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(foto: redactie)

Gelukkig hebben wij de foto’s nog...

Op deze foto uit 1930 ziet u uiterst links nog een gedeelte van de hervormde kerk en het kerkhof. In het midden staat het bedrijf van
Durk Kuipers en op de achtergrond de oude korenmolen. Dit was toen het einde van de Buitenposter vaart. De vaart is gedempt,
de houtloodsen zijn verdwenen, de korenmolen is afgebroken, de schaatsers zijn door de tijd opgeslokt en ook het ijs is een zelden
geziene gast geworden.

Va n d e re d a c t i e

Nieuw jasje
Ja, dat is wel even wennen, uw oude
vertrouwde Binnenste Buitenpost
ziet er heel anders uit. Nu we in november aan ons tiende jaar zijn begonnen, vond de redactie het wel
eens tijd worden om uw dorpsblad
een nieuw gezicht te geven. En dan is
het laatste nummer van dit 2008 een
goed moment om dat te doen.
Ja, u leest het goed, de tiende jaargang is het alweer. En al die tijd heeft
een (soms wisselende) ploeg vrijwilligers met veel enthousiasme en inzet
aan het tot stand komen van dit blad
gewerkt, een blad dat door u zeer gewaardeerd wordt en waar we als Buitenposters best trots op mogen zijn.
Dat was trouwens nog een hele klus,
een nieuwe vormgeving bedenken.
Maar we zijn als redactie heel tevreden met het resultaat. We hopen dat
u de nieuwe vormgeving ook kunt
waarderen en met evenveel plezier
ons blad zult blijven lezen.
Natuurlijk zijn de vertrouwde rubrieken niet verdwenen. Zo wordt er nog
steeds een bijzondere of doodgewone
dorpsgenoot geïnterviewd door onze
correspondent van Buitenposters.
Ook Inspiratie en Sportkoppen zijn
niet verdwenen.
We hebben er zelfs een paar nieuwe
correspondenten bijgekregen, wat
voor ons als redactie heel fijn is. Want
met nieuwe mensen komen er ook
nieuwe ideeën! Ook uw bijdragen en
ideeën blijven wij van harte verwelkomen!
Wij als redactie hopen ook het komende jaar weer een elftal mooie kranten
te kunnen maken. Maar eerst nog
fijne kerstdagen en een productief en
gezond 2009 gewenst!

PBB kijkt terug op een werkbaar jaar
De nederlandse dichter Bilderdijk zei het al:
“De tijd is boven alles vlug, en vruchteloos
roept men hem terug”. Zo kijken wij als bestuur ook naar het jaar 2008. Met verbazing
over hoe snel de tijd is en hoe traag bepaalde ontwikkelingen gaan waar we ons voor
inspannen. Gelukkig kunnen we onszelf ook
prijzen met succesjes die nu en dan geboekt
worden. We zetten het een en ander hier op
een rij.
Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) ziet zichzelf
als representant, waakhond en aanmoediger van
zaken die met de leefbaarheid, ontwikkeling en
verkeersveiligheid van ons dorp te maken hebben. In die verschillende rollen is er in de afgelopen 12 maanden veel overlegd met gemeente,
verenigingsleden en andere organisaties. Soms
lijkt dit voor de zeven bestuursleden wel eens
meer op een stevig bijbaantje dan een ontspannen invulling van vrije uurtjes. Toch wordt het bestuurswerk gekenmerkt door een prettige sfeer
en regelmatig beloond door positieve reacties.
Misschien heeft zich dit ook vertaald in de succesvolle ledenwerfactie in dit voorjaar. Er staan
nu ruim 850 leden op de lijst, een aantal waar
we trots op zijn.
Leefbaarheid
Concreet betekent werken aan leefbaarheid ook
aandacht voor de aankleding van ons dorp. Het
afgelopen jaar heeft PBB veel moeite gedaan om
een kunstwerk in het centrum van Buitenpost
gerealiseerd te krijgen. Het ontwerp was met de
friese kunstenaar Hans Jouta spoedig gemaakt,
maar de ﬁnanciering was een langduriger kwestie. Naar alle waarschijnlijkheid kan dit binnenkort
rond zijn en hopen wij nog in 2009 het resultaat te
kunnen onthullen. Tegelijkertijd is er tijd gestoken
in het plan voor het plaatsen van vier welkomstborden op de toegangswegen van ons dorp met
de tekst “Buitenpost, da’s pas binnenkomen”.
Ook hier bleken er veel haken en ogen aan onze
plannen vast te zitten. Het heeft nu geresulteerd
in de keuze voor een eenvoudige uitvoering. Ho-

pelijk lukt het ons om onze belofte
na te komen en vóór de volgende ledenvergadering de borden geplaatst
te hebben. Er is ook goed gebruik gemaakt van het Leefbaarheidsfonds
dat in beheer is bij PBB. Verschillende plaatselijke activiteiten hebben
hiervan kunnen proﬁteren.
Ontwikkeling van het dorp
De grote lijnen van de ontwikkeling
van ons dorp speelt zich vanzelfsprekend buiten het gezichtsveld
van PBB af. Het gaat vaak ook om
zaken waarin het voor onze vereniging niet eenvoudig is om een
De recontructiewerkzaamheden in de Kerkstraat. (foto: redactie)
standpunt te kiezen. Soms resulteert dit in een vaak herhaalde en
nadrukkelijk gestelde vraag om zo snel mogelijk
Het afgelopen jaar heeft de vereniging met de
te gaan bouwen, bijvoorbeeld aan de rondweg
hulp van dit blad een onderzoek gedaan naar
Zuid-Oost, en soms juist in het stellige verzoek
zwakke plekken in de verkeersveiligheid binnen
om grond te sparen, zoals in het geval van het
de bebouwde kom. De medewerking van veel
Mejontsmaveld. Wat betreft het laatste lijkt het
lezers heeft ertoe bijgedragen dat er een duideerop dat de toekomst ervan voorlopig is veiliglijk overzicht aan de gemeente gepresenteerd
gesteld. En er is goede hoop dat de rondweg, na
kon worden. Een andere markante situatie was
jarenlang uitstel, ook het komende jaar eindelijk
de discussie over de aanpassing van de brug bij
van de grond zal komen. Als dit zou lukken dan
Blauwverlaat. Door samenwerking met andere
is de weg ook vrij voor een herinrichting van het
betrokken Plaatselijk Belangen is afgedwongen
centrum van Buitenpost. Met name de winkeldat gemeente en met name Provincie haar planleegstand aan de Voorstraat is PBB een doorn
nen heeft bijgesteld ten gunste van de zwakkere
in het oog en actie is nodig om de verlopen uitverkeersdeelnemers. Het is daarmee ook een
voorbeeld van een kwestie waaruit blijkt dat de
straling ten goede te keren. Het is dan ook één
inspanning zeker de moeite loont.
van de prioriteiten die PBB zich heeft gesteld. De
dit jaar gerealiseerde fraaie herinrichting van de
Ondanks het bovenstaande is er in 2008 ook het
Kerkstraat is een positieve ontwikkeling waarin
nodige over de bestuurstafel gegaan wat best
PBB ook heeft mogen meedenken. We hopen
tot moedeloosheid zou kunnen leiden. Maar wij
dat het een bijdrage levert aan een gezond en dibeseffen ons terdege dat we realistisch moeten
vers winkelbestand in ons dorp. In tal van andere
zijn in datgene wat we doen en dat het erkennen
kwesties heeft PBB haar stem laten horen en zal
van de eigen grenzen ook helpt bij het waarderen
dit ook het komende jaar bijven doen.
van wat wel gelukt is. Terugkijkend kunnen wij
Verkeersveiligheid
uit het totaalplaatje de conclusie trekken dat ons
Het is onontkoombaar dat dit onderwerp alwerk nuttig was en hebben de hoop dat we dit
zo kunnen voortzetten. U blijft ook het komende
tijd actueel blijft en op daarom voortdurend op
jaar op de hoogte van onze bezigheden.
de activiteitenlijst van Plaatselijk Belang staat.
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Kleur de tekening mooi in en lever hem (met je naam en leeftijd vermeld) vóór 19 januari in bij
de Readshop. Er zijn drie prijzen te winnen in verschillende leeftijdsgroepen (de tekening is
ook te downloaden van onze website: www.binnenbuitenpost.nl). In het volgende nummer
worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Naam:
Adres:
Leeftijd:

P r ijstekenin g k leuren m a ar... door Donny Windsant

P r ijsp uz zel

Zaterdag 17 januari radio Desperado in The Point
door Cornelis Visser

AARD
BETLEHEM
BROOD
ELISABET
ENGEL
ERE
EZEL
GABRIEL
GELOOF
HANNA
HEMEL
HERDER
HIEL
JEZUS
JOHANNES
JOZEF

JUDEA
KOOR
MARIA
MIRRE
MOEDER
NAZARET
ROEPING
RUIT
STER
TROON
VELD
VOEDERBAK
VREDE
VUUR
WIEROOK

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van: links naar rechts; rechts naar links; boven
naar beneden; beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen.
De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
in The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 16 januari.

Oplossing prijspuzzel oktober.
De puzzel in het oktobernummer heeft 42 correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde: investering.
De winnaar is: familie Bouma, Simke Kloostermanstraat 21.

Het was 1984, we waren 16 jaar oud en vonden dat er weer iets moest gebeuren in de
Friese radio-ether. Dat er behoefte was aan
lokale radio hadden populaire Friese muziekstations zoals Radio Atlantis, Radio Action
en Radio Markant reeds bewezen. We vonden het onze taak deze lijn voort te zetten.
Er werd een zes-kanaals mengpaneel, twee
platenspelers, een cassettedek en een zender (geplaatst in een koelkast voor de noodzakelijke koeling) aangeschaft.
Een niet meer gebruikt kantoortje van een
Buitenposter transportbedrijf diende als studio en na een maand bouwen en proefuitzendingen was de eerste ofﬁciële uitzending
een feit. De programmering was overzichtelijk: iedere zondag vulden Johan de Wit en
ondergetekende twee uur radio tussen 11.00
en 13.00 uur. Piet van Vliet en Henk van der
Veen waren de allesoverziende technici,
waarbij eerstgenoemde de luisteraars tijdens het opwarmen van de zender wekelijks
trakteerde op de spirituele klanken van Jean
Michelle Jarre. Over de naam van het station waren we het snel eens. “Desperado”
klonk onafhankelijk en ﬂitsend tegelijk en het
radiostation Desperado was geboren.
Het enthousiasme vierde hoogtij en met
heuse radio-jingles, een top 100 tot diep in
de nacht, en een postbus in Kollum won het
station snel aan populariteit in de regio. Vanaf
dat moment lijkt de geschiedenis van Radio
Desperado in alle opzichten op een spannend jongensboek. Een jongensboek bovendien met echte personages en uiteraard vele
hoogte- en enkele dieptepunten. Desperado
is sinds de twee onschuldige uurtjes op de
zondag in 1984 bijna vanzelfsprekend uitgegroeid tot een gevestigd radiostation in het
noorden des lands. Radiomakers en technici
melden zich bijna automatisch en zo groeide
Desperado uit tot een volwaardige muzieken nieuwszender (inclusief radiodominee) dat
het gehele weekend van zaterdagochtend tot
zondagavond uitzond. De uitzendlocatie werd
het Friese Augustinusga en de geplaatste

zendmast werd na de kerktoren het hoogste
punt van het dorp. De zenderapparatuur verdween uit de koelkast en een Duitse “Harry”
deed met 350 watt zijn intrede.
Desperado begon steeds meer op een bedrijf
te lijken. Het aantal medewerkers groeide
uit tot ruim 20 mensen in 1993 en drive-in
shows en andere activiteiten zorgden (naast
de maandelijkse contributie van elk Despo
lid) voor de noodzakelijke opbrengsten. De
“grote muziekfrequentie, het geluid van het
noorden en jouwe vrije weekendstation”
klonk steeds professioneler door de ether en
de kwaliteit van de programma’s ging vooruit. Vele bekende Nederlanders onderstreepten dit via jingles en de populariteit zorgde
zelfs tweemaal voor een oververhitte telefooncentrale in Leeuwarden. Hoogtepunten
(tv optreden voor RTL 4, nieuwe studio naar
voorbeeld van Radio 3, marathonradio uitzendingen, de sfeervolle kerstuitzendingen
etc.) en dieptepunten (invallen van de RCD,
terroristische aanslagen, de laatste uitzending, technische problemen etc.) wisselden
elkaar in snel tempo af.
Het zou te ver voeren om op deze plek de
vele, overigens zeer boeiende, anekdotes te
gaan vertellen. De geïnteresseerden nodig ik
daarvoor uit een aantal oud medewerkers in
één ruimte te plaatsen en simpelweg enkele
vragen te stellen. Uit de enthousiaste verhalen zal al gauw blijken dat Desperado meer
is geweest dan alleen een zeer populaire
radiozender met vele duizenden luisteraars.
Desperado stond vooral ook voor gezelligheid, enthousiasme en betrokkenheid. Desperado was en is nog steeds een vriendenclub met zeer uiteenlopende persoonlijkheden en karakters. Eén afwijking hebben ze
allemaal gemeen: de passie en daarmee de
verslaving van het radio maken. Namens de
Gideonsbende van het eerste uur wens ik
een ieder veel plezier toe op zaterdagavond
17 januari 2009 tijdens de Radio Desperado
Reünie Drive-in show.
Cees Collada

Al gelezen?

™

> Met toestemming van de gemeente heeft
Hengelsportvereniging Buitenpost e.o. eind
oktober ongeveer 25 kg schubkarper en eind
vorige maand ongeveer 25 kg. spiegelkarper
in de in 2006 en 2007 uitgebaggerde vijvers
van het bestemmingsplan Molenerf uitgezet.
> In de gemeenteraad is een discussie
gaande over koopzondagen in Achtkarspelen.
B. & W. gooiden een balletje op om te laten
onderzoeken of er een vraag is naar deze
dagen. De discussie over de koopzondagen
zal hoogstwaarschijnlijk tijdens de eerste
raadsvergadering van 2009 verder gaan.
> Ondanks zijn vertrek van Ajax naar het
Spaanse Real Madrid blijft Allert Pol net als
de afgelopen vijf jaar de persoonlijke fysiotherapeut van voetballer Klaas Jan Huntelaar. De
Buitenposter was op 3 december jl. aanwezig
bij de medische keuring in Madrid, die live op
de Spaanse televisie te zien was.
> Het deel van de pas heringerichte Kerkstraat, aangeduid als winkelerf, wordt groter.
Tot de aansluitingen met de Voorstraat, de
Christinastraat en de Oude Havenstraat mag
straks alleen nog stapvoets worden gereden.
> Het stichtingbestuur van It Koartling laat
onderzoeken of het gebouw en de organisatie nog wel toekomst hebben. Dit moet nog
in de loop van deze winter duidelijk worden.
De stichting waarschuwt, mede doordat de
gemeente de subsidie heeft bevroren, dat de
exploitatie van het gebouw echter een groeiend ﬁnancieel probleem gaat worden.
> Enitor sluit rond de jaarwisseling veertien
dagen in plaats van de gebruikelijke zeven
dagen de fabriek. Door de inzakkende vraag
is er in die periode te weinig werk voor de
tweehonderd vaste krachten. Ook bij Enitor is
te merken dat de wereldwijde economische
malaise heeft toegeslagen. De medewerkers
leveren zo veel mogelijk verlofdagen in.
> Vanaf 1 januari moet u zich bij alle Friese
ziekenhuizen kunnen legitimeren. Bij alle eerste afspraken vragen de ziekenhuizen u om
een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te
tonen. Een zorgpas is niet voldoende.
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Kerstnachtdienst in de sporthal
Op woensdag 24 december wordt de kerstnachtdienst weer gehouden in
sporthal de Houtmoune, aan de Vaart. In de dienst is er volop gelegenheid
om bekende kerstliederen te zingen. De liederen worden begeleid door
brassband Concordia onder leiding van Herman Sibma. Ook een aantal
jongeren werken mee aan de dienst. Zij spelen het stuk ‘Op zoek naar
Jozef’, dat speciaal voor deze gelegenheid werd geschreven door Joukje
Wolthuizen en Gert van Helden. Zij maakten hierbij gebruik van een aantal
bijbelse verhalen, onder andere die over Jozef die naar Egypte gaat. Het
resultaat is een eigentijds verhaal, waarin op een originele manier de
boodschap van kerst door klinkt. De meditatie in de dienst zal verzorgd
worden door ds. Gert van Helden. De dienst begint om 21.00 uur. U bent
van harte welkom.
Namens de evangelisatiecommissie van de Protestantse Gemeente
Buitenpost, Jan Medenblik

