8e jaargang, nr. 10, september 2007

Ook in dit
nummer:
 Allert Pol
fysiotherapeut in Qatar
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Nelleke de Graaf in
‘Expedition Robinson’
Joke Brinkman,
bewuste vrijwilliger

(foto: Jan Jansma)

Kindervoorstelling in de Kruidhof

Het Behouden Huis organiseerde op donderdag 13 september een voorstelling voor de kinderen uit groep 1, 2, 3 en 4. Peter Plantinga (die niet alleen vaak in ons land
optreed, maar ook in Duitsland) wist de aandacht vast te houden met goocheltrucjes en tal van grapjes waarmee hij ze voor het lapje hield. Voor de kinderen was het al
feestelijk de lange wandeling van school naar de tuin te maken en dan door ‘het bospad’ en over het bruggetje van de tuin in de muziektuin binnen te komen waar de
voorstelling plaats vond. Dat hij een vakman is, blijkt zeker uit het feit dat hij de groep van meer dan 200 kinderen en hun talrijke begeleiding bleef boeien.

Praten belangrijk tijdens bezoek B&W aan ons dorp
De presentatie van de vlag van Buitenpost door Plaatselijk Belang was
het meest in het oog springende
onderdeel - maar zeker niet het
belangrijkste, tijdens het bezoek
van het college van Burgemeester
en Wethouders aan ons dorp op 4
september. Er werd veel en goed
gesproken over tal van zaken, waarbij ook over hoe het overleg tussen
PBB en de gemeente in de toekomst
vorm kan krijgen, werd nagedacht.
Na het bezoek werd door het bestuur
van PBB de conclusie getrokken dat het
een goede en zinvol besteedde middag
was geweest. Dit was mede te danken
aan de nieuwe vorm waarin het bezoek
plaatsvond. In het vooroverleg tussen
gemeente en PBB was de behoefte uitgesproken om het bezoek meer diepgang te geven - bijvoorbeeld door meer
aandacht aan het gesprek te geven. En
dan ook te proberen verder te kijken
dan de, vroeger vaak onvermijdelijke,
spreekwoordelijke ‘scheve stoeptegels
en de hondenkeutels’. Die wens werd
nog eens onderstreept door de zware
delegatie van de gemeente: niet alleen
de burgemeester en de drie wethouders
Willem van der Wal, Sjon Stellinga en
Pieter van der Veen en directiesecretaresse Frederieke van der Lijn, maar ook
gemeentesecretaris Eise van der Sluis,
hoofd openbare ruimte Hans Wiersma en
hoofd maatschappelijk Jan Waijer.
Wie is PBB?
Het overleg vond plaats in een bovenzaal van Nijenstein. Voorzitster Maaike
Dotinga gaf als eerste een kleine uitleg
over de organisatie en het werk van PBB.

Maaike benadrukte nog eens dat Plaatselijk Belang puur vrijwilligerswerk is, mèt
de beperkingen die daaraan vast kunnen
zitten. Tegelijkertijd is het bestuur zich
opnieuw aan het bezinnen op wat haar
werk is en heeft daar al een paar conclusies in getrokken. In de ogen van het
bestuur heeft PBB drie belangrijke functies: vertegenwoordiger, waakhond en
aanmoediger. Haar belangrijkste werkterreinen zijn daarbij: leefbaarheid, ontwikkeling van het dorp en verkeersveiligheid.
Bij dit werk is de gemeente de belangrijkste partij waarmee PBB te maken heeft.
Daarom werd met nadruk nog eens
gewezen op het belang van goede communicatie tussen de beide partijen. In de
beleving van PBB komt het regelmatig
voor dat ze te laat op de hoogte wordt
gesteld van belangrijke ontwikkelingen,
waardoor ze daarover niet goed mee kan
denken en praten. Ook dat de duidelijke
beantwoording van vragen van PBB soms
lang op zich laat wachten, wordt als
“onbevredigend” ervaren.
Meer verantwoordelijkheid?
Burgemeester Van der Zwan sneed in
zijn eerste reactie direct deze kwestie aan. Daarbij werd niet ontkend dat
verbetering van communicatie mogelijk
is en gezocht zal worden. Maar onmiddellijk wees Van der Zwan ook op de
verantwoordelijkheden die de wens van
PBB met zich mee kan brengen. Als het
gaat om (bestemmings)plannen van de
gemeente, gaat het vaak om zaken die
ingewikkeld in elkaar steken, waar verschillende belangen in conflict kunnen
komen en waarbij het nodig kan zijn om
voorzichtig te handelingen om geen verkeerde verwachtingen of veronderstellin-

gen in het leven te roepen. De vraag die
de burgemeester daarom ook herhaaldelijk stelde was: “Willen jullie als PBB dit?,
het betekent wel meer verantwoordelijkheid en verplichting”. In het gesprek dat
daarop volgde werd in ieder geval wel
duidelijk dat er geen eenvoudig antwoord
was. PBB merkt zelf ook dat door dieper
in te gaan op plaatselijke kwesties, de lat
qua tijd, energie en capaciteiten, voor
haar vrijwilligers steeds hoger wordt
gelegd. Afgesproken werd dat dit onderwerp in een vervolggesprek verder uitgediept zal worden.
Nieuw leven voor de federatie?
Het college liet ook merken dat ze niet
alleen behoefte heeft aan gesprek met
plaatselijke organisaties, zoals PBB,
maar ook met een gemeentelijke samenwerkingsorganisatie zoals de Federatie
Plaatselijk Belangen van Achtkarspelen.
Opgericht met de bedoeling om door
samenwerking het gezamenlijke belang
van de 11 dorpen in Achtkarspelen te
verdedigen, is ze nooit echt uit de verf
gekomen. PBB merkte op dat in haar
beleving toch het eigen plaatselijke
belang veel in de Federatie op de voorgrond komt, waardoor ‘het hogere doel’
weinig ruimte krijgt. Het spreekt voor
zich dat PBB niets uit de weg wil gaan,
maar ze dringt wel aan op een verbeterde vorm en inhoud. De gemeente zal
gaan nadenken over een mogelijke rol
hierin.
Nieuwsronde met wethouders
Daarop volgde een ronde waar de drie
wethouders, ieder over hun eigen terrein, interessante zaken konden melden.
Een greep hieruit is:

- een aanbouw op de Blauforlaetster
brug is opnieuw in onderzoek.
- wethouder Stellinga merkte het belang
op van de inbreng van de eigen inwoners
bij zaken die met maatschappelijke zorg
te maken hebben. Als er geen signalen
uit de bevolking komen over probleemsituaties of tekortkomingen in de huidige
zorg, dan kan er bij de gemeente de
indruk ontstaan “dat alles wel goed is”,
hoewel dat het geval hoeft te zijn.
- opnieuw werden de aanleg van de Rondweg-Oost, de herinrichting van het winkelcentrum, het Mejontsmaveld. Hoewel
het op het oog kan lijken dat er daarmee
weinig gebeurt, zijn er beslist wel ontwikkelingen. In de komende maanden zullen
wij in dit blad daar verder op ingaan.
Vlag, dorp en gemeente
Na het praatgedeelte werd bij Nijenstein
de vlag van Buitenpost aan het college
aangeboden. Het ontwerp van de vlag
is door PBB uit de boeken opgediept en
past bij de doelen van herkenbaarheid,
identiteit en eenheid die PBB zich stelt.
Voor het scherpe luisterende oor gaf burgemeester van de Zwan in zijn reactie
al een klein voorschot op de (nu op 20
september in het nieuws zijnde) ideeën
voor een fusie van Achtkarspelen en
Kollumerland. Hij stelde: “de vlag graag
te willen ontvangen en te gebruiken,
maar ik nodig PBB ook uit om verder
te kijken dan alleen het belang van het
eigen dorp en zelfs de eigen gemeente”.
Het collegebezoek werd afgesloten door
een een visite aan Rijkswaterstaat en
daarna een borrel in Nijenstein. Het
gesprek met de gemeente over de zaken
die ter tafel kwamen is daarmee zeker
nog niet geëindigd.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Homme Biemold
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Alles onder één dak !!!
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9285 TB Buitenpost

Tel. 0511-544442
op het internet:

www.kootstra-kootstra.nl
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▪ Alle verzekeringen
▪ Hypotheken
Makelaardij:
Pensioenen
▪
▪ aan en verkoop
▪ CVB Bank
van uw woning
▪ Administraties MKB
▪ waardebepaling
▪ Belastingaangiften
▪ Advisering startende ondernemers
▪ Flitsscheidingen
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Al Gelezen

Bearn Bilker, in het dagelijkse leven
burgemeester van Kollumerland, gaat
meewerken aan een televisieserie over
de geschiedenis van de Nassaus in
Duitsland. Het programma Blauw Bloed
van de EO heeft Bilker daarvoor gevraagd.
De serie gaat over de oorsprong van de
Oranje-Nassaus. In het komende winterseizoen worden de opnames in verschillende afleveringen uitgezonden.
 Bij graafwerk op het erf achter de boerderij van J. Kramer bij de kruising Âlde
Dyk met de weg Buitenpost-Blauwverlaat
werden 40 jaar geleden twee menselijke
skeletten opgegraven. Op de plaats bevond
zich een zeer oud kerkhof, dus echt verbaasd was men toen niet over de vondst.
 Op de plek van het leegstaande kassencomplex aan de Jeltingalaan in
Buitenpost wordt mogelijk een wooncomplex in de vorm van een stins met hofjes
gebouwd. Het gebouw bestaat uit 35
koop-appartementen en is omgeven door
tuinen met waterpartijen. De leegstaande
kassen waren tot halverwege de jaren
negentig van de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst (NAK).
 Dinsdag 28 augustus was Alie BoersmaTjoelker, wonend aan De Vijzel te
Buitenpost 40 jaar in dienst bij Rabobank
De Lauwers. Ze begon haar loopbaan bij
de boerenleenbank in Kollum.
 De nieuwe Politiewijzer 2007/2008, een
uitgave van de politie Fryslân, is weer huisaan-huis verspreid, om ons allen te informeren over het werk van de politie in onze
regio. Het interessante boekwerkje is zeer
overzichtelijk en informatief samengesteld.
 Het jaarlijkse personeelsuitstapje van de
Stichting Woningbouw Achtkarspelen ging
dit jaar, het jaar van het 100-jarig bestaan,
naar de op één na grootste stad van
Spanje. Van 6 t/m 9 september werd een
stedentrip naar Barcelona gemaakt.
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Update
Na een maand rust is het weer de hoogste tijd voor de feestweekcommissie om bezig te gaan met de diverse voorbereidingen. Met zijn allen
kijken wij terug op een geslaagde feestweek en gaan we weer met frisse
moed aan de slag voor 2008. Maar eerst komt natuurlijk de intocht van
Sinterklaas, deze staat gepland op zaterdag 17 november en wij willen
de Sint weer een warm onthaal geven als hij een bezoek gaat brengen
aan ons mooie dorp. U begrijpt dat hier de nodige voorbereidingen aan
vooraf gaan en wij zijn hier dan al mee begonnen. Daarnaast zijn wij van
plan om rondom de voorjaarskermis het één en ander te organiseren,
zodat we niet tot eind juli hoeven te wachten, maar alvast een voorproefje
kunnen nemen. Verder vragen wij aan alle buurtverenigingen en buren
om alvast na te gaan denken voor de lichtroute. Als commissie vragen wij
altijd veel aandacht hiervoor en roepen wij iedereen op om vooral mee te
doen. Nu bedachten wij dat de herfst en winter een mooie periode is om
alvast hiermee bezig te gaan. In deze tijd zit iedereen binnen en heb je
weinig contact met de buurt, maar je kunt ook de handen uit de mouwen
steken en met je buren een leuk plan bedenken voor de lichtroute. Als
feestweekcommissie hebben wij het idee opgevat om het aantal prijzen
meer dan te verdubbelen zodat het zeker de moeite waard is om mee te
doen. Dus roep u buren om de tafel en het brainstormen kan beginnen…
Leuke inspiraties kunt u misschien opdoen bij andere dorpsfeesten. Het
is de bedoeling van de Feestweek Commissie om maandelijks hier in
de Binnenste Buitenpost een artikel te publiceren om u op de hoogte te
houden van onze activiteiten en vorderingen. Mocht u als inwoners van
Buitenpost ideeën hebben laat het ons weten, wij staan daar altijd voor
open! U kunt ons bereiken via de website of ons aanspreken in het dorp.
Ons adres is www.feestweekbuitenpost.nl. Wij wachten in spanning af
met welke leuke ideeën u komt.
Feestweek Commissie Buitenpost

Ledegearkomste
It bestjoer fan de Fryske Krite Bûtenpost noeget al har
leden út foar de ledegearkomste op tiisdeitejûn 23 oktober
yn de boppeseal fan The Point. Oanfang: 20.00 oere.
Wurklist
1. Iepening.
2. Meidielings.
3. Ferslach foarige gearkomste 17 oktober 2006.
4. Jierferslach.
5. Finansjeel ferslach en begrutting.
6. Ferslach rekkenopnimmers.
7. Beneaming nije rekkenopnimmers.
8. Skoft.
9. Bestjoersferkiezing: ôfgeand en wer beneamber Henk Roskammer.
10. Besprek winterwurk: novimber- en febrewarisstik.
11. Omfraach.
12. Sluting.

De vlag van Buitenpost
Tijdens het bezoek van Burgemeester en Wethouders aan ons dorp op 4
september, heeft PBB de eerste Buitenposter vlag als geschenk aan de
burgemeester overhandigd. Daar zat natuurlijk wel een gedachte achter.
Plaatselijk Belang heeft de laatste jaren de nodige energie gestoken in
zaken die de representatie van ons dorp ten goede komen. Een voorbeeld
daarvan is dit dorpsblad. Zo heeft ze vorig jaar ook tijdens de ledenvergadering een ‘Sulveren Brims’ voor bijzondere, belangeloos actieve,
Buitenposters geïntroduceerd. Vorig jaar werd bewegwijzering in het dorp
gerealiseerd, iets waar PBB jaren mee bezig is geweest. En over niet
al te lange tijd hoopt ze ook toegangsborden met de welkomstwoorden
“Buitenpost, da’s pas binnenkomen!”, te kunnen plaatsen. Het opnieuw
voor de dag halen van de dorpsvlag past in die werkwijze. Het ontwerp
is vroeger al eens officieel vastgesteld en was dus terug te vinden in
betreffende gemeentelijke stukken. Maar zichtbaar was de vlag nooit in
het straatbeeld. De Dokkumer Vlaggen Centrale heeft afgelopen zomer
in opdracht van PBB vijftig vlaggen op sterk polyester gedrukt. Het bezoek van B&W was voor PBB een uitgelezen moment om het rood-geelen-groene dundoek opnieuw te presenteren. De vlag zal als geschenk
worden gebruikt bij bijzondere gelegenheden. Maar ze kan ook door particulieren en bedrijven bij ons aangeschaft worden. Als u interesse heeft
kunt u hierover bij onze voorzitter informeren: Maaike Dotinga, telefoon
542932.Misschien vraagt u zich af welke betekenis de kleuren en symbolen op de vlag hebben. In het boekje ‘Wapens en vlaggen van Achtkarspelen’ van de gemeente Achtkarpspelen wordt een beschrijving gegeven:
“Buitenpost heeft in vroeger tijd een poos bij het Westerkwartier van de
provincie Groningen gehoord. Omdat dit dorp nu al eeuwen bij Oostergo
is ingedeeld en ook de hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen is,
is als basis van het dorpswapen het wapen van Oostergo gekozen, te
weten “in rood twee zilveren dwarsbalken”. Hierop zijn als aanvulling
wapenfiguren aangebracht, die rechtstreeks met Buitenpost te maken
hebben. Vaak worden dorpswapens afgelezen van de windwijzer of roos
aan het kruis, aangebracht op het koor van het kerkdak. Op het koor van
de kerk in Buitenpost staat een zwart metalen kruis met een krans van
acht gouden lelies (een Maria-embleem), ...In de Friese heraldiek is een
rode zespuntige ster... een zogenaamde ‘leidster’, die heenwijst naar de
bestuurlijke leiding van het gemeentehuis dat in Buitenpost staat”. U kunt
hierover op onze website www.binnenbuitenpost.nl meer informatie vinden. Voer de link www.binnenbuitenpost.nl/dorp/wapenbuitenpost.html in
- daar kunt u de vlag, het wapen en een foto van de overhandiging van de
vlag (in kleur!) bekijken.

Van de bestuurstafel
Zodra de vakantie weer voorbij is, begint het gewone leven weer. Iedereen
pakt de draad weer op en dat geldt ook voor het Plaatselijk Belang. Zoals
u elders in dit blad kunt lezen hebben Burgemeester en Wethouders op 4
september een bezoek aan ons dorp gebracht. Het was een zeer nuttige
middag voor zowel B & W als voor ons.
Afgelopen woensdag vond de eerste vergadering van na de zomervakantie
weer plaats. Ondergetekende is blij dat iedereen weer gezond van lijf en
leden, kan beginnen aan een nieuw seizoen. Wij hebben er weer zin in!
Naar aanleiding van het dorpsbezoek van B & W kwam de federatie van
dorpsbelangen ter sprake. Er zal geprobeerd worden meer structuur te
creëren. De gedachte hierachter is, dat je als federatie sterker staat, denkt u
bijvoorbeeld aan de brug van Blauferlaet.
Zoals het er nu voor staat lijkt het erop, dat de voorkeur van de gemeente
uitgaat naar het deels bebouwen van het Mejontsmaterrein. Daar zijn we
erg blij mee. Ook is de Kerkstraat weer aan de orde geweest. Binnenkort
verschijnt een onderzoeksrapport hierover - dan kunnen we beter een
mening daarover vormen. Maandag 24 september hebben wij weer een
bijeenkomst met de begeleidingscommissie. Deze bestaat uit afgevaardigden van: Onderzoeksbureau DTNP, BUVO, gemeente en PBB. Wij houden
u zeker op de hoogte!

