
De Biologische Tuinders-
vereniging Buitenpost heeft 
haar tweede jeugdtuinpro-
ject afgesloten. Vier scho-
lieren van cbs De Lichtbron 
hebben het afgelopen seizoen 
gratis kunnen tuinieren op 
volkstuincomplex De Swadde 
Ikker. Dinsdag 18 november 
blikten tuinders, scholieren 
en hun ouders terug op het 
tuinseizoen. “Het was vooral 
zo leuk om de plantjes te 
zien opkomen”, vertelt Daan 
Haverhoek, één van de jonge 
tuinders.

Voor de  Biologische Tuinders-ver-
eniging is dit het tweede jaar dat 
ze met jeugdtuintjes experimen-
teert. Er werd vorig jaar gestart 
bij obs De Mienskip, dit jaar was 
het de beurt aan cbs De Lichtbron. 
Doel van het jeugdtuinproject is 
kinderen en hun ouders kennis 
te laten maken met biologisch 
tuinieren en ze te laten zien dat 
gezond en lekker eten hand in 
hand gaan. Folkert Langhout van 
de Tuindersvereniging hield dit voorjaar een 
voorlichtingspraatje voor de hoogste groepen 
van De Lichtbron. Dat leverde vier enthousi-
aste jeugdtuinders op. Elk kind kreeg gratis een 
kwart are op het volkstuincomplex waarop hij 
zijn eigen groenten en bloemen mocht telen. 
Voorwaarde daarbij was dat de kinderen altijd 
onder begeleiding van de ouders zouden zijn 
en dat ze de tuin netjes zouden houden. Het 
onderhoud van de tuinen viel niet altijd mee. 
Tuinieren betekent ook: afhankelijk zijn van 
de weersomstandigheden. Die waren dit jaar 

bijzonder, zo ervoeren de kinderen. Een droog 
voorjaar werd gevolgd door een natte zomer. 
Gelukkig hoefden de jonge tuinders het niet 
op eigen houtje te doen. Leden van de tuin-
dersvereniging stonden klaar met raad en 
daad, zodat ook de meest onervaren tuinders 
nog behoorlijk wat opbrengst van hun tuin 
hadden. Gezien de enthousiaste reacties gaat 
de Biologische Tuindersvereniging zeker door 
met de jeugdtuinen.
Wie meer wil weten, kan contact opnemen 
met Folkert Langhout, tel. 541510.
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(eigen foto)

Het Onderste Boven op wieletjes!
In ons dorp wonen veel sportieve mensen, die goed kunnen fi etsen en 

schaatsen. Skeeleraars zie je in onze omgeving niet veel. Toch woont er in 
Buitenpost één jongeman die deze sport met veel enthousiasme beoefent.

(Lees verder artikel op pagina 14 van dit blad.) 
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Kursus Fryske stavering

Ja, dat binne jo net wend, in stik-
je yn it Frysk. Dat komt sa, de 
gemeente stipet it frijwilligers-
wurk dit jier troch de frijwilligers 
fan doarpskranten en pleatslik 
belang in kursus Fryske stave-
ring oan te bieden. Foar ús gjin 
kosten. Ofrûne tiisdeitejûn 4 
novimber sette de kursus útein. 
Der wiene fjirtjin oanmeldings, 
dus in folle bak. No wie der by ús 
redaskje net sa folle ynteresse 
yn ‘e kursus, mar dit wie myn 
kâns. Ik bin fan berte net Frysk-
talich, mar bin yn Kollum kaam 
te wenjen doe’t ik fi if jier wie. 
Dat is no sa’n lytse fi ifenfjirtich 
jier lyn. Ik haw nea Fryske les 
hân op skoalle en kin it wol lêze 
mar net skriuwe. En moatte jo 
no ris sjen, nei twa lessen bin ik 
al yn steat om sa’n stikje te skri-
uwen. Fansels haw ik it earst wol 
efkes kontrolearje litten troch 
de lesjouster. It is ek hiel aar-
dich om redaksjeleden fan oare 
doarpskranten ris te moetsjen. 
We krije lykwols net folle tiid om 
te kletsen, allinne yn it skoft dat 
sa’n tsien minuten duorret. De 
kursus bestiet út acht lessen en 
oan de ein fan ‘e kursus krije wy 
in sertifi kaat. No sil it net sa wêze 
dat wy yn ‘e krante mear Fryske 
stikken opnimme sille, want wy 
wolle in krante foar alle doarps-
genoaten meitsje. It feit leit der 
dat yn ús doarp in soad minsken 
fan bûten de provinsje wenje, 
dus is ús stânpunt dat wy foar 
it grutste part yn it Nederlânsk 
skriuwe, sadat eltsenien ús arti-
kels lêze kin. Mar dit wie in moaie 
oefening foar my.

Tuinvereniging sluit tweede schoolproject af

Winterfair 2008
vrijdag 12 december van 15.00-21.00 uur

De dagen zijn kort de nachten zijn lang. De tijd voor 
Kerst is altijd een gezellige tijd. Sinterklaas, win-
tersfeer, Kerst en ook dit jaar weer de Buitenposter 
Winterfair! De Stichting Kerstactiviteiten is al 
enkele maanden in touw om dit evenement 
opnieuw een sieraadje in de activiteitenkalen-
der van ons dorp te laten zijn. Het enthousiasme 
voor de fair is nog steeds groeiend en dit is ook 
te merken aan bereidwilligheid van velen om 
eraan mee te werken. Net als vorig jaar is ook 
Raderwerk aanwezig om voor de bemensing van 
een levende kerststal op de markt te zorgen. De 
onmisbare ezeltjes, schapen en Jozef en Maria 
zijn er dus vanzelfsprekend, maar ditmaal is er als 
bijzonderheid ook een levensechte kameel. De 
fair wordt uiteraard volop van muziek en zang uit 
eigen dorp voorzien. Zo treden ’s avonds shanty-
koor Grensgeval en koperblazers van Wâldbrass 
op. De vorige oproep in de Binnenste Buitenpost 
heeft weer een aantal nieuwe aanmeldingen 
opgeleverd en het ziet ernaar uit dat de winterfair 
daarmee het aantal kramen van vorig jaar over-
stijgt. In de kramen kan alles wat maar met de 
kersttijd te maken heeft gevonden worden, zoals 
zelfgemaakte artikelen, kerststukjes, kaarsen en 
sieraden. Tijdens de fair zijn er voor de kinderen 
leuke activiteiten zoals schmink, broodjes bakken 
en steentjes slijpen en rijgen. Voor het laatste 
verleent Stichting IJstijdenmuseum haar mede-
werking. Ook voor de inwendige mens wordt 
gezorgd met onder andere een oliebollen- en 
een poffertjeskraam. De Kerkstraat en omgeving 
wordt in een warme kerstsfeer gebracht met sier-
licht, kaarsen en verwarmende vuurkorven. De 
organisatie van de fair heeft zich geen moeite 
bespaard om het evenement tot een gezellig uitje 
van formaat te maken. Overigens krijgt de orga-
nisatie van steeds meer buurtverenigingen in ons 
dorp te horen dat zij ook de straten verlichten met 
kerstversiering. Uiteraard wordt dit sfeervol ver-
lichten toegejuicht. Als laatste is het vooralsnog 
de vraag of de ‘Winterfairy’, eigenlijk de Koningin 
van de Winterfair, nog langs zal komen. We zijn 
benieuwd!

Voor informatie over de fair en opgave kunt u 
terecht bij de voorzitter: Lidy Plantenga, telefoon 
0511-543189.

De jonge tuinders kregen als bewijs van deelname een oorkonde uitge-
reikt. Op de foto staan Ilse Kazimier en Daan Haverhoek. Linda de Vries 

en Mourens Wassenaar ontbreken. (eigen foto)

Fan de redaksjej
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Jacqueline Nome Makelaars introduceert 
een nieuw systeem:

Het Nome Doorstroom Systeem
Het dilemma, hoe snel verkoop ik mijn eigen 
huis. Moet ik wel kopen of verkopen? Men 
is in het algemeen bang om langdurig met 
twee huizen te zitten. Als u de zekerheid 
heeft over de verkoop van uw huidige 
woning dan wilt u wel die nieuwe woning 
kopen. Maar u durft niet. En zo is inmiddels 
een keten ontstaan van mensen die op elkaar 
zitten te wachten. Daarom heeft Jacqueline 
Nome Makelaars het initiatief genomen 
een systeem op te zetten, waarbij kopers en 
verkopers meer zekerheden krijgen.

Hoe werkt het systeem
Welkom is iedereen met of zonder een eigen huis. Het maakt niet uit wat voor huis 
het is. Het is in dit systeem van belang dat er een zo gevarieerd mogelijke groep 
mensen zich meldt. Ook starters dus. Op die wijze kunnen wij vraag en aanbod 
inventariseren en belangstellenden aan elkaar ‘koppelen’. Uw huis komt dus niet 
offi cieel te koop te staan (tenzij u dat natuurlijk wel wilt).

De kosten
Meedoen aan dit systeem kost € 300,- administratie- en behandelingskosten. In 
deze prijs zit tevens de door ons uitgevoerde waardepaling van uw huis. Starters in 
een huurhuis betalen € 225,-. Er is pas verkoop- of aankoopcourtage verschuldigd 
op het moment dat er daadwerkelijk een transactie tot stand komt. In dat geval 
is slechts door één partij courtage verschuldigd. Dat maken wij van te voren 
duidelijk. Bij een daadwerkelijke aankoop of verkoop worden de administratie- en 
behandelingskosten in mindering gebracht. Uw aanmelding wordt uiteraard strikt 
vertrouwelijk behandeld.

Belangstelling?
Bel voor een afspraak op ons kantoor in Buitenpost  of Groningen of bij u thuis.
Jacqueline Nome Makelaars
kantoor Buitenpost: kantoor Groningen:
Voorstraat 49 Noorderhaven 64
9285 NP  Buitenpost 9712 VM  Groningen
tel.: 0511-541178 tel.: 050-3114000
fax: 0511-543723 fax.: 050-3184998

Diensten:

Contact:

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost

T: 0511-542328, F: 0511-540705

E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

- Website ontwikkeling

- Website beheer systemen

- Huisstijl ontwikkeling

- Advertenties

Openingstijden

Volop kerstbomen te koop.
Kom kijken !

West 7.



Na twee succesvolle activiteiten, een uitverkocht huis met zowel Katarsis als 
Tsjoch, staat op zondagmiddag 14 december, aanvang 15.30 uur, alweer 
een nieuw cultureel hoogtepunt op de agenda van de Buitenposter stichting; 
een kerstconcert met Noaten op’e Sang. Noaten op’e sang is een groep 
van vijftig enthousiaste vrouwen, die af en toe heel wat noten op hun zang 
hebben. Ze worden begeleid door drie accordeonisten en een gitarist en 
soms, bij speciale optredens, door een basgitarist en een violiste. Onder de 
bezielende leiding van dirigente Sietske Smid heeft het koor een eigen klank 
en stijl ontwikkeld. Als opmaat richting de kerst verzorgen zij een zondag-
middagconcert in de Mariakerk (Nederlands Hervormde Kerk) aan de Oude 

Havenstraat. In het Fries, 
Engels of Nederlands 
zullen ze driestemmig 
op een ingetogen of juist 
een uitbundige wijze een 
rustpunt zijn in de altijd 
weer drukke december-
maand. Uiteraard zal 
de geweldige akoestiek 
van ‘de âlde wite’, zoals 
de kerk in de volks-
mond nog vaak wordt 
genoemd, bijdragen aan 
een sfeer passend bij de 
op handen zijnde Kerst.

Agenda Maskelyn:
Zondagmiddag 14 december: 
Kerstconcert Noaten op’e Sang
Aanvang: 15.30 uur/locatie Mariakerk (Nederlands. Hervormde Kerk).
Voorverkoop € 6,50 (Hedera)/aan de kerk € 7,50.

Zondagmiddag 18 januari: 
Wereldmuziek, Souldada brengt Cancao
Aanvang: 15.30 uur/locatie De Kruidhof.
Voorverkoop: € 11,00 (Hedera)/aan de zaal: € 12,50.
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Stichting Dorpsblad ‘de Bin-
nenste Buiten’. Deze is verantwoor-
delijk voor de inhoud van deze krant 
en is dienaangaande aan te spreken 
als bestuur en als rechtspersoon.

Oplage:  2600 exemplaren
 verschijnt 11x per jaar

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

Kopij graag getypt of op diskette 
aanleveren, en niet langer dan onge-
veer 150 woorden. De redactie kan 
geen garantie geven dat kopij wordt 
geplaatst. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden stukken redactioneel 
te wijzigen of niet te plaatsen. Ano-
nieme stukken worden niet geplaatst. 

Contactpersonen redactie:
M. Bijlstra tel. 0511-544848
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Pot tel. 0511-544988
C. Visser, tel. 0511-542787

Inlichtingen over advertenties en vra-
gen en klachten over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 06 27861498
e-mail: nijboer42@gmail.com

Exemplaren zijn ook af te halen in 
The Readshop, It Koartling en 
de bibliotheek.

Druk: Drukkerij Banda, Kollum 
tel. 0511-451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 15 december 2008. 

De volgende editie verschijnt 
in week 51 van 2008.
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 Al Gelezen

● In de raadsvergadering van donderdag 
30 oktober werd de onzekerheid over de 
toekomst van zwembad De Kûpe beves-
tigd. Als eerste zal een bewindvoerder 
fi nancieel orde op zaken moeten stel-
len. Wat er verder met de voorziening zal 
gebeuren na het afl open van de contrac-
tuele verplichtingen in 2012 gaat met een 
kritisch oog onderzocht worden.
● Op 1 januari 2009 breidt Stichting 
Kinderopvang Achtkarspelen (SKA) 
haar buitenschoolse opvang (BSO) in 
Buitenpost uit met 20 extra kindplaatsen. 
Basisschool De Mienskip stelt een BSO-
lokaal, het gymlokaal en de buitenspeel-
plaats beschikbaar.
● Ook onze gemeente had in het ver-
leden geld staan bij de IJslandse bank 
Icesave. Om welk bedrag het ging is niet 
bekend. Vroegtijdig is het geld vorig jaar 
weggehaald van de IJslandse Bank en 
overgeheveld naar de Bank Nederlandse 
Gemeenten.
● De gemeente heeft in een toekomst-
visie laten blijken serieus werk van een 
opwaardering van het stationsgebied te 
maken. Rond het station kan mogelijk 
grond worden benut voor kantoorbebou-
wing en heeft een grondige verbetering van 
de parkeervoorzieningen prioriteit..
● Vermom u tijdens de komende jaarwis-
seling niet in de gemeente Kollumerland. 
Personen die een bivakmuts, masker of 
iets anders dragen dat hen onherkenbaar 
maakt lopen het risico te worden opgepakt. 
Dit tot voorkoming van geweld tegen perso-
neel van ambulance, brandweer of andere 
hulpverleners.
● Na de verbouwing van het gemeentehuis 
in 2009 zal de raadszaal ook geschikt zijn 
voor ander gebruik dan alleen de raads-
vergaderingen. Door de aanwezigheid van 
nieuwe voorzieningen zullen er dan ook 
symposia en congressen kunnen worden 
gehouden.