Wereldmuziek in de Kruidhof
De groep Souldada brengt Cancao
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PBB Van de bestuurstafel...
December 2008
De tijd vliegt, over enkele weken vindt de jaarwisseling plaats en schrijven we alweer
2009. Één van de belangrijkste zaken die afgelopen jaar plaatsvond is de herinrichting
van de Kerkstraat. Wij zijn daar enorm blij mee maar het is nog niet klaar. Nu is fase 3
aan de beurt. U hebt in de media kunnen lezen dat de gemeente de hervormde pastorie heeft gekocht met de bedoeling deze weer te verkopen echter met minder grond.
Deze grond wil de gemeente inzetten voor fase 3. Wij zijn blij dat er nu daadwerkelijk
een begin is gemaakt met fase 3, de gemeente heeft nu grond en de pastorie blijft
behouden! De ondernemer die (hoogstwaarschijnlijk) de pastorie gaat kopen, kan nu
in Buitenpost blijven. U ziet het mes snijdt aan meer dan 2 kanten.
De plannen om het stationsgebied een metamorfose te laten ondergaan juichen we
van harte toe! In 2008 hebben we ons ingezet om nieuwe leden te werven, in totaal:
265 nieuwe!
Voor het eerst dit jaar waren we aanwezig met een stand op de informatieavond voor
nieuwe inwoners van Achtkarspelen. Dit is een leuke manier om kennis te maken
voor zowel de nieuwelingen als Plaatselijk Belang. In december heb ik een overleg met
de directie van Haersmahiem en de begrafenisvereniging i.v.m. verkleining of sluiting
van de aula. In januari zal ik u daarover berichten. Wij zijn nog bezig met het vinden
van een paar sponsoren voor het kunstwerk. Op de vergadering in december hebben
we besloten om opdracht te geven aan Hans Jouta, die het kunstwerk gaat maken.
Over de jaarwisseling is contact geweest met dhr.. Dillema van de gemeente, het lijkt
erop dat alles in overleg met de dorpen goed is geregeld. Wij hopen als Plaatselijk
Belang dat niet alleen in Buitenpost maar in heel Achtkarspelen deze nacht erg feestelijk maar zonder vernielingen zal verlopen.
Ik wens u namens het bestuur ﬁ jne feestdagen en een gezond 2009 toe.
Maaike Dotinga, voorzitter
pytenmaaike@gmail.com, tel. 542932

Ervaringen van onze Bûtenposter
keninginne 2008, Tjitske Renkema

COLOFON
Jaargang 10, nr. 2, december 2008
De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘de
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze
krant en is daarop aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.
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(eigen foto)

Souldada is afgeleid van het Portugese woord saudade: weemoed, verlangen, nostalgie. De muziek van de groep kan dan ook worden omschreven
als “de taal van de ziel”. ‘Cancao’ beschrijft een zoektocht naar de liefde.
De Friese taal speelt een prominente rol omdat de musici zich daarin het
beste kunnen uiten. Het concert bestaat deels uit eigen werk, deels uit
bestaande composities. Muziek uit Zuid-Amerika (bossa nova, tango)
wordt afgewisseld met Zuid- of Oost-Europese nummers (ﬂamenco,
laika). Zo klinkt er een bossa nova over een Fries waddeneiland en wordt
in een Griekse taverne gedronken op een verloren liefde. De vertalingen zijn van Baukje Wytsma, de eigen teksten werden geschreven door
Janna Koussios en Herman Woltman. Na wereldconcerten op de grote
podia in Leeuwarden, Drachten, ja zelfs in Zuid-Afrika, komt Souldada op
zondagmiddag 18 januari 2009 naar Buitenpost om in De Kruidhof haar
wereldmuziek ten gehore te brengen. Zang: Janna Koussios, gitaar en
zang Herman Woltman, basgitaar Johan Keus, cello Carel van Leeuwen
en drums Willem Smid.

Dit jaar was ik de Bûtenposter keninginne. Ik las een stukje in het krantje
De Binnenste Buiten Post. Ze zochten kandidaten voor de verkiezing voor
een Bûtenposter keninginne. Het leek me leuk om mee te doen, dus besloot ik om mezelf op te geven. Na mijn opgave konden mensen stemmen op het internet. Tijdens de uitslag werd mij verteld dat ik de Bûtenposter keninginne was geworden. Het kroontje werd me overhandigd
door Alina Dijkstra (Wâldkeninginne 2007) en ik kreeg leuke prijzen (mobiele telefoon, foto shoot bij Buwalda, behandelingen bij kapsalon Carin
en schoonheidssalon Tripartite, een mooi sierraad en natuurlijk bloemen).
Tijdens de feestweek was ik aanwezig bij de opening, de kofﬁeronde in
Haersmahiem, de prijsuitreiking van het ﬁerjleppen, het ringrijden en bij
Concours Hippique. Ik heb mee geholpen om de feestweek te openen
door samen met een gedeputeerde van de gemeente honderden ballonen los te laten. Ik heb prijzen uitgereikt en bij het Concours Hippique heb
ik mee mogen helpen het schoonste geheel uit te zoeken. Het was een
hele leuke ervaring om een keer Bûtenposter keninginne te zijn geweest.
Dames laat je inspireren door Tjitske en geef je op!!

Zondagmiddag 18 januari 2009
Aanvang: 15.30 uur / Locatie: De Kruidhof
Voorverkoop: € 11,00 / Aan de zaal: € 12,50

Programma Maskelyn
‘Winterjûnenocht op sneintemiddei’ mei Hylke Speerstra en Bauke v.d.
Woude.
Sneintemiddei 8 febrewaris 2009
Oanfang: 15.30 oere/ Lokaasje: De Krûdhof
Foarferkeap: € 7,50 / Oan de seal: € 8,50

Stichting Paardensportcommissie Buitenpost
De Stichting Paardensportcommissie Buitenpost kan over 2008 terugkijken op een fantastisch jubileumconcours. Een evenement dat niet had
kunnen plaatsvinden zonder de vele vrijwilligers. Hun inzet, samen met
de hulp en medewerking van inwoners, gemeente en sponsors, maakten het Concours Hippique van Buitenpost opnieuw tot een geweldige
belevenis. Met dank aan iedereen wenst het bestuur u allen een gelukkig
2009 toe. Graag tot ziens op woensdag 5 augustus, waarbij wij graag
opnieuw op uw steun rekenen!

Bûtenposter keninginne gezocht!!!
Als feestweekcommissie van Buitenpost zijn wij wederom op zoek naar
een Bûtenposter keninginne. Zij zal bij diverse evenementen tijdens de
feestweek aanwezig zijn als vertegenwoordigster van onze commissie
en bijvoorbeeld de prijsuitreiking verzorgen. Wij zoeken een leuke dame
tussen de 16 en 60 jaar, want schoonheid kent geen leeftijdsgrenzen. De
verkiezing zal verlopen door middel van stemmen op onze website www.
feestweekbuitenpost.nl, ook zullen wij aandacht hieraan besteden via de
Binnenste Buiten Post. Voor de winnares stellen wij een fantastisch prijzenpakket samen. Inschrijven is mogelijk tot 30 april, op Koninginnedag
zullen de kandidaten bekend gemaakt worden, stemmen kan van 1 tot en
met 31 mei. Hierna proberen wij een feestelijke bekendmaking te organiseren.
Lijkt het jou leuk om VIP tijdens de feestweek 2009 te zijn, geef je dan op
bij Suzanne Ploegsma. Stuur een foto en een leuk verhaal over jezelf naar:
s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl.
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Baukje Spinder,
de frou fan boargemaster van der Zwan
De gemeente fan Achtkarspelen
hat bestjoersleden fan doarpsbelangen en redaksjeleden fan
doarpskranten in kursus Frysk
(stavering) oanbean. Ik tocht,
dit is de kâns om myn Frysk wat
op te heljen. Fansels binne der
oan in kursus ek opdrachten
ferbûn. Ien dêrfan is it útwurkjen fan in fraachpetear mei in
(bekende)
doarpsbewenner.
Op dit stuit is Baukje noch net
in Bûtenposter mar sy hopet
healwei 2009 mei har gesin te
ferhúzjen nei Bûtenpost. In portret fan Baukje Spinder.

CURSUSSEN:
Digitale fotograﬁe
Maandag: 19.30-21.30 uur
Start: 9 februari, 10 lessen
Kosten:Euro 80,00
Opgave/Inlichtingen: Jettie Kronenburg, tel. 542024
Computercursus
Dinsdag: 09.30-11.30 uur
Start: 27 januari, 10 lessen
Kosten: Euro 75,00
Opgave/Inlichtingen: Joke de Vries, tel. 543803
Baukje Spinder (eigen foto)

Op in freed yn novimber komt
Baukje by my thús en wylst wy in kopke kofje drinke,
fertel ik har earst wat oer mysels. Ik fertel har dat ik it
wol spannend fyn, eins bin ik gjin sjoernalist en haw ik
dit noch nea earder dien. Sy seit dat hja der wol begrip
foar hat en dan begjint it fraachpetear. Baukje is berne
yn 1956 yn Drachten, it gesin bestiet út heit, mem en
trije froulju. Sy hat oant har 18de yn Drachten wenne.
Dus is Baukje in hikke en tein Friezinne! Dêrnei ferhuzet se nei Beetstersweach, dêr’t sy in jier wennet.
Baukje beslút in ûnderwizersoplieding te folgjen yn
Ljouwert en giet dêr op keamers. Op de fraach: Wêr
bisto Tjeerd tsjinkaam en sloech de fonk fuortdaliks
oer, antwurdet sy: ”Tjeerd hat my earder spot as ik
him. Ik begûn wat letter yn ‘t seizoen mei dizze oplieding en wie dus in nij famke yn de klasse. Tjeerd fûn

We starten in de week van 12 januari met de tweede helft van ons
cursusseizoen, u kunt zich weer voor de volgende cursussen en
workshops opgeven.

jo bern en in hûs hawwe is it eins net ferantwurde dat
jo ﬁerder neat regelje. Tjeerd en Baukje jouwe inoar
it jawurd op 16 maaie 2000 yn Swol, tagelyk mei in
stel freonen. Sy binne inoars tsjûgen en ﬁere dy dei
fansels ek mei Erik en Anna en de twa famkes fan
harren freonen.
In dei ferekkene
Ik freegje Baukje oft sy har noch in aardich barren
betinke kin: “Wy wiene mei ús bern op fakânsje yn
Spanje. Wy reizgen mei in ‘autoslaaptrein’. Op ’e lêste
dei fan de fakânsje wie it de jierdei fan ús Anna. Moarns
songen wy in ferske by har bêd en nei’t sy de kadootsjes útpakt hie, wie it tiid om de tint ôf te brekken en
it spul yn te pakken. Doe binne wy nei it treinstasjon

Computercursus
Donderdag: 19.30-21.30 uur
Start: 29 januari, 10 lessen
Kosten: Euro 75,00
Opgave/Inlichtingen: Joke de Vries, tel. 543803
Computercursus (opfriscursus)
Dinsdag: 19.30-21.30 uur
Start: 27 januari, 5 lessen
Kosten: Euro 37,50
Opgave/Inlichtingen: Joke de Vries, tel. 543803
Edelsmeden
Woensdag: 19.30-21.30 uur
Start: 14 januari, 6 lessen, 1x per 2 weken
Kosten: Euro 70,00 (incl. mat. behalve zilver)
Opgave/Inlichtingen: Tineke v.d. Wal, tel. 543558

Baukje har winsk foar 2009 is dat sy tegearre mei har man, fan ’t simmer gesellich
in kopke kofje of in read wyntsje op it terras fan Nijenstein drinke kinne!!!
my sa aardich, dat er my wol gauris stinsels brocht en
sa is it allegeare begûn. Wy hiene beide in ﬂetsje en
doe’t de leafde fan beide kanten kaam, binne wy by
inoar ynlutsen, sa binne wy der eins wat yn rûgele”
Mei beide fuotten yn de mienskip
Nei Ljouwert folgje Grins, Bedum en Lelystêd. Nei de
berte fan Erik (no 21) en Anna (no 16) bliuwt Baukje
oan it wurk as learares Nederlânsk en Frânsk op it ROC
yn Almere. Op ’t stuit wurket Baukje op moandeis en
tiisdeis yn Almere en bliuwt dan te sliepen by in freondinne. Sa bliuwt se dochs noch belutsen by har learlingen, kollega’s en freonen. Lykwols is it wol har bedoeling om har hielendal yn Fryslân del te jaan. Baukje hat
ûndertusken in oanstelling krigen foar de tongersdei
en freed oan it ROC yn Drachten. Sy hopet dêr yn de
takomst mear oeren te krijen, sadat sy Almere (wol
mei in bytsje pine yn har hert) hielendal farwol sizze
kin. Alteast wat wenjen en wurkjen oanbelanget. Wat

Untwerp fan it nei te bouwen hûs fan de boargemaster.

lûkt Baukje sa oan yn it ûnderwiis? “Ik fyn it hiel moai
om mei jonge minsken te wurkjen. Do hast it gefoel
datst dêrtroch mei beide fuotten yn de mienskip
stiest. Jonge minsken binne leuk. Se binnen noch fol
ferwachting en net synysk. En dat de jongerein earder
folle better wie, is net wier. De measte jongerein wol
wat moais meitsje fan har libben; allinnich de maatskippij is wol in stikje yngewikkelder wurden en dat
makket it net altyd like maklik”.
In foarfal dat in grutte ympekt hân hat op Baukje is it
ferstjerren fan har heit in 1993, hy is 62 jier wurden.
Hy wie by de frijwillige brânwacht en kaam sadwaande ek op plakken dêr’t asbest by frij kaam. As
gefolch dêrfan is har heit siik wurden en trije moanne
letter ferstoarn. Baukje har mem (76) wennet selsstannich yn Beetstersweach en is tige bliid dat Tjeerd
en Baukje wer by har yn ’e buert wenje.
Inoars tsjûgen
Tjeerd en Baukje wenje al hiel wat jierren byinoar en
dochs is it noch mar 7 jier lyn dat hja troud binne: As

gongen en mar wachtsje en wachtsje. Op ’t lêst hat
Tjeerd mar oan ien frege hoe let oft de trein komme
soe. De ‘autoslaaptrein’ kaam moarn pas. Wy hiene ús
in dei ferekkene en dus wie it de oare deis pas Anna
har jierdei! Dy nachts hawwe wy mar yn in pensjon
oernachte en no kinne wy der wol om laitsje.”
Frou fan...
Dan komt it momint dat Tjeerd beslút om te sollisitearen. Hy wol graach boargemaster van Achtkarspelen
wurde. Syn frou is in Friezinne en hy fynt Friezen
(foaral syn skoanheit) geweldich. Baukje stiet achter
syn beslút, al hat sy dat net stimulearre. Achtkarspelen
sjocht it wol sitten mei Tjeerd as boargemaster en sa
komt it dat er op 11 maaie (2007) ynstallearre wurdt.
Dy dei fynt Baukje (as frou fan…) in hiel bysûndere dei.
(Bin ik dat?) In waarm wolkom en hiel feestlik. Elkenien
hat hiel bot syn bêst dien om der in hiel moaie dei fan
te meitsjen. Baukje hâldt der eins net sa fan om yn ’e
picture te stean mar dizze dei fûn se prachtich.Baukje
fynt it net lêstich om de frou fan... te wêzen, it binne
meastentiids moaie dingen as sy har man beselskippet. Lykas it Konkoers Hippique yn Bûtenpost of de
profronde fan ’t Fean. Yn ’e tún fan twadde keamerlid Joop Atsma (’t Fean) siet se bygelyks neist minister Plasterk (ûnderwiis). Ek by it iepenloftspul Tabak
yn Harkema wie hja oanwêzich om’t har man dêr yn
meispile. Baukje fûn it in geweldich stik.
Winsk foar 2009
Baukje en Tjeerd ﬁele har hielendal thús yn Fryslân Sy
ﬁele har hielendal akseptearre en hawwe hiele leave
buorlju yn Twizelerheide. Baukje fynt de minsken yn
Fryslân autentyk, sy dogge alles mei har hert, fol oerjefte. Yn ’t westen binne se dochs wat hurder. Anna is
mei ferhuze nei Fryslan. Yn ’t begjin fûn sy it wol wat
dreech en gong elk wykein nei Lelystêd mar no ﬁelt
sy har hjir goed thús en hat se al in soad freonen. Erik
is fanwege syn learderij yn Lelystêd wenjen bleaun.
Hy hat in keamer by de âlders fan syn freon. Hy komt
sa no en dan in wykein thús en lykas alle memmen
yn sa’n sitewaasje fynt Baukje dat dit wol wat faker
kin. Baukje hâldt fan lêzen en ek reade wyn hat har
oandacht. Sy soe dêr wol wat mear oer witte wolle.
Ien kear yn ’t jier giet sy mei in freondinne in pear
dagen te fytsen nei Maastricht. It fytsen mei Tjeerd
troch de Fryske Wâlden is foar har in noﬂike ûntspanning. Noch ien fraach: Wêrom Baukje Spinder en net
Baukje van der Zwan? “It is net út it feminisme of sa,
as ik wat berik wol ik dat sels foarinoar krije en net
om’t myn man tafallich boargemaster is”. Baukje har
winsk foar 2009 is dat sy tegearre mei har man, fan ’t
simmer gesellich in kopke kofje of in read wyntsje op
it terras fan Nijenstein drinke kinne!!! Ik tankje Baukje
foar har meiwurking en hoopje dat sy har yn Bûtenpost
gau thús ﬁele mei.
Maaike Dotinga-van der Veen