Er wordt naarstig gewerkt aan onze nieuwe binnenkomer. Weet u het nog:
‘Buitenpost, Da’s Pas Binnenkomen!’ Door de vakantie periode is het één
en ander vertraagd, maar we hopen dat we dit jaar ons dorp nog te kunnen
voorzien van een mooi ‘kunstwerk’. Wij zijn erg ingenomen met het nieuws
dat er iemand bereid is gevonden die over onze penningen wil waken. Op
termijn zal Jelly Nijboer haar penningmeesterschap dus af kunnen sluiten.
Aangezien er agendapunten waren die niet de nodige aandacht konden
krijgen werd besloten om over 2 weken weer te vergaderen.
Namens het bestuur, Maaike Dotinga-van der Veen (voorzitter)
(tel. 542932, e-mail: piterdotinga@wanadoo.nl)

Boekebus yn Bûtenpost
De Boekebus komt yn Bûtenpost. Op tongersdei 11 oktober stiet de bus
fan de Stichting It Fryske Boek op de merk tusken 12.00 en 17.00 oere.
Wy noegje de ynwenners fan Bûtenpost en omkriten fan herte út om ris te
sjen wat de Fryske literatuer allegear te bieden hat. Graach oant sjen yn
ús Boekebus, der is fêst ek wat foar jo by!

Winterskoft-iepening 2007-2008
Wa kin se net? Teake en Griet.
Foar in jûn nocht, wille, fleur en
klearrebarre ferdivedaasje hat
Maskelyn dizze twa toppers
út ús eigen Fryske Wâlden nei
The Point helle om it winterskoft
2007-2008 te iepenjen. Hja
bringe mei harren hagelnije
program grif wer ienfâldige mar
treffende humor. De typkes fan
Teake en de lieten fan Griet,
wa sjongt net mei mei ‘It Frysk
hynder’ en ‘Frijheid’, binne foar
elkenien it medisyn om noflik
in jûn ta ‘rêst’ te kommen. As
Teake en syn typkes oan it ein
fan it optreden de klaaikeamer
opsykje is it feestje lykwols noch
lang net dien. Griet Wiersma,
hja hat dit grif tidens Teake syn optreden ek al dien, sil dan it publyk fierder
fernuverje mei har prachtige lieten.
Sneon 20 oktober 2007.
Oanfang: 20.00 oere / Lokaasje: The Point.
Foarferkeap: € 8,00 / Oan’e seal: € 9,00.

Agenda:
Zondagmiddag 11 november: Tsjochconsert met Kalis en Ferdivedûnsje.
Locatie: De Kruidhof, aanvang 15.30 uur.
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- Website ontwikkeling
Contact:
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- Website beheer systemen

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
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- Huisstijl ontwikkeling

T: 0511-542328, F: 0511-540705
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- Advertenties

E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl
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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.
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Hoveniersbedrijf
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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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door:
Nelleke Kemps-Stam

Homme Biemold doet graag vrijwilligerswerk

Hebt u deze zomer ook zo genoten van de Friestalige series op
de televisie? De KRO verraste ons onder andere met Dankert en
Dankert, een serie verhalen gebaseerd op de praktijk van de advocaten Anker & Anker. Homme Biemold zat in Leeuwarden als griffier
vaak bij strafzaken van de gebroeders Anker. Hij bracht het tot ‘hoofd
gerechtelijke organisatie van de rechtbank en de kantongerechten in
Fryslân’. Na 1995 was hij ook landelijk actief als programmamanager
voor de Raad voor de Rechtspraak, totdat hem in 2005 de kans geboden werd om vervroegd uit te treden. Dat betekent niet dat Homme
nu stil zit. Behalve dat hij betrokken is bij een project voor advisering
aan gerechten in de republiek Jemen, is hij veelvuldig werkzaam als
vrijwilliger.
Geboren bij het Leekstermeer,
getrouwd in Groningen en vanwege haar werk in Groningen en
zijn werk in Leeuwarden halverwege in Buitenpost komen wonen.
Dat is in het kort hoe het gezin
Biemold zo’n 33 jaar geleden hier
terecht kwam. Zijn werk bij de
rechtbank spreekt tot de verbeelding. Als er een geruchtmakende
zaak in het nieuws komt, wordt
Biemold nog vaak gevraagd hoe
hij erover denkt. “Ik weet het eigenlijk niet. Ik moet het hele verhaal
kennen”, is dan zijn antwoord. “Ik
heb te vaak meegemaakt dat de
eerste indruk toch in veel gevallen een foutieve indruk was. Toen
de rechtbank Leeuwarden open
dagen ging organiseren, viel me
op dat mensen tot een heel ander
oordeel komen als je ze de hele
zaak voorlegt.”
Zorg voor kwetsbaren
Biemold is vooral een maatschappelijk betrokken mens. Hij is één
van de vier miljoen vrijwilligers in
Nederland die zich onbetaald inzetten voor hun wijk, een sportclub of
een vereniging. Volgens het CBS
zijn vrijwilligers hoogopgeleiden,
mannen en vrouwen van middelbare leeftijd en vaak mensen met
een gereformeerde achtergrond.
Homme Biemold leerde al vroeg
van zijn ouders dat je ergens bij
moet horen. “Dat begint dan met
de knapenvereniging en later met
de medezeggenschapsraad op
de school van de kinderen en in
het sociaal-cultureel werk bij It
Koartling. Je dienstbaar opstellen.
Dat heb ik via mijn opvoeding, die
een AR achtergrond had, meegekregen (ARP = christelijke politieke
partij uit de vorige eeuw).”

Biemold is al 12 jaar districtsvoorzitter Veilig Verkeer Nederland
Fryslân. “Dat stamt uit de tijd dat
ik hoofd gerechtelijke organisatie
was en deel uitmaakte van het
presidium van de rechtbank. Het
beleid van het presidium was dat
mensen die daarin zitten, ook een
maatschappelijke functie moesten
hebben. Toen deed zich bij de kinderrechter een vervelend voorval
voor: een onder toezicht gesteld
kind werd door een dronken automobilist geschept, waardoor het
overleed. Samen met de kinderrechter mocht ik de boodschap
bij de ouders overbrengen. Op dat
moment werd ik benaderd door de
vorige voorzitter van VVN Fryslân,
die me vroeg of ik zijn functie wilde
overnemen. Omdat ik het grote
leed had gezien van het ongeval,
leek me dat een goede zaak.”
VVN kent zo’n 2000 à 2500 vrijwilligers in Fryslân. Als districtsvoorzitter Fryslân is Biemold met

name bezig om veilig verkeer op
de politieke agenda te zetten en
om het onderwerp maatschappelijk warm te houden. “Ik zit dus
vrij veel met bestuurders van de
provincie en gemeenten om tafel.
En op regionaal niveau praat ik
met justitie en politie over verkeershandhaving. Daar besteed
ik het grootste gedeelte van mijn
tijd aan. Daarnaast ben ik lid Raad
van Bestuur van VVN, waarbij ik
voorzitter ben van alle districtsbesturen. Ik kom dus niet veel aan
het praktische werk toe. En de
pers weet me te vinden als er iets
gebeuren moet. Als je wilt, kun je
er dagwerk aan hebben.” VVN zet
zich vooral in voor de kwetsbaren
in het verkeer. “In Buitenpost en
Kollum organiseren wij rijvaardigheidsdagen voor oudere automobilisten. We nodigen ze uit om een
hele dag theorie en praktijk met
elkaar te combineren. Daar is veel

deelnemer een fietser of voetganger raakt, gaat de Hoge Raad er
vanuit dat jij schuldig bent. Jij moet
dus bewijzen dat je er niks aan kon
doen. Ik denk dat het fietsgedrag
te maken heeft met de weinige
structuur die opvoedkundig-technisch aan kinderen gegeven wordt.
Een procureur-generaal zei eens:
‘Als een kind voor een bepaalde
leeftijd bijgebracht kan worden dat
het automatisch de hand uitsteekt,
dan ben ik ervan overtuigd dat het
zich op diverse andere terreinen
ook niet a-sociaal gaat gedragen.’

Even tijd voor de sportpagina’s. (eigen foto)

onderwijs voelen de schoolleiding
en de leraren zich niet verantwoordelijk voor het fietsgedrag
van de leerlingen. Daar proberen
we binnen te komen via theatervoorstellingen en door verkeersslachtoffers hun verhaal te laten
vertellen. Zo vind je alle lacunes
in het opvoedingspatroon terug in
het verkeer.”
Een andere tak van vrijwilligerswerk waar Homme Biemold zich
voor inzet, is het Platform vrijwil-

“De lacunes in de opvoeding vind je terug in het verkeer.”
belangstelling voor. We hebben
ook een scootmobielcursus voor
mensen
in
bejaardenhuizen.
Mensen willen zolang mogelijk
mobiel blijven. Daar zetten wij landelijk op in. We willen niet alleen de
30 km gebieden uitbreiden, maar
ook levensloopbestendige wijken.
Waar niet alleen allerlei voorzieningen aanwezig zijn, maar waar men
zich ook veilig kan verplaatsen.”
Een kwestie van opvoeden
VVN bestaat dit jaar 75 jaar en
zolang wordt er ook al verkeersexamen op de basisscholen afgenomen. Soms vraag je je af of dit
examen wel zin heeft. De kinderen
zijn amper van de basisschool
af of ze fietsen met z’n vieren
naast elkaar naar het AOC of het
Lauwers College. Van andere weggebruikers trekken ze zich niets
aan. Dat kan tijdelijk groepsgedrag
zijn, maar misschien verdient deze
groep een eigen campagne. “Het is
een heel actueel onderwerp. We
moeten een discussie voeren over
het fietsgedrag. Het is een hele
kunst om hier ’s ochtends of rond
12 uur de wijk uit te komen, zonder
dat je iemand raakt”, is Biemold’s
ervaring die in de nabijheid van het
Lauwers College woont. “Ze vliegen alle kanten op en ze houden
zich nergens aan. Dat zijn allemaal
dingen die ze bij het verkeersexamen anders hebben geleerd,
maar het grote probleem is dat
er kennelijk van alles mis gaat bij
de overstap naar het middelbaar
onderwijs. Ouders nemen kennelijk
opeens afstand.
Als je er iets van zegt, krijg je een
grote mond. Dat heeft niet alleen
met het fietsgedrag te maken, maar
met achterliggend gedrag dat een
losgeslagen karakter heeft gekregen. Dat levert extra gevaar op,
want als jij als sterkere verkeers-

Ik denk dat dat waar is. Daar
plukken we nu de vruchten van.
Verkeersexamens moet je wel blijven houden. Kinderen vinden het
mooi en je moet er van uitgaan dat
het altijd iets toevoegt.”
Sinds de fusie van de christelijke
basisscholen levert het halen en
brengen van kinderen gevaarlijke verkeerssituaties op aan de
Bernardlaan en de Eringalaan.
Hier kwam VVN in actie met ‘Op
voeten en fietsen naar school’. “De
Lichtbron heeft daarna het veiligheidslabel gekregen. Op diverse
scholen hebben we ook een verkeersouder, die door ons worden
begeleid. Er wordt dus behoorlijk
wat aandacht aan besteed. Met de
fusie maakte men ook een keuze
wat de verkeersveiligheid betreft.
Als er ook maar één kind op de
Kuipersweg wordt aangereden
waardoor het gehandicapt raakt
of erger, weegt dat mijns inziens
niet op tegen het voordeel van
grootschaligheid. Bij het voortgezet

ligerswerk in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
en is hij voorzitter van de Wmoraad in de gemeente Slochteren.
“We zullen proberen in Buitenpost
op dat gebied wat rond te krijgen,
zodat mensen zo lang mogelijk
in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen. Ik ben er een
groot voorstander van dat we hier
respijtzorg zouden krijgen: mantelzorgers zo nu en dan even rust
geven, zodat ze het werk kunnen
blijven doen.” De invoering van de
Wmo vindt Homme dubbel. “Waar
men een vergissing maakt, is naar
mijn idee dat enerzijds de solidariteitsgedachte weer boven tafel
moet komen, terwijl er anderzijds
beleid is gevoerd dat iedereen voor
zichzelf moet gaan zorgen.”
Behoud het oude
Homme zet zich niet alleen in voor
een verkeersveilige leefomgeving,
hij kan zich ook opwinden over hoe
er met het dorp wordt omgegaan.
“Waar ik me aan erger is het feit

(advertentie)

dat men voor een paar rotcenten
het Mejontsmaveld waarschijnlijk
gaat verkwanselen. Ik denk dat
ik daar met het Plaatselijk Belang
contact over opneem of we daar
niet wat aan kunnen doen. Terwijl
er voldoende bouwgrond is, wordt
er feitelijk alleen voor de leegstand
gebouwd, want na 2040/-50 zijn
er minder huizen nodig. Het is
een onberedeneerbare beslissing
waarover niet goed is nagedacht..
Iets wat uniek is voor ons dorp,
moet het veld ruimen. Als we een
werkgroep kunnen oprichten, wil
ik me daar wel druk voor maken.
Het veld kun je maar één keer
vernielen. Het is een rustpunt in
het dorp. Laat men zich maar eens
druk maken over de komfunctie van
het dorp rond Nijenstein. Ik lig niet
gauw wakker, maar ik vind het heel
erg als men het Mejontsmaveld op
zou offeren. Als dorpelingen moet
je dat gewoon niet laten gebeuren.”
Is er dan naast al dat serieuze
vrijwilligerswerk nog iets leuks in
het leven van Homme Biemold?
Jawel. “Af en toe verricht ik
hand- en spandiensten voor het
IJstijdenmuseum. Ik vond dat zo’n
geweldig initiatief. Mensen die
zeggen: kunnen we niet iets met
‘stenen’. Er ontstond een hele
beweging omheen. Zoiets moet je
steunen. Binnenkort ga ik meehelpen bij de opzet van de bibliotheek
van het IJstijdenmuseum.” Homme
verkiest een museum vol zwerfstenen en fossielen boven elke avond
thuis voor de buis. Een advocatenserie als Dankert en Dankert is
aan hem niet besteed. “Omdat ik
de gebroeders Anker nog ken uit
de tijd dat ze net begonnen. Ik heb
teveel in de keuken gekeken.”
(advertentie)
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Hypotheek Nodig ??
Lage woonlasten!
Hoge zekerheid !
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Stichting Woningbouw Achtkarspelen 100 jaar:
“We zijn een projectontwikkelaar, maar wel een heel bijzondere...”
Directeur Riekele Heida steekt niet onder stoelen
of banken dat hij blij is met media-aandacht voor
zijn bedrijf. “In het verleden zijn wij bewust uit
de schijnwerpers gebleven, maar het is nu ook
wel eens goed om te laten weten wat de SWA
allemaal doet”. En dat er meer komt kijken dan
het alleen maar ‘huizenboer’ zijn, wordt uit het
verhaal van de directeur en manager huur- en
bewonerszaken Johannes Douma snel duidelijk.

De woningstichting werd in 1907 door ‘voorname ingezetenen’ van Achtkarspelen in het leven geroepen als
reactie op de woningwet van 1907. In die wet werden
minimum voorwaarden voor woonruimte omschreven,
waar alle huizen aan moesten kunnen voldoen. Voor
een tijd waarin de plaggenhut voor diverse inwoners
van de gemeente het dak boven het hoofd was, een
grote sprong voorwaarts. De stichting kreeg subsidie
van de gemeente en kon in 1912 al de eerste door haar
gebouwde woning realiseren. In Buitenpost bouwde ze
haar eerste woningen aan de Herbrandastraat in 1918.
Nu werkt ze volledig zelfstandig en heeft ze bijna 2900
huizen in haar woningvoorraad.
Zelfstandig en toch voor iedereen
“Op zich is de woningbouwstichting een merkwaardig
iets. Het is een private instelling met een publieke, zeg
maar maatschappelijke, taak. Dat komt niet veel voor”.
Bij de uitleg van wat de SWA doet komt het sociale
aspect dat het bedrijf in haar werk nadrukkelijk voelt, al
snel om de hoek kijken. “We zijn natuurlijk een bedrijf
dat winst wil maken, maar alle winst komt ten goede
aan haar huurders. Ons winststreven gaat ook beslist
niet ten koste van de huurders. Wij willen huizen aanbieden die kwalitatief aan alle eisen voldoen, maar ook
betaalbaar blijven. Het is een gegeven dat de meerderheid van onze woningen, volgens de gangbare normen
voor iedereen betaalbaar is. Je vindt het ook terug in de
manier waarop wij huizenbouw plegen: degelijk maar
niet overdreven luxe”. De woningstichting is sterk bij
haar huurders betrokken en dat is niet meer dan logisch,
legt Heida uit: “Wonen is een eerste levensbehoefte. Het
hebben en kunnen betalen van geschikte woonruimte is
voor bijna iedereen van essentieel belang. Daar komt
veel bij kijken en daar zetten wij ons volledig voor in.”
Goede werkplek
Het SWA-gebouw aan de Zwanebloem herbergt 30
werknemers. “Dit is een fantastische werkplek, praktisch maar ruim opgezet”. Dat Buitenpost het noordelijkste dorp in de gemeente is, maakt voor haar werk
niet veel uit. “In principe bevinden al onze woningen
zich in een straal van 10 kilometer en dat is goed bereikbaar. We hebben hier ook nog eens het voordeel van de
aanwezigheid van anderen, zoals de gemeente, waar we
veel mee te maken hebben. Het is eigenlijk nooit echt
een overweging geweest om ons onderkomen elders
neer te zetten. In het gebouw is nog een werkplaats
aanwezig, maar die wordt eigenlijk alleen bij uitzondering gebruikt. Alleen de meest directe utiliteitszaken
zoals elektriciteit en water worden zelf gedaan, al het
verdere onderhoud wordt uitbesteedt. Daarmee zijn we
een grote werkgever voor anderen en ons beleid daarin
is om dat zoveel mogelijk in de directe eigen omgeving
te doen”.
Gezond bedrijf
De woningstichting is op dit moment tevreden met
de situatie waarin ze zich bevindt. “Financieel zijn we
gezond, ons huizenbestand is in goede staat en ook
kennen we bijna geen leegstand. Voor een woningbouwcorporatie is goede bedrijfsvoering, het vooruitkijken
naar de toekomst en kennis van zaken net zo onmisbaar als elk ander bedrijf en daar is SWA gelukkig in
haar geschiedenis altijd adequaat mee omgesprongen”.
De SWA bedient alle 11 dorpen van de gemeente en
de directeur noemt ze “alle 11 even karakteristiek”. In
Buitenpost staan 600 van haar woningen. De ‘rijtjeswoningen’ in ons dorp zijn allemaal nog of ooit in haar bezit
geweest. Ook twee-onder-één-kap woningen, zoals in
de Irenestraat, zijn in haar bezit te vinden. Johannes
Douma: “Daar waren we als SWA zelfs al voor de oorlog
mee bezig - toen heel erg vooruitstrevend”. Zelfs vrijstaande SWA-woningen zijn in Buitenpost te vinden, bijvoorbeeld de huisjes aan de Oude Dijk. Heida: “Door de
bank genomen is de staat van onze huizen zondermeer
goed en grote renovaties in dit dorp, door ons, staan
er dan ook niet op stapel. Wel is het zo dat een woning
zo om de 20 tot 30 jaar grondig onderhanden wordt
genomen en verder volgend we de staat van alle huizen
op de voet en grijpen zonodig zelf of op verzoek van de