Van de bestuurstafel

Reilen en zeilen Plaatselijk Belang
De vergadering met de begrafenisvereniging en de directie van 
Haersmahiem is verschoven naar december. Op dit moment zijn er nog 
geen concrete beslissingen genomen over het verdwijnen of verkleinen 
van de aula. Zodra er iets bekend is hoort u dat van ons. Wij zijn nog 
steeds bezig met de welkomstborden: ‘Buitenpost, da’s pas binnenko-
men’. Het is ingewikkelder dan we in eerste instantie hebben gedacht. 
De borden mogen namelijk niet zomaar ergens, langs de kant van de 
weg geplaatst worden. Binnenkort gaat er een afgevaardigde van ons 
bestuur met iemand van de gemeente kijken waar deze borden het 
beste geplaatst kunnen en mogen worden. De fi nanciële kant van het 
kunstwerk is nog niet helemaal rond maar we hopen aan het einde 
van dit jaar dat we opdracht kunnen geven om het kunstwerk te ver-
vaardigen. Wij hebben nog een tekort van 3000,- euro en gaan nog 
op zoek naar sponsor(s). U heeft allemaal in de media kunnen lezen 
dat overdekt zwembad ‘de Kûpe’ in zwaar weer verkeert. Wij zijn van 
mening dat er in Buitenpost een overdekt zwembad moet blijven. Als 
het niet in de huidige vorm kan, zal er naar een goed alternatief gezocht 
moeten worden. Wij houden een vinger aan de pols. In januari willen 
we graag samen met het bestuur van de BUVO onderzoeken wat wij 
voor elkaar kunnen betekenen, vooral wat de 3de fase van de herinrich-
ting Kerkstraat betreft. In november vond er een samenkomst plaats 
in Kootstertille over de krimp van de bevolking en de gevolgen daarvan 
wat het wonen betreft in Noord-Oost Friesland. U heeft hierover in de 
media kunnen lezen. Twee afgevaardigden hebben deze bijeenkomst 
bezocht. Met verbazing hebben wij vernomen dat in Surhuisterveen een 
skatebaan gerealiseerd wordt. Met het oog op het voortdurend uitblij-
ven van zo’n voorziening in ons dorp, gaan wij binnenkort een gesprek 
met de gemeente aan. Voor het eerst dit jaar zijn wij aanwezig geweest 
bij een informatieavond in het gemeentehuis voor nieuwe inwoners. 
Doelstelling was om nieuwe inwoners te attenderen op de plaatselijke 
belangen in de diverse dorpen. Het was een gezellige avond waarin we 
kennis hebben gemaakt met mensen uit de verschillende dorpen.

 Maaike Dotinga-van der Veen, voorzitter
tel. 542932, e-mail: pytenmaaike@gmail.com 

Kerstkuiertocht
Op 19 december zal er een Kerstkuiertocht gehouden worden in Buitenpost. 
Deze tocht wordt georganiseerd door de Christengemeente Buitenpost. 
Het doel van de tocht is het evangelie brengen van de geboorte van onze 
Here Jezus. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer en de start van de kuier-
tocht is tussen 19.00-19.15 uur in het Kruispunt (voormalig groene kruis 
gebouw) aan de Haersma de Withstraat 24. De hele route is verlicht door 
middel van waxinelichtjes en vuurkorven. Wij raden u aan om zelf een 
zaklamp mee te nemen. Het belooft een prachtige tocht te worden en 
daarom nodigen wij u van harte uit.

Zondagmiddagconcert met Noaten op’e Sang

Concordia houdt open repetitie
Brassband Concordia is een jonge, gezellige brassband met ongeveer 28 
leden. Elke week wordt er op maandagavond gerepeteerd onder leiding 

van Herman Sibma. Er wordt onder andere gerepeteerd voor wedstrijden, 
concoursen en feestdagen zoals Kerst en Koninginnedag. In december 
2007 werd brassband Concordia Nederlands Kampioen in de 4e divisie. 
Op 28 november gaan zij hun titel verdedigen in Groningen. De repetities 
staan tot deze datum volop in het teken van deze kampioenschappen. Na 
de wekelijkse repetitie is er tijd om, onder het genot van een drankje, nog 
even gezellig na te zitten. De leeftijd van de leden ligt gemiddeld tussen de 
15 en 35 jaar, maar ook de jaren daarboven zijn vertegenwoordigd!
Een andere activiteit waar de band jaarlijks veel tijd in steekt, is het organi-
seren van een eigen concert. Hierbij wordt een avondvullend programma 
gepresenteerd. Vaak is er een samenwerking met gastmuzikanten, om zo 
een muzikaal afwisselende avond te kunnen brengen. Een tiental leerlingen 
zijn druk bezig met het volgen van lessen bij de muziekschool. Zo kunnen 
zij later onder begeleiding van de leden, hun plekje binnen de brassband in 
gaan nemen. Naast deze jeugdleden heeft de vereniging ruimte voor meer 
muzikanten! Enthousiaste cornettisten, hoornisten en slagwerkers willen 
wij graag verwelkomen. We zijn op zoek naar ervaren spelers die in kunnen 
stappen binnen het huidige niveau van de band. Via de vereniging kunnen 
instrumenten worden gehuurd. Op 29 december houden wij een open repe-
titie waar u uitgenodigd bent om een deuntje mee te blazen! Natuurlijk kunt 
u ook alleen komen kijken en luisteren, om zo een indruk te kunnen krijgen 
van brassband Concordia. Vanaf 20.15 uur staat de deur open en bent u 
van harte welkom! De repetities vinden plaats in het gebouw van Bumata, 
naast de korfbalvelden op de Swadde. Voor meer informatie kunt u terecht 
op onze website: www.brassbandconcordia.nl

Concordia zaterdag 15 november tijdens een try-out concert als voorbereiding op de 
Nederlandse Kampioenschappen. (eigen foto)

                  De Kerstroos
Traditiegetrouw organiseert het Behouden Huis een avond met een geva-
rieerd programma in de Hervormde Kerk van Twijzel. Deze keer is dat op 
zaterdag 13 december om 19.30 uur. Centraal staat deze avond de roos, 
met name De Kerstroos. Jan Willem Zwart (directeur van de Kruidhof) zal in 
een korte inleiding iets vertellen over de biologische kwaliteiten van de roos, 
dr. Theunis Jensma gaat iets zeggen over de symboliek van de roos. Het 
dubbelkwartet Intermezzo uit Gerkesklooster zingt en u kunt luisteren naar 
het prachtige verhaal van Selma Lagerløf: De Kerstroos. Tenslotte kunt u een 
in de Kruidhof speciaal voor deze avond gekweekte kerstroos (helleborus) 
kopen en mee naar huis nemen. In de kerk hangt werk van leden van de 
artistieke groep It Daeldersplak in Drogeham, dat bestaat uit tekeningen en 
schhilderijen van planten. De avond is gratis. Er is wel een collecte.

Presentatie vertaling Peer Gynt
Op woensdag 3 december om 19.00 uur presenteert Jannie Jensma haar 
vertaling van Peer Gynt. Wie daarvoor belangstelling wil tonen is welkom 
in de bibliotheek. Er is een kort programma met onder andere een muzi-
kaal intermezzo door Wander van Duin en Marleen Miedema. Mevrouw 
drs. Janke Klok van het Scandinavisch Intituut in Groningen houdt een 
toespraak en er zullen enkele fragmenten voorgelezen worden. Vooral 
voor mensen die iets met Noorwegen hebben, maar ook voor hen die 
graag lezen is dit een goede gelegenheid in contact te komen met de 
Noorse cultuur. Het prachtig uitgegeven boek is (eventueel gesigneerd) 
verkrijgbaar voor € 20,- (in de boekhandel kost het € 25,-)



Renoveren of  verbouwen?

Einsteinstraat 4, 9285 WP  Buitenpost   Tel. (0511) 54 19 19  E-mail info@vtb-buitenpost.nl
K i j k  o p  w w w . v t b - b u i t e n p o s t . n l

Renoveren of  verbouwen?

Heeft u plannen om binnenkort uw woning of

bedrijfspand te verbouwen of te renoveren? 

Dan willen wij u met onze 25 jaar ervaring en vak-

bekwaamheid graag van dienst zijn. Zowel in traditioneel

bouwen als in de toepassing van moderne materialen,

zoals kunststof en aluminium, voelen wij ons thuis.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? 

Bel dan (0511) 54 19 19.

Kunststof kozijnen • Serres • Dakkapellen • Vouwwanden • Gevelbekleding

zie de aanbiedingen

in onze hoek etalage

diverse gouden ringen en oorknoppen

NU 25% KORTING

diverse zilveren sieraden met 25% korting



De gemeenschap van Taizé in 
Frankrijk is een oecumenische 
broedergemeenschap die slechts 
leeft van haar werk. Ze aanvaardt 
voor zichzelf geen enkele gift. Per-
soonlijke erfenissen van broeders 
worden ook niet aanvaard, maar de 
gemeenschap schenkt ze aan hele 
arme mensen. Sommige broeders 
wonen in achtergebleven gebieden 
van de wereld. Zij willen daar getui-
gen van vrede en mensen die het 
moeilijk hebben terzijde staan. In 
kleine fraterniteiten in Azië, Afrika 
en Zuid-Amerika delen de broeders 
de levensomstandigheden van de 
buurtbewoners. Ze proberen liefde 
uit te stralen onder de armen, 
straatkinderen, gevangenen, ster-
venden, bij hen die diep geraakt 
werden door relatiebreuken of die 
in de steek gelaten werden (bron:
www.taizé.fr/nl)

Ogen en oren 
Wieb(ren Jan) Akkerman was 
al vier jaar werkzaam aan de 
toenmalige christelijke MAVO 
toen hij met zijn vrouw Jopie in 
Buitenpost kwam wonen. “Na 
elf jaar ging ik over naar het Kort 
Middelbaar Beroeps Onderwijs 
en zodoende zijn wij hier blijven 
wonen.” Dit jaar ging Wieb voor 
de tweede keer naar Bangladesh. 
Jopie heeft namelijk een broer die 
sinds 1988 als broeder Frank naar 
Bangladesh is vertrokken. “Frank 

was de oudste in een boerengezin 
uit Gasselte’, vertelt Wieb. “Pa van 
het Hof stimuleerde zijn kinderen te 
gaan leren, omdat er op de kleine 
boerderij geen bestaansmogelijk-
heid voor hen 
was. Ze konden 
allemaal goed 
leren. Frank 
was met een 
studie Grieks 
en Latijn bezig toen hij met een 
van de broeders van Taizé in aan-
raking kwam. Daar was hij zo door 
gegrepen dat hij er uiteindelijk is 
gebleven. In 1962 deed hij zijn 
intrede en legde hij de geloften 
af van het celibaat, persoonlijke 
armoede en stipte gehoorzaam-
heid aan de prior.” Taizé werd in 
1940 door Frère Roger in het leven 
geroepen en groeide uit tot een 
gemeenschap van ruim 100 broe-
ders. “Taizé is zeer bekend bij veel 

jeugd’, weet Wieb. “Elke zomer 
komen er per week zo’n 6 á 7 dui-
zend jongeren. Ze krijgen voor-
rang op ouderen bij inschrijving. 
Ze maken drie keer per dag een 
korte gebedsdienst mee. Verder is 
er plaats voor het zingen van liede-
ren en voor stilte en bijbelstudie.” 
Als bron van inkomsten hebben de 
broeders een winkel met producten 
die ze zelf maken. “Bijvoorbeeld 
aardewerk”, zegt Wieb, terwijl hij 
naar een versierde blauwe vaas 
in het raamkozijn wijst. “Daarnaast 
betalen mensen die er komen een 
bijdrage, afhankelijk van het land 
van herkomst. Een Pool betaalt 
minder dan iemand uit Nederland. 
In de vorige eeuw is een aantal 
broeders de wereld in gestuurd. Zij 
zijn de ogen en de oren van Taizé 
in de wereld. Zo zit er een groep 
in Senegal, in Brazilië en ook in 
Bangladesh. Daar heeft Frank 
zijn hart aan verpand. Ze zitten  
permanent met vijf broeders in 
Mymensing. Eén broeder werkt in 
Dacca aan een school.”
Op de vraag of de broeders aan 
evangelisatie doen, antwoordt 
Wieb ontkennend. “Géén evange-
lisatie. Ze doen het niet en het mag 
ook niet. Het is al een hele toer om 
een visum te krijgen om er perma-
nent te wonen. Maar als het geloof 
in gesprekken ter sprake komt, 
geven ze wel aan waar ze voor 
staan.” 

Broeder Frank heeft in die dertig 
jaar van alles gedaan voor de 
bevolking. “In de beginperiode dat 
zij er waren deden ze aan ster-
vensbegeleiding. Toen was de 

armoede nog veel groter dan nu. 
Je hoefde maar de straat op te 
gaan en je zag de mensen onder 
kartonnen dozen liggen dood te 
gaan. Frank is naar die mensen 
toe gegaan, dat had hij geleerd bij 
zuster Theresa. De broeders ves-
tigden zich in Mymensing, een stad 
van ongeveer 500.000 inwoners 
die aan de rivier de Brahmaputra 
ligt. Ze kregen de beschikking over 
een bestaand kerkje en er kwam 
een schooltje.” Wieb klapt zijn 

laptop open en tovert een foto van 
het kerkje tevoorschijn. “Dat praat 
even wat makkelijker”, volgens 
hem. “Daar troffen ze een man die 
daar de bomen snoeide. Het klikte 
tussen Frank en de man die hij 
chacha (oom) noemde. Aan hem 
vroeg hij wat ze voor de omge-
ving konden doen. Chacha heeft 
toen geadviseerd een schooltje 
te beginnen aan de overkant van 
de rivier. Het schooltje kwam er 
en chacha hield een oogje in het 
zeil.” Wieb laat een foto zien van 
de school, die nu overgenomen is 
door een NGO, een onafhankelijke 
organisatie. “Het is niet de bedoe-
ling van de broeders om zoveel 
mogelijk scholen te stichten, want 
dat betekent dat ze er ook de zorg 
voor hebben. Als er een mogelijk-
heid is om ze in goede handen 
over te dragen, dan doen ze dat. 
Deze school is overgenomen door 
Hungry for food en is daarmee 
een offi ciële school geworden. En 
chacha, de oude houthakker, is 
nu offi cieel conciërge. Hij verdient 
daar zoveel mee, dat hij niet alleen 
zichzelf en zijn vrouw, maar ook 
zijn vier getrouwde dochters die 
door hun man verlaten waren en de 
kleinkinderen kan onderhouden.” 
 
Met elkaar
Chacha is voor Frank echt een 
vertrouwenspersoon geworden. 
Momenteel is een van de werk-
zaamheden van Frank het verstrek-
ken van microkredieten. De admi-
nistratie van de microkredieten die 
er uit staan, wordt door chacha 
gedaan. “Frank moest even iets 
met hem bepreken. Omdat wij er 
waren, stond het halve dorp erbij. 
Dat noemt men dan ‘privacy’”, 
lacht Wieb. “Mensen betalen geen 
rente, maar ze moeten het geld 
wel terugbetalen, zodat het weer 

uitgeleend kan worden.” Een deel 
van het geld voor de microkredie-
ten komt uit Nederland. Al vrij gauw 
nadat Frank naar Bangladesh 
vertrok, richtten Wieb en Jopie 
met familieleden de Stichting 
Steunfonds voor het werk van de 
Broeders van Taizé in Bangladesh 
op. “In het begin stuurde je wel 
eens iets op in de hoop dat het 
aankwam. Tegenwoordig kunnen 
we snel en veilig geld overma-
ken. We zijn een Algemeen Nut 

Beogende Instelling. Daardoor zijn 
de giften aftrekbaar van de belas-
ting en weten de mensen waar ze 
het geld aan geven. Ze geven het 
ons niet, maar aan de Stichting”, 
legt Wieb uit. “Het is niet ons stre-
ven om daar een enorme stichting 
van te maken. De broeders willen 
de zaak zodanig  beheren dat ze er 
de controle over houden. Ze willen 
dat het geld goed besteed wordt. 
Ze zouden met een miljoen erg 
ongelukkig zijn, want wat moet je 
ermee?”
Wieb schenkt nog een kop koffi e 
in, waarna hij vertelt hoe de broe-
ders aan personeel voor de scho-
len komen. Eerst laat hij op de 
laptop een klaslokaal met kinderen 
zien. “De school heeft twee loka-
len, gescheiden door een bamboe 
matje. Je gaat er of ’s morgens of 
’s middags naar school. De onder-
wijzers zijn allemaal studenten 
die met de broeders meeleven. 
Naast het kerkje staan er kleine 
gebouwtjes op het terrein, waar 
behalve de broeders ook die stu-
denten wonen. Het zijn jongens uit 
minderheidsgroeperingen die in 
Mymensing studeren. De broeders 
zorgen voor onderdak, eten en stu-
diegeld en in ruil daarvoor werken 
ze een aantal dagdelen voor hen. 
De een in de zwakzinnigenzorg, de 
ander als onderwijzer. Zo hebben 
ze allemaal een taak. En als ze op 
het terrein zijn, gaan ze ook mee 
naar de kerk. 
De broeders zorgen op hun 
schooltjes ook voor de schoolboe-
ken. Ouders betalen een kleine bij-
drage, want als het gratis is, is het 
niet goed. Op de school van chacha 
dragen de kinderen  schoolunifor-
men. Dat heeft grote voordelen. Je 
bent daar niet meer dan een ander 
omdat je Nike schoenen draagt. 
Men zou dat in Nederland ook wel 

willen invoeren, 
las ik laatst”, 
zegt Wieb.