Cursiste aan het werk bij cursus edelsmeden. (foto: It Koartling)

Aquarelleren
Donderdag: 19.30-21.30 uur
Start: 15 januari, 10 lessen
Kosten: Euro 90,00 (excl. mat.)
Opgave/Inlichtingen: Tineke v.d. Wal, tel. 543558
WORKSHOPS BARTHA ALTENA:
Midwinterdecoratie
Donderdag 22 januari van 19.30-21.30 uur
Opgave/Inlichtingen: Elly Kramer, tel. 543242, bgg tel. 543803
Paasdecoratie
Donderdag 2 april van 19.30-21.30 uur
Opgave/Inlichtingen: Elly Kramer, tel. 543242, bgg tel. 543803
Midwinterdecoratie
Om al een beetje een voorjaarsgevoel te krijgen maken we een tas
met daarin veel voorjaarsbolletjes en werken we het af met verschillende soorten groen.
Donderdag 22 januari van 19.30–21.30
Opgave/inlichtingen: Elly Kramer, tel. 543242, bgg tel. 06 12113800
Cursusvoorwaarden
inschrijving
dit kan telefonisch of op de cursusmarkt
betaling
- uw aanmelding geldt voor de hele cursus
- na aanmelding ontvangt u een kwitantie met daarop het verschuldigde bedrag
- het cursusbedrag dient zo snel mogelijk overgemaakt te worden
- in bepaalde gevallen is gespreide betaling van het cursusgeld mogelijk
- afzeggen kan tot 1 week voor aanvang van de cursus
terugbetaling
restitutie van het cursusbedrag, bij onderbreking van de cursus, is slechts bij
hoge uitzondering mogelijk
Alle cursussen zijn onder voorbehoud van voldoende deelname. Data en
tijdstippen kunnen (mogelijkerwijs in overleg) nog wijzigen. De cursusbedragen
zijn onder voorbehoud van drukfouten.
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door Nelleke Kemps-Stam

“Ik vergat mijn eigen verjaardag ook wel eens”
Niek Dijkstra werkte dag en nacht

Wie grote hoeveelheden goederen van A naar B wil brengen, heeft
een transportbedrijf nodig. Eigenlijk zijn we allemaal afhankelijk
van deze tak van vervoer. Zonder de transportbedrijven werd de
voorraad in de winkel niet aangevuld, konden huizen niet afgebouwd worden, en noem maar op. Een van de bekendste transportbedrijven van Friesland staat in Buitenpost. De bruin/gele
containervrachtwagens van Niek Dijkstra Transport BV rijden af
en aan. Als je ze niet in het dorp tegenkomt, dan zeker wel op de
snelwegen. Hoewel Niek Dijkstra inmiddels 70 jaar is, weet hij niet
van ophouden.

Op 1 januari 2008 telt Nederland
12.098 transportbedrijven met
een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg.
Dat zijn er 52 meer dan een jaar
eerder. Het aantal vergunninghouders dat naast hun binnenlandse vergunning beschikt over
een Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer bedraagt
9.826. De overige 2.272 vergunninghouders hebben alleen een
binnenlandse vergunning.
(bron: NIWO, Stichting Nationale
en Internationale Wegvervoer
Organisatie)
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sigaret op en hoestte mezelf wel
wakker. Zo is het eigenlijk begonnen.”
Containers
Achter zijn bureau op het kantoor
zit Niek echt op de praatstoel. Hij
mag dan niet meer de directeur
zijn van de onderneming, hij is
wel nadrukkelijk aanwezig. “In
1975 reed ik met drie auto’s en
nam van mijn vader zes auto’s
over, zodat wij toen op negen
auto’s zaten. Tegenwoordig rijden wij met twintig vrachtautocombinaties”, gaat hij verder.
“Ik nam ook Enitor als klant van
mijn vader over. Daar rijden we

der over de weg. Naast het toen
zwaar gesubsidieerde containervervoer per spoor kwam daar
ook met veel subsidie de binnenvaart bij. Achteraf geen verkeerde zaak, want als alles over
deweg zou gaan, zou het wel erg
druk worden. Het heeft weinig
met milieu te maken. Tweederde
van ons wagenpark bestaat al uit
Euro 5 auto’s, de hoogste milieuklasse. Dat de binnenvaart auto’s
nodig heeft voor aan –en afvoer
is logisch, maar ik zie ze steeds
meer in Rotterdam rijden. Een
grote binnenvaartoperator vertelde mij een paar jaar geleden
vol trots dat ze al zeventig auto’s
op de weg hadden. Dat is eigenlijk niet eerlijk. Wat over de weg
moet, behoren de bestaande
vervoerders te doen.” Maar Niek
is niet voor één gat te vangen.
“Wij zijn met drie LZV’s gaan
rijden. Dat zijn langere en zwaardere vrachtautocombinaties. Met
twee van die auto’s kun je een
auto met chauffeur uitsparen.”
Het containervervoer leidde uiteindelijk in 1997 tot de oprichting
van een tweede bedrijf met de
naam Niek Dijkstra Terminals BV.

Slaapgebrek
De ondernemingsgeest kreeg
Niek Dijkstra met de paplepel binnen gegoten. “Mijn grootvader is
in 1894 begonnen met een modderschuit, mijn vader verruilde
die voor een vrachtwagen”, vertelt hij. Maar Niek wilde meer.
“Ik was bij mijn vader in dienst,
was getrouwd en wilde toch
iets anders. Ik hing er maar een
beetje bij. Bij het bedrijf van mijn
vader probeerde ik wel eens dingen te veranderen of te verbeteren zoals b.v. kaarten maken voor
chauffeurs om getankte liters
benzine te registreren. Ik werd
dan wat meewarig aangekeken
of uitgelachen waardoor er toch
wel een beetje een minderwaardigheidscomplex ontstond. Op
1 april 1964 ben ik voor mezelf
(eigen foto)
begonnen. Ik heb er nooit spijt
van gehad, omdat ik nu alles zelf
nog steeds voor. Dat gold ook
Daar zijn drie mensen in dienst.
moest doen. Daar heb ik veel
voor Betonklinkerkei (BKK) op
Het op – en overslagbedrijf staat
van geleerd. Bij zijn pensioen in
Schuilenburg. Sinds een paar jaar
na zes verhuizingen in het Bot1975 kocht ik het bedrijf van mijn
is die fabriek gesloten. Dat is nu
lekgebied in Rotterdam. “Omdat
vader over.” De jonge ondernemer maakte lange dagen. “In het
over. Uiteindelijk ben ik begonze de containers uit de stad weg
willen hebben, is tegen ons
begin reed ik met kalkzandsteen
nen in zeecontainervervoer voor
van Schuilenburg naar Arnhem
gezegd dat er geen plaats meer
onder andere Heiploeg. Het
en laadde dan in Lobith gevelbegon zo. Wij reden met plastic
is. Toen we nog aan de Waalhasteen retour voor het noorden.
voor Enitor naar de haven van
ven zaten, kwamen er 110 auto’s
Die werden handmatig geladen
Rotterdam, totdat er een auto
per dag om containers tijdelijk op
met behulp van anderen. Maar
te slaan. Wij zijn geopend van ’s
met een container het terrein van
als het schaft was, gingen die lui
morgens zes tot ’s avonds elf uur.
Enitor opreed. Toen was ik mijn
eten en dan ging je
zelf door. Vervolgens ging ik lossen “Nu kunnen ze in België iemand nog een bekeuring geven voor een
in
Nieuw-Weervan een kwartier van drie week geleden.”
dinge. Daar moest
je voor half vijf
werk kwijt. Ik kocht ook trailers
Wij bieden echt een service aan
zijn, anders was de bouw dicht.
waar containers op pasten en we
het wegtransport. Nu komen er
Je reed er echt tegenaan. Als ik
nog dertig en draaien we dik verkregen Enitor terug. Ik wist niks
op tijd aankwam, werd iedereen
van containervervoer. Als wij in
lies op dit moment.”
erbij gehaald om te lossen en
het begin een container in het
was ik binnen een goed kwarnoorden moesten laden, reden
Workaholic
tier de lading kwijt. Dan moest ik
wij eerst met een lege auto naar
“Wat waren de vragen, want ik
door naar Schuilenburg om kalkRotterdam om een lege contaizou eigenlijk alleen vragen beantzandsteen te laden. ‘s Avonds
om een uur of acht kwam ik
ner op te halen . Nadat deze gelawoorden”, zegt Niek opeens als
den was, brachten wij deze terug
daar aanrijden en dan stond er al
hij tot de ontdekking komt dat hij
naar Rotterdam en kwamen weer
een lange rij. De fabriek had één
wel erg lang aan het woord is. Ik
leeg terug. Nu rijden wij bijna dag
kraan die heel langzaam werkte
wijs hem op een berichtje in de
en nacht, en er staan altijd conen dan kon je uren wachten. Om
Leeuwarder Courant uit 2007
elf uur was je aan de beurt. Om
tainers op.” Niek geeft een uitleg
waarin gesuggereerd wordt dat
half één was ik dan thuis en had
van het wegvervoer dat te maken
Transportbedrijf Niek Dijkstra
mijn vrouw het warme eten klaar.
heeft met logistiek en rendement,
misschien naar Drachten verZe maakte het brood al vast klaar
huist. Zijn de vrachtauto’s daar
dat ik de lezer zal besparen. Duiop de andere kant van de tafel.
delijk is wel dat het jongetje met
de oorzaak van? “De jongens
Daar zat ik om half drie alweer.
een minderwaardigheidscomplex
kruipen bijna door de straat. ’s
Ik rookte ook nog in die tijd. Als
uitgegroeid is tot een slimme
Morgens hoor je hier alleen perik ’s morgens weg reed, was ik
ondernemer. “In het noorden zijn
sonenauto’s op de klinkers”,
nog wat slaperig. Dan stak ik een
wij de grootste containervervoerzegt Niek die bij zijn eigen bedrijf

(eigen foto)

woont, dat naast de Enitorfabriek
staat. “En als er toch een chauffeur te hard rijdt, wordt hij op de
vingers getikt. Het enige waar
over geklaagd wordt, is het neerzetten van lege containers. Daar
komen bij de gemeente klachten
over. Toen zijn we naar Drachten
geweest voor een gesprek en dat
kwam in de pers terecht.” Inmiddels zouden Niek en zijn jongste
zoon Jan die vorig jaar het bedrijf
overnam, liever naar Heerenveen
verhuizen.“Dat is misschien lastiger voor het personeel, maar
het bedrijf gaat voor. En uiteindelijk wordt het personeel daaruit betaald”, vindt Niek. “Maar
verhuizen is een hele investering en dan moet je geld van de
bank lenen. En die werken op het
ogenblik niet mee”, zegt Niek die
de kredietcrisis voor ogen heeft.
Het zou misschien wel goed zijn
voor Nieks gemoedsrust als hij
eens wat verder van het bedrijf af
zou wonen. ’s Avonds controleert
hij het terrein, hij zit vaak op kantoor
of doet zelf nog een rit als het zo
uitkomt. “Het is lastig als je bij het
bedrijf woont, je
bent er nooit klaar
overtreding mee. Ik probeer
zaterdagsmiddags
niks meer te doen.
Voor mijn vrouw is
het ook niet leuk natuurlijk. Op een
gegeven moment ben je het wat
zat. Andere mannen van zeventig
doen nog eens wat samen met
hun vrouw. Ik doe dat ook wel,
maar als er een rit is, ben ik weg.”
Niek heeft ook wel kenmerken
van een echte werkverslaafde. “Ik
kwam bij de postbus en daar lag
een ansichtkaart voor mijn vrouw.
Potverdorie, ze is jarig vandaag!
Dan ging ik gauw even naar de winkelier en kocht een cadeautje voor
haar. Maar ik vergat ook mijn eigen
verjaardag wel eens.” Niek heeft
dag en nacht gewerkt en dat eist
zijn tol. Hoge bloeddruk en spanningshoofdpijn waren hem niet
onbekend. In 1998 komt hij bij een
hartspecialist terecht. “Ik kwam
altijd moe van bed. In 2000 zat het
voor 90% dicht. Ik werd versneld

gedotterd. Ik heb nu stands gekregen. Ik heb geen hartaanval gehad
en kan er wel mee leven.”
Als directeur ondervond Niek veel
stress. Als ik vraag waar vrachtwagenchauffeurs zich aan ergeren: de ﬁles, de rotondes, het
overige verkeer of het tijdrijden,
kiest Niek voor het laatste. “Op
dit moment is de digitale tachograaf het ergste voor de jongens.
Nu kunnen ze in België iemand
nog een bekeuring geven voor
een overtreding van een kwartier
van drie week geleden.” En het
kan niet anders of er zijn wel eens
ongelukken gebeurd in 45 jaar.
“Twee keer zijn er ﬁetsers doodgereden. De bekende dode hoek.
Dodehoekspiegels helpen niet.
Wat ik niet begrijp is dat ze de
ﬁetsers niet meer waarschuwen.
Blijf erachter!”, zegt Niek met
klem. Het verkeer kan een dodelijke vijand zijn. Toch houdt Niek
zijn liefde voor zijn vrachtauto’s
hoog. Van toeters en bellen op
de auto’s moet hij niets hebben.
“Een auto is net een vrouw. Ze
maakt zich een heel klein beetje
op. Je moet niet kunnen zien of
ze opgemaakt is. Het moet een
vraagteken blijven. Al die rommel
maakt het goedkoop.”

(advertentie)

De redactie van De Binnenste Buiten Post
wenst u prettige kerstdagen en
g een voorspoedig 2009! g

k

k

Wij wensen u ﬁjne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2009.
Vanaf 25 december t/m 4 januari zijn wij gesloten.
Op 5 januari 2009 staan we weer geheel tot uw dienst.

