde grootte van een appartement

Mei 2007

Hong Kong-ganger Hans Olijve in een vrolijke stemming

sociaal vangnet of dat cash voor
een Chinees het belangrijkste is,
weet ik niet, maar wat ik wel weet
is, dat veel Hong Kong Chinezen
naast hun vaste baan nog een
eigen bedrijfje hebben. Geen probleem om dit op te starten, het kost
acht dagen en 1000,- om een BV

Discovery Bay (foto: Hans Olijve)

minder dan 60 m2. De sociale
woningbouw levert appartementen
op met een minimale grootte van
40 m2 en het bizarre hiervan is dat
daar dan een heel gezin in woont,
ouders, kinderen en soms ook nog
de grootouders. Het eerste appartement wat ik huurde in 1997 was
60 m2 met een huur van omgerekend 1900,- per maand, het
volgende appartement was ook 60
m2 maar met een huur van 1350,per maand en het huidige appartement 80 m2 op Discovery Bay
met een uitzicht van 14 hoog op
Disney en Hong Kong eiland heeft
een huur van 800,- per maand.
Dit is ook Hong Kong; de wet van
vraag en aanbod met gigantische
fluctuaties in de onroerend goed
markt gebaseerd op de invloed van
de wereld economie. Hong Kong is
de meest vrije economie ter wereld
waarbij de logistieke-, financiële-,
onroerend goed- en retail sector
voor 90 procent van het Bruto
Nationaal Product zorgen. Alle
produktie is min of meer overgeheveld naar China, met net over de
grens meer dan 50.000 bedrijven,
die zorgen voor de welvaart van
Hong Kong, door de financiële
afwikkeling, het transport en dus
banen voor een ieder. De huidige
werkloosheid is maar 4 procent of
te wel volledige werkgelegenheid.
Maar als de wereld economie een
verkoudheid heeft, dan heeft Hong
Kong een griepje. Soms wordt
Hong Kong dan ook vergeleken
met Nederland. Een groot achterland, een natuurlijke diep zee
haven, een financiële infrastructuur
en een bevolking die ondernemen
– geld maken – als een way of life
ziet. Of dit ingegeven wordt door
het niet aanwezig zijn van een

op te richten. Sociaal vangnet of
niet gezondheidszorg is gratis voor
iedereen die een vaste verblijfsvergunning heeft. De belastingdruk
is maximaal 17 procent en met
een belastingvrije voet van hkd

100 km welke elk jaar door ongeveer 1000 teams wordt gelopen
(binnen 48 uur) om geld binnen
te halen voor www.oxfam.org.hk.
Ik heb zelf vorig jaar ook mee
gedaan maar moest helaas na 19
uur en 60 km afhaken wegens een
onwillige hamstring. De winnaars
deden het in 12 uur en 40 minuten.
Verder kun je hier zeilen, winkelen,
duiken, wielrennen en naar de
paardenraces gaan. Deze laatste
heeft een omzet van ongeveer 6
miljard USD per jaar waarbij de
revenuen allemaal aan ‘charities’
worden gegeven.
Hong Kong is ook het land waar
de verschillende volksstammen
broederlijk naast elkaar leven. Op
Discovery Bay waar wij wonen
(en we hebben het eens geteld)
wonen meer dan 45 verschillende
nationaliteiten op een plaatselijke
bevolking van 15.000 mensen. En
dit allemaal zonder problemen.
Iedereen gaat relaxed met elkaar
om, of dat komt door het grote
aantal
gemengde
huwelijken
– zoals mijn vrouw en ik - of dat het
wonen op een eiland zonder auto’s
met strand op 10 minuten van
huis en bergen op de achtergrond
minder stress met zich mee brengt
ik weet het niet. Maar het is ieder
geval beter dan 50 km file.

De Kruidhof staat dit jaar geheel in het teken van Linnaeus, de
grootse Zweedse wetenschapper, die met name zijn sporen heeft
verdiend met het classificeren en ordenen van planten. Nog steeds
zijn de namen die hij zelf een kleine 300 jaar geleden aan de planten gaf te herkennen aan de hoofdletter L. achter de twee Latijnse
plantennamen. Tja, hij is ook deze wetenschapper die destijds
doceerde dat zwaluwen op de zeebodem overwinterden en bij koorts
schreef hij slapen in een schapenkarkas voor. Natuurlijk is dit een
tijdsbeeld en is Linnaeus pas in Harderwijk “echt” botanicus geworden. Wetenschap kreeg hier voor hem een hele andere betekenis.
Linnaeus ontwikkelde het ordenen naar geslachtsystemen van planten en al gauw had hij vele studenten die hem hiermee hielpen. De
drive van Linnaeus was erg groot om alles te ordenen van plant tot
steen, van steen tot insect, van insect tot de gehele fauna en later
maakte Linnaeus zelfs een begin om het heelal te ordenen.
Op De Kruidhof is er speciaal voor het internationale jaar van
Linnaeus een route door de tuinen gemaakt waar Linnaeus en zijn
ordeningssysteem in zijn te herkennen. Aan het eind van de route
weten de bezoekers wat Linnaeus nog steeds voor botanici en plantenliefhebbers betenkenen. Zo kan er geen verwarring meer ontstaan over het momenteel weelderig groeiende fluitekruid, Fluiters,
Hondjeskruid, Pijpkruid, Toeters of Wilde Kervel. Latijn maakt het
gemakkelijk en noemt deze plant met die vele volksnamen Anhriscus
sylvestris L. Een bijzondere plant waar ook de wetenschap vanuit de
RUG te Groningen op De Kruidhof volop bij betrokken is. Zo leeft
ook anno 2007 de wetenschap voort op De Kruidhof te Buitenpost.
Jan Willem Zwart

Grote garageverkoop
buurtvereniging Molenerf de Roede

De skyline van Hong Kong (foto: Hans Olijve)

200.000,- (Hong Kong dollar) en
een gemiddeld inkomen van hkd
340.000,- kan je wel begrijpen
dat het vrij besteedbaar inkomen
redelijk hoog is. Maar er is geen
hypotheekaftrek, geen hypotheek
van 30 jaar vast. Bijbetaling voor
gezondheidszorg is noodzakelijk,
de tandarts is net zo duur als in
Nederland, een biertje in de kroeg
kost je 5,- en met huren die redelijk hoog zijn kan je je wel eens
afvragen wie er beter af is.
Aan de andere kant is Hong Kong
ook het land van de meer dan 250
eilanden waar je ontzettend mooie
wandeltochten kan maken. De
langste zijn de Maclehose trail van

Het moge ook wel duidelijk zijn
dat wij geen interesse hebben
om terug te gaan naar Nederland.
Niet omdat wij Nederland niet
leuk vinden, maar Azië heeft de
toekomst. Er wonen meer dan 2
miljard mensen in een straal van
5 uur vliegen van Hong Kong. Het
weer is perfect, warm, vochtig,
goed eten maar anders, schitterende natuur, goede duiklocaties,
verschillende culturen en in Azië
krijg je nog het gevoel dat men
weet wat service is.
Hans Olijve

Het mooie weer is weer begonnen. Mensen gaan weer in de tuin aan de
slag, de ramen worden wassen en de zolder…? De zolders zijn op de
Roede en het Molenerf opgeruimd! Zaterdag 9 juni wordt hier een grote
garage verkoop gehouden. Van 9.00-13.00 uur is iedereen van harte
welkom in deze feestelijke straten. De buurtbewoners bieden ieder op het
eigen erf de spullen aan. We hopen op een gezellige ochtend, met mooi
weer. De huizen waar verkoopwaar wordt aangeboden zijn te herkennen
aan een vlag. Tot ziens op 9 juni.

K o p i j v e r zo r g e r s ,
maak h e t u ze l f e n o n s g e m a kk e l i j k!
L e t o p d e ko p i j - i n l e v e rd a t u m :

maandag 18 juni 2007.
Het blad verschijnt in week 26 van 2007.
Houdt u daar ook rekening mee?

De vloeren van Smant worden al 90 jaar belopen

Nieuws van Modique

Niet iedereen is bekend
met Smant Houten
Vloeren,
dit
komt
doordat het gevestigd
is in Groningen en
Joure. Wel bekender is
waarschijnlijk Reinold
Paauw, sinds enkele
jaren de trotse eigenaar is van dit florerende bedrijf.

met gedegen
kennis

Bij Modique is sinds een half jaar het achterste gedeelte van de winkel omgetoverd tot lingeriegedeelte. Nadat Gretha van der Heide gestopt is met haar winkel
heeft Modique het ondergoed overgenomen.

een breed assortiment

Met merken als Ten Cate, Sloggi, Triumph, Lovable en Fila kan men kiezen uit
een breed assortiment. De slips en hemden van Fila, Sloggi en Ten Cate staan
bekend om hun goede pasvorm en kwaliteit. Ook de heren kunnen hiervoor
terecht bij Modique. Voor de kids en tieners hebben we een mooie collectie
van Ten Cate zoals slips, shorts, topjes en hemden. Basis beha’s van Triumph,
sportbeha’s van Fila en leuke lingeriesetjes in frisse kleuren in sportief katoen
maar ook kanten setjes zijn verkrijgbaar. Ook voor stomen kan men terecht bij
Modique. De stomerij komt op woensdagmorgen en op vrijdagmorgen. De panty’s zijn ook overgenomen. We verkopen Jovanda en Marianne. Natuurlijk spelen
we ook in op de trends met op dit moment de trendy leggings.
Voor het vermaken van kleding hebben we een zeer goede coupeuse in dienst.
Daarvoor hoeft u de kleding niet bij ons gekocht te hebben. U mag alles brengen
zoals korter maken van kleding of een nieuwe rits inzetten er is veel mogelijk.
Om u kennis te laten maken met onze lingerieafdeling hebben we in de maand
juni een actie! Zie de advertentie elders in dit blad. Graag tot ziens.