De broeders 
hebben daar 

inmiddels een zekere bekendheid 
gekregen, met name binnen de 
Katholieke Kerk en bij de Baptisten. 
Ze worden gevraagd om te helpen 
vanwege de kennis en vaardig-
heden die anderen niet hebben. 
“Ze halen gehandicapten uit hun 
isolement”, geeft Wieb als voor-
beeld. Tien procent van de bevol-
king is gehandicapt, ongeveer net 
zoveel als er Nederlanders zijn. 
Vaak worden ze verstopt. Juist die 
mensen worden door de broeders 

opgezocht. Voor hen is een gehan-
dicaptencentrum opgericht.” Wieb 
laat zien dat ze daar samen onder 
meer mooie  kaarten maken om te 
verkopen. “Ze worden weer voor vol 
aangekeken”, zegt Wieb enigszins 
ontroerd. “De hele samenleving 
verandert er heel geleidelijk door. 
Dat is het streven van de broeders. 
Ze brengen mensen bij elkaar. Je 
moet het met elkaar proberen te 
rooien. Zodat de omgeving ziet dat 
het anders kan.”

Wieb is nu twee keer naar 
Bangladesh geweest. Een reis 
van twaalf uur in het vliegtuig. “Ik 
doe het niet weer”, zegt Wieb die 
al gepensioneerd is. Hij heeft diep 
respect voor de levenswijze van 
zijn zwager. “Ik zou dat zelf niet 
kunnen”, bekent hij. “Frank heeft er 
heel bewust voor gekozen. Op mijn 
manier probeer ik hier mijn paadje 
schoon te vegen. Ik heb veel vrij-
willigerswerk gedaan, voor de kerk 
bijvoorbeeld. Daar heb ik me jaren 
voor ingezet. Vanuit die houding leef 
ik, probeer ik te doen wat er op mijn 
weg komt. En dan is er de Stichting 
nog. Zelf geeft Wieb bekendheid 
aan het werk van de broeders door 
lezingen te houden voor scholen en 
kerken. Daar kwam bijna een eind 
aan. “Twee dagen nadat ik weer 
thuis was uit Bangladesh kreeg ik 
een hersenbloeding”, vertelt Wieb. 
Hij heeft het werk inmiddels weer 
opgepakt. Zijn verhaal over geloof, 
hoop en liefde doet je goed. ‘It’s 
time for change’, roept een stem 
over de wereld. Dat wisten de broe-
ders van Taizé al lang.

Stichting Steunfonds Buitenpost: 
rek.nr. 58.07.22.503
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door:
Nelleke Kemps-Stam Broeders van Taizé veranderen mensenlevens

Wieb Akkerman vertelt een feelgoodstory

(eigen foto)

Wereldwijd hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken dat 
armoede, ziekte en honger in 2015 de wereld uit moeten zijn. Dat alle 
jongens en meisjes in dat jaar naar school gaan, is nog zo’n millenni-
umdoel. Maar het wordt nu al duidelijk dat lang niet alle acht doelen 
verwezenlijkt zullen worden. Intussen gaan anderen gewoon door 
om hun naaste te helpen. Want elk stukje van de aarde dat verbeterd 
kan worden, is meegenomen. Wieb Akkerman vertelt hoe broeder 
Frank in Bangladesh laat zien dat het mogelijk is.

(advertentie)

(eigen foto)

“De broeders vestigden zich in Mymensing, een stad van ongeveer 500.000 inwo-
ners die aan de rivier de Brahmaputra ligt. Ze kregen de beschikking over een 

bestaand kerkje en er kwam een schooltje.”



Willen is kunnen

De bank van wolle is kinne.
Friesland Bank, Kuipersweg 32, 9285 ST  Buitenpost,

telefoon (058) 299 55 99, frieslandbank.nl

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten

West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

Broodje hamburger 
speciaal van de bakplaat

    *gebakken uitjes  
    *champignons

Nieuw bij ‘de Oriënt’:

Broodje warm vlees 
met satesaus

  *ter kennismaking:

Bamiblok of Nasischijf
Frikandel of Kroket

1,00€

Ons bijna traditionele:

Familiepakket

  *4 personen friet
  *2 frikandellen
  *2 kroketten 2,95€

2 personen friet met 2 
grote ballen gehakt

  *met beker mayo of
     pindasaus

Broodje
gezond

            *nu slechts:

2,50€

6,00€

2,95€

3,95€
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Jongen uit vijver gered

Drie weken geleden waren de vrienden Ivar Cappelle en Johnart Algra aan 
het vissen in het park (tussen molenerf en Enitor). Niets mis mee zou je 
denken voor twee jongeren van acht en zeven jaar. Toch zit een ongeluk 
in een heel klein hoekje beseft Johnart nu ook. In een onbewaakt ogen-
blijk glijdt hij uit en valt achterste voren in een diep gedeelte van de vijver. 
Doordat het er drassig is heeft Johnart weinig houvast, zijn voeten zitten 
hoger in de blubber, waardoor hij zich slecht op kan richten en moeite heeft 
om boven water te blijven. Gelukkig is Ivar zo moedig om hem met zijn ene 
hand vast te pakken en met zijn andere houvast te zoeken, om hem zo 
voorzichtig op de wal te trekken, zodat ze niet beide in het water belanden. 
Koud en verkleumd staat Johnart na een poosje weer op de kant. Snel 
fi etsen de jongeren naar huis waar het slachtoffertje snel door de moeder 
in een warm bad wordt gestopt. Ik was bijna dood verteld, Johnart aan zijn 
moeder. Zijn moeder is meer dan blij dat hij het avontuur heeft overleefd 
en beseft dat het ook anders af had kunnen lopen. Graag wil zij ook alle 
kinderen waarschuwen dat vissen, heel gevaarlijk kan zijn. Vooral in deze 
periode van het jaar als het water koud is ben je snel onderkoeld als je in 
het water raakt. De warme kleding en laarzen veranderen in een seconde 
in koude, loodzware en moeilijk beweegbare kledingstukken. Een zwem-
diploma is dan geen garantie voor voldoende zwemvaardigheid bij jonge 
kinderen. Gelukkig was Ivar, onze held, mee en hield hij zijn hoofd koel, 
door adequaat te reageren. Een wijze les ga dus nooit alleen uit vissen.

Workshop ‘Vilten van wol’
Op zaterdag 20 december wordt in It Koartling een 
workshop ‘Vilten van wol’ voor gevorderden gehouden, 

onder leiding van Ineke Carolus. 
Onderwerp: Warme handen, warme voeten.Deze dag 

kunt u wanten of sloffen maken.

Zaterdag 20 december van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 35,- inclusief koffi e/thee en lunch,

exclusief materiaal

Inlichtingen/opgave: Tineke van der Wal, tel. 543558

Tienerwerk
Vrijdag 28 november: Black en White frisfeest

Leeftijd: 12-18 jaar.
tijd: 20.00 tot 23.00 uur

entree: € 2,-
 

Woensdag 10 december: Meidenavond
Film “Hoe overleef ik mijzelf”

leeftijd: 10-15 jaar
tijd: 19.00-21.00 uur

entree: € 1,-

Behoort u tot de velen die nog een getouw ergens 
hebben staan? Ergens wil je ooit wel weer eens gaan 
weven, maar je komt er niet aan toe. Jammer, eigenlijk, 
want het is een heerlijke hobby. Lekker rustgevend en je 
maakt tegelijkertijd mooie dingen voor jezelf of cadeaus 
voor anderen. Neem de stap eens om een van de bij-
eenkomsten van de weefkring in Drachten te bezoe-
ken. Hier komen 20-25 weefsters eens in de maand 
bij elkaar. We laten aan elkaar zien wat we gemaakt 
hebben, raken door elkaar geïnspireerd, en leren 
nieuwe technieken. Meestal staat onze programma in 

Actief vermeld. De weefkring is ook de goede plaats 
om de vergeten hobby weer wat op te frissen, of om 
hulp te krijgen om weer op gang te komen. Ook begin-
ners zijn van harte welkom. Weefl essen krijgen door 
een van onze leden is ook een mogelijkheid. Vanuit de 
weefkring zijn er ook aparte werkgroepen, waar een 
aantal weefsters zich samen verdiepen in een speci-
ale techniek, samen een ketting maken en opweven, 
of vilten. Mocht u verder iets willen weten kunt u bellen 
met: U. Spithost, Bergum, tel. 461597, of H. Klijnstra, 
Buitenpost, tel. 543281.

Noorderbreedte-bus stopt er mee
Stap eens in de bus! Met deze slogan konden bewoners van wijken en 
dorpen in Noord-Fryslân de afgelopen twee jaar een bezoekje brengen 
aan de Noorderbreedte-bus. Alhoewel de bus zeker in een behoefte heeft 
voorzien, komt de bus per 1 januari 2009 niet langer meer naar de ver-
schillende dorpen en wijken. Inwoners konden in de bus kennismaken met 
Noorderbreedte als zorgorganisatie. Ze konden er terecht voor vragen op 
het terrein van gezondheid, wonen en welzijn. Ook een gezondheidscheck 
of het laten afnemen van een test behoorde tot de mogelijkheden.

Harm Tamminga, handelaar in lompen en metalen met zijn hondenkar, waarmee hij zijn 
handel ophaalde. Hij stond ook wel bekend als Harm Toeje, vanwege zijn aanmanend 
geschreeuwde “Toe ju” aan de honden, om op te schieten. Vermoedelijk is de foto ergens 
aan de Kuipersweg genomen. (Foto aangeleverd door Pieter van der Bij.)

Vanaf 1 december wordt er een cursus weerbaar-
heid en zelfverdediging gehouden in Buitenpost en 
Zwaagwesteinde. In de cursus ‘Weerbaarheid en zelf-
verdediging voor tieners’ zullen in 10 lessen jongeren in 
de leeftijd van 10-16 jaar niet alleen fysiek weerbaarder 
worden, maar ook in sociaal en verbaal opzicht. Zelfver-
dediging in de breedste zin van het woord dus! Door zelf-
verdediging en weerbaarheidstraining leren kinderen hoe 
ze moeten handelen in grensoverschrijdende situaties. Er 
wordt kinderen geleerd om op een passende manier voor 
zichzelf op te komen. Een gevoel van eigenwaarde, zelf-

vertrouwen, zelfverzekerdheid en zelfacceptatie zijn daar-
bij de sleutelwoorden. In een steeds veranderende maat-
schappij is dit zeer zeker van belang voor kinderen. De cur-
sus is een vervolg onderdeel van het sportstimuleringspro-
ject ‘High Five for Sport’ van de gemeenten Achtkarspelen, 
Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjer-
ksteradiel. Buitenpost in de gymzaal Lauwerscollege, elke 
maandag van 17.30 tot 18.30 uur, Zwaagwesteinde in De 
Vesteynde, elke maandag van 17.30 tot 18.30 uur, kosten: 
€ 40,- voor 10 lessen. Opgave verplicht via: www.kravma-
ga-noord.nl of bel 06-55177075.

In de herfstvakantie hebben Amanda en Arnold zich inge-
zet voor de Stichting Greyhounds Rescue Holland. Deze 
twee vrijwilligers van jeugdsoos It Koartling wilden graag 
iets doen voor de dieren in verband met  dierendag die 
net was geweest. Amanda was de stichting opgevallen 
bij Pet’s Place in Dokkum, waarna ze in overleg met het 

jongerenwerk en de gemeente een vergunning kreeg om 
een collecte te houden. In totaal is er € 365,- op gehaald 
wat op dinsdag 28 oktober is aangeboden aan Pauline 
Blanken van de Stichting Greyhounds Rescue Holland. 
Hierbij willen we Amanda en Arnold bedanken voor hun 
geweldige inzet, en misschien een inspiratie voor velen.

kits-stikEen fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

Cursus weerbaarheid en zelfverdediging

December-activiteiten 
Haersmahiem
Woensdag 3 december 15.00-16.30 uur: Sinterklaasfeest
Woensdag 17 december 19.30-21.00 uur: ‘De Waadsjongers’ met kerstre-
portoire
Maandag 22 december vanaf 17.00 uur: Kerstdiner
Dinsdag 23 december 15.00-16.30 uur: Brassband 50+ met kerstreportoire
Woensdag 24 december 15.30-17.30 uur: Kertswijding
Vrijdag 26 december 12.00-13.00 uur: Kerstmenu voor bewoners
Vrijdag 26 december 15.00-16.30 uur: Kerstmiddag
Woensdag 31 december 15.00-16.30 uur: Oudejaarsmiddag
Ook de inwoners van Buitenpost zijn van harte welkom bij onze activiteiten.

Heeft u ook een weefgetouw op zolder staan?

Collecte Stichting Greyhounds Rescue Holland

Lampion-keuring in
’t Twaspan

Op de dag van Sint Maarten werd er ditmaal een lam-
pionkeuring in ’t Twaspan gehouden In een samen-
werking van de BUVO en Sociaal Cultureel Werk It 
Koartling werden de meest uiteenlopende en verras-
sende ‘lichtjes’ gekeurd. De prijswinnaars zijn:
groep peuters/kleuters: Caine 1e prijs, Sanne 2e prijs, 
Hylke 3e prijs.
groep 3 t/m 6: Jan Storm 1e prijs, Esther 2e prijs, 
Maaike Pol 3e prijs.
groep 7/8: Welmoed 1e prijs, Henriëtte 2e prijs, Albert 
3e prijs.



Oosters
Kerstbuffet

Ook dit jaar serveren wij weer ons heerlijke Kerstbuffet op Eerste en Tweede Kerstdag. 
Een zéér ruime keuze uit onze heerlijkste gerechten met de kwaliteit die u van ons 
gewend bent. 

Soep: Tomatensoep 
Pekingsoep (pittig) 

Voorgerechten: Sushi’s 
Mini Loempia ‘s 
Gebakken Appels 
Gebakken Siu Mai 
Gebakken Kerriepoffertjes 
Gebakken Krabbenpootjes 

Hoofdgerechten: Babi Pangang 
Tongfilet in Yu Hsingsaus 
Pekingeend met Chinese champignons 
Gepaneerde Varkenshaas met zoetzure saus 
Sieuw Yok (varkensspek) 
Tjap Tjoy 
Foe Yong Hai 
Tjap Kan 
Tja Sieuw 
Koe Loe Yuk 
Ma La Kai 
Daging Smoor 
Daging Bali 
Sate Ajam 
Nasi
Bami

Bijgerechten: Kroepoek 
Atjar
Augurken 
Verse vruchten 

Per persoon…………………………………………………………€ 18,95 
Kinderen onder de 12 jaar……………….………………..€ 11,25

1ste en 2de  Kerstdag zijn wij vanaf 11:30 geopend 
reserveren aanbevolen

China Garden 
Chinees Indisch Restaurant, Voorstraat 39, 9285 NN  Buitenpost 

 tel: 0511-541297, fax:0511-543703 
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Volksdansgroep 
‘De Ketting’ bestaat 
dertig jaar

Op de jaarvergadering werden deze negen jubilaris-
sen in het zonnetje gezet. Het zijn echt trouwe leden 
gezien de vele jaren dat zij al lid zijn van deze gezel-
lige groep. Van links naar rechts op de achterste rij: 
mevr. F. Fokkinga (30 jaar lid), mevr. A. de Haan (30 
jaar lid), mevr. Brandsma (30 jaar lid, tevens leidster), 
mevr. A Dornhout (30 jaar lid), mevr. G. Visser (25 jaar 
lid), mevr. R. Rinsma (25 jaar lid); voor op de stoe-
len: mevr. A. Oldenburger (30 jaar lid) mevr. T. van der 
Land (30 jaar lid) en mevr. R. Kloetstra (25 jaar lid). 