‘Gezicht’ van de SWA Johannes Douma en directeur Riekele Heida (eigen foto)

huurder, in. De SWA heeft daarmee ieder jaar 2,5 tot 3
miljoen euro aan onderhoudskosten”.
Uitdagingen en opgaven
“Toch hebben wij nog voldoende opgaven en uitdagingen”, stelt Heida, “in een dorp als Buitenpost zouden
we toch minimaal 40 nieuwe woningen per jaar moeten
kunnen bouwen. Dat halen we soms net, maar het
wordt wel steeds moeilijker. Wij merken ook dat de
ruimte steeds krapper wordt. We zijn het stadium allang
voorbij dat de gemeente ons relatief gemakkelijk een
lap grond kon toewijzen, waar we dan onze plannen
konden uitvoeren. Er zijn tegenwoordig meer partijen,
meer regels en meer belangen”. Voorlopig kan de Stichting even vooruit met de woningen die op het nieuwe
plan Lutkepost komen. “We zijn nu bezig met het
bouwen van de eerste 16, die in maart 2008 opgeleverd
gaan worden. Dit worden ruime gezinswoningen in een
fraaie omgeving. We gaan ervan uit dat er uit het dorp
ook doorstroming naar deze huizen plaats zal vinden”.
Toch wordt de speurtocht naar bouwgrond steeds dringender. “We staan daarom ook echt open voor tips en
ideeën van anderen. Zodra een ontwikkeling in het dorp
nieuwe bouwgrond kan vrijmaken, dan zijn we er als de
kippen bij, hoewel we dat natuurlijk niet altijd van de
daken schreeuwen. Maar dat houdt niet in dat we geen
dingen over het hoofd kunnen zien, dus als iemand wat
weet...we horen het graag.”
Woningzoekenden en ruimte
Het woningtekort in de gemeente, maar ook ons dorp
is nijpend. “Op dit moment staan er 1000 woningzoekenden bij ons ingeschreven, voor Buitenpost is dat
ongeveer 300. Daarvan is 10% echt dringend, bijvoorbeeld door scheiding of andere problemen”. Net zo goed
is de vergrijzing van de bevolking is voor de SWA een
steeds grotere uitdaging. “Er is steeds meer vraag naar
woningen die voor ouderen geschikt zijn. Wij proberen
daar steeds meer op in te spelen bijvoorbeeld met de
bouw van appartementencomplexen zoals de Boelensstate, Molenhof en Bouhof. Het is daarbij trouwens
wel frappant dat de vraag naar de grotere en luxere
appartementen boven gemiddeld is”. Voor ouderen is
het voordeel van de goede verbindingen van ons dorp
en de aanwezige voorzieningen, zoals het medisch centrum, een voorname reden om hier te komen of blijven
wonen.” Daarnaast wordt het aantal bewoners per huis
steeds kleiner, ‘gezinsverdunning’ wordt dit genoemd.
Nu is dat hier gemiddeld 2,5 personen per woning.
“Zou dit verder zakken naar gemiddeld 2,4 dan zou dat
betekenen dat we sowieso 100 extra woningen zouden
moeten bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen”.
Het speelt dan ook nog eens een rol dat de wensen van
veel huurders steeds uitgebreider worden. Ook voor
alleenstaanden en ‘beginners’ is het bijvoorbeeld steeds
normaler dat ze meerdere extra kamers in hun woning
tot hun beschikking hebben. Het legt wel steeds meer
druk op de beschikbare woonruimte.”
‘Een huis’ is veranderd
Bij het bouwen van een huis komt tegenwoordig veel
meer kijken dan vroeger. We hebben nu bijvoorbeeld
een begrip als ‘de domotica’, de voorzieningen die het
wonen in een huis aangenamer maar ook geschikter
voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen met een
handicap, kunnen maken. Een resultaat van het denkwerk dat daar bij komt kijken is bijvoorbeeld de ‘levens-

loopbestendige woning’. Directeur Heida: “dit zijn echt
geen woningen die er alleen maar voor de bijzondere
doelgroepen zijn. Ze zijn door hun inrichting wel veel
breder inzetbaar en beter voorbereid op aanpassingen”.
Op het plan Mûnewyk is een 16-tal van dit type in de
afgelopen jaren gebouwd. Een andere ontwikkeling
waar de woningstichting mee te maken heeft is energiezuinigheid. ”Wij plaatsen al jaren standaard Hoog
Rendementsketels in onze huizen, hoewel dat sinds kort
pas aanbevolen wordt. Maar ook verder in het huis valt
er op dit vlak nog veel te ontwikkelen”.
Aandacht voor leefomgeving
“Maar bouwen en onderhouden van een huis is niet het
enige waarin we geïnteresseerd zijn. Goed wonen heeft
ook veel met de leefomgeving te maken. Het is werk
dat misschien niet bij een woningcorporatie verwacht
wordt, maar er wel onvermijdelijk mee verbonden is”.
Daarbij kan het gaan om individuele problemen onder
haar huurders, zoals burenoverlast, huurachterstanden,
of bijzondere problemen die te maken hebben met
gezondheid of welzijn. De SWA is regelmatig in overleg
met maatschappelijk werk, politie, financiële instellingen, huisartsen of ziekenhuizen en anderen. “Het is
een moeilijk maar vaak ook echt dankbaar onderdeel
van ons werk”, zegt Heida hierover. Verder wordt ook op
andere manieren aandacht aan de omgeving geschonken. “Wij dragen bij in voorzieningen als speelplaatsen
en zitbanken, maar ook subsidiëren we alle jeugdleden
van alle sportverenigingen in onze gemeente met 6 euro
per jaar”.
Gewoon doorgaan
“Hoe je het ook wendt of keert, mede door de verzelfstandiging van 2 decennia terug zijn we ook een soort
projectontwikkelaar geworden. Maar wel een bijzondere,
één die net zoveel bij haar huurders als haar huizen
betrokken is. Wat we doen willen we op een eerlijke,
betrouwbare en bescheiden manier doen. Op applaus
zitten we echt niet te wachten - het feit dat we direct
en goed met onze huurders in contact staan, geeft ons
de zekerheid dat we het niet slecht doen. We hopen dit
werk nog lang op deze manier voort te kunnen zetten”.

Pag. 7

Overleven met honderd mensen tijdens ‘Expeditie Robinson’
Afgelopen juli/augustus vertrok ik naar Maleisië om daar het grote

ook echt! Ook hebben we een paar
dagen achterelkaar ‘s nachts dikke
stortregen gehad. We waren dan
helemaal doorweekt, het was pikdonker en dan moet je weer proberen te slapen, je bent dan als je
na een paar uurtjes wakker wordt
helemaal door en door koud.. Dit
was heel zwaar, ik weet nu hoe
belangrijk het is om een goede
nachtrust te hebben.

‘Expeditie Robinson’ avontuur mee te maken. Dit jaar was het anders dan de voorgaande jaren. Normaal gesproken zijn er circa 16
kandidaten, dit jaar was het totaal anders en begonnen we met 100
kandidaten! Dat was dus al de eerste shock op schiphol! De presentator voegde er aan toe dat het dit jaar nog moeilijker, harder en
meer afzien zou worden dan alle voorgaande expedities. Toch ging
ik met vol enthousiasme in het vliegtuig om de uitdaging aan te
gaan. Voor mij was het vooral de uitdaging om te kijken hoe ik zou
omgaan met de honger en hoe sterk ik fysiek zou zijn in zo’n omgeving, en natuurlijk hou ik ook van een uitdaging. Van tevoren had
ik er niet echt rekening mee gehouden dat ik de selectierondes zou
doorkomen, er zijn namelijk altijd dik 9000 aanmeldingen! Hier in
Nederland zijn we zo gewend aan allerlei luxe artikelen en ik wilde
Nelleke de Graaf (eigen foto)

kijken of ik kon (overleven zonder alle vanzelfsprekende dingen
zoals bijvoorbeeld een tandenborstel en wc papier! We mochten

pijn geeft.

een korte en lange broek mee nemen, een t shirt, trui, bikini, 1 set

Andere eetgewoonten
Afzien was het zeker, niet even
een supermarkt binnenlopen om
iets lekkers te halen, maar toch
maar weer een kokosnoot openbreken en ik kan je verzekeren
dat de kokos je op een gegeven
moment de neus uitkomt. Na een
tijdje begin je aan je lichaam te
merken dat weinig voeding veel
impact heeft. Vooral met snelle
bewegingen en opstaan werd het
een aantal keren per dag zwart
voor m’n ogen, echt een teken van
een te lage bloeddruk en vitamine
tekort. Er was heel weinig fruit te
vinden op het eiland. Van te voren
dacht ik op zoek te gaan naar bananen, mango’s en ananas, maar
die waren er op het hele eiland niet
te vinden! Wel was er een soort
rode vrucht wat op een rode ana-

ondergoed en dichte en open schoenen. Artikelen zoals een tandenborstel, haarborstel, wc papier, make up, hoofdkussen, zeep en
shampoo hoorden daar dus niet bij!

Ongedierte
Het was vooral wennen om niet
lekker in een bed met kussen
te kunnen slapen, maar op het
harde zand van het strand. Ook
moest je rekening houden met de
omgeving, en wij waren natuurlijk
niet de enigen op het eiland, er
waren namelijk bewoners in de
vorm van ratten, schorpioenen,
duizendpoten, hagedissen, slangen en spinnen, hele grote spinnen! Op een nacht lag ik te slapen
in het gras, omdat er op het strand

heel veel zandvlooien waren, die
je lek prikten, toen voelde ik kort
iets knagen aan m’n wijsvinger. Ik
bewoog m’n vinger en zag op dat
moment een dikke rat wegspurten!
Later die nacht voelde ik ook nog
iets langs mijn voeten kruipen en
had weer bezoek van een rat! Tijdens het voedsel zoeken kwamen
we langs een spinnenweb, waar
echt een hele grote giftige spin in
zat! Er zijn een paar kandidaten
ook in hun slaap gebeten door een
duizendpoot, wat een ontzettende

nas leek, maar die waren helemaal
niet lekker. Broodvrucht hebben
we ook gegeten en ik raad het niemand aan om dat te gaan eten, het
smaakt alles behalve lekker. Maar
je moet wel wat binnen krijgen om
op de been te blijven dus je wordt
erg vindingrijk. Zeewier en slakjes
ga je eten, ook is de sluitspier van
grote schelpen eetbaar. Er is op
zo’n moment niets lekkerder dan
een handje vol gekookte, droge
witte rijst! Hier in ons land kun je
je dat niet voorstellen, maar wij
deden een moord voor een beetje
witte rijst! Als kijker van het tv
programma dacht ik ook altijd dat
het wel een beetje mee zou vallen,
maar we kregen echt, buiten de
rijst, niks geen eten aangeboden!
Overdag was het altijd warm, zo’n
30 graden, maar we hebben ook
vaak een regenbui gehad en als
het in Maleisië regent, regent het

Geen contact
Mentaal was het zwaarder dan
ik dacht. Zelf heb ik 10 maanden
in Thailand gewoond en dat ging
me heel makkelijk af. Dit was veel
zwaarder, omdat je helemaal geen
contact hebt met de bewoonde
wereld, niet even naar huis bellen
om te vragen hoe het gaat. Op het
eiland waren er ook heel veel momenten dat er niets te doen was, of,
dat je geen energie meer had om
iets te gaan doen en dan slaat de
verveling en sleur echt toe. Thuis
denk je dat je het heerlijk vind om
gewoon even niets te doen en van
de omgeving te genieten, maar het
niets doen ben je echt snel beu!
Natuurlijk kregen we ook proeven
voor onze kiezen. Als je slecht eet
merk je pas hoe snel je fysiek ook
achteruit gaat, hardrennen door
het zware zand gaat dan niet zo
soepel meer.
Bent u nieuwsgierig dan kunt u
vanaf zondagavond 30 september
om half 10 op RTL 5 het programma volgen.
Veel kijkplezier en de groetjes van
Nelleke de Graaf

Nieuw fietspad verbindt
Kollumerland en Achtkarspelen

Winteractiviteiten Nieuwe sportvloer
IJstijdenmuseum gymnastieklokaal Eringalaan

Met de aanleg van een nieuw toeristisch fietspad langs de Lauwersmeerweg ontstaat een fietsverbinding tussen de gemeenten Kollumerland c.a.
en Achtkarspelen. De Colleges van B&W van beide gemeenten hebben
ingestemd met een gezamenlijke aanleg van dit fietspad waarmee een
nieuwe impuls wordt gegeven aan de toeristisch recreatieve mogelijkheden in deze gemeenten. Het pad is onderdeel van het fietspadenplan en
loopt langs de oostkant van de Lauwersmeerweg vanaf de Van Heemstraweg in de gemeente Kollumerland naar Egypte in Buitenpost.
Het aan te leggen fietspad begint bij de Van Heemstraweg in Kollumerland
en gaat vervolgens via een fietsbrug over de Swadde verder in de
gemeente Achtkarspelen. Het gaat voor een deel over het talud van de
Lauwersmeerweg en loopt vervolgens langs een houtwal naar de verharde doodlopende weg langs de spoorbaan (Egypte). Vanaf het tunneltje
wordt over het talud aan de westkant van de Lauwersmeerweg een (voet/
fietspad aangelegd dat aansluit op de doodlopende weg Egypte. Deze
weg sluit aan op het fietspad door het nieuwe bos bij Egypte. Langs deze
route is er een aansluiting met Veenklooster (het Veenkloosterbos).
Voor de aanleg van het fietspad is particuliere grond aangekocht.
In Kollumerland is de grond middels de ruilverkaveling toegewezen.
In het kader van toeristische fietspaden is subsidie aangevraagd bij
Plattelânsprojecten Noordoost Fryslân. Naar verwachting wordt het fietspad in 2008 aangelegd.

Donderdag 27 september 20.00 uur
Lezing met fotopresentatie over
de archeologie op de Shetland
eilanden. Op die eilanden zijn een
groot aantal pré historische dorpen
ontdekt en opgegraven. Amateur archeoloog Lammert Postma heeft het
gebied een aantal malen bezocht en
heel veel foto’s gemaakt. Een boeiende avond voor iedereen die iets
meer wil weten over het leven van
onze voorouders in de steentijd.
Donderdag 25 oktober 20.00 uur
Lezing over de geologie waarbij de
processen die tot de vorming van
de contingenten onder de loep worden genomen. In een dia presentatie met een onderbouwde lezing
laat Jan F. Kloosterman zien hoe
veel geologische processen hebben geleid tot de vorming van ons
land. De lezing wordt toegesplitst
op het ontstaan van gebied van de
Friese Wouden en de processen
die daar toe hebben geleid.
Zaterdag 10 november
09.00 -17.00 uur
Dag van Kunst en Kitsch in het
tuin café bij het IJstijdenmuseum.
Een team deskundigen waaronder
die van het Fries museum staan
de hele dag klaar om waardevolle spullen te beoordelen en
op waarde te schatten. Het laten
taxeren van alles wat op vlieringen,
zolders of kelders uit grootmoeders tijd of daarvoor aanwezig is
geschiedt door deskundigen. Zij
nemen alle waardevolle zaken onder de loep. Vooraf aanmelden via
info@ijstijdenmuseum.nl is nodig.

S t i l t e

!

door Janne Oosterwoud

Ik wol it even net meimeitsje: it
gedinder fan de frachtauto’s, geknetter fan brommers, gromjende
motormeanders, lûde radio’s, blaffende hûnen en stjonkende barbecuefeesten. Yn ús eigen stjonkende
miljeufersmoargjende auto bin ik op
’e flecht slein.
Moai allinnich op in bankje yn in
natuergebiet kom ik ta mysels.
Sweltsjes snjirkje oer de mar, ynsekten gûnzje tusken de reiden. Mei de
fierrekiker sjoch ik nei de leppelbekken dy’t iten sykje yn ’e ûndjipte. It
ljocht fan de jûnloft spegelet him

yn it roerleaze wetter. Hjir kin ik wol
âld wurde. Op it parkearterrein stoppet ynienen mei barstend geweld
in grutte terreinwein. In jongeman
springt der út en lit de autoradio op
folle sterkte oan, mei de ruten iepen.
‘Is der noch wat te sjen?’ Hy hat ek
in kiker en praat lûd en drok oer
de skriezen en bercheinen yn ’e
fierte. De bassen fan de radiomuzyk
stampe dwers troch alles hinne. ‘Ik
kom hjir faak even’, seit er, ‘foar de
rêst. Sokke plakken binne der hast
net mear yn Nederlân. Do hearst
dysels hjir praten.’