De bank van wolle is kinne.
Friesland Bank, Kuipersweg 32, 9285 ST Buitenpost,
telefoon (058) 299 55 99, frieslandbank.nl

Openingstijden
Willen is kunnen

zie de aanbiedingen
in onze hoek etalage
diverse gouden ringen en oorknoppen

NU 25% KORTING
diverse zilveren sieraden met 25% korting

De Binnenste Buiten Post

Koninklijke onderscheiding voor Hette Nicolaij

Hette Nicolai heeft net het lintje opgespeld gekregen door
burgemeester van der Zwan en neemt samen met zijn vrouw
de felicitaties in ontvangst. (eigen foto)

Maandagavond 1 december heeft burgemeester
Tjeerd van der Zwan een Koninklijke onderscheiding
uitgereikt aan de heer H.W. Nicolaij. Hette Nicolaij

werd, tijdens zijn receptie ter gelegenheid van zijn
afscheid van de vrijwillige brandweer, benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond
plaats in het Tuincafé van de Kruidhof.
Hette Nicolaij, geboren op 29 november 1953, is
sinds 1 maart 1988 lid van de vrijwillige brandweer
van Achtkarspelen, groep Buitenpost. Hij is begonnen als aspirant brandwacht. Via de rangen brandwacht en brandwacht eerste klasse is hij opgeklommen tot hoofdbrandwacht. Hij maakte deel uit van
de Waarschuwingen en Verkenningsdienst van
Buitenpost. De heer Nicolaij heeft zich bij de brandweer jarenlang ingezet voor het onderhoud van de
ademluchtapparatuur. Hette Nicolaij was daarnaast
ook penningmeester van ‘De Rappe Spuiters’, de
personeelsvereniging van de groep Buitenpost.
Maandagavond 1 december nam hij, na geruime tijd
een bijdrage geleverd te hebben aan de openbare
veiligheid in Buitenpost en in de regio, afscheid van
de brandweer in verband met Functioneel Leeftijds
Ontslag (FLO).

Aquarelcursus nu ook op vrijdag in de Kruidhof
Al geruime tijd is het mogelijk om op dinsdag een aquarelcursus te volgen in het
Tuincafé van De Kruidhof.
Door ruime belangstelling
start deze cursus nu ook op
vrijdag. De nieuwe cursussen beginnen op vrijdag 9
januari en dinsdag 13 januari 2009. ’s Ochtends om
9.00 uur wordt een begin
gemaakt met de lessen.
De onderwerpen voor deze
boeiende cursus komen uit de natuur en naaste omgeving. Onderwerpen die men dagelijks om zich heen ziet,
maar waar de cursist door de cursus gegarandeerd heel
anders tegen aan zal kijken! De cursus bestaat uit acht
lessen van tweeënhalf uur. Tijdens de lessen wordt op
professionele wijze geleerd hoe een aquarel gemaakt
wordt. De meest voorkomende technieken worden toegepast. Onder eigen handen zien de cursisten hun aqua-

rellen groeien tot zeer mooie
resultaten. Ze zijn het inlijsten zeker waard! Margreet
Braaksma, cursusleider, is
zeer vertrouwd met aquarelleren. Zij is illustrator en illustreerde met haar aquarellen
verschillende boeken. Door
haar kennis en ervaring is
de cursist verzekerd van een
goed onderbouwde cursus.
(eigen foto)
Met de aquarelcursus mikt
Margreet Braaksma op cursisten die op ontspannen wijze iets moois willen maken. De cursus is geschikt voor zowel de beginnende
aquarellist als degene die al vaker heeft geschilderd. Al
heb je nog nooit een potlood vastgehouden, dan leer
je toch binnen een paar lessen een complete aquarel
schilderen!
Voor meer informatie of opgave is Margreet Braaksma
te bereiken op tel. 06-12665263.

Tuin ( b e ) leven
December 2008
Een bloem die ontluikt in het hartje van de winter spreekt tot de verbeelding.
Juist deze tijd, dat de dagen zo kort en de nachten zo lang zijn, openbaart zich
een wonder: een plant komt tot leven, een bloem komt te voorschijn. De kerstroos speelt de hoofdrol in de legende, verteld door Selma Lagerlöf. Ze kondigt de
geboorte van Christus aan. Dr.. Theunis Jensma van het ‘Behoudenhuis’, organiseerde 13 december de jaarlijkse decemberlezing in de kerk van Twijzel dit jaar
in het thema van de kerstroos. Bij kerstroos moet u niet denken aan de vuurrode kerststerren, die in de decembermaand in vele huiskamers terecht komen.
Het gaat om een echte tuinplant, de Helleborus Niger. Met name in de jaren 80 en
90 zijn juist deze planten volop gekweekt op de kwekerij van De Kruidhof. In het
voorjaar werden er zelfs Helleboris-shows gehouden waar mensen uit geheel het
land op af kwamen. Helleboris of kerstroos wellicht een trendplant van de jaren
80-90, nu op het terrein van De Kruidhof nog steeds een dankbare herinnering
aan deze periode. In de geneeskrachtige kruidentuin staat de eerste kerstroos op
dit moment in volle bloei. Het is bijzonder om te zien hoe de plant zich aanpast
aan het klimaat. Is het koud en vriest het, zal de bloem zich niet ontwikkelen en
staat deze als het ware even stil. Komt er overdag even de zon op de plant dan zie
je de plant ontwikkelen en zelf groeien. Jensma bracht op geheel eigen wijze het
hele verhaal van de kerstroos samen. De botanische kant van de kerstroos, de
mythische kant, en de kerstroos als symbool voor hedendaagse kerst. Vanuit De
Kruidhof mochten wij de botanische kant van het verhaal vertellen. Iets wat heel
goed in het thema van De Kruidhof 2009 past.
Gif of Gift
De Kruidhof bestaat bijna tachtig jaar als bijzondere plek waar kruiden gekweekt
worden. Daaronder bevinden zich echter vele planten die zeer giftig kunnen zijn.
De Kruidhof gaat in 2009 bekendheid geven aan een top-tien van giftige planten.
Criterium bij het opstellen van deze lijst is het algemeen voorkomen van deze
planten in en om de tuin of in de natuurlijke omgeving van de bezoekers. De uiterst giftige kerstroos wordt op de top 10 lijst net verdreven door het Lelietjeder-dalen, ook een zeer giftig plantje. Naast aandacht voor het gif in planten zal
ook de gift aandacht krijgen: wat de planten ons brengen aan geneeskracht, aan
vreugde en aan voedsel. De Kruidhof is van plan om in 2009 iedere maand iets van
deze gaven te delen met mensen of groepen die een extraatje verdienen. In welke
vorm dit gebeurt en wie de gelukkige zijn blijft nog een verrassing.
Namens het team van De Kruidhof wensen wij alle lezers van De Binnenste Buiten Post hele ﬁjne dagen en een goed, groen 2009!

Prijsuitreiking kleurwedstrijd
In de herfstvakantie
werd de traditionele
Spaarweek van Friesland Bank georganiseerd. Honderden kinderen maakten gebruik van
de mogelijkheid om hun
spaarpotten te legen bij
de Friesland Bank in ons
dorp. Onderdeel van de
Spaarweek was een
kleurwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar.
Uit de talloze inzendingen werd de tekening
van de 8 jarige Célianne
Vellema geko-zen als de
allermooiste.

Heren van Haersmahiem op bezoek bij de melkrobot
De heren van Haersmahiem zijn onlangs op stap
geweest en hebben een
bezoek gebracht aan de
boerderij van de familie
Rietstra in Ryptsjerk alwaar
sinds kort een melkrobot
het werk doet. De meeste
heren hebben zelf een
agrarische achtergrond en
maakten nog mee hoe de
koeien met de hand moesten worden gemolken. De
statige boerderij van de
familie Rietstra, die pal
achter de kerk in Ryptsjerk
staat, is in handen van de
vierde generatie Rietstra en ook hier is natuurlijk vroeger alles met de hand gedaan. De heren kregen een
rondleiding door de oude boerenschuur, daar waar
vroeger ook het vee stond en ze konden nog goed
zien hoe hier vroeger het hooi met de hand op de zolder gebracht moest worden. Later gebeurde dit met
het paard en een lier die het hooi naar boven takelde.
Nu is de boerenschuur niet meer in gebruik. De koeien

staan in de ligboxenstal die
nieuw naast de oude boerderij herrezen is. En in deze
ligboxenstal moet de boer
nu zijn brood verdienen en
dit doet hij met behulp van
twee melkrobots.
Heel bijzonder om dat een
keer van dichtbij te bekijken,
zeker voor de heren die er al
veel over gehoord hadden
maar nog nooit in de gelegenheid waren om dit zelf
van dichtbij te bekijken. Aan
het eind van de rondleiding
(eigen foto)
werden we in de keuken
uitgenodigd om kofﬁe te
komen drinken, wat iedereen heerlijk smaakte.
We vervolgden onze reis daarna richting Lauwersoog
om hier een visje te eten, wat er bij iedereen goed
inviel. Zo keerden we ‘s avonds vol verhalen huiswaarts en hebben we een hele mooie en leerzame
middag gehad.

Célianne krijgt de prijs, een
magische
goocheldoos,
uitgereikt door de Senior
Bankier van Friesland Bank
in Buitenpost de heer Gerard Dijk.(eigen foto)

Iekje van der Meer, activiteitenbegeleiding

L o ailek ker l ân

Nieuwe trainingspakken voor MAAS
Tijdens de onderlinge turnwedstrijd afgelopen zaterdag
zijn de nieuwe trainingspakken gepresenteerd. Tijdens
wedstrijden en/of andere
evenementen presenteert
gymvereniging MAAS de
leden en leiding in trainingspakken. De oude waren aan
vervanging toe.
Nu zit in de trainingspakken
weer de blauwe kleur (net
als de turnpakjes). Achterop de trainingjas staat het
logo van MAAS. Daarnaast
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Meester Jelmer Bil samen met leden MAAS en sponsor Rommie Woudstra. (eigen foto)

staat voorop het logo van
@work personeelsdiensten
uit Drachten.
Dit bedrijf van Rommie
Woudstra is mede sponsor
van deze pakken. Het resultaat is schitterend geworden en daar heeft V&B
sport (Grietje Kommerie)
ook veel werk voor gedaan.
Vrijdagavond konden de
pakken worden opgehaald
zodat de leiding tijdens de
wedstrijden in de pakken
kon rondlopen.

door Janne Oosterwoud

Mei it optoaide keunstkrystbeamke
ûnder de earm stap ik troch de
gongen fan it fersoargingshûs.
Klup kreatyf hat der wer wat moais
fan makke. In grutte krystbeam yn
’e hal en kleurige blomstikjes op ’e
tafels. Je soenen der hàst ﬂeurich
fan wurde.
Se sit yn it tsjustere keukentsje.
De sinneskermen del, kranten foar
de blommen, wite lekkens oer
de bank tsjin de sinne. Mei in tút
en in kwinkslach doch it it skerm
omheech en romje kranten en

lekkens op. Se lit my gewurde en
de sinne set fuortdaliks de situaasje
yn in oar ljocht. As ik de ljochtsjes
yn it krystbeamke oan doch sjonge
wy tegearre ‘O denneboom’.
‘Bliuwst te iten?’ Se wol oerein út
’e stoel. ‘Dan sil ik gau ierpelskile.’
‘Dat hoeft net’, bêdzje ik har del.
‘Se bringe hjir aanst waarm iten
foar ús.’ Even is se fan ’t stik. Dan
klearret it ôfslove gesicht ynienen
wer op. ‘Ei ja ju, dêr hie ik even net
om tocht. It is ommers ek sa, ik
wenje no yn loailekkerlân.’

De Binnenste Buiten Post
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Congolese families bijeen in It
Koartling

De Congolese gezinnen nuttigen samen de maaltijd in It Koartling. (eigen foto)

Vrijdag 12 december hebben Congolese gezinnen uit Damwoude,
Veenwouden, Kollumerzwaag en Buitenpost en hun contactpersonen
een gezellige avond gehouden. In It Koartling werd met elkaar gegeten
(Congolese en Nederlandse gerechten), gepraat en gedanst. Door samen
de schouders er onder te zetten werd de avond een groot succes en voor
herhaling vatbaar. Kwa heri, tot ziens.

Winterfair in Buitenpost
Na een Anton Pieck kerstmarkt en een winterfair-/kerstmarkt vorig jaar,
wilden we als Stichting Kerstactiviteiten Buitenpost de inwoners van Buitenpost niet teleurstellen en daarom werden de mouwen opgestroopt en
zijn we aan de slag gegaan.
In veel plaatsen om ons heen werden kerstmarkten georganiseerd, dus
moesten we snel aan het werk: mensen benaderen, oproepen in de krant
doen, om maar zoveel mogelijk kramen bemand te krijgen. Het resultaat
was zo’n veertig kramen plus de eettentjes. Dus bijna een volle markt,
maar toch met hier en daar een lege plek. Wie weet zijn er volgend jaar
nog meer gegadigden. Ondanks dat, waren vrijdagmiddag en -avond de
Kerkstraat en het Nijensteinplein omgetoverd in een gezellige sfeer.
Het was gelukkig droog, maar wel erg koud. Misschien was daarom het
bezoekersaantal op het eind van de markt wat minder omdat het wat
de temperatuur eigenlijk te laag was om nog gezellig even na te praten
onder het genot van een glaasje Glühwein. Raderwerk had weer gezorgd
voor een levende kerststal. Jozef en Maria zaten in de stal bij het kindje
Jezus, samen met de drie wijzen uit het Oosten. Naast een ezel moest
er nu ook een kameel verzorgd worden. Dit tafereel trok veel bekijks. De
winterkoningin kwam ook een bezoekje brengen. Ze werd deze keer niet
met een koets binnengereden, maar met een oude T-Ford. Later kwam
de Kerstman ons ook nog bezoeken. Er was voor ieder wel wat wils te
vinden op de fair, zoals kerstartikelen, sieraden, aquarellen, brocantes,
kinderkleding en nog veel meer. ‘s Avonds werd alles met muziek omlijst
door het shantykoor Grensgeval en de koperblazers van Wâldbrass.
Om dit gebeuren te laten slagen heb je toch de publiciteit nodig, wat misschien nog wat beter had gekund. Het is natuurlijk ook heel erg belangrijk
dat er mensen zijn die willen helpen bij het opzetten van zo’n winterfair.
Daarom willen wij iedereen die z’n steentje heeft bijgedragen aan het slagen van dit evenement hartelijk dankzeggen. We wensen iedereen ﬁjne
kerstdagen en een gezond 2009 toe.

Rookverbod in de Buitenposter horeca
De redactie dacht onze horeca-ondernemers eens
over dit toch ingrijpende onderwerp te polsen. Met
andere woorden hoe zij het rookverbod tot nu toe hebben ervaren. Wij legden de volgende horecabedrijven
enkele vragen voor:
- Twaspan (Kerkstraat)
- Pyramide (Kerkstraat)
- China Garden (Voorstraat)
- De Roskam (Stationsstraat)
- Oriënt (NS-station)
- The Point (Voorstraat)
1. Hoe ervaart u het rookverbod in uw bedrijf?
De klanten moeten er erg aan wennen. De regels
zijn te streng.
Geen probleem zegt er één, een ander vindt het
uitstekend.
Het is funest voor het normale doen en laten en het
gaat ten koste van de gezelligheid.
Niet als positief. Het brengt niets. Wij hebben het
nog niet meegemaakt dat er nieuwe gasten komen
omdat het eetcafé rookvrij is.
2. Is het bezoek sindsdien verminderd en lijdt u schade?
Eén reageert met nee, twee anderen concluderen:
duidelijk verminderd. Het bezoek is wel verminderd, maar we hebben het verlies weten te beperken door rookruimtes met afzuiging. Oók hebben
we last van café’s in de regio waar men nog wel
een sigaret mag opsteken.
3. Of valt de klandizie mee, misschien mede vanwege
het feit dat u een creatieve oplossing hebt gevonden?
Geen creatieve oplossingen mogelijk.
Nee, bij een restaurant valt het erg mee.
Mensen komen voor een drankje en een praatje.
Daar hoort bij sommigen een sigaretje bij en die wil
je dan niet buiten oproken.
Weinig veranderd.
4. Nam u bepaalde maatregelen om het bezoek aan
uw bedrijf in stand te houden c.q. te stimuleren?
Drie keer: nee.
Ja, er werd een rookruimte gecreëerd.
Rookruimtes met afzuiging. De klanten kunnen
toch in een verwarmde ruimte roken. Daarmee
voorkom je geluidshinder op straat.
5. Is er sinds het rookverbod verschil tussen bet bezoek van jongere en oudere mensen?
Deze vraag werd in het algemeen met ‘’nee’’ beantwoord.

6.

7.

8.

9.