Speurtocht voor kinderen

Open dag op Buitenposter boerderijen
Sinds jaar en
dag wordt er elk
jaar door de LTO
afdeling Achtkarspelen een open
dag bij agrariërs
georganiseerd.
Dit jaar is dit op
zaterdag 23 juni.
Dit vindt plaats bij
de familie Roorda
en de familie
Joustra
beide
melkveehouders
uit Buitenpost.

doelstelling

Je kunt wel zeggen dat
de affiniteit met hout
mij met de paplepel is
ingegoten, mijn vader
bouwde ook alles zelf,
verteld Reinold Paauw.
Daarom ben ik als 17 Reinold Paauw en Alicia Kroeske, in de showroom van Joure. Alicia is in
jarige als meubelma- Joure filiaalleidster, daarnaast speelt zij net als Reinold bij de Fryske Krite.
ker bij een oom van mij Naast een bezoekje aan één van de filialen kunt u vanuit de luie stoel ook de
begonnen te werken. koopwaar van deze dorpsgenoten bekijken op www.smanthoutenvloeren.nl
Na mij dienstperiode
ben ik bij Smant komen werken, eerst als meubelmaker, later als vloerenlegger.
Zo ben ik langzamerhand in het bedrijf opgegroeid. Het bedrijf was eerst alleen
in Groningen gevestigd. In 1995 is er een vestiging in Joure geopend. Ik heb toen
de stap naar deze Friese vestiging gemaakt en regelde daar alles. In 2000 ben
ik teruggekomen in Groningen waar ik bedrijfsleider ben geworden. In 2002 werd
gezocht om een geschikte overname kandidaat, vanaf dat moment mocht ik mij
eigenaar noemen van Smant Houten Vloeren.

legt men de laatste hand

Als vloerenleggers mogen we altijd de laatste hand leggen aan het interieur. De
schilder, behanger en plaatser van de keuken gaan voor ons op. Maar zonder
een mooie vloer is een huis of kantoor niet af. Ik kan ook niet anders zeggen
dan dat wij een mooi ambacht hebben. Nadat wij geweest zijn is het huis voor de
klanten af en kan het bewoond worden. Tegenwoordig is er met houten vloeren
veel mogelijk. Wij leggen al diverse fantasie vloeren aan. Bijvoorbeeld door een
extra vak in de vloer aan te leggen met een andere kleur hout, of gedeeltes van
de vloer worden in een andere richting gelegd. Alle kleuren zijn bijna mogelijk
van zwarte tot witte vloeren. Het hangt geheel af van de keus en de stijl van de
bewoners. Wij werken vanuit de wens van de klant en kijken dan of dat te realiseren is. Zo is het nu ook mogelijk om een trap met houten delen te bekleden. Een
van onze voordelen is, dat wij werken met onze eigen vloerleggers, wij weten
wat zij kunnen en de verkopers en leggers kunnen de wensen van de klant vertalen in een goed gelegde vloer.

aan “de mem fan ‘e teloarstelling is de ferwachting”

Als Smant houten Vloeren proberen we ons van de andere vloerenleggers te
onderscheiden. Dit is in onze showrooms al duidelijk te zien, vertelt Reinold.
De meeste bedrijven hebben honderden kleine showbordjes waaruit de klant
de keus kan maken. In onze showrooms van 500 m² in Groningen en 800 m² in
Joure hebben we alleen maar grote stukken vloer gelegd. Hierdoor kan de klant
ook daadwerkelijk op de vloer lopen. Dat wij eens een fout maken is natuurlijk
niet onoverkomelijk, maar wij lossen de fout altijd op. Daarnaast passen wij er
voor op dat wij een fout niet twee keer maken. Wel zien wij regelmatig dat de
verwachtingen van de klant anders zijn dan het uiteindelijke resultaat. Daar
proberen we hen wel voor te waarschuwen. Wij werken met een natuur product,
hierin komen wel eens oneffenheden in voor.
Vooraanzicht van de stal van de familie Roorda (Parallelweg 2)

Het doel van de
open dag is om de burgers kennis te laten maken met de agrarische sector, zodat
ze met eigen ogen kunnen zien hoe er wordt gewerkt en wat er zoal speelt op een
bedrijf in de groene sector. In het bijzonder worden de kinderen uitgenodigd om
met eigen ogen te zien wat een boer doet. Veel kinderen maar ook volwassenen
weten niet op welke plaats in de voedselketen de agrariër zit. Wij kunnen u wel
vertellen dat dit in het begin van de voedselketen is. Ga voor u zelf maar na, wat
er allemaal van melk gemaakt wordt en waar vlees in is verwerkt. Daarnaast hebben agrarische ondernemers veel invloed op het landschap in onze streek.

en blijft zo bezig

Dat Reinold Paauw een druk baasje is, is bij vele Buitenposters wel bekend. Al
21 jaar speelt Reinold met veel lief en leed bij de Fryske Krite. De laatste jaren
mag hij zich ook voorzitter van dit gezelschap noemen. Een andere veel door
hem beoefende sport is kaatsen en ook met een volleybal is de ondernemende
Buitenposter regelmatig te zien.

spannende speurtocht met quiz

Naast een gesprek en rondleiding over de boerderijen is er ruimschoots de mogelijkheid om u van allerhande informatie over het boerenleven te voorzien. Diverse
toeleveranciers en dienstverleners van de agrarische sector zijn op beide bedrijven aanwezig met stands. Hierbij kunt u denken
aan de dierenarts, de veevoederleverancier, de
k.i.vereniging, de melkmachine leverancier en
de vogelwacht. Voor de kinderen is er een spannende speurtocht met quiz.
Beide families Roorda (Parallelweg 2) en Joustra
(Oost 4) hebben afgelopen jaar fors geïnvesteerd in het rendabel maken van hun bedrijf. Bij
de familie Roorda zijn er nieuwe sleufsilo’s aangelegd en is de melkstal vernieuwd. Daarnaast
is er een stuk bij de stal aangebouwd, wat geresulteerd heeft in een fraaie open gevel, waarbij
de koeien vanaf de openbare weg te zien zijn.
Bij de familie Joustra is enkele maanden geleden geïnvesteerd in een melkrobot, hierdoor is
er meer tijd vrijgekomen om andere belangrijke
zaken op de boerderij te regelen. Beide agrariers nodigen u en uw kinderen van harte uit op
Detailfoto van de robotarm, die is
geïnstalleerd bij de familie Joustra (Oost 4) zaterdag 23 juni van 10.00 tot 16.00 uur.
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Minze de Boer - thuis op het wad
door Ineke Mooijweer

Minze de Boer heeft zich goed op ons gesprek
voorbereid. Over de hele tafel liggen, netjes gerangschikt in bakjes en voorzien van een labeltje
met relevante informatie, de voorwerpen die hij
me wil laten zien. Het gaat om vondsten uit de
natuur, die hij de afgelopen tien jaar heeft verzameld. Gewoon: dingen gevonden op het wad of
in uitgegraven grond bijvoorbeeld, die zijn aandacht trokken en die hij bijzonder vond. Wat op
de tafel in zijn huiskamer ligt, is een selectie. Hij
heeft nog wel meer, maar dit zijn min of meer de
topstukken: leuk om te laten zien en om iets over
te vertellen. Ik doe een greep uit alle interessante
wetenswaardigheden van de verzameling van De
Boer.
Enkele van de Boer’s ‘schatten’
Uit modder van de Zwette, afkomstig van afvoerwater
van schepen, viste hij een paar Driehoeksmosselen. Eigenlijk horen die in China thuis, maar door de jaren heen
zijn ze hier terecht gekomen. Deze zoetwatermosselen
hebben één nadeel: ze gaan in openingen van leidingen
zitten, waardoor die verstopt raken. Een geheimzinnig
rond, glad, zwaar voorwerp (het zou zo een steen kunnen zijn) blijkt een oud strijkijzer te wezen. Hier zijn er
maar tien van bewaard in heel Friesland. Een vervaarlijk
uitziende wolhandkrab is, volgens de Boer, de schrik van
de vissers. Deze zoetwaterkrab komt alleen naar zee
om te paren, maar ziet wel kans om met zijn scherpe
nagels de netten van de vissers stuk te scheuren. Dit
exemplaar was in zijn laatste levensfase, wat je kunt
zien aan de zeepokken die op zijn rug groeien (jongere
krabben vervellen nog). Een tienarmige inktvis (nu op
sterk water) vond de Boer tussen het garnalenafval in
Zoutkamp.
Schelpen
Hij heeft ook een aantal mooie schelpen, waarvan sommige heel erg oud zijn. Die kun je rustig fossiel noemen.
Het oudste stuk is een Noordhoorn van twee miljoen
jaar oud. Dat hebben medewerkers van het Nationaal
Historisch Museum in Leiden voor hem vastgesteld. de
Boer heeft goede ervaringen met dit instituut: als hij er
zelf met zijn eigen boeken niet uitkomt, kan hij voor informatie en identificatie bij hen terecht. Ook de universi-

Buitenposters nemen deel
aan Elfstedenwandeltocht

ik voorzichtig opper of die fles niet beter
tot zijn recht komt als hij eens helemaal
schoongemaakt zou worden. Het lijkt me
typerend voor het gevoel dat hij heeft voor
de zee en haar omgeving. Zijn vondsten
zijn merendeels getekend door hun verblijf in zout water, ijzerhoudend slib, of
zure veengrond. Ze zijn er door verkleurd,
verroest, half afgebroken of juist geconserveerd. Ze vertellen een geschiedenis die
je gedeeltelijk kunt aflezen aan de plaats
waar je ze vond en aan wat de zee of de
grond met hen gedaan heeft.
Oog voor detail
Waar komt zijn fascinatie voor deze natuur vandaan? De Boer: “Ik kom uit Ezumazijl, op 300 meter afstand van de zee.
foto: Harrie Slagter
Daar liggen mijn roots. Al van jongs af
teit van Groningen heeft wel eens één van zijn vondsten
aan liep ik daar rond. Ik ben op de ruimte geboren en
onderzocht: een middeleeuws paardenbot, gevonden
heb altijd oog gehad voor alles wat er te zien was. De
bij Engelsmanplaat. Een paar schelpjes, die er eigenlijk
stilte en de sfeer die er hangt trekken me enorm aan.
helemaal niet zo bijzonder uitzien (ík zou ze tenminste
Ik ben niet voor niets al dertig jaar waddengids.” (zie
niet opgeraapt hebben), blijken toch interessant te zijn
BiBupost van november 2006) Oog voor detail heeft
door hun geschiedenis. Ze zijn namelijk afkomstig uit
de Boer zeker: minutieus geeft hij aan wat er te zien
de Middelzee, die daar 2000 jaar geleden lag. de Boer
is aan de voorwerpen in zijn verzameling; elk poliepje,
vond ze in de uitgegraven grond van een gierkelder
hoe klein ook, weet hij te vinden, al moeten we er soms
op een oude terp. Door zijn kennis van de verschileen loep bij pakken. Deze aanleg kon de Boer goed
lende grondlagen wist hij ze te vinden en op waarde te
gebruiken bij zijn opleiding en zijn werk. Hij doorliep
schatten. Uit weer een andere schelp steken een paar
de landbouwschool, volgde nog een zesjarige cursus en
pootjes. Ze behoren toe aan een heremietkreeft, die
kwam vervolgens te werken bij de bodemkartering en
een tepelhoorntje als huis heeft uitgezocht. Het ‘huis’
daarna de cultuurtechnische dienst. Bovendien volgde
lijkt bovendien een vacht te hebben, gevormd door een
hij een cursus voor waddengids. Zo sloten hobby en
harige poliep. Aan een enkel kaal plekje kun je zien hoe
werk (hij is inmiddels met pensioen) mooi op elkaar
de kreeft al wandelend met de schelp over de zeebodem
aan. Het wadlopen is, met het klimmen der jaren, iets
heeft geschuurd. Een klein beestje op een steen, dat
minder geworden, maar het enthousiasme is even sterk
wel wat op een pissebed lijkt, blijkt een keverslak te
gebleven. Drie dikke fotoboeken vol prachtige foto’s
zijn. Volgens de Boer is dit één van de langst bestaande
getuigen daarvan. Alle bijzondere vondsten staan erin,
diersoorten in zee, al vele eeuwen onveranderd.
mooie kijkjes op het wad, de ribbels in het slik, gevormd
door de wind of het water of door beide. Verslagen van
Bijzondere vondst
wadlooptochten, uitzettingen van geredde zeehondjes,
Een heel bijzondere vondst is de wijnfles uit ongeveer
enzovoort. Wie nieuwsgierig is naar dit alles, moet maar
1600. Een dikbuikige, korte fles, half begroeid met
eens naar buiten gaan, de natuur van het wad in. Wie
zeepokken. “Haal die pokken er nooit af, want daaraan
weet vind je dan ook, net als de Boer, zeeklitten, oerkun je ‘de zee’ zien!” roept de Boer haast bezwerend als
oude stukken barnsteen of haaieneieren.
Een aantal maanden terug kon u in ons blad lezen over de oude auto-bus
aan de Rohelsterweg. Destijds konden we geen foto plaatsen van de
bewoner Anno Klunder. Deze foto van Anno (±1974) voor het huisje van
zijn oom aan het Princes Margrietkanaal is ons ter beschikking gesteld
door Leentje de Graaf.