Na lang wikken en wegen heeft de gemeente Achtkarspelen gemeend het
gymnastieklokaal aan de Eringalaan in Buitenpost gedeeltelijk te renove-

ren. Om te beginnen hebben ze de sportvloer vernieuwd en een gedeelte
van de muren in het gymnastieklokaal gedeeltelijk overgespoten. Verder
is de verlichting aangepast door de kleedkamers en douche’s te voorzien
van sensoren, zodat de verlichting niet kan blijven branden, zoals voorheen wel vaak gebeurde. De gemeente Achtkarspelen is van mening dat

foto’s: B. L. Katsma

de scholen en de verenigingen op deze manier nog jaren plezier kunnen
hebben van het gymnastieklokaal aan de Eringalaan.

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

Nieuw bij de ‘Oriënt’:
Om mee te nemen!!!

Ons populaire
familiepakket

Uitsmijter ham/kaas
opgemaakt met
huzarenslaatje

Grote zak friet voor 4
personen met
2 frikandellen en
2 kroketten of mix
hiervan

Heerlijk
huzarenslaatje om
mee te nemen
vanaf

€2,

€6,

€1,

95

Ook om mee te
nemen:
Opgemaakt op schaal:
kipsnitsel met
huzarenslaatje, frites en
mayonaise

€3,

95

=

50

Hoezo woensdag
Lekker, lekker, lekker!
gehaktdag???
Bij ons alle dagen...!! 2 Hamburgers ‘Oriënt’
4 Personen friet met
4 ballen gehakt
nu slechts voor

speciaal van de
bakplaat met:
champignons, uien, sla,
komkommer, tomaat en
kaas

€6,

€4,

95

50

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 !!
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door: Bote de Haan

Allert Pol,
fysiotherapeut en ondernemer

Wanneer men vanuit Lutjepost naar ons dorp rijdt en men op de rotonde de eerste afslag neemt valt
één van de gebouwen gelijk op. Op de zijkant staat Sportgezondheidscentrum. Niet alleen de buitenkant valt op. Als men eenmaal binnen is valt het op dat er voor veel daglicht inval is gekozen en ook de
aankleding van de binnenwanden is erg origineel. Er hangen ingelijste en gesigneerde shirts van onder
andere scheidsrechter Ben Haverkort en van voetballers Tarek Oulida (FC Sevilla), Said Bakkati (SC Heerenveen), Youssouf Hersi (Jong Oranje), Mark de Vries (Heart Of Midlotian), SC Cambuur Leeuwarden,
allen gericht aan de eigenaar van het bedrijf, namelijk Allert Pol. Met hem had de Binnenste Buiten een
interview.

Allert met een russische collega fysiotherapeut in het voetbalstadion van Qatar (eigen foto)

Allert is een geboren Buitenposter;
zijn havo-diploma haalde hij dan
ook aan het Lauwers College. Hij
liet zich vervolgens inschrijven
bij diverse studierichtingen. Dat
het uiteindelijk fysiotherapie werd
noemt Allert puur toeval. Het was
niet zo dat hij per se de fysiotherapiekant op wilde, maar deze opleiding reageerde als eerste. “Had
de hts eerder gereageerd”, aldus
Allert Pol “dan had mijn leven er
misschien heel anders uitgezien.”
Voetballen en studeren
Voor zijn studie verruilde Allert
Buitenpost voor de studentenstad
Groningen. Hij bleef wel voetballen
voor Buitenpost en speelde in het
eerste elftal. Allert was een goede
amateurvoetballer van 1990 tot
1994 en dat waren prima jaren
voor de club. “Wij speelden tweede
klasse KNVB; in die tijd was er
voor het zaterdagvoetbal nog geen
hoofdklasse, zodat je het nu kunt
vergelijken met het niveau van de
eerste klasse”, aldus Allert. Aan
zijn voetbalcarriére bij Buitenpost
kwam een eind toen Allert na de
studie en militaire dienst in contact
kwam met Richard Smith, een
bekende Amsterdamse fysiotherapeut. Smith behandelde zelfs
de geweldige wereldvoetbalster
Maradona. Van deze Smith heeft
Allert veel geleerd. In 1994 werd
Allert mede eigenaar binnen de

Uit het
buitenbos

organisatie van Richard Smith
Fysiotherapie.
Fysiotherapeut in Qatar
In 1997 werd Richard Smith benaderd door Jo Bonfrère, de voetbalcoach van Qatar. Voor wie dat
niet weten, Qatar is een schatrijk
oliestaatje aan de Perzische Golf.

sportwereld. Zo had hij voor Qatar
voor de nationale voetbalploeg
een goede fysiotherapeut nodig.
Dat land probeerde zich in 1997
via de voorronden te plaatsen
voor het wereldkampioenschap
van 1998 dat door Frankrijk werd
georganiseerd. Allert reisde namens Richard Smith naar Qatar en
werkte daar drie maanden. Met de
nationale ploeg van Qatar maakte
Allert reizen naar onder andere
China, Koeweit, de Verenigde
Arabische Emiraten, Saoudi Arabie en naar Iran. “Een geweldige
ervaring, die niemand je meer afneemt” vertelt Pol. Qatar verloor
het beslissende duel tegen Saoudi
Arabie, zodat het WK voetbal in
Frankrijk er niet in zat voor Allert
Pol. Die laatste wedstrijd maakte
Bonfrère al niet meer mee. Nadat
ze de 3e wedstrijd, ze moesten
er nog 5, uit in Teheran van Iran
verloren, werd Allert tijdens een

Allert met twee chinese beambten aan de vooravond van China-Qatar (eigen foto)

Bonfrère is een echte Limburger
en een generatiegenoot van Johan
Cruijff. Jarenlang speelde hij in de
eredivisie voor MVV. Na zijn actieve voetbal carrière werd Bonfrère
coach. Hij zwierf vervolgens over
de hele aardbol, maar onderhield
zijn contacten met de Nederlandse

overstap in Dubai door Jeannette,
zijn vriendin, gebeld. Zij vertelde
op teletekst te hebben gelezen dat
Bonfrère was ontslagen door de
Qatarese voetbalbond. “Nu kom je
zeker snel thuis”, zei zij. Allert wist
nog nergens van, maar teletekst in
Nederland had het bij het rechte

Allert Pol haalde in de Arabische wereld regelmatig de krant

eind. Bonfrère lag er uit, maar de
rest van de staf mocht blijven.
In het jaar 2000 maakte Allert nog
zo’n oosters uitstapje. Ditmaal naar
Japan, naar de club Consadole
Sapporo. Bij deze club is ook een
Nederlander actief Dido Havenaar,
een Hagenaar die zich tot Japanner heeft laten naturaliseren. “Ook
een bijzondere ervaring”, vertelt
Allert. Zo werd er tussendoor even
een trainingskamp in Adelaide
(Australië) belegd, wat overigens
niet als een straf werd ervaren.
“In Japan zelf is alles heel dichtbebouwd en de straten zijn overvol
met verkeer. Maar iedereen gedraagt zich heeft gedisciplineerd
en is uiterts beleefd.” Tweemaal
vloog Allert naar Japan, ook nog
om enkele spelers van Nagoya
Grampus Eight te verzorgen.
Terug in Buitenpost
In 2001 zette Allert zijn eigen praktijk op. In Aldlân in Leeuwarden en
sinds 2006 hier in Buitenpost. Allert wijst erop dat de fysiotherapie
niet alleen voor sportmensen is,
maar dat ook anderen met lichamelijke klachten, zoals nek, rug,
schouders, heupen, e.d. bij hem
terecht kunnen. In het sportgezondheidscentrum staan o.a. de

nieuwste lijn Life Fitness apparaten. Allert laat nieuwelingen, die
zich met fitness en/of bewegen willen bezighouden, eerst een intake
test doen. Uit de resultaten van
deze testen en de wensen van de
(startende) sporter, wordt er een
trainingsprogramma voor hen op
maat gemaakt. “Zo hoop ik fysieke
problemen van mijn klanten te
voorkomen” , zegt Allert. Er komen
allerlei verschillende mensen naar
het sportgezondheidscentrum en
om uiteenlopende redenen. Velen
willen hun conditie en/of kracht
verbeteren, maar er zijn ook mensen, die op die manier proberen
overgewicht kwijt te raken en mensen die revalideren na blessures of
operaties.
Met topsporters onderhoudt Allert
nog steeds contacten. Zo neemt
onder andere Klaas-Jan Huntelaar
van Ajax bijna wekelijks contact
op met Allert om zich te laten behandelen. Ook begeleidt Allert op
dit moment enkele dames van de
Olympische zeilploeg. “Al met al
geniet ik van mijn werk” zegt Allert
“het is toch goed dat het niet de hts
is geworden”.

Wietplantage opgerold aan De Ring in Buitenpost

Vorige
week
maandag
heeft de Buitenposter politie
een man aangehouden uit
onze woonplaats. Volgens betrouwbare bronnen gaat het
om een man van omstreeks 40
jaar oud. Er wordt binnen de
politie Friesland gesproken over een zeer omvangrijke zaak,
aldus een woordvoerder van de politie. Na diverse anonieme
telefoontjes van bewoners aan De Ring in Buitenpost, is de
politie er in geslaagd de man in te rekenen. Naar verluid gaat
het om de heer Nelis, welke gedurende negen jaar een illegale
wietplantage onder zijn woning had. Nog niet eerder is er een
zo omvangrijke zaak in Friesland aan het licht gekomen. Er wordt
binnen de narcotica-brigade gesproken over misschien wel de
grootste vangst ooit. Hoe het mogelijk is dat een en ander nooit
opgemerkt is in een drukke woonwijk is de verdienste van de verdachte zelf. Buurtbewoners spreken van een uiterst vriendelijke
en voorkomende persoonlijkheid, echt iemand die je niet met
dergelijke zaken in verband brengt. Het gaat om een plantage
met een gemiddelde weekopbrengst van 2500 euro. Dhr. van
der Hoek (Politie Fryslân) spreekt over een geoliede organisatie
van de heer Nelis (voornaam Cor), in het dagelijkse leven visser.
Hij is de spil van de organisatie. Alles is ondergronds gesitueerd,

van een megaplantage tot aan een hypermodern kantoor, dat
is voorzien van alle gemakken. De plantage zelf telt 12000 wietplanten, die volledig computergestuurd van de nodige energie
worden voorzien. Deze energie is zeer vakkundig afgetapt van de
netbeheerder, zodat ook nog zal worden onderzocht of er misschien medewerkers van de Nuon medewerking hieraan hebben
verleend. Uit gedegen onderzoek is gebleken dat mijnheer Nelis,
naar alle waarschijnlijkheid betrokken is geweest bij meerdere
zware vergrijpen, wat op dit moment nader wordt onderzocht
door niemand minder dan Peter R. de Vries. Een en ander wijst in
de richting van de beruchte Heineken zaak, er wordt algemeen
aan genomen dat dhr. Nelis hierbij betrokken is geweest. De misdaadverslaggever is op het spoor gekomen, dat de bedrijfsloods
waar de heer Heineken en diens chauffeur Dhr. Dodere 3 weken
gevangen werden gehouden, eigendom was van Cor Nelis.
Voorts wordt zijn naam in één adem met personen als Charlie da
Silva en Cor Hout genoemd. Ook was dhr. Nelis goede vrienden
met Klaas Bruinsma (de Lange); naar verluid ging hij vaak mee op
diens boot de Neeltje Jacoba. De heer Nelis verleent al jaren zijn
medewerking aan drugstransporten over het water. Halverwege
de jaren negentig is tijdens een grootscheepse controle op de
Noordzee de complete boot met inhoud in beslag genomen. Bij
controle is toen gebleken dat er 2300 kg heroïne aanwezig was,
die een straatwaarde vertegenwoordigde van 8 miljoen gulden.

Voor dit zeer zware vergrijp is de heer Nelis destijds veroordeeld
tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren dat hij in Buitenpost maar liefst negen jaren ongestoord
zijn gang heeft kunnen gaan is onbegrijpelijk. Buurtbewoners
reageren vol ongeloof. Wel is opgevallen dat hij er een zeer riante
levensstijl op na hield. Zo reed hij in de meest luxe Jaguar en ging
meerdere keren per jaar met vakantie naar het buitenland. Ook is
het opgevallen dat er vooral de laatste tijd vreemde figuren in en
rondom De Ring zijn gesignaleerd. Tot diep in de nacht was het
een komen en gaan van duistere figuren. Immers hij hield zich alleen maar bezig met de ‘grote’ zaken. Zo had mijnheer Nelis vaste
medewerkers in dienst welke routes door heel Nederland reden,
alsook complete gerenommeerde internationale transportbedrijven. “Ja, ik hie it hiel goed foar elkoar”, aldus Dhr. Nelis, welke
in het wereldje bekend staat als de snor. Hij en Klaas Bruinsma
(de lange) stonden aan de wieg van vele oplichters praktijken.
Zo ook 6 jaar terug, tijdens de beroemde Shell zaak (Shell ging
voor 10 miljoen het schip in) had onze dorpsgenoot een groot
aandeel. Onze collegakrant (De Telegraaf) sprak over een geniale
persoonlijkheid welke zelfs meester oplichter Arie Olivier om de
tuin kon lijden, maar zo het zich laat aanzien gaat de snor nu voor
jaren het gevang in. Intussen is op De Ring de rust weer gekeerd,
en hoeven we geen angst te hebben voor represailles. De woning
staat intussen ook leeg, er worden nieuwe huurders gezocht. De
plantage is dichtgemetseld en ‘wietvrij’ verklaard.

De nieuwe najaarscollectie
hangt weer voor u klaar!
Kom nu langs voor de grootste keus!

Modeshow

maandag 1 oktober: ‘s middags 13.30 uur en
‘s avonds 19.30 uur (reserveren gewenst)

Kerkstraat 19, 9285 TA Buitenpost
tel. 543128

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

Heb lef (stap over de hoge drempel) en kom bewegen!!!
Voor jong en oud. . .

Herfst-actie
Word lid in de maand oktober en train 1 maand gratis.
Het inschrijfgeld van  15.- komt ook te vervallen.
Tevens ontvangt u een gratis handdoek.

Meer dan 420 m2
- Fitnesszaal met meer dan 32 nieuwe kracht- en
cardio apparaten van het topmerk Matrix en
Johnson
- Aerobicszaal voorzien van nieuwe matjes,
gewichten, steps, dynabands, bodypumpsets,
pilates gymballs en een nieuwe geluidsinstallatie
- Spinningzaal voorzien met een nieuwe
geluidsinstallatie en 15 nieuwe spinningfietsen
van het topmerk Johnson
- Nieuwe kleedkamers met doucheruimtes
- Gezellige bar
- Al onze activiteiten worden door gediplomeerde
instructeurs gegeven

Project ‘Geef me de 5’
Bent u die gene die een brief van het project
‘Geef me de 5’ ontvangen heeft, twijfel dan niet
en reageer meteen. De gemeente Dongeradeel en
Dantumadeel hebben dit voorjaar jullie doelgroep
kennis laten maken met het fitness aanbod.
De reacties van de deelnemers en de fitnesscentra
waren zeer positief.

-

Verbeteren van hart en long functies
Verbeteren van conditie
Grotere lenigheid
Vet verbranden
Verbeteren van kracht
Meer energie
Herstellen of revalideren
Voeding en leefwijze

Activiteiten:
-

Spinning
Circuittraining
Fitness
Revalideer/herstel schema’s
BBB
Pilates
Totaalbody
Steetdance
Steps
Bodypump
Zwangerschapslessen
Kidwalk

Gezondheidsonderzoek
-

Intake gesprek
Fittest (2x)
Meting van bloeddruk
Meting van vetpercentage
BMI vaststellen
Voorlichting voeding en leefwijze
Maken van trainingsschema

Bewegingscentrum Fit 4 You, de Schepperstraat 2a, tel: 06–14582027, www.bewegingscentrumfit4you.nl

Eric Jan Brendel

Tjipke Kooistra

Kantoorinrichting voor het MKB

Allround installateur/dakdekker

Medio april heeft Eric Jan Brendel
zijn vleugels in Buitenpost neergestreken. De eerste maanden onder
de vlag van Multi-Office, door een
gedegen marktonderzoek bleek
dat deze formule in de regio toch
niet aanslaat. Vandaar dat sinds
begin augustus de overstap naar
Paperpoint is gemaakt. Een keten
van kantoorbenodigdheden voor
het midden en klein bedrijf.

Elke dag opnieuw begint Tjipke
Kooistra (31) met een stralende
lach aan een nieuwe opdracht.
De ene dag bij een particulier de
andere dag bij een groot bouwproject. Dit veelzijdige werk als
zelfstandig installateur verveelt
mij nooit, vertelt de jonge ondernemer.

witte vlek rond ons dorp
gesignaleerd

Ondernemend als Eric Jan Brendel
is ziet hij overal brood in. De uit
Delfzijl afkomstige ondernemer,
kwam er achter dat boven de lijn
Leeuwarden-Groningen niets op
het gebied van kantoorartikelen te
vinden is. Door een marktonderzoek bleek dat de mkb-bedrijven
hier in de regio van gemak houden.
Ze bestellen liever via internet dan
dat ze naar de vakhandel gaan en
daardoor kostbare tijd kwijt zijn.
De formule Paperpoint heeft dit in
huis. Hier is alles op het gebied van
kantoorinrichting te verkrijgen. Dit begint met de verbruiksartikelen als papier,
paperclips, cartridges, toners ed. Daarnaast is er een ruim scala aan gebruiksartikelen voorradig, denk hierbij aan printers, kassa’s, en kantoormeubilair. Door
het marktonderzoek kwam Brendel er ook achter dat er een grote vraag is naar
het kunnen leveren van drukwerk. Ook hiervoor bent u bij Paperpoint Buitenpost
op het goede adres. Deze week komt naast de al aanwezige machines nog een
grote plotter te staan waar zelfs bouwtekeningen e.d. op A0 formaat kunnen
worden geproduceerd.

kantoorinrichting van A(ppèl) tot Z(ink batterijen)

van alle markten thuis

Na enkele jaren in loondienst
te hebben gewerkt voor een
dakbedekkingbedrijf, was Tjipke
toe aan een nieuwe uitdaging.
Aangezien Tjipke vaak in z’n vrije
uurtjes een kameraad hielp, die
een eigen zaak in de installatie
techniek heeft, was de keuze
snel gemaakt toen deze Tjipke
een baan als installateur aanbood. Het is een veelzijdig vak
verteld Kooistra. Er is geen dag
gelijk. Gisteren was ik nog bezig
met het aanleggen van een elektrische installatie, vandaag ben
ik bezig om een verwarming aan
te sluiten en morgen zorg ik dat
het gas op de juiste plekken komt. Daarnaast is geen enkele woning gelijk en
kent ieder bouwproject andere eisen. Bovendien is het een beroep waar je elke
dag nog leert. De ontwikkelingen gaan snel en de systemen veranderen maar
door. De opgedane kennis bij het dakdekken wordt door Tjipke nog regelmatig
gebruikt. Ook nu bedekt Kooistra nog menig dak met een laag bitumen of voorziet goten van een nieuwe zinklaag. Hebt u dat ook al eens gehad, vraagt de
zelfstandige? Dat u uw badkamer wilde verbouwen, maar niet precies wist hoe?
Als het nodig is ontwerp ik samen met u uw droombadkamer. Ja, alles tussen
riolering en dakgoot is bij Tjipke Kooistra in vertrouwde handen.