Jacqueline Nome Makelaars breidt gebied uit 
voor woning verkoop, aankoop en hypotheken.

Nieuws
Naast ons kantoor in Buitenpost, 
zijn we nu ook in Groningen 
gevestigd. We (Jacqueline Nome 
en Jurjen Jans) wilden al langer 
uitbreiden, maar wilden dit wel doen 
vanuit een plek die bij ons past. 
En dat is Groningen geworden. 
Vanuit een monumentaal pand 
op een markante plek aan de 
Noorderhaven kunnen we nu ons 
gebied, dat vanuit ons kantoor in 
Buitenpost loopt van Leeuwarden 
tot Drachten en Zuidhorn, 
uitbreiden met de gehele provincie 
Groningen en de kop van Drenthe. 
Nu kunnen we ons werk doen in 
Groningen en Friesland.

En dan: de huizenmarkt
Heel veel huizen staan te koop. Eigenlijk te veel. Mensen zijn 
voorzichtig, durven niet te kopen of met twee woningen te blijven 
zitten. Voorstelbaar en soms terecht. Daarom een nieuw systeem. 
Makkelijk, helder en zonder risico’s te proberen: Het Nome 
Doorstroom Systeem. Kijk in de advertentie elders in de krant.

Kom langs!
Dus, wilt u verkopen of kopen of wilt u uw hypotheek regelen, belt 
u ons eens of kom eens langs, een eerste gesprek is vrijblijvend en 
kan heel verhelderend zijn. U kunt zich daarna zelf weer richten 
op het maken van uw eigen juiste beslissing.

Kijk voor ons actuele aanbod eens op: www.nome.nl
Jacqueline Nome Makelaars (Lid NVM):
Voorstraat 49, 9285 NP  Buitenpost, tel. 0511-541178
Noorderhaven 64,9712 VM  Groningen, tel. 050-3114000

AANBIEDING: 50x75 mm vuren lengtemaat 240 nu voor maar 0,99 per m²  OP=OP!

Sprekwurd fan de moanne

De Kat
Dat minsken in nauwe bân ha mei de kat komt ta útdrukking yn 
tsientallen siswizen en sprekwurden. Men kin sa boas, falsk, fûl, 
gleon, glûpsk, klomsk, kwea, linich, siik, sliepperich, ûnwennich 

en wyld wêze as in kat.

Hy smyt altyd de kat yn it jern.
Hij gooit altijd roet in het eten.

Ik bin wer de kat dy’t de bûter opfretten hat.
Ik ben weer het zwarte schaap.

Us mem sjocht alle katten út ’e beam fallen.
Mijn moeder ziet overal gevaar.

Al wat fan katten komt wol mûzje.
Ieder volgt zijn eigen aard.

De loft stiet oft er katten spuie wol.
Er dreigt slecht weer.

Heropening
bibliotheek met 
feestelijk programma
In de periode van 27 november tot en met 3 decem-
ber is het feest in de bibliotheek. Leden en niet-leden, 
zowel groot als klein, kunnen meedoen aan diverse 
activiteiten, die dan georganiseerd worden. De offi ci-
ele heropening vindt plaats op donderdag 27 novem-
ber om 16.30 uur. Op maandag 1 december is er een 
fi lmvoorstelling van George Sluizers ‘Twee vrouwen’ 
(‘Twice a woman’ 1979), naar de gelijknamige roman 
van Harry Mulisch. Kinderen hebben op woens-
dagmiddag 3 dec ember hun eigen feestje, omdat 
de jeugdafdeling zo mooi is geworden. Wat er pre-
cies gaat gebeuren houden we nog even geheim… 
Tenslotte is er op 3 december een boekpresentatie: 
dorpsgenoot Jannie Jensma presenteert deze avond 
haar vertaling van Ibsens Peer Gynt, een vertaling die 
zo dicht mogelijk bij het origineel blijft.

Programma heropening bibliotheek
Donderdag 27 november, 16.30 uur:
Offi ciële opening door burgemeester Tj. van der Zwan 
met medewerking van A. van Lune en A. Grijpstra
Maandag 1 december, 18.30 uur:
Film ‘Twee vrouwen’ 
Woensdag 3 december, 15.00 uur:
Feestmiddag voor kinderen met speciale gast
Woensdag 3 december, 19.00 uur:
Boekpresentatie Peer Gyntvertaling door Jannie Jensma.

Voor mooie Sinterklaas- en Kerstcadeaus.
In de hal van de Poiesz!
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Carin’s Haarmode werd onlangs verrast door Indola, 
de leverancier die producten voor kapperszaken op 
de markt brengt, met een volledig verzorgde reis voor 
twee personen naar Turkije. Carin’s Haarmode maakt 
gebruik van de Indolaproducten en verkoopt deze ook. 
Voor meisjes vanaf zeventien jaar heeft Indola sinds kort 
een nieuwe glamourline ontwikkeld, die door Carin’s’ 
Haarmode wordt gepromoot met proefmonstertjes die 
aan de jonge klanten worden uitgedeeld. In het kader van 
deze promotieactie konden meisjes zich opgeven voor 
de verkiezing van Miss Nederland. Indola is een van de 
hoofdsponsors van dit evenement. Carin’s’ Haarmode 
kwam als winnaar uit de bus wat de meeste inschrijvingen 
in Fryslân betreft. En dat werd beloond met de reis naar 
Turkije, waarbij ze met haar echtgenoot verbleef in het 
luxe Utopia Hotel in Alanya.
Al snel bleek het niet zomaar een reisje te zijn, want in alle 
provincies waren intussen missverkiezingen geweest in 
aanloop naar de Miss Nederlandverkiezing. En de twaalf 
winnaressen waren ook afgereisd naar Turkije om daar op 
de galafi nale van 30 november in Hilversum te worden 
voorbereid. Die voorbereiding houdt een druk en zwaar 
programma in met fotosessies, training in houding en 
beweging, leren omgaan met de media en kennis nemen 
van de etiquette. Nadat de winnares van de fi nale van de 
Miss Nederlandverkiezing gekozen is, zullen de foto’s 
gepubliceerd worden in o.m. tijdschriften en een kalender. 
Tot die tijd mogen er geen foto’s worden vrijgegeven.
Voor de fotosessies werden de kandidates opgemaakt 
door de visagist Roberto Dresia en de topkapper Hikmet 

Kuskal. Deze laatste was voor mevrouw Knoop geen 
onbekende, want ieder jaar volgt zij samen met haar 
personeel een workshop van deze toonaangevende kapper, 
waarbij de deelnemers kennis maken met de nieuwste 
producten, kleurtrends, kniptechnieken en haarmodelijnen.  
Ook dit jaar zal dat het geval zijn, terwijl Kuskal 
binnenkort ook een training zal geven in de kapsalon 
van Carin’s’ Haarmode. Tot haar grote verrassing mocht 
mevrouw Knoop twee ochtenden Kuskal assisteren bij 
het opmaken van de kapsels van provinciemissen. “Ik 
mocht helpe by it opmeitsjen fan it hier fan Miss Fryslân, 
Bouktje Boerma en Miss Drenthe, Fabienne Jungerhans”, 
aldus de glunderende en enthousiaste kapster, die er geen 
twijfel over liet bestaan erg verguld te zijn met deze 
buitenkans: “Ik fûn it echt in hiele ear, want Hikmet is 
ien fan de bêsten yn ús fak”. Uiteraard was er ook tijd 
voor leuke dingen in de vijf dagen die Carin Knoop en 
haar man in Turkije doorbrachten en werd er voldoende 
tijd besteed aan ontspanning en uitstapjes. En het leren 
kennen van de provinciale missen, die zij omschreef als 
erg aardig en totaal niet over het paard getild, was ook 
een ervaring op zichzelf. “Mar it wiene ek hiel learsume 
dagen,” vindt mevrouw Knoop, “want jo leare sokke 
dagen in protte fan minsken as Hikmet Kuskal. En net te 
ferjitten fan al dy oare fakgenoaten, dy’t der ek wiene. 
Want wy ha wat ôfpraat meiïnoar en ûnderfi ngs en kennis 
útwiksele. Hjir sil ik in protte profyt fan ha yn myn 
wurk. Nee, ik hie dit foar gjin goud misse wollen”. Een 
tevreden Carin Knoop die nu al vol verwachting uitziet 
naar de galafi nale op 30 november in Hilversum. Want 

zij en haar echtgenoot en het voltallig personeel van haar 
zaak zijn daarbij uitgenodigd. In het kader van dit hele 
gebeuren, is er nog een kleine Indola-actie, waarbij ieder 
die twee Indolaproducten afneemt een gratis oogmake-up 
ontvangt. Voor meer informatie verwijst mevrouw Knoop 
belangstellenden naar www.missnederland.nl. 

Carin’s Haarmode wint luxe reis naar Turkije voor twee 
personen

Oh kom er eens kijken. . .

Oh kom er eens kijken naar het speel-

goedassortiment van TOP 1 TOYS in de 

Kerkstraat.

Ons assortiment speelgoed is gebaseerd 

op twee uitgangspunten: het speelgoed 

moet natuurlijk leuk zijn om mee te spe-

len en er moet een ontwikkelings aspect 

zijn. Dit kan betrekking hebben op crea-

tieve vermogens, rollenspel of voor klei-

nere kinderen hand-oog coördinatie.

Wij zijn er van overtuigd dat kinderen 

meer en sneller leren als ze plezier hebben 

in wat ze doen en waar ze mee spelen.

Onze tip

Kies altijd speelgoed dat het kind uitno-

digt om er mee te spelen.

Speelgoed van TOP 1 TOYS is van-

zelfsprekend altijd van goede kwaliteit, 

duurzaam en getest volgens de strengste 

veiligheidsnormen.

De stelling ‘Wat je niet ziet, is er niet’ gaat 

bij ons absoluut niet op. Wij zullen alles niet op. Wij zullen alles niet

in het werk stellen om het door u gewens-

te artikel te bestellen als dit onverhoopt 

niet in de winkel beschikbaar is.

Ook producten die niet standaard in onze 

winkel aanwezig zijn, kunnen vrijwel al-

tijd voor u worden besteld! Dus ook dat 

ene spel of die fantastische puzzel waar u 

al tijden naar op zoek bent!

Wij hebben namelijk zeer intensief con-

tact met de producenten en leveranciers 

waardoor wij in veelgevallen in staat zijn 

het gewenste product voor u te bestellen

U bent dan ook van harte uitgenodigd 

om uw Sint en Kerst inkopen bij TOP 1 

TOYS op de Kerkstraat 24 te doen.

Extra koopavonden:

donderdag 27 november

vrijdag 28 november

woensdag 3 december

donderdag 4 december

Carin samen met Miss Friesland, Bouktje Boerma. Hier is het kapsel van 
Bouktje nog niet helemaal gereed.

Carin is druk bezig met een fotoshoot met Miss Drenthe.



Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564  fax: 0511-540111

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

IJlstra boeken-top 10

1. De Hearen fan Fryslân - Terpstra - € 19,50
2. Juliana & Bernard - Cees Fausseur - € 27,50
3. Bokwerd Totaal - Rink v.d. Velde - € 22,50
4. De Boodschapper - Kader Abdolah - € 39,90
5. Verleden van Nederland - Geert Mak e.a. - € 39,95
6. Het recht op terugkeer - Leon de Winter - € 19,90
7. De Vliegeraar - Khaleid Hosseini - € 10,00
8. Koninginnenrit - Liza van Sambeek - € 18,95
9. De Boekhandelaar van Kaboel - Anne Seierstadt - € 10,00
10. Scandinavische Huizen - Macarena San Martin - € 6,95

Wij helpen u graag op weg...
als het om wonen gaat!

Leolux

Superkeukens

Lippe Lap

Henders & Hazel

Stressless

Happy Living

In House

Siësta Slapen

Etc...

BUITENPOST
Voorstraat 2 tot 14, (0511) 54 44 44
geopend: maandag t/m zaterdag 
(maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond)      

Ook voor verhuur van 
galajurken

Nu ook altijd woensdagmiddag
geopend van 13.00 tot 17.30 uur!



WEE KAANBIEDING

20 % KORTING
O P  A L L E  K I N D E R K L E D I N G / - JA S S E N

Gaastra kinderfleece van €85,- nú €59,90

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Alle dames-, heren- en kinderschoe-
nen/laarzen sterk in prijs verlaagd.

Ook nieuwe collectie
Dames t/m maat 44
Heren t/m maat 50

Nu ook pedicure

Wagenaar Schoenmode
Kerkstraat 17

9285 TA Buitenpost
Kerkstraat 68 tel. 0511 541560

www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

Voor al uw Sint- en Kerst-aankopen.

Vele aanbiedingen!

Nu: Winterbeurten!
* geheel goed nazien

* alles schoongemaakt

* uw fi ets weer 
   in topconditie

* gratis leenfi ets

Prijs: €29,95
* excl. onderdelen

Tip voor de feestdagen:

geef een kapperskadobon!

maandag 22 december extra geopend

zaterdag 27 december gesloten

Reserveer tijdig voor de feestdagen!
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Het is tijd voor de Rabobank.
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S i n t  T i p ! ! !

O N D E R G O E D
Ten Cate -  S loggi

Heren -  Dames -  Kinder
3 + 1 GRATIS!

Bildstar
zak a 10 kilo 2.99

Appelflappen uit eigen bakkerij
4 stuks van 3.56 voor 2.49

Heineken krat a 24 flesjes
van 11.25 nu voor 8.49 (Max 6 kratten per klant)

6 december 2008

+50

+15

+15
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Sint Maarten

Wat is dat toch een gezellige tijd 
Binne!

Welke tijd dan Boaite?
De herfst- en wintermaanden 

bedoel ik.
Ja Boaite, vooral als de wind door 

de bomen waait.
En dan zingende kinderen langs 

de deuren.
Inderdaad, altijd erg leuk is dat hè? 
Waar ik woon zijn er niet veel kin-
deren, en soms komt er niet één 

aan de deur.
Maar Boaite, dan blijf je met al dat 

snoep zitten!
Beter ermee blijven zitten dan 
niets te kunnen geven Binne!
Da´s waar Boaite, je kunt niet 

zonder...
Nu kwamen er twee meisjes bij ons 
langs en die zongen mooie nieuwe 

liedjes.
Weet je Boaite, die leren ze op 

school.
Zij zongen honderduit en we 

gaven veel snoep.
Goed voor de tandjes Boaite.

Jazeker Binne, daar ging ook één 
van de liedjes over.

Hoe ging dat liedje Boaite
Precies weet ik niet meer, maar de 

tandarts kwam er ook in voor.
Ik vroeg of ze al veel snoep hadden 

opgehaald
En dat was natuurlijk zo Boaite.

Dat is het ´m nou juist Binne, hele-
maal niets.

“De andere mensen hebben niets 
in huis” was het antwoord,

 zielig hè?
Dat is wel erg onhartelijk Boaite.
Ik heb het trouwens nóg erger 

gehoord Binne!
Weer een sterk verhaal Boaite.

Nee Binne, er was een gezin met 
grotere kinderen en die hadden 
een briefj e op de deur geplakt!

Wat stond daar dan wel op Boaite?
“SSST, de baby slaapt.” 

Je vraagt je af hoe durven ze 
Boaite!

In één woord schandálig natuurlijk.
Maar... gelukkig komen dat soort 

meldingen niet al te vaak voor 
Binne?