Aan de elfstedenwandeltocht, gehouden van 15 mei tot
en met 19 mei liepen ook een aantal Buitenposters mee.
Diverse wandelaars liepen één á twee dagen mee, maar
de echte die-hards hielden het de volle vijf dagen vol. Voor
zover bekend liepen Aldert Hamstra (Troelstraln), Harrie
Nienhuis (Parcours), Jan Schaafsma (Barrage), Bote de
Haan (de Ring), Willem Kroodsma (de Schepperstr), Rein
Hoekstra (Wollegras), Grietje Schouwstra (De Wumkesstr)
de volledige tocht uit. Na afloop werd aan hen het elfstedenkruisje uitgereikt. De weersomstandigheden waren dit jaar
uitstekend en er waren weinig uitvallers. Ook Barbara Weijer
(voorheen Bernhardlaan) liep de elfstedenwandeltocht uit.
Ze kreeg een peesontsteking en leed hierdoor nogal pijn.
Van de organisatie kreeg ze toestemming om, samen nog
met een anderen, de laatste dag een uur eerder te starten.
Zodoende kon ze toch nog tijdig finishen en kreeg deze
doorzetster haar welverdiende elfstedenkruisje.

Uit het
buitenbos

De keuze een brims, geen steigerend paard
Een horzel, niet stekend, gevoelig van aard
Onopvallend, onderhuids, ingenestelde pop
Met Brims geridderden het dorpsleven gaat de goede kant op
Rollend, dammend, Frans van Lune voorzitter van formaat
Vele kwaliteiten, geen moderne fratsen, aanwezig, kordaat
Het Rode Kruis en Annie Bruintjes gaan voor de zeven
grondbeginselen, menslievendheid brengen zij handelend tot leven
puzzelend van docent naar docent, van lesuur, invaluur en tussenuur
Henk Koops op het LC roosterend met zijn toepasselijk heilig vuur
Onze burgervader Louis Lyklema met gulle lach telt zijn zegeningen
Leerde de politiek respect en wist interne spanning terug te dringen

PEVADKO

Watersportrecreatie in Buitenpost binnenkort een feit

Na jaren van procederen en
wikken en wegen, is nu eindelijk de kogel door de kerk.
Voor de zomer van 2012 zal
Buitenpost tot het mekka van
de
friese watersport top behoren. Na de bouwvak vakantie 2007 wordt begonnen met het
uitgraven van misschien wel het grootste huzaren stuk wat tot
op heden voor mogelijk werd gehouden . Er komt een enorm
meer bij Buitenpost . Globaal komt het meer in de driehoek
Buitenpost, Gerkesklooster, Kollum tot aan Burum aan toe.
De grootte van het nieuw te construeren meer is vergelijkbaar
met het Naardermeer nabij Hilversum. Dit alles met een open
vaarverbinding naar het Lauwersmeer gebied. Door deze ambitieuze plannen zal Buitenpost in de nabije toekomst mogelijk van plaatsnaam transformeren naar Bad Buitenpost, zodat
de duitse vakantiegangers zich direct thuis zullen voelen. Juist
dit gebied is verkozen om de laagland cultuur en de gunstige
waarde ten opzichte van het zeespiegelniveau volgens Noord
Amsterdams Peil (NAP). Zowel Staatsbosbeheer en het

Energiek
Buitenpost in hart, hoofd en hand
Inzet, initiatief, actief, flamboyant
Geëerd met een typisch dorps symbool
Lidy Plantinga, Jan Kloosterman met Buitenpost aureool

Fryske Gea als ook het Wetterskip en de gemeentelijk Achtkarspelen en Kollumerland ca. zijn verheugd dat nu eindelijk
overeenstemming is bereikt. Na een periode van bijna 8 jaar
tijd met vele obstakels is tijdens de laatste raadsvergaderingen
unaniem besloten dat na de bouwvak vakantie 2007 wordt
begonnen met het uitgraven van ongeveer vijfentwintig vierkante kilometer grond, hetgeen een mega klus genoemd mag
worden. Inmiddels lopen plaatselijke ondernemers de deuren
plat op ons gemeente huis. Freerk Hoekstra, camping eigenaar
in Westergeest, begint, waar nu nog de Dijkhuisterweg is gesitueerd, een grote camping met ongeveer 400 staanplaatsen.
In het aangrenzende stuk weiland zal een riante jachthaven
met vele ligplaatsen worden aangelegd, met een complete
verhuurvloot van vele soorten schepen . “It kin my net hurd
genog gean”, zegt ondernemer Arend De Wrede, hij opent
ter hoogte van het Lauwers College een strandpaviljoen.
De Wrede is blij verast nu de gemeente Achtkarspelen hem
de toezegging heeft gedaan voor de pacht van het grootste
strand van Friesland. Voorts is hij nog bezig een rondvaart
bedrijf te starten om door dit mooie gebied rondvaarten te

organiseren. Ook zal het dan mogelijk zijn om bruiloften en
bedrijfsfeesten en gezelschapen een compleet arrangement
aan te bieden. Hiermee zal het economisch tij voor de Friese
wouden behoorlijk ten goede keren, en zal onze streek landelijk op de kaart gezet worden vanwege de watersportrecreatie.
“It is in formidabele untwikkeling”, aldus Gert Timmermans van
zeilschool het Koekoeksnest. Hij en zijn medewerkers zetten
zeilvakantie’s voor groepen en gezelschapen op en zullen ook
demonstraties met surfplankengaan houden. Het Meer zal
ook een heuse vaargeul krijgen die het mogelijk maakt om
vanuit de haven een trip te maken via het Lauwersmeergebied
naar één van de eilanden (Schiermonnikoog of Ameland).
Hiervoor zal de firma één van de boten inzetten die op dit
moment dienst doen als lijnboot tussen Harlingen en Terschelling. Ook visminnend Friesland zal aan zijn trekken komen;
in het nieuwe meer zal een grote populatie aan vissoorten
worden uitgezet, van rietvoorntje tot aan ‘muthoun’. Ook zijn
er plannen om een heuse boulevard te realiseren, compleet
met winkels en vele gezellige terassen en kroegjes. Hoewel
volgens planning het gehele project klaar zal zijn in de zomer
van 2012, zal de grote toeloop voor de waterrecreatie pas in de
zomer 2014 plaats vinden.
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Visvergunningen

Jong en oud
Op een warme zondag achter in april wandelde ik in de Julianalaan. Een
eindje voor mij reden twee jochies met een mooie bolderkar. Dichterbij
gekomen zag ik dat ze een plastic tas meedroegen met allemaal tekeningen. Op m’n vraag “Zijn jullie postbodetje” aan het spelen”? Antwoordden
ze:” Ja, wilt u er ook één?” “Graag” zei ik en ik kreeg een mooi glad A4’tje
met twee paddestoelen er opgetekend. En even was er een flits naar

Nu de zomer en dus de vakanties weer voor de deur staan zullen veel
mensen ook weer richting de waterkant trekken. Veel mensen hebben
dan ook zin om af en toe een hengel uit te gooien en proberen een visje
te vangen. Net als voor vele andere zaken heb je hier ook een vergunning voor nodig. Dit jaar zijn daarvoor de vispassen geïntroduceerd. De
sportvisakte is vervangen door de kleine vispas en de grote vergunning
is vervangen door de vispas. Met de kleine vispas mag men alleen maar
vissen met één hengel (voorzien van brood of maden) in vaarwater waar
de beroepsvaart gebruik van maakt. De kleine vispas is verkrijgbaar op
het postkantoor. Wil men echter met meer dan één hengel vissen of met
een zogenaamde speciale hengel (een hengel met bijvoorbeeld kunstaas) of in ander water dan alleen het Prinses Margriet kanaal dan moet
men beschikken over de vispas. Deze vispas is alleen te verkrijgen via
een hengelsport vereniging. Ook ons dorp heeft een hengelsport vereniging en ook bij deze vereniging is dus de vispas te verkrijgen. Wilt u deze
zomer onbezorgd vissen in bijna elk water in Nederland dan kunt u zich
aanmelden bij S.P. Dijkstra, Ruiterstraat 29. tel: 0511-543582. U wordt dan
lid van Hengelsportvereniging Buitenpost e.o. Wij verzorgen voor u dan
de vispas en u kunt vanaf het moment van aanmelding gelijk vissen. Bent
u lid van een andere vereniging en u wilt lid worden van onze vereniging
dan verzorgen wij ook voor u de overschrijving.
Namens het bestuur, S.P. Dijkstra