Wat de formule van Paperpoint hier in Buitenpost uniek maakt is de achtergrond
van Eric Jan Brendel. De uit de installatietechniek afkomstige ondernemer, kan
in overleg met u een complete kantoorinrichting verzorgen. Daarbij is stoffering, inrichting, verlichting en de benodigde telematica bij Eric Jan Brendel in
goede handen, maar ook voor computers, laptops en mobiele telefoons kunt u
op Einsteinstraat 1a-c terecht. Een bezoek aan de site www.paperpoint.nl geeft
u snel een totaal beeld van de kantoorketen.

geen acht tot vijf mentaliteit

Start nieuwbouw kantoorpand Kootstra Advies

Luisterdagen EP electronic partner in Nijenstein

Hoewel ik als zelfstandig ondernemer opdrachten krijg aangeboden en bewerk,
werk ik met enkele andere zelfstandige ondernemers samen. Dit maakt het mogelijk om ook grotere opdrachten aan ons toe te vertrouwen. Daarbij proberen
wij altijd flexibel te werk te gaan. Grote bedrijven werken doorgaans alleen van 7
tot 4. Waar nodig blijven wij doorwerken totdat de opdracht is voltooid. Dat is het
voordeel van de kleine zelfstandige, korte lijnen en doorzettingsvermogen.

Op donderdag 25 oktober van 12.00 tot 21.00, vrijdag 26 oktober van 12.00 tot
21.00 en zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 18.00 houden wij voor geluidsliefhebbers open (luister)dagen in Restaurant Nijenstein aan de Voorstraat 30-32.
Deze dagen wordt er gedemonstreerd met de volgende audiomerken:
- Advance Acoustic geluidsapparatuur met Canton luidsprekers;
- Van Medevoort geluidsapparatuur met BNS luidsprekers;
- Cambridge geluidsapparatuur met Spendor luidsprekers;
- Synthesis buizenversterkers;
- MC luidsprekers;
- Nottingham Analogue draaitafels;
- Pressand audiomeubelen;
- Zilplex luisterruimte reflex oplossingen.
Iedereen is van harte welkom om hier eens van te genieten. De entree is gratis.
Voor aanvullende info: www.alfredvisser.nl of Kerkstraat 68, tel. 541560.
Aan de Ried 9 in Buitenpost is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van het kantoorpand van Kootstra advies. Beppe Luts Kootstra-Douma en haar kleinzoon Jacob Marc
hadden de eer de eerste paal te slaan.

Gratis boek tijdens de Kinderboekenweek
van 3 t/m 13 oktober 2007
(bij besteding van tenminste € 10,- aan kinderboeken)
Met het nieuwe kantoor van Kootstra advies kunnen zij hun klanten nog beter van dienst
zijn. Kootstra advies is een all-round kantoor waar men terecht kan voor alle zaken op het
financiële vlak. Voor verzekeringen, hypotheken, makelaardij, bankzaken, belastingaangiften en bedrijfsadministraties kunt u een beroep doen op de adviseurs van Kootstra advies
(zie www.kootstra-kootstra.nl).

OP=OP
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door Ineke Mooijweer

Joke Brinkman
bewuste vrijwilliger

Kaatsen op de ‘oude’ dag

Joke Brinkman ontvangt me hartelijk in haar
gezellige flat aan het Nijesteinplein. Aan een
licht Rotterdams accent is meteen te horen
dat ze geen geboren Buitenposter is. Ze
heeft in verschillende plaatsen in Nederland
gewoond en is uiteindelijk, na het overlijden
van haar man, in Buitenpost neergestreken
om wat dichter bij één van haar dochters te
zijn. En ze vindt het lekker rustig, hier in het
Noorden. Mevrouw Brinkman is allang op
een leeftijd dat ze het werkende leven achter
zich zou kunnen laten, maar daar is ze nog
veel te vitaal en te actief voor. Niet alleen
sport ze nog veel (tot vorig jaar speelde ze
nog hoog in de tenniscompetitie), ook wijdt
ze zich met overgave aan twee soorten vrijwilligerswerk: de dagopvang in Herbranda
en de Wereldwinkel.
Dagopvang Herbranda
“In Herbranda ben ik lid van een groep van ongeveer tien vrijwilligers die om beurten de activiteitenbegeleidster daar bijstaan. De dagopvang
is om te voorkomen dat oudere mensen vereenzamen. De mensen komen om samen koffie te
drinken en te eten, we doen spelletjes en quizzen, eigenlijk een soort hersentraining. Ze vinden
het heerlijk. Dat ik vroeger in de verpleging heb
gewerkt is hier heel handig, want de mensen in
deze groep hebben wel eens wat zorg nodig. Ik
vind dit werk fijn om te doen, maar ik weet dat ik
qua leeftijd ook aan de andere kant van de tafel
had kunnen zitten.
Wereldwinkel
Ik ben graag bezig en heb me daarom, toen
ik in Buitenpost kwam wonen, ook aangemeld
bij de Wereldwinkel. De gezelligheid van zo’n
groep is heel belangrijk, maar het doel van de
Wereldwinkel spreekt me vooral erg aan. Door
hier in het rijke westen voor een eerlijke prijs
producten te verkopen van bedrijfjes uit arme
landen, helpen we de mensen daar om zichzelf,
in hun eigen omgeving, in leven te houden. Dat is
veel beter dan ze zomaar geld te geven of ze zelfs
hierheen te halen. Daar zouden ze niet gelukkiger
van worden. De winst die hier gemaakt wordt,
gaat daar naar toe. In Nederland is al in 1969
de eerste Wereldwinkel van start gegaan, in
Breukelen.
Als ik naar de beelden en gebruiksvoorwerpen
kijk die we in de winkel hebben, vind ik het
geweldig om te zien hoe die mensen met simpele
hulpmiddelen en weinig materiaal heel mooie
dingen kunnen maken. Daar is zóveel geduld
voor nodig. Dat hebben wij hier niet. En het kost
niet eens veel geld. Ik krijg soms mensen in de
winkel die zo’n beeldje duur vinden en dan zeg
ik: “Als u eens wist hoeveel uurloon daarin zit,
dan zegt u het nooit meer.” Ik wil me verdiepen in
de achtergrond van wat we in de winkel hebben,
dat moet ook, vind ik. Ik wil van elk artikel weten
waar het vandaan komt, of het iets betekent en
wie het gemaakt of geproduceerd heeft. Dat wil ik
kunnen doorvertellen. De meeste klanten vragen
er ook naar, omdat ze het leuk vinden om te
weten, maar als ze dat niet doen, wil ik toch mijn
verhaal kwijt, want ik ben een kwebbel. Ik meld
ook altijd dat de grondstoffen (verf, aardewerk
e.d.) milieuvriendelijk zijn.
Informatie en voorlichting
Wij als vrijwilligers krijgen zelf informatie en voorlichting o.a. door middel van films, die gemaakt
zijn door vertegenwoordigers van de landelijke
organisatie van Wereldwinkels. Die gaan namelijk
regelmatig naar onze producenten in de arme
landen toe, om te kijken hoe de bedrijfjes lopen,
om in te kopen, etc. en dat leggen ze vast op
film. Wij kunnen, op eigen kosten ook mee. Dat
lijkt me interessant, maar je moet wel rekenen op
een maandenlange reis zonder enige luxe, want
je slaapt bij de mensen in hun hutjes.
Op onze plaatselijke bijeenkomsten kunnen we
die films bekijken; ook de zakelijke cijfers van
de Wereldwinkels komen dan aan de orde. Het
blijkt dat wij het in Buitenpost heel goed doen:

foto: Harrie Slagter

we zijn wel klein, maar hebben naar verhouding
één van de grootste omzetten. Ons assortiment
is door ruimtegebrek niet zo groot: onze winkel is
eigenlijk niet meer dan een inloopkast. Maar we
zijn de Poiesz heel dankbaar voor deze plek, want
de ligging is erg gunstig, zo naast de ingang van
de supermarkt: we hebben veel aanloop van het
winkelpubliek. En bovendien hoeven we niets te
betalen aan huur, licht of verwarming, dus alles
wat we verkopen is pure winst. Wat ik heel opvallend vind, is dat onder de klanten veel jongelui
zijn. Dat is toch leuk, dat ze bewust zijn van de
dingen waar de Wereldwinkel voor staat. Jammer
genoeg zijn er onder de vrijwilligers haast geen
jongere mensen. Dat zal wel door tijdgebrek
komen.
Kerstpakketten
We kopen vrijwel al onze spullen in de groothandel in Culemborg in. Een aantal van onze vrijwilligers is met die taak ‘belast’. Ze selecteren de
producten naar eigen goeddunken; de anderen
geven wel eens tips, of klanten vragen speciaal
om iets wat ze in de Fair Trade -folder hebben
gezien, maar wat wij door ruimtegebrek niet in
de winkel hebben liggen. Ik sta twee à drie keer
in de maand een paar uur in de winkel en verder
zit ik nog in de ‘kerstpakkettenafdeling’. Met de
Fair Trade-catalogus in de hand ga ik bij bedrijven
langs en probeer hen over te halen om hun kerstpakketten bij de Wereldwinkel te bestellen. Het is
niet altijd een dankbare taak, want hoewel ik met
mijn verhaaltje de directeur vaak wel enthousiast
krijg, gebeurt het regelmatig dat hij het toch niet
aandurft, omdat hij denkt dat zijn werknemers
liever een vleespakket hebben of zoiets. Maar
toch hebben we ook succes: vorig jaar hebben
we wel 500 pakketten mogen inpakken. Een hele
klus, maar gezellig om samen te doen.
Betrokkenheid
Ik heb eigenlijk nooit iets vervelends meegemaakt in de Wereldwinkel. Organisaties van
goede doelen wordt vaak verweten dat er veel
aan de strijkstok blijft hangen, maar wij hebben
daar geen last van. De mensen die binnenkomen
zijn altijd positief. We staan zelf ook helemaal
achter wat we doen.
Ik voel me echt betrokken bij dit werk. We hebben
hier zoveel luxe en gemak en anderen hebben dat
niet. Daar wil ik iets mee doen. Het is iets dat
binnen in me zit, een verzorgende kant. Dat had
ik al toen ik nog in de verpleging zat, maar dat
heb ik nu nog. Als er een buur in de flat ziek is,
ga ik er naar toe. Mijn werk op de dagopvang van
Herbranda heeft er ook mee te maken: ik vind het
zo zielig als mensen vereenzamen. Het is fijn als
je daar wat aan kunt doen. Niemand hoeft eenzaam te zijn.”

Na vanmorgen eerst even te hebben genoten van een uurtje langer in bed
en een ochtend relaxen was het tijd voor wat sportiviteit. Een luie morgen
is lekker maar sporten is ook op zijn tijd noodzakelijk. Dus, na een goede
lunch was het zover, op naar het kaatsveld, hebben ze in Franeker het
“Sjûkelân”, wij hebben ons eigen “Smûkelân” aan de Parklaan. Hard toe
aan de nodige sport liet ik mij op een stoel zakken om eens goed naar
het kaatsen te kijken. Vandaag was de “zuivelpartij” een mooie jaarlijkse
partij die een tijd geleden is omgedoopt tot de “Foppe de Vries Partij”.
Een mooi eerbetoon aan een man die jarenlang onmisbaar is geweest
voor de kaatssport in Buitenpost. Foppe was en is altijd bij het kaatsen te
vinden en iedereen heeft wel een herinnering aan hem. Zo ook ik, uit de
tijd dat groep acht nog de zesde klas was. Op zich konden we het prima
vinden maar soms ging het mis, zo ook die ene bewuste dag. We waren
druk bezig, iedereen was aan het kaatsen en ik…ik deed de handstand.
Erg lang concentreren was er bij mij niet bij, ik was nogal snel afgeleid.
Dat kwam bij Foppe niet voor in zijn boek, je was aan het kaatsen of je
was het niet. Na enkele waarschuwingen was de grens bereikt en ik kreeg
een maatje 42 tegen mijn kleine achterste. Een rustig “kickje” mocht toen
nog en daar was niets mis mee. Tegenwoordig sluiten ze je op of je krijgt
tenminste een kwaaie moeder aan de deur. Ik heb de wedstrijd uitgekaatst en haalde het niet meer in mijn hoofd om tijdens de wedstrijd de
nieuwste bewegingen omtrent de radslag uit te proberen. Dus, het heeft
gewerkt. Een tijdje vond ik Foppe niet zo leuk maar gelukkig ging dat
over, gelukkig, want ik kom Foppe nog vaak tegen, bij het kaatsen, bij de
Fryske Krite en waar eigenlijk niet. Foppe zet zich altijd voor 100% in en
niet minder. Dus een “Foppe de Vries” partij is niet meer dan terecht. Deze
partij is voor 50+ers en dan denk je te gaan kijken naar traag bewegende
mannen die opslaan, uitslaan en hooguit hier en daar nog een keer keren,
een duikvlucht om een bal pakken zal er wel niet bij zijn. Bij aankomst op
het veld valt mij op dat er heel wat knieën zijn ingepakt met rekverbanden,
steunbanden en wat al niet meer. De heren willen nog zo graag kaatsen
dat ze bereid zijn het risico te nemen dat hun knieschijven samen met
de bal het veld uitschieten. Uit fatsoen ga ik toch even zitten kijken. En
wat schertst echter de verbazing….om te beginnen gaan er meer ballen
over de boven dan wat ik bij de laatste ledenpartij heb gezien. Daarnaast
wordt behoorlijk gekaatst, stevige kaatsen en de heren hebben geen felheid ingeboet naarmate de jaren zijn verstreken. Er waren 70 kaatsers
op het veld waarvan de oudste 84 jaar oud was! Ik mag hopen dat ik die
leeftijd haal, laat staan kaatsend. Niets dan respect wordt er op het veld
afgedwongen en ook bij de prijsuitreiking in de grote zaal van The Point
zullen deze heren hun mannetje wel hebben gestaan schat ik zo in. Over
de Point gesproken, morgenochtend om 9.00 uur mag ik me daar weer
melden. Zoals iedereen weet, en anders nu wel, speelt de Fryske Krite
op 24 november en 1 december van dit jaar weer de eerste voorstelling
van dit seizoen. Voor de vakanties waren de eerste repetities al en na
de vakanties 2 keer per week een hele avond aan de slag plus zo nu en
dan een dag, dit alles met het doel om straks alle bezoekers een leuke
avond te bezorgen. Dit jaar zal dat zeker moeten lukken met de klucht
“Och heden heit”, een echte klucht waarbij je niet weet of je eerst links
of rechts moet kijken. Je krijgt de neiging om hilarische stukken “uit de
doeken te doen” maar helaas, dat kan natuurlijk niet. Dat zal een ieder zelf
moeten gaan bekijken als het zover is. Hopelijk houden de 50+kaatsers
het nazitten minder lang vol dan het kaatsen want anders staan we morgenochtend tussen de hossende “ouwe” mannen te repeteren. Alhoewel
die hossende kerels in zo’n klucht misschien niet eens misstaan. Nou, we
zullen zien, we zetten ze in een taxi en dan zelf aan de slag. Hopelijk, als
ik 84 jaar ben, kan ik ook nog zo bewegen……we zullen zien.
Reinold Paauw

Update familie De Vries in

Stirling

Het schoolsysteem in Schotland is heel anders dan in Nederland. Vanaf
3 jaar kunnen kinderen naar de Nursery, maar volgens ons gaan veel
kinderen al veel eerder naar een privé-Nursery. Op de ene school is dit vijf
ochtenden of middagen per week en op een andere Nursery kan dit drie
hele dagen zijn. Wij hebben Jeen Riemer ingeschreven voor vijf ochtenden per week, waarover we eind september uitsluitsel krijgen.
Na de Nursery gaan de kinderen zeven jaar naar de Primary School.
Hiermee starten de kinderen na een zomervakantie als ze tussen de 4,5
en 5,5 jaar oud zijn. Er vindt geen instroom tijdens het schooljaar plaats.
Alle vijf schooldagen duren van 9.00 uur tot 15.15 uur. Op de school waar
Gerrit in een eerste klas zit, hebben de leerlingen allemaal een witte polo
en een rode trui aan met de naam van school erop. Verder draagt iedereen zwarte schoenen en de jongens een grijze of zwarte pantalon. De
meisjes kunnen ook nog kiezen uit een rokje.
Als de bel gaat gaan de kinderen per klas en per geslacht in de rij staan
en dan gaan ze rij voor rij naar binnen. Op deze manier komen ze ook
weer buiten. Een ander opmerkelijk verschil is dat 99% van de leerlingen
tussen de middag op school eet, waarbij de helft ongeveer een lunchpakket van thuis meeneemt en de andere helft een warme maaltijd op school
nuttigt.
Naast deze uiterlijke verschillen zijn er ook inhoudelijke verschillen, daar
komen we een andere keer op terug. In Buitenpost ging Gerrit altijd met
veel plezier naar school, dus zag hij er naar uit om weer school te gaan.
Aan het einde van elke schooldag zei hij ook dat het goed was geweest.
Maar van de tweede tot en met de zevende dag vroeg hij elke ochtend of
hij thuis mocht blijven. Gelukkig vindt hij het sindsdien weer heel leuk om
naar school te gaan en komt hij vol verhalen thuis.
Inmiddels zitten we in het normale ritme van werk en school en hebben
we alle vier onze draai gevonden. Het bevalt tot nu toe gelukkig allemaal
heel goed.
Vanuit Stirling een hartelijke groet van:
Frans, Alie Hilda, Gerrit en Jeen Riemer de Vries.
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Er daagt iets in het Oosten...