Gelukkig niet Boaite, gelukkig niet.
Sint Maarten is een traditie en dat 

moet zo blijven.
Inderdaad Boaite en de tandartsen 

moeten het horen,
dan kunnen ze later hééééérlijk 

boren.

Binne Lutje en Boaite Post

We zijn aangekomen rond middernacht en weten een taxi 
te vinden die ons met fi etsen en al naar een guest house wil 
brengen. De fi etsen zijn gelukkig vrijwel onbeschadigd mee-
gekomen.
De hitte drukt als een loden deken op ons neer, een enorm 
kabaal en stank van verkeer, sterk vervormde muziek jankt 
uit zwaar overbelastte speakers en mensen slapen op een 
velletje karton op het trottoir, hetzelfde trottoir dat ook als 
openbaar toilet wordt gebruikt en dan bedoel ik toilet niet 
slechts urinoir: we zijn in Madras, India!

We moeten wel even acclimatiseren: de hitte, het enorm drukke 
verkeer dat  voortdurend luid toeterend door de straten scheurt en 
de enorme hoeveelheid mensen, bedelaars en lui die je van alles 
willen aansmeren. Met ware doodsverachting gaan we op de fi ets 
een paar dingen in de stad bekijken. We regelen ook een trein-
ticket naar Kanyakumari op de zuidpunt van India. Vandaar willen 
we met diverse omwegen naar Madras terug fi etsen. We gaan met 
een slaaptrein. Het inchecken van de fi etsen en de bagage valt nog 
niet mee, het is vreselijk druk en alles moet gewogen worden. We 
kunnen onmogelijk al onze spullen in de gaten houden en in Latijns 
Amerika was er geheid wel een tas gestolen, maar hier in India 
taalt niemand naar onze spullen. Uiteindelijk moeten we zelf helpen 
inladen. Als de trein arriveert wordt deze bestormd door een horde 
mensen. Mensen met de goedkoopste kaartjes die nog een goed 
plaatsje willen bemachtigen. Het loopt uit de hand en politiefuncti-
onarissen slaan hardhandig met stokken op de meute in! Wij staan 
met open mond dit spektakel gade te slaan, maar zijn zo geschokt 
dat we vergeten het tafereel op de gevoelige plaat vast te leggen. 
Als de rust eindelijk weerkeert kunnen we de fi etsen inladen en onze 
slaapwagon opzoeken.

Een ongeluk zit in een klein hoekje...
Als we op de tweede fi etsdag een slaapplaats zoeken, gaat Cathy 
in een motorzaakje de weg vragen. Als ze terugkomt, mist ze de 
laatste trede van de stoep, valt een vijfentwintig centimeter naar 
beneden en komt op een omgeklapte enkel neer. Lijkt niet best en 
de enkel zwelt meteen op. De jongens van het motorzaakje snel-
len meteen behulpzaam toe met een stoel etc. We vragen ze ijs 
te halen om de zwelling in toom te houden. Al snel komt een van 
hen terug met een brok ijs. Maar wat nu? Er zit een hotel op één 
kilometer afstand en daar fi ets ik heen om een kamer te regelen. Ik 
laat mijn fi ets en spullen daar achter en ga met een gemotoriseerde 
riksja (een zogenaamde tuctuc) terug naar het motorzaakje, fi ets 
terug naar het hotel op Cathy haar fi ets en laat ook die daar achter. 
Eén van de motorboys is me nu achterna gekomen en met hem 
rijd ik weer naar Cathy terug. We nemen een tuctuc naar het zie-
kenhuis. Daar wordt meteen een rolstoel geregeld en we gaan een 
behandelkamer binnen. Nou ja, eerst een status formulier kopen. 
Ik naar de balie om te betalen. Dan een kort onderzoek, weer naar 
de balie om te betalen. Er moet een X-ray worden gemaakt… balie… 
betalen! Er blijkt een haarscheurtje in het kuitbeen op de enkel te 
zitten. Moet in het gips! Eerst weer naar de balie om voor het stel-
len van de diagnose te betalen, dan naar de apotheek om ‘plaster’ 
te kopen. Cathy heeft duidelijk te kennen gegeven dat ze zo snel 
mogelijk weer wil fi etsen, ook met gips om. We krijgen dan ook een 
soort plastic weefsel met een lijmlaag die uithardt. Dat wordt om 
de enkel gewikkeld en na een half uur is het bikkelhard. Dit is beter 
dan gips, dat bij het fi etsen zou brokkelen op de pedaal en met de 
luchtvochtigheid van de moesson ook zacht zou worden. Uiteindelijk 
weet ik nog ergens krukken te kopen. De gehele behandeling heeft 
zo’n 100 euro gekost.

Drie doden in één week tijd...
Op de tweede fi etsdag, vlak voor Cathy’s ongelukje, steken we een 
brede rivier over. Als we op de brug zijn, zien we veel mensen zich 
baden of de was doen. We stoppen om het kleurrijke tafereel te be-
kijken. Dan zien we een dode vrouw gekleed in een kleurrijke sari in 
het water drijven. Niemand die er naar om kijkt. Andere mensen op 
de brug halen hun schouders op.
Als we in het ziekenhuis zijn voor Cathy’s gebroken enkel, ligt er in 
de eerste hulp op bed nummer één een duidelijk zwaar gewonde 
man. Hij zit helemaal in het verband dat op vele plaatsen door-
gebloed is. Ik kom vele malen bij hem langs op weg naar de balie 
om weer een behandeling voor Cathy te betalen. Op een gegeven 
moment is de man gestorven. De familie zit bij het bed te huilen. 

Maar een verpleegster vertelt kennelijk een goede mop en de vier 
andere verpleegsters barsten in lachen uit, drie meter van de rou-
wende familie.
In Madurai wil ik bananen kopen. Naast het stalletje blijkt een dode 
man te liggen op de stoep voor een ATM. De mensen die geld wil-
len pinnen stappen over de dode heen en gaan fl appen tappen. Een 
uitbaatster van een winkeltje vlakbij besproeit de weg om het stof 
neer te slaan en besproeit daarbij ook het lijk. 
De Indiërs gaan kennelijk heel anders met de dood om dan de Ne-
derlanders!

Fietsen met een stijf been...
We moeten het eerst een week rustig aan doen, fi etsen is er niet bij. 
Dus moeten we de route aanpassen. Maar Cathy kan niet wachten 
om weer te gaan fi etsen. Zodra ze het aandurft besluiten we het te 
proberen en fi etsen we op de vroege ochtend Madurai uit. Het gaat 
prima! Alleen op- en afstappen gaat moeilijk. Ik stap eerst af, haal 
de krukken te voorschijn en help Cathy van de fi ets. Later help ik 
haar opstappen steek de krukken weg en geef haar een zetje. Dit 
wekt veel opzien onder de mensen, wanneer we wat gaan eten of 
een theetje gaan drinken bij een theestalletje. Meestal komt er dan 
meteen iemand een stoel of krukje brengen. 

Ongegeneerd...
Elke keer als we ’s ochtends vroeg op de fi ets vertrekken zien we 
buiten de dorpen op het platteland de mannelijke bevolking in de 
berm hun behoefte doen. Ze doen geen enkele moeite om zich een 
beetje verdekt op te stellen, maar zitten daar gewoon in ’t zicht van 
Jan en alleman! Ze dragen een rok met vaak niets daaronder. Ze 
hurken neer, trekken de rok omhoog en daar gaat ie! Dan naar een 
rijstveld om water op te scheppen voor het reinigen van de billen en 
handen. We kunnen maar moeilijk aan dit gebruik wennen en blij-
ven ons afvragen waar de vrouwen dan hun behoefte doen?        

Werken voor een weekloon van 250 rupees...
In Pondicherry (een voormalige Franse kolonie) ontmoeten we Dha-
nasekaran, een prentenverkoper waar we een leuk contact mee 
hebben. Hij verkoopt prenten die met de Hindoe-religie te maken 
hebben zoals van de diverse goden. Hij werkt langs de boulevard 
waar vooral ook veel van de rijkere Indische toeristen komen. Vroe-
ger heeft hij hangmatten naar Nederland geëxporteerd, dat was een 
gouden tijd voor hem, maar de klad kwam erin en hij had een aantal 
magere jaren! Nu gaat het weer goed. Hij verdient redelijk aan zijn 
handel en zijn vrouw werkt in een naaiatelier waar ze maar liefst 
50 rupees per dag verdient..., één euro is 62 rupees! Hij begint pas 
rond elf uur te werken en dus draagt hij elke ochtend zorg voor het 
ontbijt en dat zijn vrouw en kinderen op tijd naar werk en school 
gaan. Hij heeft drie kinderen. Hij woont twaalf kilometer van Pondi-
cherry en fi etst op een gammel Indisch wrak naar zijn werk, werkt 
er tot tien/elf uur en fi etst weer naar huis. De volgende dag om half 
vijf weer op om het hele ritueel te herhalen! Cathy beloofd over hem 
te schrijven in de krant en hem dan een exemplaar te sturen. Bij 
deze is de belofte vervuld.

 Tjeerd Poelman

Fietsen met tegenslag in zuid India
Tjeerd en Cathy verhalen over hun fi etsvakantie van afgelopen oktober

Cathy met het been in gips en de krukken achterop de fi ets. (eigen foto)

Theeverkopers in hun stalletje langs de kant van de weg. (eigen foto)

We krijgen veel bekijks tijdens een rustpauze in een bushokje .(eigen foto)

Kopijverzorgers en 
adverteerders,

maak het uzelf en 
ons gemakkeli jk!

Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag
15 december.

Het volgende 
blad verschijnt in: 

week 51.
Houdt u daar ook 

rekening mee?



BOEKHANDEL IJLSTRA
Voor het boekengevoel

Kerkstraat 19 Buitenpost - Eems 20 Drachten

Voor u samengesteld
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Olympische gedachte nog steeds 
in Buitenpost aanwezig

Het Nederlandse dames waterpolo team heeft het er in China fantas-
tisch vanaf gebracht tijdens de Olympische spelen. Ook in Buitenpost 
hebben we een enthousiaste ploeg waterpolo dames. Met dit team willen 
wij graag ook meer bereiken. De Olympische spelen zijn nog wat ver weg, 
maar er moet toch een zeker streven zijn...

De spontaniteit en het enthousiasme uit zich in gezellige maar daarmee 
zeker niet minder fanatieke trainingen. In een gemoedelijke sfeer wordt 
de conditie opgevijzeld en het spel waterpolo eigengemaakt en verbe-
terd. In Buitenpost spelen al sinds jaar en dag waterpoloërs bij Zwemclub 
PWC. Een herenteam welke op het hoogste niveau in het Noordelijke 
District speelt en een groeiende groep jeugd- en dames waterpolole-
den. Om ook met een jeugd- en een damesteam aan wedstrijden deel te 
kunnen nemen, kunnen er zeker nog een aantal jeugd- en damesleden 
bij. Daarom hierbij een oproep aan al die mensen die eventueel met de 
Olympische spelen van 2012 in het vooruitzicht, ook de prachtige sport 
waterpolo willen beoefenen. Kom eens een kijkje nemen in De Kûpe te 
Buitenpost. Wie weet kun jij hier in het water je energie ook kwijt en bevalt 
het je om in teamverband met ons waterpolo te spelen.

De jeugd traint vrijdagavond van 20.00 tot 20.30 uur en de dames en 
heren senioren op maandag van 20.15 tot uiterlijk 21.45 uur en op vrijdag 
van 20.30 tot uiterlijk 21.45 uur. Voor verdere informatie en contact adres-
sen, zie onze webpagina www.pwc-buitenpost.nl

Jaarvergadering IJsclub
Vele buitenposters hebben de afgelopen weken hun nieuwe seizoenskaar-
ten gekregen en de contributie voor dit jaar is hierbij weer opgehaald. De 
vraag die dan vaak word gesteld is: “Krijgen we dit jaar ook weer eens echt 
winter?” Meestal is mijn antwoord dan al gauw dat het aan ons niet zal lig-
gen, wij zijn er altijd in geslaagd om alle voorbereidingen op tijd klaar te 
hebben en dan kun je alleen afwachten. Voor de maand november staat 
de jaarlijkse ledenvergadering op het programma. Deze staat gepland op 
donderdag 27 november om 20.00 uur in de bovenzaal van The Point. Alle 
leden zijn hierbij uitgenodigd en we hopen dan ook dat velen de gang naar 
The Point zullen maken. Ook de nieuwe bewoners van ons dorp, die lid 
willen worden van onze ijsclub, zijn van harte welkom op deze avond. We 
hebben de laatste paar jaar weinig winter gehad, maar als ik de oude notu-
lenboeken nalees is dit veel vaker voorgekomen en dus niet iets dat alleen 
van deze tijd is. Vorig jaar nog nekte de mist in de vorstperiode ons, anders 
was de ijsvloer zeker dik genoeg geworden om de baan te kunnen ope-
nen. Wat me wel is opgevallen is dat er dit jaar veel eiken zijn die helemaal 
vol zaten met eikels. Zou dat dan misschien een goed voorteken zijn? We 
wachten positief denkend dit seizoen maar eens af. Wat mij betreft eerst 
maar tot ziens op de ledenvergadering, die deze keer voor de 91ste keer 
zal worden gehouden. Menig secretaris eindigde daar vaak met de woor-
den: “Laat koning winter nu maar komen.” Ik sluit mij daar voor dit jaar ook 
graag weer bij aan.

Jan Visser, secretaris IJsclub

MAAS zoekt Streetdancetrain(st)er
Wie helpt MAAS uit de brand? Voor twee uurtjes in de week zoeken we 
iemand die onze leden streetdanceles wil geven, de uren en de dag zijn 
in overleg. Graag horen we je reactie zo spoedig mogelijk. Je kunt contact 
opnemen met Gerda v/d Woude, tel: 0628809052. Voor schriftelijk contact: 
Secretariaat MAAS, De Vang 14, 9285 VB, Buitenpost.

Help ons (Maas) uit de brand
MAAS is dringend op zoek naar een nieuwe voorzit(st)er en 
penningmeester(es). Al geruime tijd is MAAS op zoek naar een nieuwe 
voorzitter en penningmeester, maar helaas tot op heden hebben we nog 
niemand gevonden. We hebben diverse mensen aangesproken, rond ge-
beld en brieven de deur uit gedaan, maar helaas zonder  resultaat. Deson-
danks houden onze voorzitter en penningmeester er mee op en zitten wij 
met onze handen in het haar. Wat moet een vereniging zonder deze men-
sen? Kom mensen meld u aan voor deze vaste fantastische vrijwilligersjob, 
en blaas de vereniging weer nieuw leven in. Wie o wie heeft er nog een 
paar uurtjes over en wil MAAS helpen?  Neem dan contact op met Hennie 
Steigstra, Concourslaan 10 in Buitenpost, tel: 544122.

Welke jongen of meisje droomt 
er niet van om van zijn hobby 
zijn beroep te maken. Vrijwel 
iedereen, maar in de praktijk 
komt er niet veel van terecht. De 
meesten van ons zoeken na hun 
schooltijd een baan. Alleen ech-
te geluksvogels of avonturiers 
durven hun dromen waar te ma-
ken. Ook in Buitenpost woont 
een jongeman Jan Hendrik van 
der Heide, die probeert door zijn 
hobby in zijn levensonderhoud 
te voorzien.

In zijn ouderlijke woning aan de 
Bernhardlaan had de Binnenste 
Buiten correspondent een kort 
interview met Jan Hendrik. Hij 
stond alweer op het punt om naar 
Vlieland te vertrekken, waar hij ’s 
zomers werkt. Nu het vakantiesei-
zoen bijna voorbij is, moeten de laatste puntjes op de i 
worden gezet, zodat men volgend jaar weer een goe-
de seizoenstart kan maken. Eind november van dit jaar 
vertrekt Jan Hendrik dan naar Oostenrijk om skilessen 
te verzorgen. “Natuurlijk moet er ’s zomers ook brood 
op de plank komen en daarom werk ik op een camping 
in Vlieland. Ik doe daar terreinenonderhoud en allerlei 
andere klusjes”, vertelt Jan Hendrik.