De ‘’Oriënt’’ heeft het idee van iets minder jongeren en iets meer ouderen.
Is er verandering gekomen met vergaderingen,
feesten e.d.?
Men vindt van niet. Of er wordt buiten gerookt of
men zoekt een andere locatie.
Kunt u uw bedrijf op rendabele wijze voortzetten?
Twee keer: nee.
Twee keer: ja.
Eén zegt: we hebben meerdere afdelingen zoals
snackbar en pizzeria waar we minder last hebben
van het rookverbod. Dus met elkaar hopen we de
zaak rendabel te houden.
Hebt u controle gehad van de Voedsel en Waren
Autoriteit?
Alle bedrijven hebben controle gehad. Het resultaat
was bij allemaal positief. Dus geen problemen.
Wilt u nog iets bijzonders kwijt over het rookverbod,
bijvoorbeeld dat u vindt dat de overheid u op bepaalde punten tegemoet zou moeten komen?
Eén zegt: nee.
De anderen: te strenge regels gesteld door de overheid. Ik vind dat iedere ondernemer zelf zal moeten
kunnen bepalen of hij het rookverbod al dan niet in
de zaak wil invoeren.
Het was al niet gemakkelijk een café te runnen door
de regelgeving van de laatste tijd, maar deze regel
is fataal voor heel veel kleine kroegen.
Laat de cafeetjes met rust. Een café is drinken en
roken. Wil je dat niet, begin een niet-rokers-café en
niet zeuren!
We zijn het persoonlijk niet eens met deze regelgeving. Voor het rookverbod hadden wij een rookvrij
gedeelte ingeruimd waar overigens weinig gebruik
van gemaakt werd.
We hebben in 2000 een klimaatbeheersingsinstallatie laten plaatsen in het eetcafé. Hierdoor is er
geen last van rook. De lucht wordt 8x per uur ververst. Met deze dure installatie zou een rookverbod
toch overbodig moeten zijn. Helaas is de overheid
hier niet in tegemoetgekomen.

Zo hebben wij een indruk gekregen van het wel en
wee van onze horeca-ondernemers en laten we hopen dat óók deze bedrijfstak in ons dorp het hoofd
boven water kan houden en ondanks het rookverbod
en de daar kortgeleden nog bijgekomen ﬁnanciële
(krediet)crisis kan blijven renderen.
Wim Ausma

Ondernemers en PBB bedanken Raderwerk
Donderdag 11 december is de envelop met inhoud weer
aangeboden aan Hannie Massolt en Harrie Siemonsma
van Raderwerk als dank voor het ophalen van het zwerf-

M el d p unt b e d r ij v i g hei d
> Opening Kapper Bert!
Op zaterdag 15 november om
10.00 uur was het dan eindelijk
zover! Bert Ytsma opende zijn
kapsalon Kapper Bert! Iedereen
was van harte welkom om op deze
dag de nieuwe zaak te komen
bewonderen en dat hebben vele
mensen gedaan. Bert is voor de
meeste mensen uit Buitenpost
geen onbekende, 12 jaar lang was
hij werkzaam als kapper in ons
dorp. Vele vaste klanten hebben
dan ook afgelopen zaterdag zijn
salon kunnen bewonderen. Sinds
april dit jaar woont hij samen met
zijn vriendin Lutske in Damwoude.
Bert is een volledig gediplomeerd
kapper en heeft een uitgebreide
Kapper Bert. (eigen foto)
werkervaring. Kapper Bert staat,
zoals u weet, voor enthousiasme, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Bij
Kapper Bert kun je ook terecht voor advies over feest- en bruidskapsels!
Hij volgt regelmatig cursussen om volledig op de hoogte te blijven van de
laatste trends. Kapper Bert heeft alle kennis over de producten waarmee
hij werkt van het merk Goldwell. Kapper Bert is voor dames en heren! Ook
de kinderen zijn altijd welkom voor een hip kapsel! Belt u voor een afspraak
tel. 0511-701640. Iedereen is van dinsdag tot en met zaterdag van harte
welkom bij Kapper Bert aan het Madeliefje 9a te Damwoude.

Pieter Terpstra zoals wij hem een paar keer per week bezig zien.
(foto: website radarwerk)
Frans Kok, organisator van de ondernemers, en Jelly Nijboer,
bestuurslid van Plaatselijk Belang, bieden Harrie Siemonsma
de envelop met inhoud aan. (foto: redactie)

vuil in het centrum van Buitenpost. Een groep ondernemers van Buitenpost zorgt op hun beurt dat Raderwerk
hiervoor elk jaar een mooi bedrag ontvangt. Het is de
bedoeling dat de directie hiervan iets moois organiseert

voor het personeel van Raderwerk. Plaatselijk Belang
toont zijn dankbaarheid in de vorm van het gehele jaar in
elke editie van de Binnenste Buitenpost een gratis advertentie voor Raderwerk te plaatsen. Hopelijk zullen we nog
lang het vertrouwde beeld in de vorm van Pieter Terpstra,
die met een vrolijk gezicht en voor iedereen een vriendelijk woord, mogen zien in Buitenpost.

Oliebollen actie voor tehuizen in Bulgarije
De kerstdagen en oud en nieuw komen er weer
aan. Dit betekend voor de Bulgarije commissie weer
drukke dagen om de voorbereidingen te treffen voor
het oliebollen bakken. De oliebollen worden weer
gebakken op dinsdag 30 december. U kunt de warme
oliebollen ook afhalen vanaf 9.30 uur bij de Schakel
aan de Berkenlaan. De oliebollen worden op woensdag 31 december vanaf 10.00 uur deur aan deur verkocht.Met de opbrengst van de actie proberen wij de
weeskinderen en de demente bejaarden in de tehuizen de koude en dure winter in Bulgarije door te laten
komen. De prijzen van levensmiddelen en brandstof

zijn erg gestegen, maar het budget wat zij ontvangen
is hetzelfde gebleven. Als voorbeeld in het weeshuis
wordt per dag ±200 liter olie verstookt. Ook willen
we proberen om het tehuis voor demente bejaarden
in Bistrilitza in hun eerste levensbehoeften te ondersteunen. Daarom wordt deze actie door de commissie
warm bij u aanbevolen. U kunt ook een gift storten op
de rekening van de tehuizen in Bulgarije banknummer
304299901.Gezegende kerstdagen en een gelukkig
gezond en voorspoedig Nieuwjaar.
De Bulgarije commissie van de P.K.N. kerk,

Modique - Unique in Buitenpost!
Na 8 jaar en drie panden verder gaat het goed bij Modique.
In het jaar 2000 werd de winkel overgenomen van Zipper aan
de Voorstraat. Gestart werd toen met een vrij klassieke winkel
die langzaam aan steeds moderner en meer trendy werd.
Toen na 4 jaar een pand in de Kerkstraat vrij kwam werd de
stap genomen om ﬂink groter te worden. Daar was ruimte
om het assortiment uit te breiden met o.a. ondergoed van
Ten Cate, Sloggi, Triumph, Lovable en Mey.
Eind 2007 stopte de DA drogist en weer werd er verder
uitgebreid. In deze mooie grote winkel van ca. 250 m²
was nu ook ruimte voor herenkleding. Nu kunnen wij
een totaal beeld bieden voor dames en heren in onder- en
bovenkleding. Ook bieden wij een zeer goede service.
Bent u of uw partner niet in de gelegenheid (of geen zin)
om bij ons in de winkel te komen, neemt u rustig de tijd om
alles thuis te passen en uit te zoeken.
Voor de heren verkopen wij spijkerbroeken, pantalons,
overhemden, truien, jassen, sokken en riemen van Mac Lerros - Martomod - Wrangler en Hayo.
Ook voor werkspijkerbroeken kunt u bij ons terecht.
Voor € 19,95 heeft u al een werkbroek.

Graag willen wij u uitnodigen om eens langs te komen!
Wij geven voor de Kerst 20% korting op alle heren- en dameskleding!
Graag tot ziens! Sjoukje, Jannie, Geertje en Gerrie.

Radio TV
Witgoed
Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Nu: Winterbeurten!
* geheel goed nazien
* alles schoongemaakt
* uw ﬁets weer
in topconditie
* gratis leenﬁets
Prijs: €29,95
* excl. onderdelen

Wij zijn gesloten van
22 t/m 27 december

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

Eindejaarsknaller!!!
2 halen = 1 betalen
U b e t a a ld h e t d u u r s t e a r t i k e l , h e t g o e d k o o p s t e k r i j g t
u gratis (geldt voor de originele prijs).
Uitgezonderd nieuwe collectie.

NU AFGEPRIJSD!!!
VEEL SCHOENEN 25 TOT 50% KORTING
austrian, nike, puma, adidas, enz.
CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Voor al uw Kerstkado’s/boeken.
Kerst- en nieuwjaarskaarten volop aanwezig!

Wij wensen u prettige feestdagen!

Alle schoenen/laarzen
tweede paar halve prijs!

��������������������������������
Het is tijd voor de Rabobank.
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Pedicure 15 euro
Komt bij u thuis
tel. 06 20870882
Wagenaar Schoenmode
Kerkstraat 17
9285 TA Buitenpost

€ 8,99

per spel

IJlstra boeken-top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AUTO VAN DE WEEK:
Ford Focus C-Max 18-16V
km. stand 46000!!!
Zeer complete uitvoering met o.a.:
airco,electrische ramen en spiegels,
regensensor, trekhaak, enz.
Prijs �13.900,-

Lekker ite mei Reitse - R. Spanninga - € 17,50
De overgave - A. Japin - € 19,95
Het afzien van 2008 - Fokke en Sukke - € 8,95
Alles te verliezen - E. Verhoef - € 19,95
Eten, bidden, beminnen - E. Gilbert - € 12,50
Het pauperparadijs - S. Jansen - € 17,95
Maanlief - D. Deckers - € 9,95
De rechtvaardigen - D. Baldacci - € 19,95
Suezkade - J. Siebelink - € 19,90
Bacteriën moeten ook leven - Y. van ’t Hek - € 7,50

SITON-SUZENAAR Buitenpost
tel. 0511-543220, mob. 06-55906652

Amstel bier

per krat van 10,55 voor

7,99

Super vruchtenkwark

+ 10
+ 25

bij aankoop van 2 stuks

+

10
Verse oliebollen per
zak
à
10
stuks
5,00
(per
stuk
0,65)
stuk 0,65 zak à 10 stuks
naturel of gevuld van bakker v/d Bijl (oliebollen verkrijgbaar vanaf za 27-12 t/m wo 31-12)

+100
za 03-01 2009

Vrijdagavond 2 januari Rocks-avond
De dubbele
rocksavond
is éénmalig
verschoven
naarnaar
vrijdagavond
i.v.m.i.v.m.
de feestdagen.
De dubbele
rocksavond
is éénmalig
verschoven
vrijdagavond
de
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R e i n o l d Pa a uw

Van die dagen
Je hebt ze wel vaker, van die
dagen, maar je hebt ook van die
tijden dat je meer van die dagen
hebt. Nu is bijvoorbeeld zo’n tijd
die vol zit met van die dagen. Het
begint al in november, het jaar
loopt op zijn einde, en dan ook
vaak de mensen. Raar verschijnsel
eigenlijk, het is natuurlijk absoluut
psychisch maar het is er wel. De
kinderen worden steeds drukker
en gekker, dat begint op één van
die dagen, op 11 november.
Als je er een goed over nadenkt is
11 november véél meer dan alleen
Sint Maarten... het is het startsein
van de tijd met heel veel van die
dagen. Een week na die dag is er
al weer zo’n dag, niet Sint Maarten
maar Sint Nicolaas komt dan weer
in ons land. En dan gaat het echt
beginnen, vanaf die dag is het een
opeenstapeling van die dagen. De
kinderen zijn bijna onhandelbaar en
in opvolging daarop worden ook de
ouders steeds moeilijker te begrijpen.
Opvoeden is net paardrijden, als
het paard niet luistert trek je de teugels korter, maarrrrr... bij een wild
paard gaat dat niet op, dan moet je
ze eerst even laten vieren, tot het
paard wat rustiger is en dan kun je
de teugels weer aantrekken. Dat
ontdek je pas als je al vier keer van
het paard afgelazerd bent... nog
even volhouden, er komen nog een
paar van die dagen en dan kunnen
we de teugels weer aantrekken.
Over een paar dagen heb je weer
van die dagen… de kerstdagen.
Dat zijn de dagen onder van die
dagen, de kerstdagen steken er
met kop en schouders boven uit.
Het zijn van die dagen dat je met
z’n allen gezellig samen bent en
viert hoe mooi we het hebben. Aan
de andere kant besef je ook op die
dagen des te meer dat je anderen
weer niet naast je hebt, het is goed
om ook daar bij stil te staan, maar
niet te lang, want dan worden het
pas echt van die dagen.
Nu zijn het eigenlijk ook al een
beetje van die dagen, het wil niet
meer, het hoofd zit vol, het lichaam
wil niet meer, de klok rondslapen
en gebroken wakker worden... het
wil niet meer. Je hebt geen zin
meer en als je nog wat energie
hebt kunnen aanboren, ben je het
overzicht kwijt en weet je niet meer
wat je eigenlijk zou doen, het zijn
van die dagen. Wanneer je jezelf
dan eindelijk weer wat opgekrikt
hebt en je hébt wat gedaan... dan
gaat het mis... en krijg je nog meer
werk. Maar het wilde immers niet,
dus creatief oplossen wil al helemaal niet en zo kom je in een neergaande spiraal van die dagen.
Er is maar één manier om hier door
te komen... ophouden… stop met
denken… overleven. Bier drinken,
pizza eten en net doen of er niets
aan de hand is. Als je straks door
die dagen heen bent maak je een
frisse start, eerst wat troep opruimen die je in die dagen gecreëerd
hebt en dan... de schouders er
weer onder!
Dus, hou vol, even door die
dagen… het is bijna januari!
(advertentie)

Binne en Boaite in gesprek

Trapveldje
Heb jij het ook gezien Binne?
Wat moet ik gezien hebben Boaite?
Nou die Allert Pol in Madrid natuurlijk!
Allert Pol in Madrid, wat moest-ie daar?
Ik dacht eerst dat hij een trapveldje zocht Binne!
Oh… een trapveldje en dat in Madrid?
Jazeker Binne, want in was in
het Bernabeaustadion!
Dat is wel een erg duur trapveldje dan Boaite!
Vind ik ook Binne, maar het
bleek toch anders te zijn!
Vertel op Boaite, want nu
word ik nieuwsgierig!
Luister Binne, die voetbalclub daar,
Real Madrid, heeft Klaas Jan Huntelaar van Ajax gecontracteerd!
Wat heeft het trapveldje van Allert
Pol daar dan mee Boaite?
Natuurlijk niks Binne, dat dacht ik

alleen maar. Allert Pol is zijn fysiotherapeut en was daarom in Madrid!
En dat heb jij allemaal gezien Boaite?
Inderdaad Binne, dat was allemaal op het Journaal!
Jammer dat ik dat heb gemist Boaite!
Ja Binne, het was een hele happening, want Klaas Jan had een
touringcar ingehuurd!
Waarom dan wel een touringcar Boaite?
Omdat hij alle familieleden en kennissen om zich heen wilde!
En daar hoort ook die Allert
Pol uit Buitenpost bij?
Ja Binne, want die kneedt
al jaren zijn spieren!
Tjonge Boaite, dat jij dat
hebt gezien is mooi hè?
Ja, maar mijn eerste gedachten
waren, dat hij voor dat trapveldje
op dat voetbalveld stond!
Dat kon je toch op je klompen aanvoelen Boaite!
Ik associeerde dat feit gewoon direct
met het geweigerde trapveldje van
een paar maanden geleden!
O ja, hij wilde toch naast zijn
praktijk een trapveldje?
Inderdaad Binne vandaar!
Dus geen trapveldje, maar
wel een Madrid tripje!
Wat zou je nog meer willen hè Binne!
Ik zou het wel weten Boaite!