Jaarprogramma
2007-2008 NVVH
Programma bijeenkomsten 2007-2008:

Ongeveer twee weken geleden is men begonnen met de ontsluitingsweg
vanaf het industrieterrein richting Oost. Aannemer S. Dijkstra hoopt in de
laatste week van oktober hiermee klaar te zijn. De weg en bijbehorend
fietspad eindigen voorlopig nog in de ‘middle of nowhere’. Het is de
bedoeling dat deze in de toekomst aansluiten op de nog aan te leggen
zuidelijke rondweg.

Set ’m up bestaat 40 jaar

Dinsdag 16 oktober 2007
19.45 uur ‘De Schakel’, mevr. S. Benus:
‘Opkomst en expansie Islam’.
Dinsdag 20 november 2007
14.00 uur ‘De Schakel’, dhr. J. Jongsma: “It libben wie hjir hurd”.
Dinsdag 18 december 2007
16.00 uur ‘De Kruidhof’, midwintersamenkomst m.m.v. mevr. Anneke
Walda (vertelt verhaal).
Dinsdag 8 januari 2008
9.30 uur ‘De Schakel’, nieuwjaarsreceptie met muzikale Bingo!
Dinsdag 15 januari 2008
14.00 uur ‘De Schakel’, mevr. Pots vertelt ons iets over Hospice.
Dinsdag 19 februari 2008
19.45 uur ‘De Schakel’, jaarvergadering met burgemeester Tj. Van der
Zwan.
Dinsdag 4 maart 2008
9.30 uur ‘De Schakel’, doe-ochtend, paasdecoratie.
Dinsdag 18 maart 2008
19.45 uur ‘De Schakel’, mevr. Roelie Woudwijk: beeldhouwen.
Dinsdag 15 april 2008
19.45 uur ‘Tillehûs’ te Kootstertill, dhr. Age Veldboom: Skûtsjesilen.
Zingt en speelt op trekharmonica.
Regeling vervoer: Regina Meijeringh, tel. 542027.

Programma excursies 2007-2008:

Donderdag 4 oktober 2007
13.00 uur Rabobank Buitenpost, struisvogelhouderij Boerakker.
Woensdag 28 november 2007
13.30 uur Rabobank Buitenpost, Baron ‘Champignoncultuur’ Marum.
Dinsdag 22 januari 2008
13.15 uur Rabobank Buitenpost, Glaswerk-Aldtsjerk.
Woensdag 23 april 2008
13.00 uur. Rabobank Buitenpost, Dekema State, Jelsum.
Donderdag 22 mei 2008
14.00 uur. N.S. Station Buitenpost, arrangement ‘Euroborg’ met rondvaartbedrijf Kool.

Jaarprogramma 2007-2008
Passage Buitenpost
Het tweede na het behalen van het kampioensschap (eigen foto)

Damesvolleybalvereniging ‘Set ’m up’ vierde op 1 september jl. haar 40jarig jubileum. De dames gingen het water rond Veenwoudsterwal op in
een kano en dat ging hen goed af. Bovendien werkten de weersomstandigheden mee om er een prachtige middag van te maken. In de pizzeria van
The Point werd het jubileumuitje afgesloten. De dames hebben behalve
sportiviteit ook plezier en gezelligheid hoog in het vaandel staan! Er zijn
nog enkele leden die al vanaf het begin lid zijn en het zal duidelijk zijn,
dat zij dus al bij de 60-plussers horen. Maar de jongere generatie wordt
natuurlijk steeds sterker vertegenwoordigd. Al vele jaren doet ‘Set ’m up’
mee aan de Onderlinge Volleybal Kompetitie, een (Friese) dorpencompetitie, niet behorend bij de landelijke bond Nevobo. Voordeel van deze
competitie is, dat men niet wekelijks 3 sets speelt, maar verdeeld over het
seizoen 12 à 14 wedstrijden van 7 sets. Het eerste team handhaaft zich
al jaren in de hoogste poule, het tweede team werd het afgelopen seizoen
kampioen in poule C en promoveerde dus. Tegelijk met de scholen zijn de
sportverenigingen ook weer begonnen en is er dus volop bedrijvigheid in
de sporthal. ‘Set ’m up’ traint op maandagavond van 20.30 tot 22.00 uur.
Nieuwe leden zijn welkom. Heb je belangstelling, kom dan eens kijken
op onze trainingsavond en doe vrijblijvend enkele keren mee. Wil je eerst
meer informatie, dat kan natuurlijk ook, tel. 544194 of 542269.

Bond van plattelandsvrouwen afdeling Twijzel e.o.
Programma 2007-2008
16 oktober 2007:
Reisverhalen, mevr. H. Bangma uit Lemmer.
15 november 2007: Doemiddag.
20 november 2007: Boekbespreking, mevr. A. Hoogland uit Beetgummermolen.
18 december 2007: Kerststuk maken.
18 december 2007: Kerstavond, ‘Iconen en Engeltjes’, dhr. J. Ettema uit
Mûnein.
15 januari 2008:
‘Van puppy tot blindegeleidehond’, mevr. H. Snippe
uit Leeuwarden.
13 februari 2008:
Koffieochtend commissie en contactleden.
19 februari 2008:
Jaarvergadering.
Na de pauze: ‘Akke’s knuffelkneuzen’, mevr. A BijmaVisser uit Anjum.
18 maart 2008:
‘De historie van het versierde ei’, mevr. Winters uit
Diever.
15 april 2008:
Kegelen en koffietafel in ‘De dikke draai’ te Surhuisterveen.
Is uw/jouw belangstelling gewekt, schroom dan niet en neem vrijblijvend
eens een kijkje in ‘De Bining’ te Twijzel. Altijd de derde dinsdag van de
maand om 19.45 uur. Of bel met Hillie Feitsma, tel. 542124 of Griet van
Waarden, tel. 542084.

Evenals vorig jaar presenteert de christelijke vrouwengroep Passage in
Buitenpost haar programma voor het komend seizoen. De data en onderwerpen zijn de volgende:
18-10-2007 Rouwgebruiken en rouwsieraden.
Spreker: Dhr. van Sloten uit Dongjum.
Plaats: Herbranda.
13-11-2007 Provinciale ontmoetingsdag.
Spreker: Predikant/organist Erick Versloot uit Woerden.
Thema: Parels in het liedboek.
’s Middags optreden van: ‘Opera della casa’.
Plaats: de Lawei in Drachten.
15-11-2007 Boekbespreking: ‘Hinke van Jap’.
Spreekster: mevr. Krook uit Engwierum.
Plaats: Herbranda.
13-12-2007 Gezamenlijke Kerstviering.
Samen met alle christenvrouwengroepen o.l.v. Passage.
Plaats: de Schakel.
17-01-2008 Onderwerp : ‘Bartimeüs’.
Spreekster: mevr. de Haan uit Ylst.
Plaats: Herbranda.
21-02-2008 Jaarvergadering.
Spreekster: mevr. Oost uit Buitenpost.
Plaats: Herbranda.
10-03-2008 Creatieve morgen met mevr. Elsinga.
Plaats: Herbranda.
27-03-2008 Onderwerp: ‘Adoptie duurt een leven lang’.
Spreekster: mevr. Bastiaanse uit Hijum.
Plaats: Herbranda.
10-04-2008 Slotavond in de Schakel met CPB.
Mevr. Heerschop uit IJsbrechtum met eigen sketches en zang.
15-05-2008 Landelijke ontmoetingsdag in de IJsselhallen in Zwolle.
De tijd en plaats zijn 19.30 uur in Herbranda, tenzij anders
vermeld. Bent u geen lid en wilt u toch eens een avond
meemaken, dan bent u als gast van harte welkom.
Nadere informatie: Johanna Buma, secretaresse van Passage, tel. 541816

Binne Lutje en Boaite Post

Moddertroep
“Heb jij die afgravingen gezien,
Boaite?”
“Oh, je bedoelt naast IJsbaan en
Tennisbaan, Binne?”
“Ja Boaite, die bedoel ik; wat een
gegraaf hè?”
“Nou Binne, allemaal dijkjes, waar zal
dat voor zijn?”
“Ik wist het ook niet, dus ik deed wat
navraag, Boaite.”
“En, ben je erachter gekomen,
Binne?”
“Ja Boaite, na een dag of wat kwam je
er vanzelf achter.”
“Dat dacht ik al Binne, want ik zag de
vrachten modder komen.”
“En die modder werd gedumpt in die
gegraven poelen, Boaite.”
“Zeker Binne, en die zooi komt allemaal uit de sloten langs de rondweg!”
“Er wordt daar rigoureus gebaggerd,
Boaite!”
“Wat denk je Binne, zal dat wel allemaal ‘zuivere koffie’ zijn?”
“Nou Boaite, ik vrees met grote
vreze!”
“Anders gaan ze niet van die dijken
opwerpen, Binne!”
“Nee Boaite, bij de vorige baggerwerkzaamheden gebeurde dat toch
ook niet hè?”
“Dat dacht ik niet Binne, dus waarom
nu dan wel?”
“Goeie vraag Boaite, Goeie vraag!”
“Moeten we dat niet eens uitzoeken,
Binne?”
“Inderdaad Boaite, maar denk je dat
we dan een juist antwoord krijgen?”
“Natuurlijk wel Binne, men zal echt
niet om de hete brei heen gaan
hoor!”
“Welnu Boaite, dan moet de redactie
van de BB maar eens navraag doen!”
“Ik zal het doorgeven Binne, dan komt
er vast wel een uitleg!”
“En dat zal dan gepubliceerd moeten
worden in ons dorpsblad, Boaite!”
“Ben
benieuwd
Binne,
ben
benieuwd!”

Oproep
Wij zijn opzoek naar een lieve,
spontane, niet rokende gastouder
die (via een gastouderbureau) op
onze kinderen wil passen aan huis
of bij u thuis. Het gaat om 2 kinderen van 3 en 6 jaar. De opvang zal
wisselend zijn i.v.m. onregelmatige
diensten, het rooster is ongeveer 3
maanden vooraf bekend. De opvang zal rond de 400 uren op jaarbasis zijn en zal ook plaatsvinden
tijdens de schoolvakanties.
Voor inlichtingen en belangstelling: telefoon 544794 of per email:
geemie@wanadoo.nl
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Terug naar Soestdijk

Ontruiming sporthal De Houtmoune

Als kind heb ik enkele jaren in Baarn gewoond. Ik was daar op een internaat omdat mijn ouders in het
toenmalige Nederlands-Indië verbleven. Het internaat, Louisa State, ligt aan de Amsterdamse Straatweg
waar Paleis Soestdijk ook aan ligt, nl. Amsterdamse Straatweg 1. Rondom het paleis, helemaal tot aan
Baarn toe, strekken zich enorme bossen uit. In die bossen heb ik menig uurtje doorgebracht. Eens verdwaalde ik en kwam in de paleistuin uit. Dat was spannend, want
het was verboden terrein. Later
ben ik er nog verscheidene
keren teruggekeerd voor de
spanning maar vooral in de
hoop Koningin Juliana te zien.
Het was algemeen bekend dat zij
dagelijks met haar honden door
de paleistuinen liep. Helaas, heb
ik dat geluk niet gehad.

Op 30 april namen wij altijd deel
aan het defilé ter ere van haar
verjaardag. Er werden bloemen
geplukt uit de tuin, daarna liepen
we van het internaat naar het
paleis (liefst zo vroeg mogelijk)
en dan maar in de rij staan en
wachten tot je door het hek mocht
en langs het bordes lopen. De bloemen waren al half
verlept en je mocht ze niet zelf op het bordes leggen.
Nee, daar waren vrijwilligers voor. Maar het was een
feest om de koningin op het bordes te zien, zwaaiend
naar alle mensen.
Trip uit LC
Toen de busreis naar Paleis Soestdijk in de
Leeuwarder Courant werd aangekondigd, besloten
wij direct om ons op te geven. Vrijdag 24 augustus
was het zover. ’s Morgens om zeven uur moesten we
verzamelen in Quatre Bras. Deze plaatsnaam zouden
we op Soestdijk nog diverse malen in gouden letters
tegenkomen. In Leeuwarden, Joure en Heerenveen
werden nog meer passagiers opgehaald en om 11
uur waren we op Paleis Soestdijk. Daar werden wij in
kleine groepjes rondgeleid.
Van boerenhofstede tot paleis
In 1638 kocht de Amsterdamse burgemeester
Cornelis de Graeff een mooie boerenhofstede. Deze
lag aan de dijk naar Soest nabij de Eem. Hij liet het
tot een riante buitenplaats verbouwen en bracht hier
met zijn gezin de zomermaanden door. De familie
de Graeff was niet Oranjegezind, maar toen in 1672
stadhouder Willem III weer aan het bewind kwam,
draaiden ze om als een blad aan een boom. De stadhouder was verzot op jagen en om hem te paaien
werd de buitenplaats voor een zacht prijsje (18.755
gulden) aan hem verkocht. Zo kwam Soestdijk in het
bezit van de Oranje-Nassau’s. De buitenplaats werd
grondig verbouwd. Het bakstenen huis werd verbreed
door de aanbouw van twee zijvleugels. Er zouden nog
vele verbouwingen volgen. Periodes waarin het paleis
in verval raakte, werden afgewisseld door tijden van
verbouwingen. In 1815 werd het paleis, op kosten van
de staat, grondig verbouwd en ingericht tot een luxe
zomerpaleis. De architecten Jan de Greef en Zeger
Reijers verbouwden het rechthoekige, bakstenen
jachtslot van stadhouder Willem III tot het huidige,
witgepleisterde Paleis Soestdijk. Aan het einde van de
rechte laan tegenover het bordes moest een gedenknaald verrijzen als een duurzame blijk van hoogachting voor kroonprins Willem, de ‘Held van Waterloo’.
De Naald is in de vorm van een Egyptische obelisk.
De Held van Waterloo
Toen kroonprins Willem trouwde met Anna Pavlovna,
een tsarendochter, werd het verbouwde paleis
Soestdijk als huwelijksgeschenk aangeboden. De
kroonprins was mateloos populair. Hij had heldhaftig gevochten tegen Napoleon bij Quatre Bras en
Waterloo. In 1840 werd hij koning Willem II maar na
een bewind van slechts negen jaar overleed hij. Na de
dood van de ‘Held van Waterloo’ maakte zijn weduwe
van Paleis Soestdijk een museum van de Slag bij
Waterloo. Er werden twee appartementen samengevoegd tot één grote zaal: de Waterloozaal. Een
enorm schilderij van de Slag bij Quatre Bras door J.
W. Pieneman beslaat in deze zaal bijna de hele wand.
Kroonprins Willem speelt daarop de centrale rol. In
deze zaal maakten de prinsessen Beatrix, Irene,
Margriet en Marijke altijd hun huiswerk. Gezellig, terwijl je voorvader over je schouder meekijkt. Voor de
Waterloozaal ligt de mooie Leuvenzaal, herinnerend
aan Willems overwinningen bij Leuven en Hasselt
tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831.
Moderniseringen
Koningin Emma liet op Soestdijk gas- en waterleidingen en elektriciteit aanleggen. De zijvleugels werden

foto: Theo van Asperen

Donderdagochtend 13 september is er een ontruimingsoefening gehouden in sporthal De Houtmoune in Buitenpost. Het is verplicht om een
dergelijke ontruiming minimaal één keer per jaar te oefenen. De leerlingen van het AOC en het Lauwerscollege die volop aan het gymnastieken waren werden zonder problemen veilig naar de kantine van zwembad De Kûpe begeleidt.

van glas voorzien, zodat de ruimte verwarmd kon
worden. Ook liet zij een ijskelder bouwen. De Witte
Eetzaal liet zij opnieuw inrichten. Zij was erg klein en
daarom werden de poten van haar stoel ingekort. De
andere stoelpoten eindigden in mooie bollen maar bij
Emma’s stoel waren die er gewoon afgezaagd. Na
beëindiging van haar regentschap in 1898 besloot zij
zich terug te trekken op Paleis Soestdijk.
Permanente verblijfsplaats
De laatste bewoonster van Paleis Soestdijk was
Juliana. Als peuter had zij, tijdens de bezoeken aan
haar grootmoeder, liefde opgevat voor Soestdijk. En als
Emma jarig was, zat ze naast haar op het bordes naar
de bewoners van de omringende dorpen te kijken, die
een bloemenhulde kwamen brengen. Dit maakte zo’n
indruk op prinses Juliana dat ze er later als koningin
een traditie van maakte. In 1937 trouwde Juliana met
de Duitse prins Bernard van Lippe- Biesterfeld. Het
paar nam na een langdurige huwelijksreis zijn intrek
op Soestdijk. Voor het eerst was het paleis niet slechts
een zomerverblijf, maar de officiële residentie van
een kroonprinselijk paar. Bernard liet een moderne
centrale verwarming aanleggen. Aan de achterzijde
kwamen de werkkamers van de prins en de prinses te
liggen met uitzicht over de grote vijver en de fontein.
Het zijn kleine kamers, niet groter dan de gemiddelde
woonkamer. Er werden een nieuwe eetkamer en een
bibliotheek aangebouwd. Verder werd de luxe en het
comfort uitgebreid met onder meer een bioscoopzaal,
een zwembad, sportzaal en tennisbanen. Op Paleis
Soestdijk heeft het koninklijk paar in de loop der jaren
velerlei belangrijke gasten uitgenodigd. Dan werden
de grote zalen gebruikt voor ontvangsten en diners.
De kroonprinselijke vertrekken werden verbouwd en
ingericht in de Art Deco stijl . Deze stijl wordt gekenmerkt door een strakke en eenvoudige vormgeving.
Een stijl die past bij Juliana, de koningin met haar
warme persoonlijkheid, die onder alle omstandigheden zo ‘gewoon’ mogelijk bleef.