Geslaagde Woonexpo Kapenga
jeugdwielerronde
De tekening van Sander

heel lang geleden. Op mijn vraag “Wonen jullie hier aan de Julianalaan?”
antwoordde de ene: “Nee, daar achter” en wees met z’n vingertje in de
bedoelde richting. Toen ik hen naar hun naam vroeg, antwoordde hetzelfde
jongetje: “Hij heet Sander en hij heeft dit getekend.” “Weet je wat ik zo
jammer vind?” vroeg ik toen. “Jullie hebben er geen afzender opgezet en nu
weten die mensen niet van wie ze zo’n mooie tekening krijgen.” “We hebben
geen pen bij ons” zeiden ze een beetje sneu. ”Misschien kan je dat een
volgende keer doen” zei ik en ben toen maar verder gelopen. Wij woonden
vroeger aan een rustig landweggetje waar een paar keer per dag een bus
langs kwam. Tegen de avond werd er op een afgesproken plek een pak
kranten neergelegd, die door een bezorger werd opgehaald. Het was goed
verpakt met geelachtig papier en soms mochten we dat papier meenemen
en daar maakten wij dan zelf schriftjes en boekjes van. Apetrots en gelukkig
waren we dan. Deze jongetjes zijn gelukkig en bezig met hun mooie A4’tjes
en wij waren dat ook met ons krantenpapier. En dan is het toch goed?
H. Wiersema, de Taats

Oproep voor alle dames!
Wij zijn op zoek naar nieuwe dames voor ons
waterpoloteam! We spelen op dit moment geen
wedstrijden omdat we niet genoeg dames
hebben voor een compleet team. Lijkt het je leuk
om een keer mee te trainen, dan kun je de eerste
vier keer gratis mee trainen of kijken. We trainen
op maandagavond van 20.00-20.45 uur en op
vrijdagavond van 20.30-21.30 uur in de Kûpe.
Voor meer informatie: ddddini@planet .nl.
Misschien tot ziens?!
Het dames-waterpoloteam

Planning groot wegenonderhoud
De gemeente heeft voor het jaar 2007 de volgende onderhoudswerzaamheden in ons dorp op het programma staan. De mogelijk bestaat dat naast
deze werkzaamheden nog meer wegen worden herstraat/geasfalteerd,
maar daar is op dit moment geen duidelijkheid over.
De betrokken bewoners krijgen van alle werkzaamheden persoonloijk
(schriftelijk) bericht, met vermelding van de juiste datum van uitvoering. Er
bestaat echter altijd de kans dat de gemeente afwijkt van deze planning.
Asfaltwegen: Deklaag De Wiek en De Vang
Herstraten: Hertstraten inclusief fundering verbeteren Groenkamp, Margrietstraat en Irenestraat (gedeelte Oude Havenstraat-Beatrixstraat)
Rioolvervanging: Molenstraat (inclusief parallelweg)
Namens het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,
J.S. Wiersma (hoofd afdeling beheer)

Oproep tot vlaggen in feestweek
Doe mee met de lichtroute en verhoog de sfeer in je dorp! Hang in ieder
geval de hele feestweek je vlag uit. Zoals ieder jaar krijgen we ook in
2007 een lichtroute door ons mooie dorp. Natuurlijk zien wij het liefste
dat iedere straat meedoet aan de route, het geeft een heerlijke, gezellige
sfeer in het dorp al die feestverlichting. Wie trekt de stoute schoenen aan
en gaat bij zijn/haar buurt langs om dit te organiseren, één moet de eerste
zijn en vaak volgt de rest dan wel. Wat wij in ieder geval vragen is of iedereen gedurende de gehele feestweek de vlag uit wil hangen. Dit jaar rijdt
er ook weer een bus ook hiervoor kun je je opgeven. Hierover komt nog
informatie. Voor opgave van je straat of tuin kun je terecht op de web-site:
www.feestweekbuitenpost.nl onder de deelnemers worden geldprijzen
verdeeld voor de mooiste straat en tuin, dus het is wel de moeite waard.
De feestweekcommissie

Zaterdag 14 april stond ons dorp de hele dag in het teken van de wielersport. Onder ideale weersomstandigheden kwamen in totaal honderdzestig
jeugdwielrenners in actie, tijdens verschillende wedstrijden. Foppe de Vries
loste, om 10 uur, het startschot voor de eerste wedstrijd van de jongste
deelnemers, de 8-jarigen. De wielerdag werd afgesloten met een koers
voor nieuwelingen en junioren. Deze coureurs werden weggeschoten
door hoofdsponsor, dhr. Piet Kapenga. De winnaar van deze koers over
50 kilometer was plaatselijk favoriet Harm de Vries. De organisatie kan
terug kijken op een zeer geslaagd evenement. Een woord van dank aan
alle sponsoren en vrijwilligers, maar zeker ook aan de bewoners van het
wielerparcours, die de hele dag toch hinder ondervonden, maar waar geen
wanklank van te horen was.
Namens de organisatie hartelijk dank!!!

Drie Nederlandse kampioenschappen op Concours Hippique 2007
Op de eerste woensdag van augustus, die dit
jaar op 1 augustus valt, organiseert de Stichting
Paardensportcommissie Buitenpost voor de 54ste maal
een sprankelend concours hippique met veel kijkplezier
voor jong en oud.
Dit jaar telt het evenement maar liefst drie Nederlandse Kampioenschappen. Voor de tuigpaarden Fries Ras gaat het daarbij om het kampioenschap ‘Enkelspan Ereklasse’. De tuigpaarden KWPN strijden om het
kampioenschap ‘Tweespannen Ereklasse’, terwijl de hackney’s ongetwijfeld
een spannende wedstrijd zullen opleveren wanneer er gereden wordt voor
de hoogste eer tijdens het kampioenschap ‘Ereklasse Kleine maat’. Voorts
wordt het concours opgeluisterd met een spetterend optreden van ‘Sterkste
Man van Nederland’ Wout Zijlstra, die u ook al eerder, op dinsdagavond,
in actie kunt zien tijdens een demonstratie op het terrein aan de Vaart. In
dezelfde week als waarin het concours van Buitenpost valt vinden ook
elders in de regio paardensportevenementen plaats. Op zaterdag 4 augustus is dat het geval in Rijs (Gaasterland). Het avondconcours van Norg, dat
traditioneel vooraf gaat aan dat van Buitenpost, vindt dit jaar een dag eerder
plaats, namelijk op maandag 30 juli. Door deze verschuiving krijgen de deelnemers (mens én dier) de gelegenheid om aan beide concoursen deel te
nemen en om in Buitenpost uitgerust en fit aan de start te verschijnen.
Secretariaat Stichting Paardensportcommissie Buitenpost
e-mail: secretariaat@chbuitenpost.nl

Klaar voor de start
Vier
leerlingen
van gereformeerde school ‘de
Fontein’ hebben
afgelopen woensdag het startsein
gegeven voor de
uitbreiding
van
de Fonteinkerk.
Alle kinderen van
groep 3 tot groep
8 waren aanwezig. Thomas,
Tjerk, Sietse en
Vera hebben met
een handboor een gat in de grond voorgeboord, waarna de echte mechanische boor het van hen overnam. Dit alles werd bekeken door vele toeschouwers. Door de groei van de gemeente is deze uitbreiding noodzakelijk. De kerkelijke ruimte en de vergaderzalen zijn teklein voor de te houden
activiteiten. Dit wordt alweer de tweede uitbreiding. De bouw was in 1977,
de eerste uitbreiding in 1993 en dan nu de tweede uitbreiding. In oktober
hoopt men klaar te zijn, als het nieuwe kerkelijke seizoen weer begint.

Binne Lutje en Boaite Post

Postzegels
“De postzegels zijn weer duurder
geworden Boaite!”
“Ik weet het, d’er is vijf eurocent
opgekomme Binne.”
“Maar nou had ik nog een paar
zegels van 39 cent Boaite.”
“Die ken je niet meer gebruiken
heb ik gehoord Binne.”
“Dat klopt, er was een reportage
over op TV en de TNT wil dan niet
bijplakken, maar wil ons ‘pakjes
van tien’ aansmeren Boaite!”
“Ja Binne, erg kinderachtig en dat
vindt iedereen!”
“Maar niet in Buitenpost Boaite!”
“Oh nee Binne…..hoe weet jij dat?”
“Nou Boaite ik had een brief en
een postzegel van 39 cent en gaf
die af bij het postkantoor!”
“Wat zei die vrouw dan Binne?”
“Ze vroeg hoeveel oude zegels ik
nog had Boaite!”
“En toen Binne?”
“Ik zei dat ik er nog twee had en
toen verkocht zij me de drie zegels
die ik dan nog nodig had Boaite!”
“Dus dat verhaal op TV gaat niet
op in Buitenpost, Binne?”
“Nee Boaite, dat is nou het
voordeel van onze kleine,
gemoedelijke gemeenschap!”
“Nou Binne….een tien met een
griffel voor de postvrouw van het
postkantoor van Buitenpost!”
“Zeker weten Boaite, zeker weten!”

Geslaagde
verjaardag
Linnaeus
bij ‘De Kruidhof’

Woensdag 23 mei werd bij ‘De
Kruidhof’ te Buitenpost de 300e verjaardag van Carl Linnaeus gevierd.
Linnaeus, ook wel de bloemenkoning genoemd, is de grondlegger
van de plantensystematiek en
wordt in 2007 wereldwijd geëerd.
De verjaardag van Linnaeus is
voor botanici en plantenliefhebbers
genoeg reden om een feestje te
vieren bij ‘De Kruidhof’ De verjaardagsbezoekers hebben in het
zonnetje onder het genot van een
kop koffie en een gebakje een presentatie bekeken over Linnaeus. En
deze werd óók nog eens gehouden
door Linnaeus hemzelf. Ook werd
het schilderij ‘Ode aan Linnaeus’
onthuld. Dit schilderij is geschilderd
door Harmen Tulner speciaal voor
de 300e verjaardag van de Zweedse
botanicus. Dit schilderij kunt u
bekijken bij ‘De Kruidhof’. Het hele
seizoen is er bij ‘De Kruidhof’ de
‘Linnaeusroute’. Deze route lijdt u
langs allerlei bloemen en planten
die iets met de wetenschap van
Linnaeus te maken hebben.
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Buitenposter volleyballers kampioen Sfeervolle onderlinge
turnwedstrijd MAAS

VCB heren 2 team (eigen foto)

Het tweede herenteam van Volleybal Vereniging
Buitenpost bleek in het afgelopen seizoen veel te sterk
voor de concurrentie. Met twee verloren wedstrijden
als uitzondering werden bijna alle wedstrijden met 3-0
gewonnen. Met nog twee wedstrijden te spelen moest
er nog één set worden gewonnen en ook die twee
wedstrijden werden overtuigend gewonnen met 3-0.
Het volgende seizoen zijn de heren weer terug in de
2e klasse Nevobo, waar zij ook thuishoren. Ook het 1e
herenteam van Buitenpost speelt in deze klasse dus
dat beloofd een spannende strijd te worden. Drie jaar
geleden is dit team samengesteld als een soort ‘old
stars’. Het motto was: ‘lekker ballen’. Dit motto blijkt
te werken, een goede sfeer zorgt voor mooi resultaat.
Heren 2 bestaat uit Douwe Holwerda (spelverdeler
en aanvoerder), André van de Laaken (spelverdeler),
Adri den Hamer (spelverdeler), André Folmer (buitenaanvaller), Ruurd Holtrop (buitenaanvaller), Jouke
Leguijt (buitenaanvaller), Aiso Lycklama á Nijeholt
(midaanvaller), Wim van Essen (midaanvaller) en

Reinold Paauw (midaanvaller en sponsor). Ondanks
dat dit team ontspannen leuk volleybal wil spelen is
het fanatisme er niet minder om. Soms denken sommige spelers echter dat ze nog altijd kunnen wat ze
vroeger konden en dat lijdt dan ook wel eens tot een
persoonlijke teleurstelling en hilariteit bij de medespelers. Ondanks deze situaties is dit team een harde
noot om te kraken, er staat heel wat ervaring in het
veld. Door die ervaring wordt er attractief volleybal
gespeeld en als het niet helemaal lukt kan men terugvallen op de ervaring. Door deze mooie combinatie is
het team in staat stabiel te spelen en toch leuke combinaties te laten zien. Zij spelen volgend jaar in een
nieuwe klasse en, naar verwachting, ook in een nieuw
tenue. Sponsor Reinold Paauw van Smant Houten
Vloeren Groningen en Joure heeft zijn bedrijf voorzien
van een nieuw jasje en dus kan ook zijn volleybalteam
niet achterblijven. Wij zijn benieuwd naar de prestaties
van dit team in het komende seizoen en wensen VCB
Heren 2 hierbij veel succes.