Getuigen gezocht:
Aanrijding op kruising Kuipersweg-Bernardlaan op maandag 15
december, 15.50 uur tussen grijze Astra GTC en zilver Opel Omega station.
Heeft u de aanrijding gezien, bel dan tel. 0512-363721.
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Wat v ind t u d a ar nou van?
De Kûpe: geld erin pompen of verzuipen?
Het is allang geen geheim meer dat de toekomst van zwembad De Kûpe
aan de Kuipersweg op niet al te stevige schroeven meer staat. Los van de
acute ﬁnanciële nood wordt nu hardop nagedacht over de vraag of het bezit
van de voorziening nog wel voor onze gemeente betaalbaar is. Er zouden
‘enkele miljoenen’ nodig zijn om het bad technisch weer bij de tijd te krijgen. Daar bovenop komen de tekorten die de exploitatie elk jaar opnieuw
vertoont.
Het is misschien wel goed om een aantal zaken daarin vast te stellen. Als
eerste dat het bezit van een zwembad een groot goed is, niet alleen voor
ons dorp maar ook de regio. Onmiddellijk volgt daarop de constatering dat
het wel bewezen is dat het voor een instructiebad met recreatieve functie
praktisch niet mogelijk is om een sluitende begroting te krijgen. Het maatschappelijk nut van het zwembad maakt het nodig dat publieke middelen
(meestal een gemeente) ervoor moet zorgen dat de deuren open kunnen
blijven. Dat is een gegeven. Het nut van een zwembad hoeft ook niet bewezen te worden. Kunnen zwemmen is één van de onmisbare vaardigheden
die de maatschappij kinderen mee moet geven. Daarnaast is voor veel mensen zwemmen een belangrijke, plezierige, geschikte, en soms zelfs enig
mogelijke, sportieve vorm van lichaamsbeweging.
De laatste decennia is het begrip ‘de eigen broek ophouden’ als het over
gemeenschapsvoorzieningen gaat, gemeengoed geworden. Het lijkt daarmee soms dat ook de waarde van een gebouw of instelling een gewoon
economisch ding is, iets wat toch zeker nog een vraag waard is. Natuurlijk,
geldverspilling is iets waar voor gewaakt moet worden. Een vraag die immers ook gesteld mag worden als er voor ‘enkele miljoenen’ weer aan het
gemeentehuis verspijkerd moet worden.
Een deﬁnitief besluit over De Kûpe ligt nog even voor ons. Er is nog gelegenheid om creatief na te denken over de mogelijkheden. En het past bij het
belang van het zwembad dat het uitgangspunt de vraag is ‘hoe we het kunnen houden’ en niet ‘hoe komen we er fatsoenlijk van af’. Het is misschien
wel nuttig dat, voordat de stop eruit wordt getrokken, nog eens nagedacht
wordt over de aloude zegswijze van ‘het kind en het badwater’.

door Bote de Haan

Eddie van der Wal en de marathon van New York
Ieder jaar worden er wereldwijd veel marathons georganiseerd.
Voor mensen, die het niet weten, een marathon is een hardloopwedstrijd over een afstand van 42 kilometer en 195 meter. Er zijn
natuurlijk wedstrijdlopers, maar de meeste mensen zijn pure prestatielopers. Ze proberen een marathon uit te lopen, graag in een
iets snellere tijd dan hun tot dan toe snelste marathon. New York
heeft de bekendste marathon van de wereld. Natuurlijk zijn er
Olympische en Wereldkampioenschap marathons, maar die worden steeds georganiseerd in verschillende steden. Ieder jaar kennen de organisatoren van New York aan 40.000 lopers een startbewijs toe. Aan Nederland worden 2.000 startplaatsen toegekend. De
belangstelling is veel groter. Dit jaar waren er 107.000 aanmeldingen, zodat velen teleurgesteld moesten worden, maar 40.000 is het
maximale aantal wat de organisatie aankan.
De New York marathon voert door de vijf buroughs en over 5 ‘bridges’; stadswijken, die in
de zeventiende eeuw nog door Nederlanders
werden gesticht. Hartje New York dus. Men begint te lopen op Staten Island, daarna Brooklyn,
Queens, Bronx om te eindigen in Manhattan in
het Central Park. Eén van de 2000 Nederlanders, die dit jaar dus ‘mazzel’ had, was onze
plaatsgenoot Eddie van der Wal. De meeste
Buitenposters kennen hem van zijn tandartsenpraktijk aan de Groenkamp. Vanwege zijn beroep brengt hij veel tijd zittend door en daarom
vindt hij het heerlijk om in zijn vrije tijd te sporten. In de zomermaanden zwemt hij iedere ochtend in het zwembad ’t Paradyske, hij tennist
en ’s winters skiet hij. Zelf vindt hij zijn grootste
sportieve prestaties de twee marathons, die hij
heeft gelopen en wij van de Binnenste Buiten
Post zijn dat met hem eens. “Mijn broer werd
dit jaar vijftig en wilde de marathon van New
York lopen.”, vertelt Van der Wal “Ik zei toen
tegen hem, dan lopen we de marathon samen.
Bij conditietrainingen van de Skivereniging
Fryslân had ik enthousiaste verhalen gehoord
van andere lopers, dus ik wilde het graag ook
eens proberen”. Helaas haakte de broer geblesseerd af, maar in collega tandarts Edzard Oldenziel uit Surhuisterveen vond Eddie van der Wal
een goede vervanger. Het tennissen werd het
afgelopen jaar op de lange baan geschoven en
samen werden ze fanatieke hardlopers. “Iedere
week liep ik vier à vijf keer als training tochten
van ongeveer tien tot vijftien kilometer. Ook
liep ik als training een paar keer een tocht van
ongeveer 30 kilometer, hier in de omgeving.
Wanneer je dat kunt, kun je ook een marathon
lopen”, aldus Van der Wal.

Voorbereiding
In mei liep hij ter voorbereiding van de New
York marathon de Statenloop van Oenkerk, een
afstand van 30 kilometer. Het ging erg voorspoedig; hij ﬁnishte in een tijd van 2.26.23. In
de categorie Mannen 50+ eindigde Eddie van
der Wal in de top tien en dat was een prima
prestatie. Op 14 juni van dit jaar volgde de eerste echte marathon, de Slachte. “Ik eindigde
in een tijd van 3.42.16 en dat viel me toch wat
tegen. Omdat het erg gemakkelijk ging in Oenkerk had ik gedacht sneller te kunnen lopen”,
vertelt Van der Wal. “Andere lopers hadden me
al gewaarschuwd dat de laatste kilometers vaak
erg zwaar zijn en dat je daar veel tijd verliest.
Ze kregen dus gelijk”. Eind oktober vlogen Eddie van der Wal, zijn vrouw en collega Oldenziel
naar New York. “Op 2 november was het dan
zover. We moesten vroeg op en werden per
bus vanuit ons hotel naar Staten Island gereden.
Om 5.15 uur arriveerden we op een marinebasis, wij moesten wachten tot 9.40 uur. Toen
pas konden we starten. Van te voren waren we
gewaarschuwd ons warm te kleden. Dat was
wel nodig, want het was koud, ongeveer 3 graden boven nul. We droegen allen oude jasjes en
trainingsbroeken, die wij op Staten Island achterlieten. Ieder jaar krijgen de daklozen deze kledingstukken”, vertelt Van der Wal. “Een sympathieke traditie van de New Yorklopers, want er
zit vaak nog goed spul tussen.”
Steile brug
Het Staten Island is zoals de naam al zegt, een
eiland, verbonden met het vasteland van Ameri-

Eddie van der Wal op First Avenue. (eigen foto)

ka door een brug, de Verrazanobridge. Erg steil,
zeker zo’n 60 meter hoog. Maar de lopers zijn
dan nog fris en vrijwel iedereen neemt deze hindernis zonder moeite “New York is een zware
marathon. Je passeert diverse steile bruggen,
zoals Pulaski bridge en de Queensborobridge.
Het lopen ging me aanvankelijk erg goed af,
maar bij de Queensborobridge, op zo’n steile
helling, voelde ik het in mijn voeten zakken. Het
is dan een kwestie van doorbijten.” Eddie van
der Wal eindigde in een tijd van 3.48. In het
begin liep hij lange tijd met Edzard Oldenziel,
maar die kon hem in de slotfase niet bijhouden
en liep de marathon in precies 4 uren. Onderweg keek Van der Wal zijn ogen uit. Dat er rolstoelers aan de marathon deelnemen was hem
bekend, maar ook blinden en andere lichamelijk
gehandicapten lopen onder begeleiding mee.
In Queens wonen veel orthodoxe Joden. Die
trekken zich van de hele marathon niets aan en
steken, zonder op de lopers te letten, de straten
over.
Meer marathons
Hij vond het een geweldige ervaring. Zijn dochter Dineke werd aangestoken door zijn enthousiaste verhalen. Zij en haar vriend proberen volgend jaar tickets voor deze legendarische marathon te krijgen. “Ik hoop in de nabije toekomst
zeker nog een paar marathons te lopen”, aldus
Eddie van der Wal. “Berlijn en Rotterdam lijken
me wel iets. Daar hoop ik dan mijn snelste tijd
van 3.42 te verbeteren.”

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 10

2008-2009: Dorpsgenoten blikken terug en kijken vooruit
Wat was het afgelopen jaar opmerkelijk in Buitenpost en wat zijn de verwachtingen voor het komende jaar?

Naam: Baukje Benedictus
Straat: De Zeilen 19
Leeftijd: 45 jaar
Wat was er voor u dit jaar het
opmerkelijkst in Buitenpost?
De prachtige opknapbeurt van
de Kerkstraat en omstreken. Een
feestweek die voor elke inwoner
van ons dorp iets te bieden had. Ik
heb
zelf enorm genoten van de Swaddekuier.
De prestaties van een aantal leden van zwemclub PWC.
Het is geweldig dat leden van een kleine club met helaas te
weinig faciliteiten, trainingsuren en trainingsruimte, op verschillende niveaus enorm goed voor de dag komen.
Wat verwacht u van het komende jaar?
Dat het dorp en haar inwoners verder gaan op de ingeslagen
weg. Vooral niet somber gaan doen en je laten leiden door al
dat nieuws over de crisis. Daarnaast hoop ik dat het zwembad op haar 35e verjaardag een passend cadeau krijgt: “Op
naar de 50...”
Wilt u nog wat kwijt? Hebt u tips?
“Koop elders niet, wat je eigen dorp je biedt”. Buitenpost
is een dorp met een enorm aanbod van zaken de we
nodig hebben of gewoon zorgen voor een avondje
lekker uit. Op het gebied van winkels, sport en cultuur
hoeven we het dorp echt niet uit en het verhaal dat hier
nooit iets te doen is, is een geweldig fabel. Wees trots op
je dorp en de mensen die hun best doen om er iets moois
van te maken.

Naam: Sigrid van der Zwan
Straat: De Wiek 13
Leeftijd: 41 jaar
Wat was er dit jaar het opmerkelijkst voor u in Buitenpost?
Wat ons dit jaar erg opgevallen
is is dat er zoveel mensen van
len.
buiten Buitenpost hier komen winkeOok wordt donderdag ’s middags de
markt
druk bezocht. Wij staan op de markt met hobbymaterialen
en ondanks dat we leven in een tijd van haast, haast, haast
merken we toch dat vele mensen nog wel tijd hebben voor
een leuke hobby.

Naam: Wilma Zijlstra
Straat: Dr. Wumkesstraat 29
Leeftijd: 27 jaar
Wat was er voor u dit jaar het opmerkelijkst in Buitenpost?
De ‘nieuwe’ Kerkstraat. Het oogt
uitnodigender en ruimer. Wat ik een
beetje jammer vind is dat de auto’s in
het midden geparkeerd moeten worden.
Wat verwacht u van het komende jaar?
Dat er geregeld leuke activiteiten worden georganiseerd. Zowel
voor kinderen als volwassenen.
Wilt u nog wat kwijt? Hebt u tips?
Activiteiten als de winterfair en kerstkuiertocht moet blijven. De
winterfair heb ik als erg gezellig ervaren. Je voelt dan een goede
sfeer.
Naam: Thea Alma
Straat: Halbertsma-straat 44
Leeftijd: 29 jaar
Wat was er dit jaar het opmerkelijkst voor u in
Buitenpost?
Als jonge moeder ben ik toch wel begaan met
goede speelplekken voor onze kinderen. Het
viel mij het afgelopen jaar op dat er een super
speelplaats in de wijk Mûnewyk bij is gekomen.
Wat verwacht u voor het komende jaar?
Ik hoop dat ook de andere speelplekken in ons dorp in het komende jaar weer eens toe zijn aan een goede opknapbeurt, want
dat is soms echt wel nodig.
Wilt u verder nog wat kwijt?
Overigens breng ik met veel plezier post rond in Buitenpost en omgeving en het valt mij regelmatig op hoe
vriendelijk de mensen kunnen zijn. Ik wens iedereen een
gezond 2009!
Naam: T. Kamminga-Hospes
Straat: Prof. Wassenberghstraat 10
Leeftijd: 78 jaar

Wat verwacht u voor het komende jaar?
Voor het komende jaar hopen we dat het ons zakelijk net zo
goed zal gaan als het afgelopen half jaar en dat vele mensen
de weg naar onze kraam zullen vinden op de markt in Buitenpost.

Wat was er voor u dit jaar het opmerkelijkst in Buitenpost?
Natuurlijk de renovatie van de Kerkstraat.
Maar persoonlijk ben ik erg ingenomen met de vernieuwde toegangsweg
achter de Mejontsmaﬂat aan de Prof.
Wassenbergstraat. In het kader van groot
onderhoud door SWA is de weg voorizen van
een nieuwe klinkerbestrating.

Wilt u verder nog wat kwijt? Hebt u nog tips?
Nee.

Wat verwacht u van het komende jaar?
Ik laat alles maar op mij afkomen en blijf in ieder geval gezond.

Naam: Klaas en Willy Renkema
Straat: Concourslaan 15
Leeftijd: 56 en 57 jaar
Beste dorpsgenoten,
Een terugblik over het jaar 2008
Het jaar begon met een dikke
mist, mensen liepen voor auto’s
uit, om het pad te wijzen want de
afslag was niet te zien, verkeerslichten
even min... Aan het begin van het nieuwe jaar
denk je, wat zal het jaar brengen. God heeft ook dit nieuwe
jaar in Zijn hand en met dat vertrouwen kun je dan ook het
jaar in gaan, dat ook bij alles wat er gebeurd, je weer bij Hem
terecht kunt. Zo werd onze moeder in maart opgenomen in
het ziekenhuis met een herseninfarct en vader in juni met
een hersentumor, ziekte en overlijden, je ervaart dan dat het
leven ineens gebroken verder gaat.
Klaas werkt met veel plezier in de verzorging van “Brugchelencamp “in Zwaagwesteinde en Willy doet vrijwilligerswerk
in “Haersmahiem” en brengt post rond voor Regio-post.
Verder hebben we veel dingen waar we van konden genieten, zo hebben wij op de “Swadde Ikker“ een groente tuintje
van 2 are. Heerlijk is het om daar te werken en te genieten
van de natuur, de vogels die daar zijn, de gewassen zien
groeien, het andere kruid te wieden, de sociale gesprekjes,
het is goud waard. Een dagje de Waddenzee over met de
boot, lekker uitwaaien, en als de kinderen en kleinkinderen
komen logeren genieten we van hun verhalen. Verder zijn
wij bij de gemeente van de Fonteinkerk leider en coördinator
van een kring, het is werken aan en in Gods koninkrijk en dat
maakt jezelf en anderen heel rijk. We vinden het ﬁjn wonen
en werken in Buitenpost, hartelijke groeten en een gezegend 2009 toegewensd van Klaas en Willy Renkema.

Wilt u nog wat kwijt? Hebt u tips?
Hopelijk wordt er snel een oplossing gevonden voor het wekelijks legen van de grote afvalcontainers voor de bewoners van
onze ﬂat. Al maanden brengen enkele bewoners de containers, evenals om de 14 dagen de groene container naar de
Halbertsmastraat en de volgende dag weer terug. Overleg
tussen SWA en de gemeente hierover is nog steeds gaande. Nu
de winter voor de deur staat kijken de bewoners uit naar een passende en snelle oplossing. (Na veel geduld van de ﬂatbewoners is
het ‘probleem’ thans eindelijk opgelost.)
Naam: Ton van den Berg
Straat: West
Leeftijd: 44 jaar
Wat was er dit jaar het opmerkelijkst voor u in
Buitenpost?
Het jammerlijke verlies van de mooie horecagelegenheid Nijenstein in Buitenpost. Het mooie
karakteristieke pand met terras in combinatie met
de nieuw ingerichte Kerkstraat leverde een mooi beeld
op. Bovendien was het eten fantastisch.
Wat verwacht u voor het komende jaar?
Dat wij begin 2009 kunnen starten met onze nieuwbouwplannen,
zodat we 2009 kunnen besluiten met de opening van ons nieuwe
Bewegingscentrum Switte, waarin we een groter aanbod van activiteiten en faciliteiten kunnen bieden. Het wordt dus een spannend jaar…
Wilt u verder nog wat kwijt?
Ik wens de redactie en al hun lezers een goed en gezond 2009 toe!
Hebt u nog tips?
Ergert u niet, verwonder u slechts!