Rond 9.45 uur die ochtend ontdekte de sporthalbeheerder van De Houtmoune een fictieve brand in het ketelhuis. Volgens het scenario was er
sprake van ontploffingsgevaar en meteen werd het ontruimingsplan in
werking gesteld. De beheerders en leerkrachten begeleidden de leerlingen linea recta naar de kantine van het tegenover gelegen zwembad. Niemand kreeg de tijd om persoonlijke bezittingen te pakken om de oefening
zo realistisch mogelijk te maken.
Nadat iedereen veilig in het zwembad was ondergebracht werd de leerlingen verteld dat het om een oefening ging. Ze kregen allemaal een
glas drinken om vervolgens samen met de beheerders de oefening te
evalueren.

Mary van Asperen

Kom naar onze winkel in de hal van de Poiesz

Wethouders van der Wal en Stellinga brachten nog een bezoek aan De
Houtmoune om te horen hoe de oefening verlopen was.

Sporthal De Houtmoune
beschikt over AED (Automatische
Externe Defibrillator)
Vanaf 27 augustus geschikt de sporthal van Buitenpost over een hartdefibrillator. De AED verhoogt de overlevingkans tot 70 procent bij hartfalen.
De sporthalbeheerders hebben allemaal een cursus gehad in het bedienen van het apparaat. De gemeente Achtkarspelen vindt het belangrijk
dat de eerste hulp in haar gebouwen, waar veel bezoekers komen, goed
is geregeld. Omdat de gemeente Achtkarspelen de beide sportzalen van
het Lauwers College er in het winterseizoen bijhuurt, heeft de gemeente
in samenwerking met het Lauwers College beslist dat het Lauwers
College ook met een AED wordt uitgerust.
< Automatische Externe Defibrillator (AED)

kits-stik

Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

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 19 oktober 2007.

Hoe werkt deze Sudoku puzzel?

Vul het diagram van 9x9 vakjes zo in dat alle letters slechts één keer voorkomen in
alle horizontale en verticale rijen, en in elk blok van 3x3 vakjes. De letters in de grijze
genummerde vakjes is de oplossing.
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Bij onze club telt iedereen wèl mee:
wordt lid van Plaatselijk Belang!
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8

Oplossing prijspuzzel augustus

N
K

De puzzel in het augustusnummer heeft 12 correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde ‘Meesterlijk Goed’ te Buitenpost.
De winnaar is F. de Boer, Haersma de Withstraat 64.
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.
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Napels zien, en dan leven
Ingezonden brief

De eerste week van juli heb ik voor de
tweede maal Napels bezocht. Vijfjaar geleden maakte ik via mijn familie voor het
eerst kennis, met wat wel gezegd wordt
de mooiste stad ter wereld. Napels is altijd
een stad van uitersten geweest en zal dit
ook altijd blijven. Vandaag de dag geroemd
om haar schoonheid, maar ook vergruist
om het huisvuil wat vaak niet wordt opgehaald. En maar niet te spreken over het
verkeer, wat links en rechts inhaalt en vaak
het rode stoplicht negeert. Napels is anders
dan alle andere Europese steden. Het lijkt
wel of de stad iets van een ander continent
uitstraalt. In Napels wordt de bezoeker op
een creatieve manier gewaarschuwd voor
zakkenrollers.
Dit criminele imago is oud en hardnekkig. Gelukkig heb ik zelf nimmer met dit facet te maken gehad. Ik ben naar Napels geweest, met als
hoogtepunt van de reis, het bijwonen van het
huwelijk van een familielid. Deze dag was heel
bijzonder en zal ik niet snel vergeten. Bij aankomst op het vliegveld van Napels en het weer
ontmoeten van oude bekenden, voelde ik mij
direct weer thuis. Met de overige gasten uit Holland, wij waren met tien personen vanaf Schiphol vertrokken, hebben wij in die onvergetelijke
week ook verschillende uitstapjes gemaakt.
Pompeï en de Vesuvius
Volgens de Italianen kunnen Pompeï en de Vesuvius niet los van elkaar worden besproken.
In de oudheid was de Vesuvius niet meer dan
een berg. Tegenwoordig is de Vesuvius de enige
nog werkende vulkaan op het vasteland van
Europa. In de oudheid kwam het tot een uitbarsting en verwoeste het o.a. de stad Pompeï.
Het duurde 1500 jaar voordat in het jaar 1748
Pompeï werd herontdekt. Eerst hebben wij de
prachtige kathedraal bezocht en toen de opgravingen. De blootgelegde straten, werkplaatsen
en openbare ruimten geven een voortreffelijk
inzicht hoe het leven van alle dag moet zijn
geweest. Veel vondsten als meubels, gereedschap, gebruiksvoorwerpen worden er tentoongesteld. Bekend zijn ook de gipsen modellen
van lichamen van de slachtoffers. Enkele dagen
later hebben wij de Vesuvius bezocht. Vanaf het
tolstation Torre de Greco begint normaliter het
bezoek aan de vulkaan. Een slingerende weg
vol haarspeldbochten brengt ons met het busje,
naar de parkeerplaats op 1000 meter hoogte.
Via een gemakkelijk begaanbaar pad, zijn wij
naar de krater op een hoogte van 1281 meter
gelopen. De krater heeft een diameter van 300
en een diepte van 216 meter. Zowel onderweg
als op de top zijn er in verschillende kraampjes
snuisterijen, steentjes, boeken en prullaria te
koop. Het fascinerende uitzicht over de golf van
Napels maakte het uitstapje ook deze dag buitengewoon. Bij helder weer kun je de eilanden
en Sorrento zien liggen.
Amalfitaanse kust en Sorrento:
De dagtocht langs de kust was ook bijzonder.
Van de 8000 kilometer kust die Italië telt, is
die tussen Napels en Salerno zonder twijfel
één van de mooiste. Zonder arrogant te klinken
behoort het misschien zelfs tot de allermooiste
van Europa. Dit superlatief verdient het ondermeer door de afwezigheid van hoogbouw. Het
toeristische stadje Sorrento ligt op het ware op
een schiereiland en komt bij het vallen van de
avond tot leven.
Amalfi:
Aangekomen in Amalfi hebben wij de prachtige
uit de in de 13e eeuw gebouwde Dom bezichtigd. Ik moest tweeënzestig treden begaan, die
leiden naar de zware uit Constantinopel geïmporteerde bronzen deuren, om de Dom binnen
te gaan. Natuurlijk hadden de leuke winkeltjes,

Graag wil ik als inwoner van Buitenpost het volgende nog kwijt:
Het besluit om het politiegebouw in de winkelstraat van Buitenpost neer
te zetten is het slechtste besluit van de gemeenteraad van Achtkarspelen
ooit geweest. Dit besluit heeft destijds blijkbaar na overleg ook de goedkeuring van Plaatselijk Belang gekregen. (Geld speelde de hoofdrol bij dit
besluit naar ik heb begrepen.) Het geeft de gehele winkelstraat een grote
verarming, jammer, jammer, jammer.
Nijenstein heeft een horecafunktie gekregen, proficiat. Het besluit qua inrichting van het Nijensteinplein en daaromheen staat nu in de steigers
volgens de Binnenste Buiten. Om het winkelend publiek langer vast te
houden hoort er mijns inziens in een winkelstraat ook horecagelegenheden met bijvoorbeeld buitenterrassen. Deze zouden dan geconcentreerd
kunnen worden rond het Nijensteinplein eventueel aangevuld met de
Voorstraat en andere straten/pleinen. Daar kunnen de mensen dan samenkomen voor bijvoorbeeld optredens of iets dergelijks. (mensen willen
bij mensen zijn en gezelligheid met elkaar).
Mijn gedachten wilde ik nog even aan het papier toevertrouwen. Ik hoop
dat bovenstaande nog enig stof tot nadenken geeft en dat bij de besluitvorming mijn ideeën nog meegenomen kunnen worden (ik vertrouw erop
dat de raad ook naar z’n inwoners wil luisteren, misschien wel d.m.v. een
referendum).
Bennie Nauta bij de opgravingen van Pompeï (eigen foto)

waar naast de bekende toeristenprullaria, ook
de delicatessen van de Costiera zijn te koop,
ook onze belangstelling. Voor de kust van Napels bevinden zich de bekende eilanden Capri,
Ischia en Procida. Deze laatste is de minst bekende, maar ook zeker de moeite van het bezoeken waard. En Capri is Capri. Geen woorden
aan vuil maken, gewoon genieten.
Positano
Komend vanaf Napels is de reis naar Positano
misschien overweldigender dan het verblijf.
Eigenlijk moet je het beste voor het laatst bewaren, maar deze weg langs diepe afgronden
kan je letterlijk niet overslaan. Aangekomen in
het kustplaatsje ontstaat het grote probleem,
namelijk het parkeren van ons busje. Heb je,
tegen niet geringe kosten, een plekje weten te
bemachtigen, dan is de beloning groot. Positano
is letterlijk schilderachtig. De vele nauwe steegjes, doorkijkjes en trappen trekken daarom
naast de vele toeristen, ook veel kunstenaars.
Als je alle trappen af, bij het strand bent aangekomen, wordt je beloond met de meest gefotografeerde plek van het stadje.
Veel te zien en de Italiaanse keuken
Natuurlijk heb ik niet alle bezienswaardigheden
in de stad Napels kunnen bezien. De jachthaven
met al zijn rijkdom, de smalle straatjes geflankeerd door karakteristieke winkeltjes en enkele
historische plekken heb ik wel weer bezocht. Je
moet keuzes maken uit de vele bezienswaardigheden. Omdat parkeergelegenheid niet te vinden is zijn wij met de metro naar het centrum
gegaan. Wij hadden onze busje namelijk in een
voorstad van Napels geparkeerd. Verhongeren
zul je in Napels zeker niet, vrijwel elke straat
kent eetgelegenheden. In de hele stad wemelt
het van de rustieke en goedkope pizzeria’s,
waar je voor ongeveer € 10,00 goed kunt eten,
inclusief een glas wijn. De pizza margherita vind
ik zelf het lekkerste, de klassieker in de kleuren
van de Italiaanse vlag, (tomaat, mozzarella en
basilicum) is door een pizzabakker in 1889 bedacht. Dit naar aanleiding van een bezoek van
Koningin Margherita aan Napels. De lekkere
pasta’s, met een variatie aan sauzen en de vele
andere gerechten uit de Italiaanse keuken zijn
ook van harte aan te bevelen. Het glas wijn mag
dan zeker niet ontbreken.

Jan Mulder, Julianalaan 2a, tel. 542839

Stierengevecht in Achtkarspelen
Toen ik onlangs met de trein uit Groningen de gemeentegrens van
Achtkarspelen passeerde moest ik wel twee maal kijken en in mijn arm
knijpen om er zeker van te zijn dat ik niet droomde! De trein reed langs de
weilanden en daar graasde een kudde koeien, met daarbij blijkbaar een
aantal zeer agressieve stieren. Plotseling stormde een grote stier in de
richting van één van de kleinere exemplaren, met de duidelijke bedoeling
om op te treden tegen wat dan er ook aan de hand was! De jonge stier
kreeg zijn belager vol in de zij en belandde met een boog pardoes in de
sloot. Een grote plons volgde; binnen ‘No Time’ echter klom de te water
geraakte stier, op eigen kracht weer op de kant. Alsof er niets gebeurd
was werd er doorgegraasd! (In de grote mensenwereld gaat dat wel
anders!) Dit alles gebeurde terwijl de trein er langs reed en wel zo snel
dat sommige treinreizigers het voorval van het begin tot het einde konden
volgen! In Buitenpost aangekomen was ik een mooie ervaring rijker en nu
deel ik met de Binnenste Buiten lezers mijn verhaal over deze ‘Spaanse
toestanden’!
Theo van Asperen

Foto openbare lagere school
Even een reactie op de foto van de openbare lagere school (in de vorige editie van ons blad, redactie), waarbij het jaar 1950 staat. Dit klopt
niet, toen stond het oude gebouw er nog. In 1953 is dat afgebroken, ik
heb daar nog in de 1e klas gezeten. Dit gebouw (van de foto) is in 1954
geopend. Tijdens de bouw waren de klassen verdeeld over het dorp. Zo
waren wij ondergebracht in een ruimte van de gemeente aan de ‘opslag’,
aan de Vaart. Ik herinner me daarvan alleen, dat we vaak keken bij een
man, die daar tabaksbladeren sneed voor sigaren, dat heeft waarschijnlijk veel indruk op me gemaakt. Ook was een groep ondergebracht in
de consistorie, naast de hervormde pastorie, waar we later ook altijd het
godsdienstonderwijs van dominee De Groot volgden. In ons reünieboekje
is over de bouw etc. meer informatie daarover te lezen.
Anneke Paauw

Nieuwe rage onder de jeugd

Mijn tweede verblijf in Napels zal zeker niet de
laatste zijn, ik neem de wereldberoemde uitspraak “Vedi Napoli e poi Muori, of te wel eerst
Napels zien en dan sterven” dan ook maar voor
kennisgeving aan.
Bennie Nauta
(foto: familie Wolters)

Kopijverzorgers, maak het uzelf en ons gemakkelijk!
Let op de kopij-inleverdatum:

maandag 22 oktober 2007
Het blad verschijnt in week 44 van 2007.
Houdt u daar ook rekening mee?

Misschien was het u al opgevallen, maar er is een nieuwe rage ontstaan
onder de jeugd van ons dorp: éénwieleren. Overal in ons dorp kun je
jeugdige fietsers tegenkomen, balancerend op één wiel. Met name in de
nieuwbouwwijk is deze sport héél populair, Op zaterdag 8 september jl.
werd er zelfs een éénwielerdag georganiseerd aan de Balsem. Onder het
genot van een hapje en een drank mocht het éénwieleren geprobeerd
worden, de opkomst was groot en de dag zeer geslaagd.
Edith Weidenaar
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Workshops in It Koartling
Sieraden maken

dinsdag 23 oktober van 19.30 tot 21.30 uur
o.l.v. Nanny Kramer

Cursussen in It Koartling
Vilten van wol

dinsdag 2 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
o.l.v. Ineke Carolus

Heeft u nog oude kralen of kettingen liggen? Kom
dan naar de workshop sieraden maken. Van zowel
oude en nieuwe kralen als lint en knopen kunt u
weer een prachtig eigentijds sieraad maken.
Kosten: 8,50 (exclusief materiaal)

Herftsdecoratie maken

donderdag 25 oktober van 19.30 tot 21.30 uur
o.l.v. Nanny Kramer
We maken een herfstbloemstuk van materiaal uit
de natuur of eigen tuin en eventueel iets van de
bloemist.
Kosten: 8,50 (exclusief materiaal)

Ineke Carolus assisteerd cursiste

Voor beide workshops kunt u zich tot 10 oktober
opgeven bij Elly Kramer, tel. 543242 of 06
12113800

Een van oudste vormen van textiel maken is het
wolvilten. Het maken van vilt is een wolbewerking-

Wolvilten

zaterdag 17 november van 10.00 tot 16.00 uur
o.l.v. Ineke Carolus
Voor mensen die al eens kennis hebben gemaakt
met wolvilten. We gaan wol op zijde vilten, bijvoorbeeld een rok of grote omslagdoek.
Kosten: 35,- (inclusief koffie/thee en lunch,
exclusief materiaal)
Inlichtingen/opgave:
Tineke van der Wal tel. 543558

Wat is vilten?

techniek waarbij je met plukken wol, water en
zeep door middel van wrijving een samenhangend
geheel maakt. Het vilten kan beoefend worden
door mensen van alle leeftijden. Ineke Carolus
maakt al meer dan 15 jaar vilt. De eerste jaren
gefascineerd door hoeden, later maakte ze ook
vilt voor kleding en interieur en mode accesoires.
De laatste jaren legt ze zich toe op kunstobjecten, zowel drie-demensionaal als plat (wandkleden). Ze exposeerde op verschillende plaatsen in
het land. In Tilburg won ze een nominatie in een
internationale wedstrijd voor eigentijdse, grensverleggende viltkunst.
Kosten: 4 lessen 38,50 (exclusief materiaal)
Inlichtingen/opgave: Tineke van der Wal tel.
543558

Tussen kunst en kitsch

Toe-komende tijd
Een buurt oud, bedaagd ineens ondeugend en jong
Bewoners, gemeente zoeken binnen eigen straten kom
Een plek waar kinderen veilig kunnen spelen
Grond is schaars, niemand kan een stukje delen.
De oudste vrouw in ons dorp: één eeuw en drie jaar
Klasiena Schaper, eerste burger Zwan feliciteerde haar
SWA puzzel, woningfoto’s chronologisch op de juiste plek
Chris Brandsma, met hulp, in tien minuten ’t is te gek.
Een grote witte vlek op kantoorartikelen gebied
Paperpoint Erik Brendel, die daar zijn toekomst in ziet
Hoe kleurrijker of gekker Dorien Feenstra’s bloemencreaties
Yucca bloembinderij, prachtige winkel verrassende acties
Homogeniteit, teamspirit fysiek in goede conditie
Dick Sangers’ doel met zijn nieuwe voetbal selectie
Handhaving in de mooiste klasse die District Noord kent
Eigen kweek: Ron, Rutger, Frank, Pieter en Rinze het talent!