Majorettes Bumata in de prijzen!
Zaterdag 12 mei werd er door de Christelijk Bond van
Muziekverenigingen (CBMF) een twirl/majorette concours georganiseerd in Bolsward. De hele dag waren
er diverse optredens van solisten, teams en pelotons
van verschillende verenigingen uit Friesland. De
shows van alle deelnemers werden beoordeeld door
de deskundige juryleden mevrouw Voets en mevrouw
Wilderdijk-Bredewold.
De majorettes van Showkorps Bumata deden ook mee
aan het concours in Bolsward. De dag begon voor hen
met het onderdeel ‘basicstrut’. Bij dit onderdeel moet
er individueel heel netjes gemarcheerd worden. In de
categorie ‘pewee’ deden twee meiden van Bumata
mee. De meiden deden erg goed hun best en dat
resulteerde in mooie cijfers. Astrid Couperus kreeg
van de jury een 7,7 en Wieke Wiersma een 7,5.
Kort daarna was het B-team van Bumata aan de
beurt. De meiden hadden er erg veel zin in en dat was
goed te zien. Vol enthousiasme en met veel overtuiging voerden zij hun Brother Bear show uit. Van de
jury ontvingen zij 66,50 punten, een mooie tweede
podiumplaats. Net voor de pauze stond opnieuw
het onderdeel ‘basicstrut’ op het programma. In de
categorie ‘juvenile’ werd Bumata door vier meiden
vertegenwoordigd. De meiden lieten zien dat ze veel
in hun ‘mars’ hebben en ook zij wisten mooie cijfers
te behalen. Irene Couperus kreeg van de jury een
7,9, Janine Ekema een 7,7, Lianne Kingma een 7,0
en Vera Meilink een 6,8. Het A-ensemble was halverwege de middag aan de beurt om voor de eerste keer
dit seizoen hun show te laten zien. Tijdens hun show
op muziek van de Belgische groep Zap Mama maakten zij gebruik van diverse attributen zoals spinners,
doeken en batons. De show werd met veel overgave
uitgevoerd door de meiden. Zij wisten de jury te overtuigen met hun show en een eerste podiumplaats te
behalen met 77,30 punten. Kort na het optreden van
het A-ensemble stond de laatste categorie ‘basicstrut’

gepland. Twee meiden van Bumata deden mee in
de categorie ‘preteen’. Ook deze meiden zetten hun
beste beentje voor. Annefrouk Ekema ontving van
de jury een 7,1 en Marijke Postma een 7,0. Zoals
gewoonlijk was het weer een erg geslaagde en gezellige dag en iedereen was uitermate tevreden met de
behaalde resultaten.
Open Doe-Les
Showkorps Bumata gaat starten met een nieuwe
beginnersgroep bij de majorettes en daarom organiseert Bumata op donderdag 31 mei van 18.30 tot
19.45 uur een Open Doe-les. De Doe-les zal bestaan
uit het leren van technieken met de vlag en baton
(majorettestok) en een streetdance. Daarnaast zullen
de majorettes van Bumata een aantal demonstraties
geven. Kortom, iedereen (vanaf 5 jaar) die kennis
willen maken met majorette is op 31 mei van harte
welkom in ons verenigingsgebouw op sportpark ‘de
Swadde’ aan de Jeltingalaan 78!

Zaterdag 12 mei hield gymnastiekvereniging MAAS haar jaarlijkse onderlinge turnwedstrijd. ’s Ochtends vroeg was de leiding en het bestuur al
bezig om de gymzaal aan de Parklaan gereed te maken. Twintig voor
negen kon de eerste groep de spieren warm maken zodat om negen uur
de wedstrijd kon worden begonnen. In deze wedstrijd deden de meisjes
mee die turnen in niveau 17, 16 en 15. In totaal deden hier tweeëndertig
kinderen aan mee. Zij turnden allemaal drie toestellen die ook gedaan
worden tijdens de officiële wedstrijden. Te weten brug ongelijk, vloer en
sprong. In niveau 17 waren drie prijzen te verdelen. Derde werd Yulin
Postma, tweede Hester de Jong. Winnaar van deze groep Rianne de
Vries. Ook drie prijzen in niveau 16. Karina Hoekstra werd derde, Marjan
Bos tweede en winnaar Margot Bijlsma. In niveau 15 waren zelfs vijf prijzen. Anna van Althuis werd vijfde, Anneke Pol vierde, Anna van der Meer
derde en tweede Lianna Postma. Iris Postma ging met de eerste prijs
naar huis. Voor het eerst heeft MAAS een wisselbeker. Deze mag dan
een jaar bij de winnaar thuis staan. In deze wedstrijd had Iris Postma de
meeste punten behaald. De schitterende beker mag bij Iris een jaar lang
thuis staan.
Rond de klok van 11 uur begon de tweede wedstrijd. In totaal twaalf
meisjes en twee jongens. In niveau 14 werd Inge Steigstra tweede en
Aline Terpstra eerste. Vanaf dit niveau turnden de meisjes ook op de balk.
In niveau 12 deden maar twee meisjes mee. Vera Wolters werd tweede
en met een klein verschil werd Wilma Tabak eerste. De laatste groep
was niveau 11 en 12. Evenynke Terpstra turnde naar plaats drie. Tjitske
Veenstra tweede en Sieta Ludema eerste. Hier ging de wisselbeker naar
Aline Terpstra. De jongens turnden elk op hun eigen niveau. Mathias
Prins deed niveau 8 en Erik Postma niveau 12. Erik had een goed cijfer
op rekstok. Mathias scoorde een 9 op de vloer. Uiteindelijk mag Mathias
Prins de beker voor een jaar thuis hebben. Wederom een geslaagde dag
voor iedereen.

MAAS Acro mixpaar door naar
Nederlandse Kampioenschappen
Het acroduo Ernst
Jaap de Haan en
Cyntha
Bouma
zijn zaterdag 28
april
naar
Nijeveen geweest. In
het dorpje dichtbij
Meppel werden de
districtswedstrijden
Noord
gehouden.
Hier deden acroteams aan mee
van de provincie
Groningen, Drenthe
en Friesland. Ernst
Jaap en Cyntha
hadden tijdens de
Friese Kampioenschappen
23.50
punten behaald en
konden dus naar
Nijeveen. Ook hier
hadden zij geen
tegenstand.
Hun
tegenstand bestond
uit de punten voor
de kwalificatie naar
de
Nederlandse
kampioenschappen.
De oefening verliep
prima. Er zaten nog
een aantal wankels
Ernst Jaap de Haan en Cyntha Bouma (eigen foto)
in. De jury was goed
te spreken over de oefening en beoordeelden hun met 24.90 punten. Terwijl de jury streng was, is dit een hogere score van hun oefening tot nu
toe. Hierdoor gaan zij door naar de Nederlandse Kampioenschappen op
9 juni in Naaldwijk.

Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

kits-stik

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs wordt dit keer
ter beschikking gesteld door de Binnenste Buiten Post. De oplossing van deze sudoku is een
jaartal. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) – inleveren
in de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 15 juni 2007.

Hoe werkt deze Sudoku puzzel?

Vul het diagram van 9x9 vakjes zo in dat in elk blok van 3x3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 elk één
keer voorkomen en op elke lijn (zowel horizontaal als verticaal) ook. De cijfers in de grijze
genummerde vakjes vormen de oplossing.

Zaterdag 9 juni
‘Open Stal’

Voor al uw reisgidsen en
leesplezier!
Oplossing prijspuzzel januari

De puzzel in het aprilnummer heeft 14 correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde Hominco te Buitenpost.
De winnaar is Iris Kloosterman, Voorstraat 52.
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.
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Fietsen door de Egyptische westelijke woestijn
door: Tjeerd Poelman
December 2004 hebben we beiden geen werk. We doen wat handel, maar in december ligt dat bijna stil. Dus best tijd voor een fietstochtje in Egypte! We vliegen op Luxor en blijven zes weken weg.
De fietsen zitten in fietsdozen en de ervaring leert dat die in het buitenland vaak niet te krijgen zijn. Dus proberen we ze op het vliegveld
van Luxor op te slaan, voor de terug reis. Dat mag wel maar gaat USD
5 per doos per dag kosten! Voor zo’n prijs kun je bijna een nieuwe
fiets kopen! Dus mag de beambte opvliegen. We besluiten een taxi te
nemen naar het door ons uitgekozen rugzakhotel. Daar zijn ze bereid
de dozen te bewaren voor als we terug komen. Een kamer kost 20 EP

Tjeerd in gesprek met de chauffeurs van de Liebherr truck (eigen foto)