Naam: Christina
Kooistra
Straat: Lange Schoor 6
Leeftijd: 29 jaar
Wat was er voor u dit
jaar het opmerkelijkst in
Buitenpost?
In mei van dit jaar ben ik samen met Jaap
Hoekstra en onze dochter Inge komen wonen
in Buitenpost. We hebben samen een mooi huisje
gekocht waar het goed toeven is. De 6e november is
ons gezinnetje uitgebreid met de geboorte van onze
kleine meid Mirian! Dus hoogtepunten genoeg!!!
Wat verwacht u van het komende jaar?
Ik hoop samen met Jaap en onze twee meiden een
mooie toekomst tegemoet te gaan. Per april 2009
pak ik mijn werk weer op in Zuidhorn waar ik werk
als persoonlijk begeleidster in een gezinsvervangend
tehuis: “Hornerheem”. Inge en Mirian zullen dan één
dag naar opa en oma gaan en één dag naar de crèche
“Bommelstein”. Voor Mirian zal dit voor het eerst zijn,
dus dat is best wel spannend!
Wilt u nog wat kwijt? Hebt u tips?
Het bevalt mij hier prima in Buitenpost, en ik hoop
hier nog lang te mogen wonen met ons viertjes! Waar
ik altijd gewoond heb liep ik vaak met collectes zoals:
Nierstichting, Kankerbestrijding en voor het verstandelijk
gehandicaptenfonds. Als hier nog collectanten gezocht
worden meld ik me bij dezen graag aan!
Naam: Joke Bergsma-Reidsma
Straat: Molenstraat 44
Leeftijd: 57 jaar
Wat was er voor u dit jaar het opmerkelijkst in Buitenpost?
Dat de Kerkstraat is opgeknapt. Dat de
markt is verplaatst. Dat de Lidl hier is
gekomen. Dat het Mejontsmaveld blijft.
Wat verwacht u van het komende jaar?
Ik hoop dat het restaurant weer opengaat, de
‘lege panden’ aan de Voorstraat weer winkels worden
en dat de (huur) woningbouw door kan gaan.
Wilt u nog wat kwijt? Hebt u tips?
Politie moet vaker controleren op 30 km in de
Molenstraat (is een racebaan)! Netvangers plaatsen in
de Molenstraat. In deze straat is veel zwerfvuil van de
schooljeugd (blikjes e.d.).
Naam: Piet Pettinga
Straat: Prof. Wassenberghstraat 14
Leeftijd: 57 jaar
Wat was er voor u dit jaar het
opmerkelijkst in Buitenpost?
In de persoonlijke sfeer zijn er veel
hoogtepunten geweest, maar u
doelt natuurlijk op het dorp, en
daar valt de reconstructie van de
Kerkstraat mij het meest op. Het is
prachtig geworden! Als Groninger in
Friesland, ja ik ben een allochtoon, wil ik
bovendien een pluim geven aan de klantvriendelijkheid
van de middenstand. Mede daardoor geldt voor mij
zeker de slogan: “wat het eigen dorp u biedt, koopt dat
in den vreemde niet”.
Wat verwacht u van het komende jaar?
Komt het sprookje uit? Zal er eindelijk een begin
worden gemaakt met de aanleg van de oostelijke
ringweg? Het woongenot zal nog groter worden
voor ons allemaal als de rondweg eindelijk wordt
gerealiseerd. Beseffen we wel in wat voor een
mooie omgeving we wonen met een park, mooie
ﬁets- en wandelpaden en heel veel voorzieningen?
Ook in 2009 verwacht ik opnieuw met veel plezier
in Bûtenpost te wonen met z’n ruime straten en veel
groen. Ik ben geïntegreerd, ik ben ‘om’, ik voel me een
Buitenposter.
Wilt u nog wat kwijt? Hebt u tips?
Om in dit blad eens bij namen van straten stil te staan.
Op internet kun je veel (op)zoeken, maar velen onderschatten hoeveel landgenoten géén computer hebben.
Misschien is het voor onze lezers en bewoners van
een straat interessant om te weten wie bijvoorbeeld
De Schepper, Jelgersma of Eringa was, en waarom
een straat of laan naar hem of haar is genoemd.
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Naam: Peter Jongschaap en Wilma
Kapenga
Straat: Zegge 10
Leeftijd: 37 3n 39 jaar
Wat was er dit jaar het opmerkelijkst voor u in Buitenpost?
Op 8 november 1968 zijn mijn
ouders, Piet en Agaath Kapenga,
hier begonnen met een meubel
zaak. 2008 was dus voor ons een
bijzonder jaar, vanwege het 40 jarig jubileum. In die 40 jaar
is er heel wat gebouwd en verbouwd. Het familiebedrijf is
inmiddels uitgegroeid tot diverse vestigingen in Wolvega,
Leeuwarden en Groningen. Samen met mijn man Peter, runnen wij Woonexpo Kapenga in Buitenpost, waar ik dagelijks
in de showroom te vinden ben. Erg leuk! Zo is inmiddels ook
het naastgelegen pand aangekocht.
Wat verwacht u voor het komende jaar?
Wat we met de 3 panden gaan doen? Daar zijn we nog
mee bezig. In ieder geval, gaan we in 2009 de bovenafdeling van de Woonexpo weer compleet up to date maken.
Mijn ouders hebben altijd tegen ons gezegd, stilstand is
achteruitgang, je moet bijblijven. Dus in 2009 gaan we hier
mee aan de gang. Hard werken met veel plezier. Het is
toch prachtig om het levenswerk van je ouders te mogen
voortzetten!
Naam: Arjan Weening
Straat: Dr. Wumkesstraat 16
Leeftijd: 27 jaar
Wat was er voor u dit jaar het
opmerkelijkst in Buitenpost?
De renovatie van de Kerkstraat.
Het heeft weer een nette uitstraling gekregen.
Wat verwacht u van het komende jaar?
Voor het dorp op zich heb ik geen noemenswaardige verwachtingen. Ik hoop vooral te genieten van onze pasgeboren zoon Daniël.
Wilt u nog wat kwijt? Hebt u tips?
Buitenposter middenstand: probeer wat te doen aan de
leegstand van de vele panden aan de Voorstraat. Verder
wens ik u alleen een goed jaar toe!
Naam: Tijs Rippen
Adres: Achtkant 15
Leeftijd: 73 jaar
Terugblik.
Als ik naar de wereld kijk dan ben
ik als eerste blij met het feit dat
president Bush van Amerika weggestemd is en het de sterke hoop
dat met Barack Obama er weer een
man met visie is gekozen. Dit zou best
de kansen in probleemgebieden kunnen verbeteren. Persoonlijk ben ik blij dat mijn gezondheid stabiel blijft en dat
ik datgene kan blijven doen wat ik graag wil doen. Voor mij
is het leven met mijn gezin, hobby’s en andere bezigheden
gewoon ﬁjn. Ik ben een opgewekt en tevreden mens.
Vooruitblik.
Bang voor het komende jaar ben ik niet. Een crisis gaat
altijd over - daarvoor is het een crisis, zeg ik maar altijd, en
misschien werkt deze ondanks alle ellende die het veroorzaakt in bepaalde opzichten ook nog wel heilzaam. Ook
binnen de gemeente zijn er goede ontwikkelingen, ik hoor
een heel ander geluid dan een aantal jaren terug en er gebeurt van alles wat er voorheen niet gebeurde. De komst
van nieuwe mensen heeft daar zeker toe bijgedragen.

Naam: Auke Attema
Straat: de Zeilen 67
Terugblik.
In het ‘Frysk tematydskrift’ stond een artikel van skriuwer/dosint Ate Grypstra. Enerzijds stelt hij: “de puberteit is een jungle”.
Anderzijds stelt hij: “fansels giet it ek vaak
oars, jongens en froulju dy’t mekoar helpe, dy’t
boeken leze, sporte of muzyk meitsje”.
Vooruitblik.
Ouders hebben de primaire taak om hun kinderen te stimuleren om ‘mee’ te doen. ‘Mee’ doen om een zelfbewuste plaats in de maatschappij te verwerven. Scholen,
organisaties en verenigingen hebben hierbij een secundaire taak. Dit onderstreept mijns inziens de nut en noodzaak
van goede voorzieningen op allerlei gebied.
Wat wilt u nog kwijt?
Ik probeer ook in 2009 hierbij weer een steentje bij te dragen.

Naam: Johan Vellema
Straat: Nyckle Haismastraat 22
Leeftijd: 33 jaar
Wat was er dit jaar het
opmerkelijkst voor u in
Buitenpost?
Mij is het meest opgevallen dat er in de
feestweek een samenkomst was in de feesttent
georganiseerd door de vier kerken uit Buitenpost.
Geweldig vond ik dit, Ik hoop dat het volgend jaar
weer wordt georganiseerd en dat er dan nog meer
mensen komen.
Wat verwacht u het komende jaar?
Dat we allemaal een gezond jaar krijgen, en dat de
gezamenlijke kerken met elkaar Gods boodschap
mogen doorgeven in Buitenpost.
Wilt u verder nog wat kwijt?
Ik wil alle mensen van de groenvoorziening
(Caparis) bedanken voor hun werk. Weer of
geen weer iedere dag zie je ze bezig in het dorp.
Buitenpost ligt er altijd keurig verzorgt bij. Mijn
complimenten!
Naam: Lucy IJbema
Straat: Molenstraat 20
Leeftijd: 36 jaar
Wat was er voor u dit
jaar het opmerkelijkst in
Buitenpost?
De vernieuwing van de
Kerkstraat.
Wat verwacht u van het
komende jaar?
Dat de lege winkelpanden weer bezet worden.
Wilt u nog wat kwijt? Hebt u tips?
Ik vind het jammer dat het zwembad De Kûpe
mogelijk gaat sluiten.
Naam: Pieter-Jan en Wilma
Schouwstra
Straat: Bernhardlaan 106
Wat was er dit jaar het
opmerkelijkst voor u in
Buitenpost?
We zitten nu ruim twee
jaar op ons nieuwe stekkie.
Het kinderdagverblijf is inmiddels een vertrouwd gezicht
in de omgeving. De eerste kinderen die we opvingen zijn inmiddels de schoolbanken ontgroeid en nemen deel in het arbeidsproces. Daarnaast komen we dagelijks kinderen
tegen die onze opvang bezocht hebben. Het is
voor ons dus altijd een feest om door het dorp te
wandelen. Een dorp dat de laatste jaren veel meer
dorp is geworden, door ondermeer de facelift van
de Kerkstraat en de vele activiteiten in en rond het
dorp.
Wat verwacht u het komende jaar?
Dat het nieuwe jaar voor ons speciaal gaat worden
staat al vast, we wensen ook u allen een bijzonder
en goed 2009.
Naam: Suzanne Ploegsma
Straat: Molenstraat 22
Wat was er dit jaar het
opmerkelijkst voor u in
Buitenpost?
Ik heb een mooi
jaar gehad en heb
er nog een gezonde
zoon bijgekregen, dus
wat
wil je nog meer. Op zich heb ik niet zoveel
rare dingen beleeft, gelukkig maar. Mijn idee
is het dat je zelf iets leuks van het leven moet
maken.
Wat verwacht u voor het komende jaar?Ik kijk ook
niet tegen dingen op en heb zeker zin in het komende jaar; ik laat het wel over mij heen komen.
Wat het dorp betreft heb ik wel het idee dat de
mensen steeds meer betrokken raken bij de dingen die er gebeuren, en dat is alleen maar goed.
Wilt u verder nog wat kwijt?
Ik wens het iedereen toe om positief in het leven te staan en heb de hoop dat iedereen er wat
moois van kan maken.
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Naam: Roel Prins (predikant GKV-Buitenpost)
Straat: De Achtkant 18
Leeftijd: 38 jaar
Wat was er voor u dit jaar het opmerkelijkst in
Buitenpost?
Het jaar 2008 was een jaar waarin ik, meer dan
in andere jaren, met de dood werd geconfronteerd. Gelukkig niet in mijn eigen leven of dat van
mijn familie, maar wel in de kerk waarvan ik voorganger ben. Er zijn relatief veel gemeenteleden overleden, het
afgelopen jaar: van (heel) jong tot oud. Het heeft me bepaald bij de kwetsbaarheid van mijn bestaan. Het lijkt alsof je als mens heel wat bent, maar
dat is dus niet zo. Tegelijk heb ik, juist toen de dood dichtbij kwam, het
leven gezien. Ik heb Jézus gezien, die van zichzelf zei: “Ik ben de opstanding en het leven.” Wie in Jezus gelooft en sterft, sterft niet! Want
hij heeft, dankzij Jezus, eeuwig leven. De keren dat ik bij een open graf
stond, waren momenten waarop dat heel duidelijk werd. Jezus leeft en
wie in Hem gelooft, leeft ook en blijft leven!
Wat verwacht u het komende jaar?
En zo begin ik straks aan een nieuw jaar. Er zullen ook in 2009 mensen
sterven. Misschien ben ik het zelf wel, wie zal het zeggen? Maar ik zeg
het de Bijbel na: “Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer!”
En daarmee wordt ook 2009 een mooi jaar!

Bui tenl and swerk

door Tjeerd Poelman

Klusje in Indonesië
Wereldwijd zijn er tal van bedrijven die Mosquito coils maken. Dit zijn
spiraalvormige strippen, zo’n 10 cm in doorsnee die langzaam smeulend
ongeveer 8 uren de steekmuggen op afstand moeten houden. Over de
werking hiervan doe ik geen uitspraak! Ik heb ze wel vaak gebruikt in Latijns Amerika en Azië en weet dat ze ook in Finland erg populair zijn. Ook
in Indonesië zit een bedrijf dat die dingen maakt. Ze extruderen een strip
materiaal en stansen daaruit de spiraalvormige coil. Extruderen is hetzelfde principe als ook Enitor Buitenpost gebruikt om kunststof proﬁelen te
maken. Ik ben daar ook mijn carieere begonnen, maar kon toen nog niet
dromen van al de materialen die je kunt extruderen: drop, hondenvoer,
visvoer, agar-agar, dadels (zonder pit) fruit en zelfs kofﬁe. Nu dus ook
mosquito coils met als hoofd ingrediënten hout, kokos, schors, meel, water en gif. Het recept is verder geheim, daar mag ik niet over uitweiden.
Ze hebben problemen met de extrusie en mij daarom uitgenodigd om de
zaak eens te analyseren. Nou, graag natuurlijk!
De extruders zijn van een simpel ‘van dik hout zaagt men planken’ principe. De problemen die ze hebben verbazen me niets. Er staan 15 extruders en er is nog een fabriek waar ze 18 extruders hebben staan. Ze
maken miljoenen coils per dag, dus ook al verdien je maar 1 eurocent per
stuk, dan nog heb je een behoorlijke winst. Een operator verdient hier
70-80 euro per maand. Het gebazel over de extrusie problemen zal ik u
besparen.
Na extrusie moeten de
gestanste coils worden
gedroogd in een enorme
droogtunnel. Dan worden ze
met de hand van de band gepakt. Ze worden per 10 stuks
in folie verpakt. Zo’n pakje
moet dan in een doosje. Hier
val ik om van verbazing! Het
wordt ook met de hand gedaan! Alle werknemers hier
zijn jonge vrouwen, mannen zijn totaal ongeschikt
volgens de bedrijfsleider. Ze
pakken een doosje, vouwen
die open, grijpen een stapel
coils, doen die in het doosje,
vouwen de zijkanten dicht,
bodem dicht, doosje omdraaien, zijkanten dicht vouwen, deksel dicht en in een
Een inpakster aan het werk in de fabriek in
Medan. (foto Tjeerd Poelman)
grote doos leggen. Dit alles
15 doosjes per minuut! Het
is alsof je naar een machine staat te kijken. Ik begrijp niet hoe dit mogelijk
is en kom tijdens mijn verblijf van 3 dagen regelmatig terug om te kijken
of het echt zo is. Helaas kan een krant nog geen video vertonen, ik heb
er een ﬁlmpje van.
Het bedrijf is zeer goed georganiseerd. Er wordt goed engels gesproken. Alleen een diepgaande kennis van extrusie ontbreekt. Er werken 800
mensen in 3-ploegen dienst, maandag t/m vrijdagnacht. Het is er schoon,
ondanks de stofﬁge ingrediënten. Er is een grote kantine waar alle werknemers een gratis maaltijd krijgen.
Het verkeer in de stad Medan is hetzelfde als overal ter wereld in de grotere steden. File! Het ritje dat op maandagochtend om 6 uur 20 minuten
vergt, kost op spitstijden een uur. Veel grote SUV’s en de brommers die
overal tussendoor jagen. Hoogbouw in beton, half af. Door de kredietcrisis werkt er niemand meer aan. Ze zullen wellicht nog jaren zo blijven
staan, denkt mijn begeleider. Dan weer op naar de volgende klus.