Op vijftienjarige leeftijd namen zijn ouders Jan Hendrik 
voor ’t eerst mee op wintersport naar Oostenrijk. Het 
was liefde op het eerste gezicht en Jan Hendrik had 
veel aanleg voor de skisport. Al tijdens het eerste jaar 
deed hij het zo goed dat sommige mensen vroegen 
of ze les bij hem konden krijgen. Jan Hendrik is nu 
21 jaar oud en skiet dus nog maar zes jaar. Toch was 
hij goed genoeg om vorig jaar les te mogen geven. 
Hij deed dat in Hinterglemm in de provincie Salzburg. 
“Je krijgt eerst een opleiding om les te kunnen geven. 
Skiën kunnen alle instructeurs, maar lesgeven is na-
tuurlijk iets anders”, aldus Jan Hendrik. Zo beginnen 
nieuwelingen in de skisport op de blauwe baan; de 
gevorderden mogen skiën op de rode banen en de 
meest ervaren skiërs op de zwarte pistes. 

Ook dit jaar kreeg Jan Hendrik weer een contract van 
een half jaar als ski-instructeur. “Je werkt zes dagen 

per week en in de praktijk ben je de zevende dag ook 
nog bezig”, vertelt Jan Hendrik. In zijn schaarse vrije 
tijd houdt hij zich bezig met rodelen of hij skiet voor zijn 
lol met collega-skileraren op zoek naar mooie andere 
pistes. Zijn collega’s zijn uitsluitend Nederlanders, 
Duitsers of Oostenrijkers. De onderlinge sfeer is goed. 
Zijn vader Anne, die ook bij het gesprek aanwezig is, 
stipt aan dat Jan Hendrik goed Duits spreekt, maar 
wel met een Oostenrijkse tongval. 

Tijdens de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie heeft 
Jan Hendrik het erg druk. “Hinterglemm is echt zo’n 
plaats, waar veel Nederlanders en Duitsers komen. 
Je hebt dan nauwelijks tijd om op adem te komen. Is 
het skiën ’s avonds afgelopen, dan moeten we soms 
een skishow verzorgen voor de gasten”, vertelt Jan 
Hendrik. Hij voegt er aan toe dat hij het allemaal met 
plezier doet.

Jan Hendrik deed een opleiding elektrotechniek aan 
de mts in Drachten. “Op dit moment doe ik niet veel 
met deze studie, maar in de toekomst misschien wel. 
Ik zie wel hoe één en ander zich ontwikkelt”, zegt Jan 
Hendrik, “Op dit moment heeft skiën voorrang.”

Bote de Haan

Ik ben Pieter van der Bij en ben 
geboren in 1939 in de Kerk-
straat. Over de Tsjerkestrjitte 
wil ik iets vertellen. Mijn ge-

boortehuis stond ongeveer waar nu de speel-
goedwinkel van Laanstra is. Tegenover ons 
huis was de grote zaak van Sjoerd de Boer. 
Daarnaast zat schoenmaker Piet Bos, dan 
kwam bakker van Tijum en dan nog het oude 
gemeentehuis Nijenstein. Na een paar jaar 
zijn wij verhuisd naar de hoek van de Kerk-
straat en de Oude Havenstraat, vlak bij de 
Nederlands Hervormde kerk. En daar heb ik 
een prachtige jeugd gehad. 

Ze zeggen wel eens dat vroeger alles beter was, 
maar dat vind ik niet. Bijna iedereen heeft het nu 
veel beter, maar vroeger was het mooier en gezel-
liger. En dan vooral de Kerkstraat, dat was eigen-
lijk één grote speelplaats. Naast ons woonde Pieter 
Bulthuis, de timmerman. Daar werd veel gespeeld 
in de werkplaats. Samen met Ale Bulthuis maakten 
we dan auto’s en andere bouwwerken van afval-
hout. Op straat voetballen was toen heel gewoon. 
Twee jassen op de grond en je had een goal. We 
speelden dan zo dat drie corners een penalty was.

Wat de oorlog betreft weet ik nog enkele voorval-
len. Als we naar Lutkepost gingen stond onge-
veer ter hoogte van waar nu Timmerfabriek van 
der Witte is, een kanon van de Duitsers. Mijn pake 
Marcus en Beppe Jeltje van der Veen woonden op 
Lutkepost. Daarom kwamen wij daar geregeld 
langs. Ook herinner ik mij nog dat als er vliegtui-
gen over kwamen, ik hard schreeuwde: “Dekken” 
en dan snel onder de tafel kroop. Dat hoorde ik dan 
natuurlijk van mijn ouders. Ook weet ik nog dat 
mijn vader een schuilplaats had op zolder. Als de 
Duitsers in de buurt waren kroop hij daar in.

In die tijd was er ook nog wel een schoolstrijd. En 
dan herinner ik me vooral de scheldpartijen als we 

elkaar van verschil-
lende scholen tegen-
kwamen. Ik ging naar 
de openbare school en 
wij werden dan uitge-
scholden voor “Open-
baren, dat zijn halve 
garen”, waarop wij dan 
terugscholden: “Gere-
formeerden zijn ver-
keerden, ze klimmen 
in de bomen om in de 
hemel te komen”. Ik heb er gelukkig geen trauma 
aan overgehouden; dat hoorde er in die tijd ge-
woon bij.

Nog even terug naar de winkeltjes in de Kerk-
straat. Hotze de Jong had in mijn ogen de grootste 
winkel. Ook was er nog een klokmaker, Hamstra, 
een winkel met papier- en schrijfwaren van Jitske 
Elzinga, en bij Lammert de Haan kon je ijs kopen. 
Meindertsma had er een ijzerwinkel en Willem en 
Kees Heins hadden petroleum te koop. Kees ging 
door heel Buitenpost met de petroleumkar. Berend 
de Boer kwam langs met de melkkar en er was ook 
nog een kruidenierszaak van Hamstra. Om boeken 
te lenen kon je terecht bij Molenaar. En er was zelfs 
nog een boerderij(tje) in de Kerkstraat 
met als eigenaar Cornelis Beitsma. En 
zo zou ik nog wel even door kunnen 
gaan. Maar in elk geval was de Kerk-
straat een prachtige omgeving om te 
wonen en te spelen. Als je ouder wordt denk je 
wat dat betreft nog wel eens aan die ‘goeie ouwe 
tijd’. Voor mij was het in elk geval een schitteren-
de tijd. Na de periode Kerkstraat zijn we naar de 
Kuipersweg verhuisd, ongeveer waar Ale en Geke 
Bulthuis nu wonen. En ik woon nu alweer 44 jaar 
met mijn Saakje aan de Halbertsmastraat. Dus 
nog altijd in Buitenpost.

Ik geef de pen door aan Doetie Oppedijk-Dijkstra.

Klim in de pen... Pieter van der Bij

Op de voorgrond Jan Hendrik, samen met een jeugdgroep uit Duitsland, die vorig jaar 
skilessen van hem ontvingen. (eigen foto)

Jan Hendrik van der Heide skileraar in Oostenrijk



m Kerstbomen en -groen voor Siloam op Curaçao

Piet en Baukje Douma verkopen dit jaar alweer voor het vierde seizoen 
kerstbomen en kerstgroen voor Siloam op Curaçao. Siloam is een Christe-
lijk kinderherstellingsoord waar chronisch zieke kinderen en aidspatiëntjes 
liefdevol worden verzorgd. U kunt de website van Siloam bekijken op: www.
siloamvillage.org

Het hoveniers-
bedrijf van Piet 
en Baukje be-
taald de kerst-
bomen voor Si-
loam. Koopt u 
een kerstboom, 
dan gaat dus 
het volledige 
bedrag dat u 
betaald naar Si-
loam. Dit geldt 
ook voor het 
kerstgroen. Ze 
hebben ze voor 
het gemak voor 
€ 5,- per bak. 
Daar zitten dan 
zo’n 10 verschil-
lende soorten 

groen in. Ook verkopen ze bosjes kerstgroen en losse takken. De verkoop 
start vanaf 6 december a.s.! Mogen ze (weer) op uw steun rekenen?
 

Dit jaar zijn Piet en Baukje verhuisd van West 33 naar West 92. U kunt hen nu 
dus aan de overzijde van de weg vinden, schuin tegenover het oude adres.
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meldpunt bedrijvigheden

Afgelopen zaterdag 15 november was er weer grote belangstelling voor de ‘Tussen kunst en kitch’-
dag in het IJstijdenmuseum. Er werd van alles ter beoordeling aangeboden, van schilderijen en 
sieraden tot een viool.

Ook de intocht van Sinterklaas vond op dezelfde dag plaats. Er was een groot spektakel op het 
Nijensteinplein, waar de, als zwarte Piet verkleedde, kinderen talrijk aanwezig waren.

m Hernieuwde openingstijden koopavond

Na overleg met diverse winkeliers, en winkeliersvereniging BUVO, is beslo-
ten om een proef in te stellen. Op de koopavond (vrijdagavond), zullen de 
winkels nu ook tussen 18.00 en 19.00 uur geopend zijn. Dit is de wens van 
veel ondernemers en consumenten, eerder waren de meningen verdeeld. 
Er was geen uniforme aanpak. Per vrijdag 7 november is de nieuwe situatie 
van kracht en zullen nagenoeg alle winkels in het centrum geopend zijn. 
Wel betekent het dat de winkeliers in de meeste gevallen om 20.00 uur de 
deuren zullen sluiten in plaats van 21.00 uur. Uit onderzoek is gebleken dat 
de koopstromen na 20.00 uur fors terug lopen en de piek ligt tussen 18.00 en 
19.00 uur. Op deze manier hopen de winkeliers de consument nog beter van 
dienst te kunnen zijn.

m Kassabonnenactie

U kunt op de kassabonnen uw naam en telefoonnummer noteren. De bonnen 
kunnen in de bussen bij Super de Boer, Top1Toys en de Read Shop worden 
gedeponeerd. Er worden elke week 15 prijzen getrokken, de eerste trekking is 
op 24 november en de laatste trekking is op 31 december. De koopavond van 
5 december is verschoven naar 4 december dan zijn alle winkels doorlopend 
open tot 21.00 uur dus ook tussen 18.00 en 19.00 uur. Tevens is er op 4 decem-
ber op diverse plaatsen in het centrum muziek en lopen er op 3 en 4 decem-
ber zwarte pieten in het centrum. Kom allen winkelen in gezellig Buitenpost.

m Tijd voor cadeaus

Buiten is het weer alweer guur en de dagen zijn alweer kort. Kortom het 
einde van het jaar nadert met rasse schreden. En dan wordt het tijd voor 
het inkopen van cadeaus. Denk voor het kopen van uw sinterklaas cadeaus 
ook eens aan een alternatieve winkel, een winkel met een missie. Maar ook 
een winkel met prachtige originele cadeaus, afkomstig uit de hele wereld, 
zoals kinderspeelgoed, blikvangers voor uw interieur, bijzondere sieraden, 
tassen, sjaals en noem maar op. De wereldwinkel dus! Met vestigingen in 
Buitenpost (in de hal van de Poiesz supermarkt) en Surhuisterveen. Wist 
u trouwens dat de wereldwinkel in Buitenpost dit jaar ook slaafarme cho-
coladeletters verkoopt van het merk chocolonely? In de week van 1 tot en 
met 6 december is de wereldwinkel Buitenpost alle dagen geopend van 
10.00 tot 17.30 uur, met uitzondering van 5 december, dan sluiten we om 
17.00 uur. Verder heeft de wereldwinkel Buitenpost van 24 november tot en 
met 5 december een kraam in de bibliotheek. Dan kunt u ook daar terecht 
voor uw aankopen. En natuurlijk kunt u ook in de wereldwinkel terecht voor 
food producten voor bijvoorbeeld een kerstpakketje of gewoon dagelijks 
gebruik. Graag tot ziens in onze winkels of in de kraam!

m VVV-irischeque bij The Readshop
 
Sinds kort kunt u bij The Readshop ook voor de meest populaire cadeau-
bon van Nederland terecht, de bekende VVV-irischeque. Deze zeer beken-
de bon was in Buitenpost nog niet te verkrijgen, volgens eigenaar Martijn 
Verhaar. Met deze bon kunt u terecht bij meer dan 25.000 acceptatiepun-
ten, zoals winkelketens, (attractie)parken, restaurants en musea etc. Met 
de VVV irischeque geeft u de ontvanger de mogelijkheid iets leuks voor 
zichzelf te kopen, altijd naar eigen wens. Het is een mooie aanvulling op 
de bonnen die u al bij ons kon krijgen vertelt Verhaar. Zo kon u nu al bij 
ons terecht voor boekenbonnen, en bij het postagentschap voor bioscoop- 
en telecombonnen. We hebben de fashion-, vrijetijds-, en dinercheques. 
Ook voor een V&D cadeaucard, your gift cards, boncadeau en bladcadeau 
bent u bij ons op het goede adres. Voor elke gelegenheid is er een ge-
schikte cadeaubon.
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door Ineke Mooijweer

“Ik kreeg enkele gouden kiezen mee en ze 
zeiden: maak daar maar eens een mooie ring 
van, over een uur moet hij klaar zijn.” Wie 
denkt dat het hier over een griezelsprook-
je van Grimm gaat, heeft het mis. Het was 
niet meer en niet minder dan een zakelijke 
test tijdens de eerste sollicitatie van Frans 
Kok, bij een Alkmaarder juwelier. Op geest-
driftige wijze, af en toe aangevuld door zijn 
vrouw Ria, vertelt hij over zijn loopbaan, van 
leerling tot de drievoudig zelfstandige die hij 
nu is: juwelier, klokken- en horlogemaker 
en goudsmid. Af en toe wordt ons gesprek 
onderbroken door de binnenkomst van een 
klant, die uiterst vriendelijk en behulpzaam 
wordt geholpen door hetzij Ria, hetzij Frans.