(Egyptische ponden), incluis ontbijt. Dat ontbijt bestaat uit vette pannenkoeken waar je een halve dag van eet, brood, jam, kaas en gebakken ei. De meeste Nederlanders zouden op de vlucht slaan nadat ze de
keuken hadden gezien! We verblijven hier een paar dagen, want in en
rond Luxor valt best veel te zien. We nemen een tour naar de Koninginnen vallei. Daar bezoeken we een aantal graf tombes van o.a. Ramses
5 en 6. De gangen zijn mooi bewerkt en beschildert. Zo zie je bijvoorbeeld Mut, die de zon opeet (zonsondergang) waarna de zon door zijn
lange lijf gaat tot de zon het lichaam weer verlaat (zonsopkomst). In
de tombes mogen we helaas geen foto’s maken. We gaan ook naar
de balsem tempel van Hadsepsoud. Hier zijn een jaar eerder toeristen
doodgeschoten door terroristen. Vier maanden voor ons bezoek is
er bovendien een Hilton hotel opgeblazen aan de Rode Zee waarbij
een aantal Israëlische toeristen omkwamen. Dit heeft de autoriteiten
erg voorzichtig gemaakt en er lopen veel gewapende mannen rond
om ons te beschermen. Luxor is leuk. Het is erg levendig tot laat in de
avond. Veel straat handel: fruit, specerijen, groente, brood en prullaria.
De meeste mannen lopen in soepjurken rond, de vrouwen meestal
ook en vaak zijn ze gesluierd, maar lang niet altijd. Voor een theehuis
zit een groep mannen aan hun waterpijpen te lurken. We kopen een
broodje shoarma met echt lamsvlees! Heerlijk, zo hoort het, niet van
varkensvlees. Je moet effen zoeken, maar er is ook bier te koop.
De woestijn in...
We vertrekken in zuidelijke richting en volgen de Nijl vallei een tijdje.
Een paar kilometer voor we af moeten slaan, stuiten we op een politie
post. Ze willen ons niet doorlaten! Pas als we laten zien dat we veel
water hebben en ook een tent en eten laten ze ons toch gaan. Het is
lekker weer en we schieten goed op. Bij de afslag blijkt hoe smal de
vruchtbare strook van de Nijl vallei hier is. Na 3 km zitten we midden in
het zand, en stuiten we op een nieuwe politie post. Na een telefoontje
laten ook zij ons passeren. We worden getrakteerd op 38 km vals plat.
De weg is overigens van een goede kwaliteit asfalt. Er groeit niets meer,
er is alleen zand. Maar saai is het beslist niet: duinen, vlakke stukken
en vele kleuren zand en rotsen. We zoeken een kampplaats achter een
duin. Als het donker is komt een woestijnvos langs om wat te eten te
bietsen. We gunnen hem (of haar) een beetje van ons ingeblikte vlees.
De nacht is echt nacht, zonder enig licht behalve dat van de sterren die
ongelooflijk helder zijn. Je ziet de melkweg zoals in Nederland vrijwel
onmogelijk is. We slapen goed hoewel het ‘s nachts enorm koud is. Dus
dik ingepakt weer op weg, maar naarmate het warmer wordt pellen we
steeds een laag kleren af, tot we in de hitte en in T-shirt fietsen. Er passeert ons een vrachtwagen die kamelen vervoert. De beesten liggen
stoïcijns in de laadbak. Twee pick-ups bieden ons een lift aan, die we
beleefd weigeren. Ze snappen er niets van: welke gek wil hier nu fietsen? Dan passeren we een medische post. Het blijkt dat die om de 6070 km voorkomen en voor ons
geschikt zijn om
water bij te tanken. De mensen
zijn er erg vriendelijk, bieden ons fruit, koffie en soms ook broodjes
aan. Wij delen dan weer chocolade uit. Later rijden we in een steeds
saaier wordende vlakte. Dan krijgen we een afdaling van 6 km waar
we een snelheid van 68 km/uur haal. Het landschap verandert meteen
in een zeer gevarieerd heuvel- en rotslandschap, met overweldigende
kleuren in een schitterend licht. Laat op de middag treffen we weer
een bushokje. We besluiten hier te gaan kamperen, want de bankjes
zijn wel comfortabel om eten te koken etc. Dan krijgen we gezelschap
van vier agenten. Ze zijn zwaar bewapend en tonen ons mitrailleurs en
pistolen. Ze helpen ons de tent opzetten en zijn zeer vriendelijk maar
eigenlijk zijn we hen liever kwijt dan rijk! Ze vertrekken uiteindelijk ook,
maar als we in de tent liggen komt de politie auto terug. Twee man
blijven een eindje van onze tent liggen slapen in dikke slaapzakken.
De andere twee vertrekken. ’s Ochtends, als we ontbijt maken, bieden

we de twee agenten ook wat aan, maar dat weigeren ze beslist. Wij
vertrekken, zij blijven achter. We passeren een theehuis waar mannen
domino spelen. We besluiten ook wat thee te drinken. De eigenaar
vangt ons snel buiten op. Hij ontvangt ons heel vriendelijk, maar het is
duidelijk dat Cathy niet binnen komt! Wel, dat respecteren we, we zijn
te gast hier! We krijgen thee, brood en stroop, en als we weer verder
gaan weigert de eigenaar elke betaling. Om 22.00 uur komen we in
Kharga aan. Een politie auto staat ons op te wachten en nadat we ze
verteld hebben naar welk hotel we willen rijden ze voor ons uit. Ze
rijden veel te hard: wij zijn bekaf! Het hotel heeft een ruimte waar onze
fietsen veilig gestald kunnen worden. We slapen als doden. Er valt in
Kharga weinig te beleven. We houden een rustdag. Overal waar we
gaan gaat er een politie agent met ons mee!
Op naar Mut, de volgende oase
Een zwarte bladzijde in onze fiets geschiedenis als we Kharga verlaten!
Eerst gaat het zeer voorspoedig, maar dan stuiten we op wegwerkzaamheden. Soms ben ik even dom als koppig, en dit is zo’n moment!
Ik denk dat ze de weg nat houden om stuiven te voorkomen. Maar ze
gieten bitumen op de weg om de nieuwe asfalt laag te hechten! Ik fiets
voorop en Cathy volgt, maar wel aanmerkelijk voorzichtiger dan ik. Als
we het stuk voorbij zijn, zit alles onder de bitumen! Gelukkig komen
de wegwerkers ons helpen om met dieselolie alles enigszins schoon te
krijgen. Als we verder gaan scheldt Cathy mij flink uit (terecht) maar ze
scheldt ook flink op zichzelf omdat ze zo dom was mij te volgen! Maar
na een kwartiertje verbeterd de stemming, want de woestijn is weer
erg mooi en het fietst relaxed. Als we de volgende dag in Mut aankomen moeten we wel meteen aan de slag: Cathy maakt de fietstassen
schoon en ik haal de fietsen uit elkaar om alles te reinigen. Dat kost me
twee dagen! Gelukkig heeft het armzalige hotel waar we verblijven een
grote tuin zodat ik de ruimte heb. Het blijkt dat er de laatste tijd vrijwel
geen toeristen meer komen en de hotels lijden een noodlijdend bestaan. In Mut valt weinig te beleven, maar we passeren wel een fabriek
die verdacht veel naar bitumen stinkt! Verder komen tegen het vallen
van de nacht de zilverreigers thuis. In enorme aantallen vliegen ze van
wie weet waar naar de dadelpalmen van Mut om daar te overnachten.
Later zien we ze wel vaker terwijl ze sprinkhanen en andere insecten
najagen, gewoon in de woestijn. Geen water te zien!

Cathy vlak voorbij El Kharga (eigen foto)

De bekende ‘White Dessert’ is nabij, dus komen Baobab en nog andere
tour-groepen hier langs. Dus is het duur. Een simpele kamer zonder
douche/toilet kost ons 70 EP, zonder ontbijt waar ze nog eens 15 EP p.p.
voor vragen. De douche blijkt koud en het bed is zo slecht dat Cathy
op haar matje op de vloer gaat slapen! En dat terwijl we bij Mohammed 25 EP betaalden. Lang leve het massa toerisme! De Baobappers
vertrekken in een ‘four-wheel drive’ naar de ‘White Dessert’ waar ze in
een tent overnachten. De kamer in het hotel gebruiken ze dus alleen
voor opslag van de bagage.