PEVADKO

In het voorjaar van 2007 werd door het stichtingsbestuur van het IJstijdenmuseum een bodemvondstendag gehouden. Daarbij kwamen unieke voorwerpen,
onder anderen een Romeins beeldje, boven water.
Omdat die dag mensen vroegen ook eens een ‘Tussen
Kunst en Kitsch’ dag te organiseren, is het bestuur
daar op in gegaan. Op zaterdag 10 november organiseert de Stichting IJstijdenmuseum in het tuincafé
aan de Schoolstraat een ‘Tussen Kunst en Kitsch’ dag.
Door het bestuur zijn er die dag een aantal mensen
aangetrokken die antiek; spullen uit grootmoeders tijd;
boeken; zilveren-, gouden- en koperen voorwerpen
en andere goederen beoordelen, er wat over vertellen en de waarde van die voorwerpen bepalen. Als
beoordeellaars heeft het stichtingsbestuur een aantal
mensen uit verschillende disciplines van musea en
antiek branche ingehuurd.. De dag begint ’s morgens
om 10.00 uur en de deskundigen zijn tot 17.00 uur in
het tuincafé aanwezig. Om alles in goede banen te
leiden is er gekozen voor een aanmeldingssysteem.
Iedereen die voorwerpen wil laten beoordelen door
deskundigen dient zich van te voren aan te melden. Bij
de aanmelding behoort ook een opgave om wat voor
voorwerp het gaat. Dit kan via info@ijstijdenmuseum.nl
of via één van de bestuursleden van de stichting. Jan
Kloosterman, tel. 542275; Jan Huizenga, tel. 541363;
Lammert Postma, tel. 541965 en Bote Wiersma, tel.
542413. Alle aanmelders en aanmeldsters ontvangen
bericht over het tijdstip waarop zij verwacht worden bij
de deskundigen. De kosten van het beoordelen van de
voorwerpen bedragen 5,-. Het bedrag is nodig om
de kosten van de dag en die van de deskundigen te
dekken. Het bestuur verwacht dat op deze dag ook een
aantal oude Buitenposter zaken boven water komen.

Het einde van het openingsseizoen van ‘De Kruidhof’ nadert. Helaas
kijken we terug op een nogal natte zomer. Gelukkig heeft de maand
september het enigszins goed gemaakt. De tuin zit nu in zo’n tussen
fase. Hier en daar bloeit nog wat, maar sommige planten hebben
‘hun seizoen’ achter de rug. De tuin vraagt een andere manier van
kijken en genieten. Tijdens de ‘Bollen- en Knollendag’ organiseerden
we een ‘zadenwandeling’. Onze gids vertelde over de voortplanting
van planten. Uitgebloeide planten vormen vaak prachtige zaaddozen, denk bijvoorbeeld eens aan de papaver. De tuin blijkt tijdens
zo’n wandeling nog heel verrassend en heeft nog veel mooie dingen
te bieden. De deelnemers genoten zichtbaar en mochten wat zaad
van verschillende planten meenemen voor in de eigen tuin.
Voor de herfst losbarst en de winterse kou ons naar binnen bij de
kachel dwingt vieren we nog onze Oogstdag & Fruitshow. De natuur
heeft nog veel te bieden in het najaar en daar gaan we deze dag
van genieten. Opnieuw hebben er dit seizoen vele bezoekers uit
binnen en buitenland van De Kruidhof genoten. Het gastenboek is
heel aardig om eens door te nemen. Zwitserland, Duitsland, Belgie,
Amerika, Afrika en Scandinavie. Bezoekers zijn allen zeer enthousiast over de thematuinen en geven vrijwel allemaal aan weer te willen
komen. De uitgestrektheid en de veelheid van botanische planten
is wat de bezoekers aanspreekt. Buitenpost staat botanisch gezien
goed op de kaart! Achtkarspelen bloeit! Na de oogstdag worden de
tuinen winterklaar gemaakt. Niet winterharde planten gaan de kas
in en er wordt een begin gemaakt met enkele renovatie werkzaamheden. Geen bezoekers meer op de tuin, even kunnen alleen de
medewerkers genieten van de winterse Kruidhof. 5 april 2008 gaan
we weer open. Wij gaan er vanuit dat 2008 “over rozen gaat”.

Oogstdag en fruitshow
Zaterdag 13 oktober 2007 is de jaarlijkse oogstdag van botanische tuin De
Kruidhof. Op deze feestelijke dag, die van 10.00 tot 17.00 uur duurt, is de
toegang vrij. Er is een prachtige fruitshow van oude fruitrassen en allerlei
heerlijkheden worden te koop aangeboden in de Kloostertuin. In de verkooptuin zijn veel planten in de aanbieding. Ook is er een leuk programma
voor de kinderen. Accordeonmuziek zorgt voor een vrolijke noot.
Fruit
De Kruidhof presenteert zo’n tachtig soorten appels en peren van overwegend oude fruitrassen die in de Fruithof groeien. De Fruithof is één van de
zeventien thematuinen van De Kruidhof. Behalve peren en appels kunt u
ook minder bekende fruitsoorten bekijken, zoals kweeperen en mispels.
Tijdens de oogstdag zijn er pomologen (fruitkenners) aanwezig, die u van
alles kunnen vertellen over fruit. Zo kunt u te weten komen welk appel- of
perenras u zelf in de tuin hebt als u een aantal vruchten meeneemt. Ook
over ziektes en de verzorging van fruitbomen kunnen zij u informatie geven.
Kloostertuin
In de middeleeuwse Kloostertuin staan diverse kramen waar u biologische kazen, jams, chutneys en allerhande fruit kunt proeven en kopen.
Er zijn demonstraties van het gebruik van koperen tuingereedschap. De
Kloostertuin is zelf ook de moeite van het bekijken waard. De strakke indeling van vakken met uitsluitend planten, bomen en gewassen die nuttig
zijn (eetbaar of bruikbaar als geneeskruid) is gebaseerd op decreten van
Karel de Grote. Overal in zijn grote rijk wilde hij graag dezelfde groenten
kunnen eten als hij op doorreis was, zodat bij al zijn pleisterplaatsen een
soortgelijke tuin werd aangelegd. De middeleeuwse kloosters namen die
praktische tuinindeling over.
Kinderprogramma
Tijdens de oogstdag is er een speciaal programma voor de kinderen.
Van 11.00 tot 16.00 uur kunnen zij zich bezig houden met het snijden
van pompoenen. Onder begeleiding van vrijwilligsters tovert uw kind een
pompoen om tot een prachtige lampion. Ook is er een verhalenvertelster
die kinderen van acht tot tachtig meeneemt naar een wereld vol verbeelding. Traditiegetrouw kunnen alle kinderen raden hoe zwaar de grootste
tentoongestelde pompoen is. Een leuke prijs wacht er voor de winnaar of
winnares.
Herfst
De Kruidhof blijft dit jaar langer open dan anders, zodat u ook in de herfstvakantie nog van de tuinen kunt komen genieten. Juist in deze weken is
de Varenhof zo mooi, met warme herfstkleuren, en ook in de Muziektuin
is het goed toeven. Na de oogstdag wordt de entreeprijs gehalveerd.
Aanbiedingen zijn er in de verkooptuin, zolang de voorraad strekt. De laatste openingsdag is vrijdag 26 oktober; om 17.00 uur gaan de deuren dicht
om weer geopend te worden voor het publiek op zaterdag 5 april 2008. De
start van een jaar waarin het bij De Kruidhof allemaal gaat over ‘rozen’.
Voor informatie: www.dekruidhof.nl of tel. 541253

Verenigingen - lever jullie Uw foto’s op onze website?!
seizoensformulier aan!
Voor het verder opbouwen van onze website: www.binnenbuitenpost.nl
Op het invulformulier voor verenigingen en stichtingen
in het augustusnummer is nog meer weinig reactie
gekomen. Wilt u nog in het verenigingsoverzicht opgenomen worden lever dan het formulier, of een zelf
geschreven overzichtje voor de volgende kopijsluitingsdatum 22 oktober aan!

zoeken wij fotomateriaal! Wij willen onze fotoverzameling graag
uitbreiden met schoolfoto’s en foto’s die met Buitenpost te maken hebben.
Bijvoorbeeld: tijdens het jaarfeest, Sinterklaasintocht, bouw van huizen en
gebouwen, dorpsevenementen, etc. Heeft u goede foto’s, dan ontvangen
we deze graag op ons e-mail-adres: bibupost@gmail.com of in onze
brievenbus (de foto’s worden terugbezorgd!) met een bijschrift waarin
datum, plaats, plek en personen staan vermeld. Alvast bedankt!
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 38-

door Dirk R. Wildeboer

Met tang en kachelring….
Drogeham – 17 september 1921 -. “Dat
de Kenaus’s in ons land nog niet zijn
uitgestorven, bewijst de zaak tegen K.
de V., huisvrouw van C.A. te Drogeham.
Deze vrouw had zich te verantwoorden wegens mishandeling
van de rijksveldwachter C. Veenstra. Toen Veenstra een onderzoek instelde inzake een overtreding van de Leerplichtwet, ging
beklaagde hem te lijf met de tang en hem vervolgens een kachelring naar het hoofd te gooien. Eisch: 2 maanden gevangenisstraf.
Veroordeeld tot 6 weken”.
Een opmerkelijke zaak
Surhuisterveensterheide – 2 februari 1913 – “Een koemelker,
alhier, leverde den geheelen zomer en herfst aan de stoomzuivelfabriek te Surhuisterveen. Daarbij werd met tweeërlei maat
gemeten, n.l. door den leverancier en aan de fabriek. Beide maten
waren goed, zuiver zelfs en toch was de uitslag verschillend. Aan
de fabriek had men steeds een liter of drie minder, dan in de bus
was gemeten. Men sprak, klaagde er over, maar ’t was en ’t werd
niet anders. Zou men niet zeggen dat hier tsjoenderij in ’t spel was
? Daaraan dacht men echter niet, doch men lette op de bus, als ze
aan den weg stond. Men zag dat een vrouw er aan kwam sluipen
en in de richting der bus ging. Onraad bespeurende, maakte zij
echter haastig rechtsomkeerd. ’t Eigenaardige is, dat sedert dien
dag de koe van den bedoelde leverancier een liter of drie meer melk
schijnt te geven en die van de vrouw, die men naar de bus zag sluipen, een liter of drie minder. De zaak wordt onderzocht, want men
wenscht het fijne er van te weten”.
Abrupt einde
Surhuisterveen – 15 maart 1913 – “Ze stonden voor ‘
t winkelraam de uitgestalde goederen te bekijken. “Krijg ik wat van
je ?”, vroeg zij. “Ja zeker”, was zijn antwoord en meteen sloeg hij
de armen om haar heen en zoende haar. Maar de spiegelruit was
niet tegen den druk bestand en maakte met schrikwekkend geluid
een einde aan de ydille”.
Een hoogbejaard paard
SURHUISTERVEEN – 7 december 1948 – “De heer Klaas Poppinga
te Surhuisterveen is “t bezit van een paard, dat ‘t volgend voorjaar
Mei de leeftijd van 40 jaar zal bereiken. Het dier heeft al heel wat
werk verricht, o.a. voor de melkwagen gelopen. En ‘t verricht nog
steeds lichte werkzaamheden. Soms ziet ’t men nog op een draf
door het land lopen”.
Weer een klok in de toren
Buitenpost – 5 juni 1957 – “In de toren van de Hervormde kerk in
Buitenpost, die bij een brand op 19 mei 1956 voor een groot deel
werd vernield, is gisteren een nieuwe hergoten klok aangebracht.
De oude klok werd bij de brand zo ernstig beschadigd, dat zij
opnieuw gegoten moest worden. Dit is geschied door de fa. van
Bergen uit Heiligerlee. De plaatsing kan niet eerder geschieden,
omdat de opnieuw aangebrachte betonzolder het zware gewicht
- ongeveer duizend kilo – moest kunnen dragen. De klok zal voorlopig niet door handkracht wordengeluid. Kerkvoogden overwegen
het aanbrengen van een elektrische luidinstallatie, doch dit zal
waarschijnlijk op financiële bezwaren stuiten”.
BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1941, die woonden in Buitenpost
8 september: Nicolai, Sijtze, 66 jaar, e.v. Slagter, Magdalena
Catharina
31 oktober: Palsma, Sjoerd, 71 jaar, veehouder, wedn. van: van
der Hem, Saapke
10 november: Beiboer, Franke, 7 maand, z.v. Beiboer, Ebe, opzichter bij de landbouw-crisiscentrale, en van: Schotanus, Jacobje
14 november: van der Bij, Baukje, 20 jaar, ongehuwd, d.v. van der
Bij, Hendrik, landarbeider en van: Pama, Aagje
30 november: van Dijk, Bontje, 85 jaar, wedn. van: Smeding,
Tjeerdtje
13 december: Hamstra, Lijsbert, 80 jaar, wed. van: van der Leest,
Harm
19 december: Merkus, Antje, 62 jaar, e.v. Elderhuis, Dirk
23 december: Postma, Eelkje, 50 jaar, ongehuwd

De Kuipersweg omstreeks 1938.
In het eerste huis heeft vele jaren de familie J. B. Nienhuis gewoond.
Verderop is het voormalig nutsgebouw nog te zien met de bijbehorende woningen.
(foto: gemeentearchief)

Tijdens de feestweek van Buitenpost maakte Hans Zwierenberg tijdens zijn vlucht deze mooie luchtfoto van ons dorp met daarop
duidelijk herkenbaar de nieuwe wijk Mûnewyk en het nieuwe plan Lutkepost.

Gemeente onderzoekt
leefstijl jongeren
Wethouder van der Wal
vindt €128.000,- terug
Wethouder Willem van der Wal heeft de € 128.000,teruggevonden die eerder was zoekgeraakt. Uit
intern onderzoek blijkt dat het geld abusievelijk aan
de gemeentelijke reserves is toegevoegd. Op 23
augustus informeerde de wethouder de raad dat
uit een accountantcontrole in juli was gebleken dat
€128.000,- terugbetaald moest worden aan het rijk.
Het was op dat moment echter onduidelijk waar
het geld was gebleven. Het geld was in 2002 ontvangen voor het Onderwijskansenplan, maar niet
ingezet. Naar nu blijkt is het geld in 2003 door een
administratieve fout opgenomen in het saldo van de
jaarrekening, waarna het geld is toegevoegd aan
de algemene reserve. Willem van der Wal is blij dat
het geld weer boven water is, maar betreurt dat het
niet is ingezet. ‘In de toekomst moeten we geld ook
aanwenden voor het doel waarvoor het bestemd is.
We zullen er alles aan moeten doen om de onderwijsachterstanden in Achtkarspelen zo snel mogelijk
weg te werken.’

De gemeente Achtkarspelen is geïnteresseerd in de
jeugd. Scholieren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar krijgen
de komende weken op school een internetenquête met
vragen over roken, alcohol, bewegen en vrije tijd. De
gemeente wil hiermee onderzoeken hoe jongeren te
stimuleren zijn tot een gezonder en actiever leven. De
eerste enquêtes worden vandaag afgenomen.Vorig
jaar ontving de gemeente Achtkarspelen  505.500
subsidie van het Ministerie van VWS in het kader van
de Tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en
Sport (BOS-impuls). Ruim  300.000 is bestemd voor
twee projecten gericht op jongeren in het voortgezet
onderwijs. In augustus van 2006 startten deze Leefstijlprojecten in Buitenpost en Surhuisterveen. De
vakantieactiviteiten in het afgelopen schooljaar waren
onder andere paintball, lasergames, duiken kanovaren
en wandklimmen. Vanaf het nieuwe schooljaar starten
ook activiteiten buiten schooltijd. Met de enquête onderzoekt de gemeente de effecten van deze projecten.
Naast Achtkarspelen en Timpaan Welzijn werken verschillende andere organisaties aan de projecten mee,
te weten: AOC Buitenpost, CSG Lauwerscollege, OSG
Singelland, It Koartling, Plaatselijk Belang Buitenpost
en Surhuisterveen, Muziekschool de Wâldsang, Middenstandsvereniging H & I en diverse sportverenigingen.

Gemeenten consulteren jongeren Noordoost Fryslân
Het thema jeugd staat hoog op de agenda van de
NOFA-gemeenten (Noord Oost Friese Aanpak). De
gemeente Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel
en Kollumerland c.a. willen Noordoost Fryslân nog
leuker, beter en veiliger maken voor de jeugd. Om dit
te kunnen realiseren zijn er met
de provincie Fryslân afspraken
gemaakt om in NOFA-verband te
starten met het project jeugd, waarbij de provincie ook een financiële
bijdrage levert. Als eerste stap is er
voor gekozen aan de slag te gaan
met het thema “Veilig opgroeien
in Noordoost Fryslân”. Daarbij
wordt als basis de van oorsprong
Amerikaanse aanpak voor de ontwikkeling van systematisch preventief jeugdbeleid (Communities that
Care) gebruikt. De gegevens die
hiervoor nodig zijn worden onder
andere geïnventariseerd middels
de enquête “Laat je horen!” Deze
enquête wordt gehouden onder de
jeugd van 12 t/m 17 jaar. Begin september krijgt de jeugd van 12 tot en
met 17 jaar een brief toegestuurd.
Via deze brief worden zij uitgenodigd om deze enquête op internet
in te vullen in de periode van 10

t/m 30 september. Daarbij stelt iedere gemeente een
aantal aantrekkelijke prijzen beschikbaar. De antwoorden zullen daarna nader worden geanalyseerd door
Partoer CMO te Leeuwarden. De resultaten verwachten wij uiterlijk in december te kunnen presenteren.
De redactie kreeg deze foto in handen die gemaakt is op
de 55-ste verjaardag van de heer van der Meer. Dit is de
leeftijd waarop leden van de brandweer uit actieve dienst
moeten treden.