“Ik kom uit Leiden. Mijn ouders hadden het niet 
breed, dus toen ik op mijn zestiende van school 
kwam, moest ik maar een vak gaan leren. Het 
werd werken én leren, bij ‘de zilverfabriek’ bij ons 
in de buurt, van Van Kempen en Begeer in Voor-
schoten. Je moest daar nieuw spul maken en ik 
begon met het in serie maken van ‘close-for-ever-
tjes’, van die eenvoudige schakelarmbanden.” Kok 
mag het eenvoudig noemen, maar als hij beschrijft 
hoe hij, handmatig, het hele proces moest doorlo-
pen van draad wikkelen, facetten slijpen, schuren 
en dan schakel voor schakel solderen en dat alles 
binnen de tijd van een kwartier, duizelt het me. 
Gedurende zijn leertijd kreeg hij steeds ingewik-
kelder stukken te maken en na verloop van tijd 
behaalde hij zijn goudsmiddiploma. Het had wel-
iswaar een enigszins beperkte waarde, omdat het 
was gerelateerd aan de werkzaamheden die bin-
nen de fabriek bestonden, maar Kok kon er wel 
mee aan de slag. Nadat hij de bovengenoemde 
proef met de gouden kiezen met goed gevolg had 
afgelegd, werd hij aangenomen bij de fi rma Ibink 
in Alkmaar, voor reparaties. Dat was een hele uit-
daging, want reparatiewerk is heel wat anders dan 
nieuw werk maken, wat hij in de zilverfabriek al-

tijd had gedaan. Als je bijvoorbeeld een kapotte 
ring moet solderen, moet je even weten dat je 
eerst de stenen eruit moet halen, want die kun-
nen anders knappen of verkleuren. Er werkten bij 
Ibink nog een paar andere goudsmeden en van 
hen leerde Kok er in de praktijk veel bij.
Na Alkmaar werd het Hoogeveen, waar hij als eni-
ge goudsmid bij een juwelier in dienst was en 
daarna ging hij in Zwolle als zelfstandig thuiswer-
ker aan de slag voor een aantal juweliers tegelijk. 
Maar hij wilde meer: “Ik had dan wel een diploma, 
maar nog geen meesterteken. In mijn vrije tijd 
ben ik daarom een schriftelijke cursus bij de oplei-
ding voor edelsmeden in Schoonhoven gaan vol-
gen. In 1973 haalde ik eerst het juweliersexamen 
en in 1974 slaagde ik voor mijn meesterteken. Je 
moest daarvoor een meesterstuk maken, in mijn 
geval een hanger (zie foto). Elke meester-goud-
smid heeft zijn eigen meesterteken. Mijn stempel 
bestaat uit een ruit, met in het midden een vlam 
(verwijzend naar het goudsmedenwerk) en links 
en rechts daarvan de letters F en K. Zo’n teken 
moet eerst goedgekeurd worden door de Keurka-
mer, voor je nieuw werk mag maken als zelfstan-
dig goudsmid. Trouwens, alles wat je nieuw maakt, 
moet eerst gekeurd worden. Dat heeft te maken 
met het goudgehalte van je materiaal. We werken 
meestal met 14-karaats goud, dat wil zeggen een 
verhouding van 585/1000ste, dus 585 delen goud 

op 1000 delen metaal. De speling is maar heel 
klein: 583/1000ste mag nog wel, 582/1000ste niet. 
Dus zit er maar 3/1000ste deel te weinig goud in je 
mooie ring, dan gaat bij de Keurkamer de knip-
tang erin en zeggen ze: doet u dat nog maar een 
keertje over. Dat is mij gelukkig nog nooit overko-
men.”
Inmiddels woont en werkt de familie Kok alweer 
tientallen jaren in Buitenpost, tot tevredenheid. 
Frans Kok mag dan al lange tijd in het vak zitten, 
hij spreekt er nog steeds met groot enthousiasme 
over: “Het is een mooi vak, je krijgt van alles in 
je handen, van goedkope zilveren armbandjes 
tot kostbaar goud. Laatst kwamen er mensen uit 
Drachten met een dasspeld waar een grote en een 
paar kleinere diamanten op zaten. Of ik daar een 
ring van wilde maken. Ik vond dat natuurlijk heel 
spannend: wat ga je maken en hoe pak je het aan? 
Gelukkig lukte het goed en de klanten waren heel 
tevreden. Sommigen zijn zelfs zo dankbaar dat ze 
me een bloemetje komen brengen. Sieraden heb-
ben een emotionele waarde. Het komt regelmatig 
voor dat ik een weduwe in de zaak krijg met de 

trouwring van haar overleden 
man. Daar moet ik dan wat van 
maken. Als zo’n sieraad klaar is 
en de vrouw het weer komt op-
halen, komen er vaak tranen. 
De mensen vertrouwen erop 
dat je hun spullen weer heel en 
mooi maakt of dat je uitvoert 
wat zij in hun hoofd hebben als 
het gaat om het vermaken van 
hun sieraden. Dat moet je wèl 
waarmaken en dat geeft soms 
druk. Ook verwachten de men-
sen wel eens te veel: reparaties 
zijn tijdrovend, maar ze willen 
hun spullen toch het liefst zo 
snel mogelijk terug, terwijl je 
voor dit werk juist veel geduld 
moet hebben en niet gehaast 
moet zijn.” 

Het vak van horloge-en klok-
kenmaken heeft Kok later geleerd, via een col-
lega. Zijn hoofdbezigheid is echter het repareren 
en vermaken van sieraden. Zelf iets ontwerpen en 
maken doe hij zelden. Het kost veel tijd en boven-
dien gaat dat alleen in opdracht en dat komt in 
deze streek niet vaak voor. In het rijkere westen 
zou dat hoogstwaarschijnlijk anders liggen, maar 
Kok zou er niet voor willen verhuizen en de rust 
van Buitenpost achter zich laten: de werkdruk zou 
te veel stijgen en de kans op overvallen ook.
Kok: “Ik ben een makkelijke man. Ik heb bijvoor-
beeld geen voorkeur voor een bepaalde stijl: de 
klant bepaalt de stijl van een sieraad. Het contact 
met de klant is voor mij het belangrijkste. Zelf 
scheppen is heel mooi, maar wat ik nu doe, vind ik 
prachtig. Ik mis het zelf ontwerpen dus niet echt. 
Als ik over een poos stop met de zaak, zal ik de 
werkplaats waarschijnlijk wel mee naar huis ne-
men, anders is het afscheid wel erg abrupt. Mis-
schien dat ik dan nog wel eens iets leuks maak, 
waar ik tot nu toe niet aan toe ben gekomen. 
Maar het is niet iets waar ik met ongeduld op zit 
te wachten. We zijn enorme Scandinavië-liefheb-
bers, dus dat trekt ook. Voorlopig ben ik hier nog 
bezig, met veel plezier. Het is dankbaar en waar-
devol werk: het mooiste is toch om mensen geluk-
kig de deur uit te zien gaan.”

Frans Kok: goud in handen

Examenwerkstuk van Frans Kok (eigen foto)

De molensteen op de foto heeft jarenlang aan de Kuipersweg bij de Rabo-
bank gelegen. Bij een verbouwing is de molensteen op een puinhoop te-
recht gekomen en deze zou door een steenbreker tot puin worden gebro-
ken. Bouke Kloetstra uit Noardburgum heeft de molensteen veilig kunnen 
stellen en wil deze overdragen aan het IJstijdenmuseum. Het stichtingsbe-
stuur van het IJstijdenmuseum wil de molensteen graag een permanente 
plaats in Buitenpost bieden, maar mist de geschiedenis van deze molen-
steen. Zeker is dat de molensteen uit een zwerfsteen is gehouwen en ge-
modelleerd. De molensteen heeft in een molen op een vaste plaats gele-
gen en is een zogenaamde legger die vastgelegd werd met pinnen aan de 

zijkanten. De gaten zijn nog aanwezig. Op deze horizontale molensteen 
hebben verticale molenstenen rondgedraaid die zaad of pitten konden ver-
malen. De steen is vermoedelijk gebruikt in een olie of mosterdmolen. Het 
bestuur van het IJstijdenmuseum weet niets over de herkomst en vraagt 
aan de Buitenposter bevolking om iets te vertellen over deze steen.

Informatie: Lammert Postma, Parklaan 1 of Jan Kloosterman, Voorstraat 52.

Dringend informatie gezocht!

Haersma de Withpark (zo schoon)
Hebt u dat ook wel? Ben je op vakantie, rijd je door een leuk idyllisch dorpje 
en is het tijd om wat te eten. Er is daar dan een leuk parkje met bankjes en 
een tafeltje. Leuk om dan zo in de natuur een hapje te nuttigen. Meestal 
zien zulke parkjes er netjes uit, ook wel eens niet, maar wij hebben de 
ervaring dat in het buitenland de parken goed worden onderhouden. Ja, 
waar wil ik nu heen met dit verhaal? Kent u ons park in Buitenpost? Nog 
niet? Er staan prachtige oude bomen, veel gras om te zitten, leuke paad-
jes en een heuse vijver met een kunstwerk. Er staan houten en ijzeren 
bankjes in vrolijke rode kleuren. Echt een mooi park om mee voor de dag 
te komen, vooral als het vakantietijd is. Vakantiegangers die ons dorp 
aandoen, kunnen daar heerlijk zitten en genieten van dit prachtige park! 
Alleen… jammer is dat die vijver tevens een afvalbak is geworden, want 
dergelijke bakken kun je nergens in het park vinden. Ze werden namelijk 

gesloopt en de houten banken in brand gestoken door jongeren/ouderen 
die daar bijelkaar komen. Geen gezicht natuurlijk al die fl esjes, lege chips-
zakken enz. Ja en wat doe je dan, vooral in de vakantietijd, om het park 
er netjes uit te laten zien?  We zijn toch wel een beetje trots op Buitenpost 
met haar park? Als oma heb ik een leuke en leerzame manier bedacht om 
onze kleinkinderen bezig te houden als ze eens geen spelletjes binnen 
kunnen doen. Ik ga dan met ze, beladen met handschoenen, stokken 
en plasticzakken, naar het park. Ze vinden het prachtig om met stokken 
al die vieze troep uit de vijver te vissen, wel met handschoenen aan, de 
lege omhulsels waar chips e.d. in zaten en kauwgumverpakkingen (we 
hebben er zelfs al condooms en wiet gevonden) in zakken te verzamelen. 
De grootste opbrengst was 36 fl essen en 4 zakken vol papier en andere 
troep. Maar het park was weer klaar voor bezoek en de kinderen leren 
dan gelijk dat je rommel moet opruimen. Een oproep aan de bewoners 
van Buitenpost: als u gaat wandelen in het park en dat moet u eens zeker 
gaan doen,  en als er wat ligt, raap het dan op, want wat is mooier dan 
een schoon park? Toch? Aan de rondhangende jongeren/ouderen: neem 
je eigen rommel mee naar huis ! Trouwens, tegenwoordig wordt het park 
keurig bijgehouden. Iedere week wordt het opgeruimd door dhr. Terpstra. 
U kent hem vast wel van gezicht. Hij houdt ons dorp netjes. Eigenlijk te 
gek dat hij dat moet doen. Ruim gewoon je eigen rommel op!!!

Anke van der Veen-van Santen

Frans Kok bezig in zijn werkplaats. (foto: Harrie Slagter)

Anke van der Veen-van Santen in het park in aktie met haar kleinkinderen. (eigen foto)
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Streekproducten

Oude streekproducten staan meer dan ooit in de belangstelling. 
‘Wâldpyk’, het streekkeurmerk van deze gewassen, houdt zich hier 
actief mee bezig. Prachtig om de wichter, it wâldbeantsje, it wâld-
gieltsje of de Kollumerpronkboon weer in volle glorie te mogen aan-
schouwen en de mooie verhalen eromheen te horen. In 1930 hield 
De Kruidhof zich hier al actief mee bezig. En meer en meer wordt de 
collectie uitgebreid. Ik heb iets met dit soort gewassen, het zegt zo-
veel over de streek en hoe bepalend deze gewassen waren voor het 
leven in die tijd. Ik heb ook iets met het culinaire aspect van deze ge-
wassen. Wat is er te doen met wichters of wâldgieltjses? De culinaire 
werkgroep van ‘Wâldpyk’ experimenteren hiermee. Zo wordt er in de 
Herberg van Smallingerland bijvoorbeeld friet gebakken van wâldbe-
antsjes. Heel bijzonder.

Ook bij mijn bezoeken aan Afrika kijk ik altijd met een ‘botanische 
bril’. Welke planten zijn hier streekproducten? Worden deze produc-
ten vergeten? En wat is er mee te doen? Vorig jaar nam ik peulen mee 
van de Moringa. Een van de medewerkers zaaide de peulen en stond 
versteld over de snelle groei van deze plant. De Moringa is één van 
de meest bruikbare en veelzijdige gewassen die er bestaan. Door de 
rijkdom aan vitamines, mineralen en eiwitten is de Moringaboom een 
rijke bron van voedingstoffen. Biochemici noemen de Moringaboom 
de eiwitrijkste plant die ooit ontdekt is. Per gram bevatten verse mo-
ringabladeren evenveel eiwit als eieren, evenveel calcium als vier gla-
zen melk, evenveel vitamine C als 7 sinaasappels, evenveel kalium 
als drie bananen en drie maal zoveel ijzer als spinazie. Ze bevatten 
per gram vier maal zoveel (pro-)vitamine A als worteltjes. Voor Afri-
kaanse begrippen een wonderboom. Niets is minder waar. De boom 
wordt niet voor menselijke consumptie gebruikt. Er is namelijk een 
belangrijk cultureel aspect gebonden aan het eten van bladgewas-
sen in Afrika. Bladeren zijn voor de beesten en mensen eten dus geen 
bladeren. 

Afrika is niet echt anders dan ‘hjir yn ‘e wâlden’. Sla... knine iten, koal-
rapen... foar de bisten, sânjirpels... foar earmelju. Toch bijzonder om 
te zien hoe ook eten cultureel bepaald is. Eigenlijk jammer omdat van 
al deze gewassen de lekkerse maaltijden te maken zijn.

Jorn Boven is 9 jaren oud. Hij woont samen met zijn 
ouders, zijn oudere broer en zus aan de Bonkelaar 
en zit in groep 6 van de ‘Fontein’ school. Hij is lid van 
de skeelervereniging ‘Ids’ uit Zwaagwesteinde. De 
naam is een hommage aan Ids Postma, die behalve 
schaatskampioen ook een skeeleraar is. Postma 
heeft op open dagen wel eens gastlessen verzorgd. 
Helaas heeft Jorn dat tot op heden nog niet mogen 
meemaken.

Talent
Jorn had eerst belangstelling voor schaatsen en 
shorttrack. Naar kunstijsbanen moet je reizen en 
Groningen of Heerenveen liggen voor een negen-
jarige niet naast de deur. Vandaar dat zijn ouders 
Jorn aanmeldden als lid bij de skeelervereniging. 
Jorn laat zijn skeelers zien. Onder de schoen is een 
frame gemonteerd met daaronder drie wielen. Er 
zijn ook skeelers met vier, vijf of zes wieltjes. Voor 
de snelheid maakt het niet uit. Omdat Jorn een ta-
lent is, meldde het bestuur van ‘Ids’ hem aan voor 
wedstrijden. Hij werd dit jaar vierde in zijn leeftijds-
categorie in Friesland. “Ik had hoger kunnen eindi-
gen”, vertelt Jorn, “maar werd té laat aangemeld 
voor de wedstrijden. Er waren al twee geweest, 
waarvoor ik niet was aangemeld.” In Haulerwijk 
werd Jorn ondanks een valpartij tweede en in Ten 
Boer werd hij zelfs eerste. De valpartij zorgde voor 
een groot gat in zijn skeelerpak. Gelukkig kon het 
pak door zijn moeder worden gerepareerd. “Door 
de valpartij ben ik wel voorzichtiger geworden. In 
de bochten ga ik niet meer zo diep zitten. Ik neem 
ze nu een beetje hoger”, vertelt Jorn. 

Grappen
Bij zijn club in Zwaagwesteinde werd Jorn in zijn 
leeftijdcategorie clubkampioen. Volgend jaar pro-
moveert hij naar de Pupillen 2. Samen met zijn va-
der Erik en een clubgenoot Boudien skeelerde Jorn 
de Bartlehiemtocht. Dit is een afstand van dertig 
kilometer. Jorn deed dat toen nog op zijn vorige 
skeelers, die vier wieltjes hadden. Onderweg werd 
er één verloren. Gelukkig werd het tijdig opgemerkt 
en het wieltje werd meegenomen naar huis. Toen 

hij later op zijn nieuwe skeelers met drie wieltjes bij 
zijn club kwam werden daar door de Westereinders 
de nodige grappen over gemaakt.

Wintermaanden
De skeelervereniging organiseert voor de winter-
maanden ook trainingen in ijshallen, zodat Jorn 
weer kennis kon maken met zijn oude liefde het 
schaatsen, maar hij is inmiddels zo enthousiast 
over skeeleren dat het schaatsen nu op het tweede 
plan komt.

Geen hap door de keel...
Vader Erik die bij het interview aanwezig is, vertelt 
dat Jorn nog wat beter met spanning voor de wed-
strijd om moet leren gaan. “Soms is hij van te vo-
ren zo met de wedstrijd bezig, dat hij geen hap eten 
door de keel kan krijgen. En met een lege maag 
skeeleren is niet verstandig.” Gelukkig zien Jorn’s 
moeder en  zijn skeelertrainer Tjeuke Horsten erop 
toe dat Jorn toch goed geprepareerd aan de start 
verschijnt.