Witte Kerst in de woestijn
Zo als gezegd ligt de ‘Witte Woestijn’ niet ver van Farafra. Het is een
verassend gebied. Vreemde champion-vormige witte rotsen rijzen op
uit een witte vlakte. Het gebied is niet erg groot en we hebben geen
four-wheel drive nodig, het lukt prima met onze two-wheel drive de
weg te verlaten en het gebied te doorkruisen. Verdwalen doe je hier
ook niet gemakkelijk, dus een gids lijkt totaal overbodig. We willen hier
wel een nacht doorbrengen, het is 25 december en een witte kerst lijkt
ons wel wat, maar we hebben geen zin door een groep Baobappers te
worden overvallen. Dus fietsen we door en na 50 km zien we een schitterend wit gebied met steile, sneeuwwitte kliffen. Het is een eind van
de weg, en we moeten een stuk door los,
wit zand ploeteren, maar dan staan we
ook op een perfect plekje om de nacht
door te brengen! De ondergaande zon
zet alles in een sprookjesachtig oranje
schijnsel. Het is vrijwel volle maan, en
in het heldere licht maken we nog een
ommetje. Wij hebben een witte kerst
midden in de woestijn! De Witte Woestijn was vroeger een zee, waar grote
kalk afzettingen ontstonden. Je vindt
er nog steeds vele schelpen. Nu is het
gebied woestijn en de wind maakt de
gekste vormen in het zachte kalksteen.
Ons kerst diner bestaat uit spaghetti met
tonijn uit blik en tomaten prut. Ik refereer
nog naar een kindje in een kribbe en een
stal, maar Cathy pareert dat we een
tent met slaapmatjes hebben. We zijn
dik tevreden. De Witte Woestijn wordt
gevolgd door de Zwarte Woestijn, waar
zand en rotsen meer uit lava bestaan. In
het overgangsgebied zie je witte heuvels met zwarte afzettingen, een schitEigenaardige champion-vormen in de Witte Woestijn (eigen foto)
terend gezicht. We bereiken Bahariya
Vals spelen ...
wat door zijn relatieve nabijheid van Caïro en de witte woestijn, ook
Al Quasr is boven verwachting. Mohammed runt er een gasthuis/
erg toeristisch is. We vinden een hotel voor 80 EP, maar inclusief warme
restaurant. Hij is een zeer innemend man, gastvrij en hartelijk en zijn
douche en toilet en ontbijt met echte oude kaas! Er is ook en thermaal
keuken blijkt uitstekend. Met groot plezier speelt hij vals met domino,
bad waar je heerlijk in ronddrijft.
maar we kunnen daar alleen maar om lachen. Hij spreekt bovendien
goed Engels. Tot onze verassing verblijven er meerdere Nederlanders:
Laatste etappe naar Caïro
Erik, die fotograaf is en zes kamelen bezit, verblijft al twintig jaar in dit
Vroeg op de ochtend vertrekken we. Cathy gaat naar de bakker. Je
gasthuis. Een paar keer per jaar gaat hij met zijn kamelen de woestijn in
koopt er vers gebakken platte broden voor 0.05 EP per stuk. Voor 1 EP
voor een fotosessie. Paul en Gudrun zijn tien jaar ouder dan wij en verheb je dus 20 platte broden! Een vrouw koopt voor 5 EP aan broden,
blijven hier enkele weken. Ze maken dagtochten te voet in de woestijn.
dat zijn er dus 100 stuks. Ze neemt ze aan door het kleine luikje en laat
’s Avonds eten we gezamenlijk een enorm diner met veel groente en
ze zo op de straat vallen om af te koelen. Een klein jochie pakt ze met
heerlijke gerechten. De omgeving is mooi en uitdagend. Ook wij mazijn vieze handjes nog eens op om ze op nette stapeltjes te leggen. Zal
ken wandelingen in de woestijn en beklimmen heuvels en rotspartijen.
wel voor een hotel zijn! Een vriendelijke Egyptenaar dringt voor en beHet is zo vredig
zorgt Cathy haar 20 broden. Cathy pakt ze in in een kussensloop, heten imposant dat
geen goedkeurende knikken ontlokt. Zo koelen de broden langzaam
je alle sores veraf, het vocht kan ontsnappen en toch drogen ze niet uit. Als Cathy dan
geet. De rotsen
ook nog uitlegt dat ze op de ‘agala’ (fiets) naar Caïro gaat ontlokt ze nog
zijn vaak uit
meer goedkeurend en ongelovig geknik. Later willen overnachten bij
lagen opgebouwd in kleur variërend van wit naar lila, groen, oker en
een bushalte. Als we thee zetten stopt er een Liebherr kraanwagen met
bordeaux. De woestijn toont zich enorm gevarieerd! Buiten insecten
twee Egyptenaren die op een olie-boorlocatie werken. Ze bieden ons
en een sporadische vogel tref je echter niet veel leven. We fietsen naar
thee aan, maar die hebben we zelf, dan suiker maar ook dat hebben we
de El Musawako Tombes. Er zijn vele door erosie opengewerkte grafkazelf, daarna eieren maar ook die hebben we. Het wordt bijna een spelmers te bewonderen. Je kunt de verdroogde lijken zien liggen. Er zijn
letje. Als ze zien dat we melk in de thee drinken krijgen we nog twee
honderden grafkamers. We verblijven wel wat langer dan gepland in
pakjes melk en een zeer zoete Egyptische vlaai. Het is 30 december, we
Al Quasr. Dat krijg je als het zo gezellig is! Met z’n allen geven we Mozijn vandaag 22 jaar getrouwd en nu hebben we toch nog gebak op
hammed nog advies hoe hij zijn zaak aantrekkelijker kan maken, met
onze huwelijksdag! De volgende dag is het oudejaarsdag en coloneen ‘Dutch Coffee shop’ en ‘Russian Girls’. Dan nemen we toch hartelijk
nes vrachtwagens passeren ons, allen op weg van de olievelden naar
afscheid van Mohammed en vertrekken richting Farafra. De reis is weCaïro voor de feestdagen. Later op de middag wordt het weer rustig.
derom gevarieerd met een heuse klim die ons 25 minuten kost. Maar
We weten dat we Caïro niet zullen halen en tegen de avond zien we
we komen weer in vorm en het gaat voorspoedig. Een vrachtwagen
een verlaten treinstation. Daar gaan we overnachten. Er staat een dode
chauffeur werpt twee flessen water uit zijn raam terwijl hij: “Welcome
cactus die we gebruiken voor een kampvuurtje. Het is er doodstil en
to Egypt” roept. In Farafra heb je eigenlijk alleen het Hotel Badawiyya.
we slapen vredig 2005 binnen.

...we zijn vandaag 22 jaar getrouwd
en nu hebben we toch nog gebak op onze huwelijksdag...
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Doopsgezinde Gemeente viert
50-jarig jubileum
Kinderwerk It Koartling
Disco

Vrijdag 1 juni
Het thema is ‘vakantie’, dus laat je fantasie de vrije
loop in het verkleden of versieren van jezelf en je
vrienden.
Voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar:
van 17.00 tot 18.00 uur
Voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar:
van 19.00 tot 20.30 uur
Entree: 1 euro
Er zijn leuke prijsjes te winnen, je kunt lekker dansen
en gek doen.
Er is drinken, snoep en chips te koop.

Talentenjacht

Op zaterdag 23 juni wordt er een talentenjacht
georganiseerd in It Koartling. Heb je een talent die
je wil laten zien zoals bijv. goochelen, zingen, toneel
of dansen geef je dan snel op. De act mag max. 5
minuten duren en denk eraan dat je je eigen muziek
meeneemt. We hebben de groepen op de volgende wijze
ingedeeld:
Groep 1,2,3,4:
van 14.00 tot 16.00 uur (incl. prijsuitreiking)
Groep 5,6,7,8:
van 19.00 tot 22.00 uur (incl. prijsuitreiking).
Opgave voor maandag 4 juni:
Grejanne Dijkema, tel: 06-15016841 of
g.dijkema@timpaanwelzijn.nl
(naam en telefoonnummer benoemen)

Jongerenwerk It Koartling
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.
Jeugdsoos geopend: Vrijdag 1 juni

Film “The devil wears prada”

Verplaatst van zondag 27 mei naar zondag 3 juni

PS2 toernooi
Vrijdag 8 juni

Zeepvoetbal
Vrijdag 15 juni

Onthulling informatie- en publicatiebord (eigen foto)

De Lama’s

Voorafgaand aan een feestelijke dienst onder leiding van dominee Tineke
Weidema-Bos, is door de onthulling van een informatie- en publicatiebord
door Boele Veenstra, oudste lid van de Gemeente, en Dianne Schootstra
op zondag 20 mei het jubileumjaar van de Doopsgezinde Gemeente
Buitenpost van start gegaan. Op deze bijzondere dag ontbraken de
duiven niet. Als teken van geloof, hoop en liefde werden drie duiven losgelaten, waarna het koor Canzone onder leiding van Jaep Meems een
prachtig lied zong. Dit jaar bestaan de gemeente en het kerkgebouw aan
de Julianalaan 50 jaar. Op 20 mei 1957 werd in de bovenzaal van hotel
De Roskam van Abe Bolling de officiële stichtingsvergadering gehouden
van de gemeente. Dominee J. Hilverda, predikant van Veenwouden en
Zwaagwesteinde, werd ook door de gemeente Buitenpost beroepen. Aan
de Julianalaan was een stukje grond aangekocht waar een houten kerkje
naar Fins model zou worden gebouwd met behulp van de Mennonite
Voluntary Service. Op 1 december 1957 vond de opening plaats.

Vrijdag 22 juni

Film “Man of the year”
Zondag 24 juni

Beachparty

Vrijdag 29 juni
Afsluiting van het seizoen.
Komt allen in badkleding.
Voor meer informatie:
Grejanne Dijkema, tel. 06-15016841

Workshops met
lunch en afternoontea

Succesvolle start
schooltuinproject

Nu de verbouwing een feit is en er een nieuwe workshopruimte gecreëerd is, kunt u zich inschrijven voor
een dagje uit waarin u een bepaalde techniek leert,
een uniek werkstuk maakt, geniet van koffie met gebak, een uitgebreide warme lunch of een exclusieve
afternoontea. In een afternoontea zult u verwend worden met zoete spijzen en hartige sandwiches volgens
Engels gebruik. Deze lunch of afternoontea zullen
geserveerd worden door Sylvia Koekkoek en Diana
Schumm van het bekende huiskamerrestaurant ‘De
Iterije’ in ons dorp.

Lekker bezig zijn in de buitenlucht, met eigen ogen het
wonder van de natuur ervaren én als beloning heerlijke zelfgeteelde groenten. Dat is toch een geweldige
belevenis voor een kind? Met dat idee in het achterhoofd is de Biologische Tuindersvereniging Buitenpost
een schooltuinproject gestart. Omdat het een pilot
betreft, zijn dit jaar alleen kinderen van OBS De Mienskip benaderd. Maar liefst acht kinderen hebben zich
opgegeven voor een gratis tuintje op volkstuincomplex
De Swadde Ikker. Op het volkstuincomplex wordt biologisch getuinierd; dus zonder gif en kunstmest.

Wolvilten
Leer in één dag een prachtige lap vilten, waar u een
kussen of tas van kunt maken. Deze techniek werd
vroeger gebruikt om van wol van de eigen schapen
stoffen te maken die gebruikt konden worden om
kleding en andere gebruiksvoorwerpen te maken. Nu
maken we gebruik van de prachtige kleuren van de
gekaarde wol om mee te vilten. In plaats van een lap
vilten kunt u ook een shawl voorzien van een viltlaagje.
Deze techniek vereist meer vakmanschap. Schrijf u in
voor dit culinaire creatieve feestje.

De tuindersvereniging vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de natuur en tuinieren.
Daarom is de vereniging begonnen met een schooltuinproject op volkstuincomplex De Swadde Ikker aan
de Einsteinstraat. Kinderen mogen een jaar lang gratis
uitproberen hoe leuk en boeiend tuinieren is. Met een
voorlichtingspraatje voor de klas en een folder voor
thuis probeerden de tuinders de schooljeugd enthousiast te krijgen. En met succes: acht leerlingen lieten
weten wel oren te hebben naar een groententuin.
Omdat het een buitenschoolse activiteit betreft, was
toestemming van ouders een vereiste. Vanwege de
veiligheid moeten de kinderen altijd in het gezelschap
van een volwassene zijn als ze op het volkstuincomplex
werken. Ieder kind heeft medio mei een tuin van 25m2
toegewezen gekregen. Hierop mogen zij alles gaan
verbouwen wat zij leuk en lekker vinden. Weliswaar
staat de tuindersvereniging de jonge tuiniers met raad
en daad terzijde, maar de kinderen zorgen zelf voor
het tuinonderhoud. Al meteen na het uitdelen van
de tuintjes zijn de kinderen enthousiast aan de slag
gegaan. Binnen enkele weken zullen zij al letterlijk de
vruchten van hun inspanningen kunnen plukken. Als
alles volgens plan verloopt, zal het schooltuinproject
volgend jaar worden uitgebreid en zullen ook de leerlingen van basisscholen De Lichtbron en De Fontein
het aanbod van een gratis tuintje krijgen. Het schooltuinproject wordt vanuit de tuindersvereniging begeleid door Folkert Langhout en Wies Kooistra. Langhout
had destijds als onderwijzer in Zwaagwesteinde de
leiding over de schooltuin, Kooistra is IVN-natuurgids.
“Het is voor die kinderen een prachtige ervaring om
bezig te zijn in de groententuin”, aldus Langhout. “En
je merkt ook dat ze heel nieuwsgierig zijn naar alles
wat ze tegenkomen”, vult Kooistra aan. “Daar kan toch
geen biologieles tegenop?”