De lytse man
Op de vraag van de Bibucorrespondent wat hij later 
wil worden antwoordt Jorn: uitvinder en dan voor-
al van skeelerattributen. Een klapschaats is er al, 
maar misschien kan iets soortgelijks voor skeelers 
worden ontwikkeld. Onze jonge plaatsgenoot is 
vooral erg goed op de sprintnummers zoals de 300 
meter en de 500 meter. Zijn clubgenoten hebben 
hem als bijnaam gegeven ‘de lytse man’. Wanneer 
‘de lytse man’ een grote man wordt hoopt de Bin-
nenste Buiten(post) dat hij een groot skeeleraar is 
en dat hij in de tussentijd veel plezier aan zijn favo-
riete sport heeft beleefd.

De website van de skeelerclub uit Zwaagwesteinde 
is: www.skeelerverenigingids.nl

Dit is het derde gesprek wat plaats vond tussen 
de Binnenste Buitenpost en een jonge talentvolle 
sporter uit Buitenpost. Er volgen nog een paar in-
terviews in deze rubriek.

Jonge sporters in Buitenpost (3)   door Bote de Haan

Jorn Boven, skeelertalent
Mensen die goed kunnen wielrennen kunnen vaak ook goed schaatsen. Piet Kleine uit Hol-
landseveld is zo iemand. Goede schaatsers kunnen vaak ook goed skeeleren. Erik Hulzebosch 
blinkt uit in beide sporten. In Buitenpost wonen veel sportieve mensen, die goed kunnen fi et-
sen en schaatsen. Skeeleraars zie je in onze omgeving niet veel. Toch woont er in Buitenpost 
één jongeman die deze sport met veel enthousiasme beoefent.

N i j  l j o c h t  door Janne Oosterwoud

Troch it libben fan ús beppe rûn in 
dúdlike skiedsline. De tiid fóar de 
komst fan it ‘nij ljocht’ èn de tiid dêrnei. 
Sûnt dy dei wie alles feroare. It ‘nij 
ljocht’, dat wie de elektryske pit boppe 
de iterstafel, it ienige ljochtpunt yn ’e 
keamer. It wie in wûnder. Gjin gegriem 
mear mei de walmjende oaljelampe. 
Yn ien hânomdraai hienen je in see 
fan ljocht. De wielde koe net op. En de 
wielde kin noch altyd net op. Beppe 
soe raar beare as se sjen koe wat 
der sûnt har dea oan ferljochting by 
kommen is. 

It nij ljocht begjint ús stadichoan 
boppe de holle te groeien. It miljeu 
kin ús wielde net mear drage. In 
tsjustere nacht bestiet net mear, 
en elk jier komt der trije prosint 
keunstljocht by. Stjerren ferblikje, 
fûgels en nachtdieren hawwe gjin 
tsjuster territoarium mear. Troch de 
oerbeljochting rekket it hiele bioritme 
fan minske en natuer út ’e balâns. De 
jierlikse desimberljochtfersmoarging 
sit der wer oan te kommen. Soe it ek 
mei minder ta kinne?

!

Babyweken in Haersmahiem
Afgelopen maand stond de groepsverzorging ‘Us Hiem’ in het teken van 
baby’s. In de huiskamer stond een kinderwagen uit de jaren ’60, er was 

een complete babyuitzet met echte katoenen luiers, hemdjes en trui-
tjes van vroeger. Maar daar bleef het niet bij. Op een morgen kregen 
de bewoners van ‘Us Hiem’ ook nog twee baby’s op visite. Onder grote 
belangstelling werden de baby’s in bad gedaan, gepoederd, verschoond 
en gevoed. Bovendien kwamen er nog een paar peuters op visite die 
werden voorgelezen door de beppes. Voor alle bezoekers van ‘Us Hiem’ 
was het genieten deze morgen!

Groepsverzorging Haersmahiem

Zaterdag 15 november was het dan eindelijk zover, 
om 14.00 uur kwam de Sint met de trein aan. Onder 
luid gejuich, gezang en muziek van Young Frysian 
Percusion Corps Oranje Dokkum werden de Sint en zijn 
Pieten verwelkomd. Naast de massaal toegestroomde 
kinderen en ouders, waren ook wethouder Stellinga en 
Hielke Jan Ellens aanwezig om de Sint vriendelijk toe 
te spreken. Het schetste echter ieders verbazing dat 
er wat met de kleding van de Pieten aan de hand was, 
er waren enkele Pieten zonder muts..., hoe kon dit? 
Er werd uitgelegd dat de Pieten nieuwsgierig waren of 
ze er al bijna waren en daarom even hun hoofd naar 
buiten hadden gestoken, ze hadden echter geen reke-
ning gehouden met de wind en... fl oep... weg waren 
hun mutsen. Er werd besloten om dan maar de intocht 
te doen zonder de mutsen en onder begeleiding van 
de gezellige klanken van Oranje Dokkum werd er een 
rit door Buitenpost gemaakt. In de Kerkstraat wachtte 
iedereen een aangename verrassing. Ten eerste was 
deze versierd met spandoeken, gemaakt door kinderen 
van groep 5 tot en met 8 van de 3 basisscholen, maar 
ook werden hier de mutsen van de Pieten terug gevon-

den. Eén muts was zo hoog blijven hangen dat er een 
hoogwerker van de Haan Westerhof zonwering aan te 
pas moest komen om deze muts te pakken. Nu waren 
de Pieten weer volledig netjes gekleed en konden ze 
naar The Point voor een gezellig Sinterklaasfeest. In 
The Point werd het feest aangevuld met een gewel-
dig meeleeftheater. Ook werden hier de prijswinnaars 
van de kleurwedstrijd beken gemaakt. Na afl oop ging 
iedereen naar huis met een heerlijke speculaaspop 
en een kadootje, aangeboden door Bakkerij Johan 
Gouma en Top1Toys. Ondertussen konden de oude-
ren kinderen en volwassenen in de Kerkstraat genie-
ten van een show uitgevoerd door Oranje Dokkum en 
werd hier het winnende spandoek bekend gemaakt, 
de deelname hieraan was overweldigend. Hier zijn 
de namen van de winnaars: Anne; Anneke; Eline en 
Jael uit groep 8 van de Mienskip. De BUVO had ook 
uitgepakt en ervoor gezorgd dat de Kerkstraat extra 
feestelijk was. Als feestweekcommissie zijn wij blij met 
de goede samenwerking met de BUVO en de scholen 
en hopen dit op deze manier door te zetten. Verder 
wensen wij iedereen geweldige feestdagen!

Sinterklaas weer in ons dorp



Bon: Leeuwarder Courant, “Particuliere 
Correspondentie”

“In de kagchel...”
TWIJZEL – 1 januari 1877 – “Als een waarschuwend voorbeeld 
diene het volgende. In de vorige week wisselde de wed. K. alhier een 
bankbiljet groot ƒ50,- in, en legde dit uit haast bij eenige andere 
papieren van geene waarde, om het zoo aanstonds eene meer ver-
zekerde plaats te geven. Ondertusschen echter ging hare dochter 
de papieren van onwaarde bijelkaar zamelen en daaronder ook 
bedoeld bankbiljet en stopte ze in de kagchel, waarin ze natuurlijk 
tot geene geringe schrik en ontsteltenis der moeder, bij hare terug-
komst reeds door de vlammen waren verteerd.”

“Oud-strijder van Waterloo...”
BUITENPOST – 4 januari 1877 – “Aan onzen geachten gemeente-
veldwachter, die gedurende eene halve eeuw de betrekking getrouw 
heeft waargenomen, is heden eervol ontslag verleend. De 84-jarige 
grijsaard is nog zoo zeer krachtig van ligchaam, dat hij onlangs 
in eenen dag nog al de dorpen dezer gemeente heeft bezocht. Wij 
wenschen den oud-strijder van Waterloo nog vele jaren een welver-
diende rust toe.”

Dik en blauw
SURHUISTERVEENSTERHEIDE – 23 december 1903 – “Grietje 
van der Meer, alhier, stond in den middag op genoemde datum 
voor haar huis in den tuin en was bezig om een gruppel schoon te 
maken. Aan de andere zijde van de gruppel, welke de erven scheidt 
van de twee buren, die alles behalve in vrede samen leven (er is een 
questie over eigendom) stond Akke, de vrouw van R. van der Meer, 
die familie is van Geertje, met een greep in de hand, bezig om wat 
Geertje uit de greppel haalde, er weer in te gooien: “Ik wil ze dicht 
hebben”, schreeuwde ze, “ik zal toonen, dat ik hier baas ben”. En 
toen Geertje, die van het baaswezen niets moest hebben, haar gang 
ging, zwaaide Akke met haar greep en bracht het meisje daarmee 
een fermen slag toe tegen haar enkel van het rechterbeen. Geertje 
werd per hondekar naar dokter Keizer vervoerd, die gelukkig kon 
constateeren, dat ’t niet erg was: niets kapot, alleen maar “dik” en 
“blauw”. Geertje kreeg wat waschwater mee en ’t is nu weer haast 
klaar. Akke ontkent op hoogen toon en met een vloed van woor-
den, waarvan ze waarschijnlijk zelf den zin niet vatte. Jammer voor 
haar was de offi cier niet best over Akke te spreken. En had ze nu 
nog ruiterlijk schuld bekend, dan zouden er termen zijn gweest om 
een boete tegen haar te vragen, wat nu niet het geval was. Eisch 7 
dagen gevangenisstraf.”

Geen mooie woorden
ZWAAGWESTEINDE – 10 oktober 1918 – “Neen, mooie woorden zijn 
het niet geweest, die de 48-jarige IJkje vd W. den rijksveldwachter I. 
Roorda op 30 juni heeft toegevoegd. Men oordeele: “Ploert, sm…lap. 
Jij bent een gemeene kerel!” – “Ik zei het niet tegen den agent, maar 
tegen een hond”, zegt beklaagde heden. – “Zei je ook tegen den hond 
‘Jij bent een gemeene kerel?’ ” vraagt de president. – “H’m…h’hm…” 
zegt beklaagde. Maar verder zegt ze niets. De heeren lachen. Eisch 
ƒ25,- of 10 dagen hechtenis.”

Nooit lekke banden
AKKERWOUDE – 10 november 1918 – “Een bakker te Akkerwoude 
heeft thans houten banden om de wielen van zijn fi ets welke hem 
zeer goed bevallen. In elk geval hebben ze dit voor, dat ze nooit 
lek worden en niet om den haverklap opgepompt behoeven te 
worden.”

BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1961, die woonden in Buitenpost
29 oktober: Veenstra, Reinder, 77 jaar, gehuwd met: Visser, Nieske
6 november: de Vries, Grietje, 53 jaar, e.v. van der Meulen, Rintje
19 november: Harders, Geertje, 74 jaar, e.v. Kramer, Johannes
20 november: van der Jas, Abe, 77 jaar, e.v. Wierstra, Baukje
22 november: Molenaar, Jacob, 54 jaar, handarbeider, e.v. Rijpma, 
Jitske
2 december: van der Meer, Foekje, 68 jaar, e.v. Helder, Heinze
31 december: Hoekstra, Jelle, 92 jaar, gehuwd geweest met Robijn, 
Trijntje
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 50-

Ansichtkaart van het oude station van Buitenpost omstreeks 1970.

Op 28 november as. is het 70 jaar geleden dat Enitor B.V., een pionier op het gebied van 
kunststof extrusie werd opgericht. De onderneming vestigde zich in 1947 in Buitenpost. 
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in 1978 kreeg de directie van het personeel 
een herinneringsbord van Makkumer aardewerk aangeboden. 

Wat een hobby

Het is weer zover... vandaag al 
drie keer naar het toilet geweest, 
maar eten wil er niet in. Eén 
hapje van een broodje kaas naar 
binnen getracht te werken maar 
dat was geen succes. Smaakte 
droog en taai... dan maar een 
broodje met lekkere Italiaanse 
tapenade, altijd lekker en niet 
droog... maar weer... geen suc-
ces, het wil er niet in. Toch raar 
dat je lichaam zo van slag kan 
raken, terwijl de oorzaak be-
slist niet lichamelijk is. Kennelijk 
heeft de psychische staat van 
een mens toch vrij veel invloed 
op het lichaam... raar hoor. Als 
de kleur van een auto niet goed 
is dan slaat hij toch ook niet af? 
Maar goed, de mens is een raar 
complex ding. Als ik als volwas-
sen kerel (gezien de leeftijd dan) 
al zo van slag kan zijn onder in-
vloed van enige spanning, dan 
begrijp ik ook waarom die kin-
deren in deze tijd van het jaar 
praktisch onhandelbaar zijn.  Ik 
heb al weer aandrang maar dat 
is niet logisch... ik heb nog altijd 
niets gegeten en dat zou toch 
wel moeten. Dan maar wat drin-
ken... het is me wat, vanavond 
generale repetitie en morgen de 
première… darmen overstuur, 
hoofdpijn en geen zin in eten. Na 
22 jaar op de toneelplanken zou 
je verwachten dat je het wel eens 
onder controle zou krijgen maar 
nee... sommige dingen wennen 
nooit! Die vrouw van mij is er 
mooi klaar mee, vier mannen in 
huis die allen overstuur zijn. Drie 
doordat die oude man uit Spanje 
in het land is en één doordat hij 
een toneelstukje moet opvoe-
ren. Wat brengen we onszelf 
ook in de problemen met zaken 
die niet eens realistisch zijn. Alle 
gezinnen in ons land zijn uit het 
veld geslagen omdat wij zo graag 
alle kids voor de gek willen hou-
den, als je er goed bij nadenkt 
is het toch een rare gang van 
zaken, collectief bedrog en we 
vinden het nog leuk ook. En dan 
zo’n toneelstuk, wat werken we 
ons toch in de nesten. Eerst vier 
maanden lang 2-3 keer per week 
kwart voor zeven thuis, snel 
eten, de jongens in bad, pyjama 
aan, in rap tempo Pinkeltje lezen, 
met het schuim in de mondhoe-
ken op de fi ets naar Thee Point 
en dan repeteren. Vervolgens 
een paar keer voor 200 man een 
voorstelling geven met de con-
stante angst dat je de tekst niet 
meer weet en alles in de soep 
loopt. Wat een hobby... en maar 
volhouden dat het erg leuk is. En 
dan te bedenken dat het ergste 
nog komt, morgenavond sta je 
achter de gordijnen klaar voor 
de start en gaat de gong... dan is 
het pas echt. Even vraag je je af 
waar je in godsnaam mee bezig 
bent, “wat doe ik hier” en “wat 
als ik nou gewoon niet opkom” 
of “wat moet ik eigenlijk zeggen” 
maar zelfs “zal ik door de achter-
deur er uit lopen?”. Al die dingen 
schieten in een paar seconden 
door je hoofd en vervolgens loop 
je het podium op. Ook deze keer 
zal het allemaal wel weer los lo-
pen en goed komen. We zien 
wel… maar proberen rustig te 
blijven. Als dit in de krant staat is 
het achter de rug, ten minste de 
première. Dan wordt die eerste 
spanning vervangen door de vol-
gende: ”gaat het zaterdag weer 
zo goed” of “zou het zaterdag 
beter gaan” en noem maar op... 
wat een hobby... maar wel leuk!

Reinold

Van toen tot heden...
Enitor B.V. bestaat 70 jaar

Activiteitenoverzicht De Houtmoune
 
Zaterdag 20 december
09.00-17.00 uur KNVB Kersttoernooi
Maandag 22 december
13.30-16.00 uur  High Five for Sport
Maandag 22 december
18.30-22.30 uur Futsalkampioenschappen Achtkarspelen
Dinsdag 23 december
13.00-17.00 uur Timpaan (voetbaltoernooi)
Woensdag 24 december
17.00-24.00 uur  PKN Kerstnachtdienst
Zaterdag 27 december
08.00-17.00 uur vv Buitenpost (jeugdtoernooi)
Zaterdag 27 december
18.00-22.00 uur Supportersvereniging VV Buitenpost
Maandag 29 december
14.00-18.00 uur Voetbaltoernooi De Point
Woensdag 31 december
10.00-15.00 uur Oudejaarstoernooi
Zaterdag 3 januari
09.00-16.00 uur Voetbaltoernooi SC Kootstertille

Luchtfoto van het Enitorcomplex zoals het er vandaag de dag uitziet.