Antiekeffecten
Altijd al dat oude kastje op willen knappen. Dan is
dit uw kans. Leer in één dag hoe u uw kastje kan
voorzien van krijtverf, hoe u moet doorschuren en patineren. Voor deze workshop kunt u allerhande zaken
meenemen om te verven, een theeblad, krantenbak,
nachtkastje etc. Het is handig als u deelneemt aan de
workshop om uw voorwerp vast te schuren, zodat de
verf pakt (het voorwerp hoeft dus niet kaal geschuurd
te worden). Met Annie Sloan krijtverf geeft u meubels
houten gebruiksvoorwerpen een uitstraling zoals in
vroeger tijden werd geschilderd. Om het proces te versnellen is het handig om een föhn mee te nemen.
Glas in loodeffecten
Tijdens deze workshop leert u in één dag met behulp
van loodband en glasverf naar eigen ontwerp een
vaas, een raamhanger, een lampje te decoreren. U
kunt uw eigen glazen vazen daarvoor ook gebruiken.
Op dinsdag 5 en 12 juni kunt u zich inschrijven voor
deze workshops, op deze dagen kunt u zelf kiezen
welke techniek u het meest aanspreekt Uiteraard
bent u ook welkom op een door u gekozen datum
met vriendinnen, zussen collega’s etc. Informeer naar
de mogelijkheden. Geïnteresseerd in ’n workshop
neem een kijkje in de winkel aan de Voorstraat 45, tel:
541554 of www.Buitengewoonbuitenpost.nl

Meer informatie? Neem dan contact op met Folkert Langhout (telefoon 541510) of Wies Kooistra
(544079).

Het thema van dit jubileumjaar, dat duurt tot mei 2008, is: Feest! Er zijn
voor dit jaar allerlei activiteiten georganiseerd. Tijdens de feestweek is er
‘Open Kerk’ met een tentoonstelling van schilderijen van onze plaatsgenoot Ineke Dijkstra. In tegenstelling tot vroeger toen de dopersen, zoals de
volgelingen van Menno Simons worden genoemd, in schuilkerkjes bijeen
kwamen wil de gemeente nu naar buiten treden. Door middel van het publicatiebord, het kerkblad de Schakel en de website wil ze de mensen laten
zien wat er gebeurt. Een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is.
Activiteiten 2007
- 26 juli t/m 1 augustus: ‘open kerk’, met tentoonstelling van Ineke Dijkstra
- 23 september: startzondag seizoen 2007/2008
- 14 oktober: zondagmiddaglezing met Marlies Tjallinghii
- 2 december: feestelijk dienst met genodigden en belangstellenden
Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Buitenpost

Deze houtzaagmolen werd gebouwd in 1841, eigenaar o.a. Durk Durks
Kuipers. Hij stond in de buurt van de vaart en de huidige Houtbouw van de
Witte. Hij heeft dienst gedaan tot omstreeks 1912 en daarna aangekocht
door aannnemer Nanning Bulthuis.
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 35-

door Dirk R. Wildeboer

‘Bijzonderheid’
Buitenpost - 27 maart 1920 - “Als een bijzonderheid kan worden gemeld, dat door
J. Zijlstra te Buitenpost in het laatst der
vorige week uit een eendennest 12 eieren
zijn geraapt.”
‘Langs den natuurlijken weg’
Achtkarspelen - 2 maart 1915 - “Een klein meisje van den kastelein
D.J. Benedictus, slikte een cent in, die in de keel bleef steken. De
dokter werd ontboden, doch toen die kwam, had zij de cent geheel
doorgeslikt. Deze zal nu wel langs den natuurlijken weg weer te
voorschijn komen.”
‘Lastige krulstaart’
Akkerwoude - 10 augustus 1915 - “Verleden zaterdag zou F. v.d.
Z. alhier een lastige krulstaart vervoeren in een kist die op een
wagenonderstel geplaatst was. Of ’t het beestje daarin niet beviel,
of dat het paard te veel beenen maakte, dit is zeker, dat op een
gegeven ogenblik de kist met F. v.d. Z. in de vrij breede bermsloot
tegenover F.S. aan de Achterweg rolde en wel zoo, dat hij onder de
kist terecht kwam. Na veel moeite kwam hij eindelijk erg ontdaan
onder dat lastige hoofddeksel vandaan. Hij had nogal vrij wat water
binnengekregen. De krulstaart was inmiddels verdwenen.”
‘Kruipend door dorpsvaart’
Broek onder Akkerwoude - 18 augustus 1915 - “Een vertoning
nieuw in haar soort trok dinsdagavond alhier, tal van toeschouwers. Voor een rijksdaalder, opgebracht door de jongelingschap,
zou de Broekster A.F.V. door de dorpsvaart kruipen. En warempel
hij ploegde geheel gekleed het water in. Spartelde en sloeg en bereikte onder het gejuich der menigte, behouden den overkant. En
onder ’t ‘lang zal hij leven’, droop de vrijwillige drenkeling, doornat,
met een riks in z’n zak, op huis toe.”
‘Tol betalen’
Metslawier - 18 september 1925 - “’t Was feest geweest in Metslawier en nogal laat geworden. De meisjes waren moe en toch men
moest nog naar de Wouden. Geen nood, een auto werd gehuurd en
overeengekomen, dat deze de paartjes ‘huistoe zou brengen. Alles
ging goed tot ... het tolhek voor Dokkum. Hier eischte de chauffeur
van de inzittenden dat ze de tol zouden betalen, alhoewel voor een
vast bedrag de reis was aangenomen. Natuurlijk werd dit niet geaccepteerd, waarna de auto terugreed en de minnende harten in den
nacht de rest van de reis per ‘pedos apostolorum’ konden afleggen,
wat zeker niet meeviel. Ze zullen een volgende maal zeker om de
tollen denken !”...
‘Over de Wadden per arreslede’
Holwerd - 19 februari 1929 - “Maandagmorgen zijn negen arresleden van Ameland af de Wadden overgestoken, elk bemand met
drie man. Ook vele fietsers en wandelaars waagden de toch over
het zeeijs. Ook vernamen we dat een boer, wonende op een der
stadsboerderijen onder Zoutkamp, de tocht Zoutkamp-Schiermonnikoog per arreslede heeft volbracht.”
BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1942 die woonden in Buitenpost
29 juni: Broersema, Hiltje, 73 jaar, e.v. van Maassen, Klaas
7 juli: Dijkstra, Bokke, 37 jaar, koopman, e.v. Dijkstra, Geertje
(Lutjepost)
13 juli: Veenhuizen, Sijtze, 99 jaar, wedn. van: Tjoelker, Willemke
3 september: Witvoet, Sake, 56 jaar, petroleumventer, e.v. Bergsma,
Imke
9 september: van der Meulen, Lolke, 40 jaar, expediteur, e.v. Visser,
Grietje
28 oktober: Visser, Aukje, 67 jaar, e.v. de Haan, Jacobus Oebeles
2 november: Broersma, Roelofke, 86 jaar, e.v. de Boer, Gerrit
8 november: Schut, Hijlkje, 49 jaar, e.v. de Graaf, Yte
2 december: Sloterbeek, Jantina, 69 jaar, ongehuwd
19 december: Procée, Geert Paulus, 83 jaar, wedn. van: Bijker,
Wijtske

door Hans Hamers

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

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

Open Stâl ‘Oars as Oars’
Op 9 juni zet cadeauwinkel Op ‘e Stâl alweer voor de
10e keer de staldeuren wijd open. Thema van de open
dag is dit keer ‘Oars as Oars’. De open dag staat in
het teken van bijzondere activiteiten op gebied van
natuurcosmetica, zomerkleding en streekproducten. Iedereen die iets zoekt voor vaderdag, voor de
vakantie, voor een felicitatie, voor zichzelf of gewoon
nieuwsgierig is, is van harte uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan de Voorstraat 1.
Op cosmetica gebied zal visagist, Lianda van Velzen,
een demonstratie geven met Lavera natuurcosmetica.
Hiervoor zal een model aanwezig zijn. In de daarop
volgende weken zal Lianda workshops make-up,
gezichts- en kleuranalyse geven. Bezoekers kunnen
zich tijdens de open dag hiervoor opgeven.
In de cadeauwinkel zal verder een informatiestand
van Weleda staan, de andere bekende natuurcosmetica producent. Publiek kan hier allerlei praktische
informatie krijgen en vragen stellen over de producten
en het gebruik ervan.
Tijdens de open dag zal de eigenzinnige zomerkleding uit Winsum van ‘Hittepetit’ worden gepresenteerd.
Hannie Rondaan maakt deze kleding met de hand en
werkt met verschillende stoffen zoals vilt en geweven stoffen. Daarnaast presenteert Op’e Stâl ook de
nieuwe collectie bijouterie, waaronder verschillende
sieraden, riemtassen, ceinturen en tassen.
Bij ontvangst zullen bezoekers een welkomsthapje
aangeboden krijgen. Ook is er een proeverij waar

verscheidene culinaire tapas genuttigd kunnen
worden, waaronder de ‘vaderdagontbijttip’: omeletjes met biologische schapenkaas
van Groot
Kabel (Kollumerpomp) en kruiden van een Deense
Waddenkok. Muziekschool ‘De Wâldsang’ zorgt voor
de muzikale omlijsting van de dag.
Er is dit jaar ook een speciale inpakservice voor klanten. “Gekochte artikelen kunnen door ons extra mooi
worden ingepakt. Dit geeft het cadeau iets extra’s wat
weer erg leuk is voor vaderdag, bij een felicitatie of
andere gelegenheid”, aldus Hennie Pilat-Duhoux,
eigenaresse van Op ‘e Stâl en gastvrouw op de open
dag.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hennie Pilat-Duhoux, tel. 542502 of 06 50 911 443,
e-mail: opstal@waddengoud.nl

Vanaf het balkon van mevrouw van Helden in het Herbrandacomplex heb je zicht op een scholeksterechtpaar dat het druk heeft in de gaten houden van hun kroost. (foto: Harry Slagter)

Deze ijsco-kar uit de
historie van ons dorp was
in de zeventiger jaren van
de vorige eeuw nog in het
straatbeeld te zien.
Eigenaar was bakker Vonk
uit de Stationsstraat.
Dat was nog eens lekker ijs,
zelf bereid en dus
niet uit de fabriek.
Bekijk die fraai verchroomde
deksels eens, het forse zadel
en de rem daaronder, de
sierlijk gekrulde bladveren.
Op het winkelraam is nog
een bordje met het opschrift:
“Vers ijs... ’t lekkerste ijs!”
te onderscheiden.
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