Help ons het hoofd boven water houden:
wordt lid van Plaatselijk Belang!

Shiatsu Praktijk Body Fit
Shiatsutherapie, klassieke massage, dorntherapie en quasha (schraaptherapie).
De behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk)
vergoed. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Telefoon 0511-842340 / 06-25463687 email: bodyﬁt@upcmail.nl
Body Fit, Berberkrud 13, 9285 KH Buitenpost

Hoveniersbedrijf

P. Douma
06 27861498

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

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

Be d r ij v i g hei d
Guasha
Een tweeduizend jaar oude therapie nieuw in Shiatsu praktijk Bodyﬁt
Afvalstoffen
Veel klachten worden veroorzaakt door afvalstoffen die we binnen krijgen via voedsel, milieu
vervuiling, medicatie, roken , alcohol, elektro-smog (tv,computer, gsm enz.), spanning en
stress. Deze afvalstoffen worden door ons lichaam weggezet in het bindweefsel, spieren en
gewrichten. Hierdoor slipt dit langzaam dicht, spieren verzuren en gewrichten ontsteken en
er ontstaan klachten. Doordat het bindweefsel dichtslibt, kunnen voedingstoffen vanuit de
bloedbaan minder goed de cellen bereiken wat nodig is voor een goede stofwisseling. Cellen
krijgen minder zuurstof.
Wat doet Guasha
Door de druk van het schrappen op de huid ontstaat er een soort zuiging onder de huid.
Deze zuiging zorgt ervoor dat vocht naar de oppervlakte beweegt en verwijderd daarmee
de afvalstoffen, zodat er tegelijk een doorstroming plaats vindt van vers zuurstofrijk vocht.
Tevens wordt ons lymfesysteem en de bloedsomloop geactiveerd om vreemde indringers
af te voeren.
Guasha is goed voor de volgende klachten
Nek, rug -en schouderklachten, hoofdpijn, migraine, RSI, stress, burnout, reumatische klachten en chronische vermoeidheid. Hier volgt een ervaring van Dick Keizer die nu 8 guasha
behandelingen heeft gehad. Sinds mijn jeugd heb ik vaak last gehad van migraine. Volgens
de verhalen en info van het internet e.d. had ik mijn migraine aanvallen redelijk onder controle.
Maar toch zeer hinderlijk voor je werk en omgeving, maar het meest voor jezelf. Zoals het
bij mij ging was het vaak weekends. Dit wordt al snel geschoven onder het kopje “ontspanningshoofdpijn”. Los van de te name stelling, ik had er last van en niemand kon mij helpen om
de oorzaak c.q. oplossing te vinden. Door gebruik van een bepaalt medicijn werd de aanval
(zo noem ik het maar) onderdrukt. Tijdens één van de gesprekken van deze en gene werd mij
geadviseerd om eens shiatsu te proberen. Een beetje aarzelend (en sceptisch) toch maar de
afspraak gemaakt bij Bodyﬁt. Via shiatsu en guasha is de frequentie van de migraine sterk
verminderd dat ik het gevoel heb van de vaatwasmachine die ik te laat heb aangeschaft.
Kortom, 20 jaar geleden had ik deze therapie al moeten hebben! Naast de deskundigheid en
inhoudelijke techniek vind ik het zeker een aanrader. Ik ga nu om de drie weken voor therapie
naar Bodyﬁt. Naast de werking tegen migraine is het ook nog eens super ontspannend, maar
dan zonder ontspanningshoofdpijn!
Informatie
Folders zijn bij de Bibliotheek en het medische centrum verkrijgbaar of bel met Janny Koopmans, Shiatsu praktijk Bodyﬁt, Berberkrud 13, Buitenpost, tel. 8432340/06-25463687

Be d r ij v i g hei d
Frans Nicolai

Nicolai Prefab Beton, sterk in elementen
Nicolai Prefab Beton is in oktober 2005 opgericht in Burum, door de sterke groei, werd
in juli 2007 het huidige bedrijfspand op industrieterrein de Zwette in gebruik genomen.
Binnenkort worden zelfs nog enkele andere
loodsen in gebruik genomen.
Grote projecten
Nicolai is een bedreven en enthousiaste ondernemer, die al meer dan 25 jaar in het vak zit. Met
vijftien personeelsleden is het een uitdaging om
elk project weer tot een geslaagd einde te brengen, verteld de ondernemer. In de projecten kunnen we ons onderscheiden van de concurrenten.
Doordat de vraag ook uit de markt kwam, kunnen
wij de klanten nu een totaalpakket leveren. Dit
betekent niet alleen het maken van de betonnen
elementen, maar het gehele proces van ontwerp
tot de plaatsing op de bouwlocatie. Hierbij maakt
het ons niet uit of het gaat om een woning of een
groot project als een school. Er zijn al heel wat grote projecten door ons gerealiseerd. Bijvoorbeeld
het lyceum in Drachten, het politiebureau in Sneek, het gomarus college in Leeuwarden, de
brandweer in Alkmaar en een woontoren van 115 meter project Rokade in Spijkenisse.
Goede toekomst
Frans Nicolai is blij met de orderportefeuille die hij bezit, deze is vanaf dag één goed gevuld
geweest. Hij ziet de toekomst niet somber is, tot nog toe hoef ik geen reclame te maken. Dit
komt onder andere doordat steeds meer bouwers erachter komen dat werknemers op de
bouw duurder zijn dan in een fabriekshal, en met een goede voorbereiding vindt de oplevering veel eerder plaats. Een ding hoopt hij wel voor het dorp dat de nieuwe ontsluiting van de
rondweg snel gemaakt wordt. Dan kan de aan en afvoer van beton en elementen, vanaf de
rondweg plaats vinden en wordt het dorp ontlast van zwaar verkeer. Dat de elementen soms
zwaar zijn weet Nicolai als geen ander, soms weegt één enkel element al 14 ton. Het vervoer
van de elementen vindt soms in fasen plaats. Bij grote projecten wordt een plek in de buurt
gezocht waar de elementen tijdelijk kunnen worden opgeslagen, zodat wanneer ze nodig zijn
de elementen “onder handbereik zijn”. Al met al een dynamisch en sterk groeiend bedrijf. Wilt
u meer informatie over het bedrijf dan kunt u dit vinden op www.nicolaiprefabbeton.nl.
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D e foto door de redactie
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Ze g het m a ar... ingezonden brieven
Tussen kunst en kitsch dag
Geachte redactie,

Tijdens de opening van de vernieuwde bibliotheek
kreeg deze een plaque aangeboden met een gedicht
van Ate Grijpstra. (foto: redactie)

In uw laatste blad werd de aankondiging gedaan van het evenement
“Tussen kunst en kitsch” in het IJstijdenmuseum. Wij vonden dat een
leuk initiatief en lazen de mededeling ook in andere kranten en tijdschriften. Wij bezitten ook wel voorwerpen, waarvan wij herkomst of oudheid
willen weten. Enthousiast melden wij ons dan ook de volgende dag aan.
Maar hoe teleurstellend voor ons was het hele gebeuren op zaterdag 15
november. Als eerste wil ik de organisatie noemen. Van te voren aangemelde bezoekers wisten soms wel, maar vaak niet hoe laat ze werden verwacht. Het maakte trouwens niet uit of je op de doorgegeven tijd
aanwezig was. De rij niet aangemelde bezoekers vóór je, was gewoon
eerst aan de beurt. Aanmelden heeft dus geen enkele zin gehad. De taxateurs zaten heel onhandig op een rijtje waardoor de rij bezoekers alleen
maar langer werd. Ongetwijfeld zullen de taxateurs kundig genoeg zijn
geweest. Maar naar onze mening kwam daar ten tweede weinig van naar
voren. Wat moet ik met opmerkingen als: “Een prachtig schilderijtje!”?
Ja dat vonden wij ook al! Na aandringen van onze kant werd er gezegd
dat wij er mee naar een museum moesten gaan om het te laten taxeren. Het was beslist iets bijzonders! Ook bij enkele andere voorwerpen,
waarvan wij wisten dat ze van vóór 1850 waren, kwam niets tot uiting.
Alleen de opmerking: “Verzekeringswaarde € 200,-.“, kregen we nog te
horen. Al met al een nogal teleurstellend gebeuren, wat we ook van veel
andere bezoekers hoorden. Ten derde is het misschien handig om de
toegangsprijs van € 5,- vermelden. Zeker weten dat wij een volgende keer
daar voor gaan kofﬁedrinken, in plaats van een bezoek te brengen aan dit
evenement.
Met vriendelijke groet, J. ter Beek en H. ter Beek-Westra, Túnmelt 20

Op woensdagmiddag 3 december werd het nieuwe ﬁetspad langs
de Lauwersmeerweg ter hoogte van Egypte feestelijk geopend door
de burgemeesters van Kollumerland en Achtkarspelen. Ook was
sinterklaas (J.W. Zwart) ter plaatse aan wezig, die arriveerde op zijn
scootmobiel.De naam van het ﬁetspad is zoals u ziet Ottevangerpaad geworden. Alle vier dochters van oud burgemeester Ottevanger waren ook aanwezig. (foto’s: Jelly Nijboer)

Insp ir atie door Ineke Mooijweer

Ook op woensdagmiddag 3 december was er ter gelegenheid van de feestelijkheden rondom de opening
van de vernieuwde bibliotheek een kinderactiviteit.
De kinderen konden de kunst van het ballonvouwen
bewonderen door Rinze Kooistra en Jos Beekman
van Oplawiebus. (foto: redactie)

Bedankt voor de kaarten
Al een geruime tijd verblijf ik wegens ziekte niet meer thuis. Momenteel
mag ik gebruik maken van de ziekenboeg van Haersmahiem, kamer 1.23.
Daar hebben we ook de kaarten opgehangen die ik tot nu toe mocht
ontvangen. Wat veel zijn er dat en het is ﬁjn om ze te krijgen. Daarom wil
ik graag via ons dorpsblad een ieder die op wat voor manier dan ook aan
mij denkt bedanken. Het doet me goed te weten dat er zoveel mensen
met mij en mijn kinderen/kleinkinderen meeleven. Een hartelijke groet
van Joke Klaaysen-Haank.

Titia Toxopeus: “Ik zie graag mooie dingen”
Normaal gesproken is de leeftijd van een vrouw boven
de vijfentwintig een goed bewaard geheim en dat dient
men zo te houden. Maar kennissen in de kring van Titia Toxopeus hadden dit najaar een duidelijke reden om
van deze ongeschreven etiquetteregel af te wijken. Haar
vijfentachtigste verjaardag werd door hen aangegrepen
om een expositie te organiseren van schilderijen die zij
gedurende de afgelopen tien jaar maakte. De tentoonstelling, bedoeld voor genodigden, gaf een boeiend en
afwisselend overzicht van het werk van mevrouw Toxopeus. Afwisselend door de verschillende onderwerpen
die haar na aan het hart liggen: mensen, landschappen
en dieren. Soms gesitueerd in Nederland, vaak in Suriname, het land waar de familie Toxopeus een aantal jaren
woonde.
Hoewel ze ‘pas’ enkele decennia schilderlessen volgt, heeft
mevrouw Toxopeus eigenlijk al haar hele leven getekend.
Het artistieke zit in meer familieleden van haar vaderskant.
Op school en thuis maakte ze leuke tekeningetjes en vóór
de oorlog al volgde ze een schriftelijke ‘abc’-tekencursus.
Maar toen de oorlog begon, kreeg ze geen bericht meer. De
tekenopdrachten bleven uit en ze begreep wel dat de leraar
ondergedoken moest zijn.
Gedurende de oorlogsjaren tekende ze, voor zichzelf, gewoon door. Dat was ook wel een beetje bij gebrek aan ander
vertier, want er was niks voor de jeugd en je moest je, voor
zover het ‘normale’ leven doorging, dus zelf vermaken. Van
de Duitsers mochten er geen feesten gehouden worden;
dansles was wel toegestaan, maar dat was maar één keer in
de week. Veel tekenen dus en mevrouw Toxopeus was in de
gelukkige omstandigheid dat haar vader een boekhandel
had, zodat er altijd papier en potloden voorhanden waren.
In de jaren na de oorlog kwam er niks van tekenen: het was
een dynamische tijd, heel veel mensen wilden naar het buitenland en men emigreerde in groten getale naar landen
als Canada en Australië. Ook mevrouw Toxopeus kreeg de
kriebels: in de jaren ’47 en ’48 verbleef ze in Engeland, waar
ze huishoudelijk werk deed aan het Vrouwencollege Lady
Margaret Hall in Oxford. “Je kon toen heel gemakkelijk een
baantje krijgen in Engeland, omdat er nog veel vrouwen in
het leger zaten”, vertelt ze. Maar ze moest hard werken en
het eten was slecht. Ze keerde terug naar Nederland, toen
haar vader ziek werd; haar jongste broer moest in militaire
dienst en zij was de aangewezen persoon om haar vader in
de zaak in Winterswijk te helpen. In die periode tekende ze

wel eens een reclameplaat voor in de etalage.
In 1951 leerde mevrouw Toxopeus haar man kennen. Ze
trouwden en vertrokken naar Suriname, waar ze, voor het
werk van Toxopeus, veertien jaar zouden blijven. De beslommeringen van een jong gezin en van allerlei sociale
verplichtingen maakten dat ze aan tekenen of schilderen
niet toekwam, maar de intensiteit van het leven in Suriname, de mensen, de landschappen, de kleuren, maakten
een onuitwisbare indruk op haar en zouden haar, veel later,
inspireren bij veel van haar schilderijen.
Terug in Nederland, in 1965, streek het echtpaar Toxopeus
neer in Buitenpost. Daar liep mevrouw Toxopeus een schilderdocent tegen het lijf die ook in Suriname geweest was.

Eén van de schiderijen van mevrouw Toxopeus. (eigen foto)

Het klikte en de eerste schilderlessen gingen van start. Na
dit eerste begin volgden er drie jaren aan een dependance
van de Volksuniversiteit in Groningen. De eerste twee jaren
bevielen goed, want ze kwam er in een klas, waar ze leerde
snel te schetsen en waar ze met olieverf kon werken, iets
wat ze heel graag wilde. Het derde jaar was echter “waardeloos” omdat er geen docent aanwezig was en ze hield het
dan ook voor gezien.
Pas jaren later pakte ze de draad weer op en wel in het Koartling: ze heeft daar nu al weer veertien jaar les en zag in
die periode heel wat verschillende docenten de revue passeren. Van de één leerde ze meer dan van de ander. Eén
docent mist ze nog: van haar leerde ze hoe je schilderwerk
moet opzetten en de kleuren moet opbouwen van donker

naar licht.
Ben je na zoveel jaren les niet eens uitgeleerd? Mevrouw
Toxopeus: “Zolang ik
een kwast kan vasthouden, blijf ik op
les. Al was het alleen
maar als stok achter
de deur om bezig te
blijven met schilderen. Ik zou mezelf er
anders misschien te
weinig tijd toe gunnen. Maar ook het
sociale aspect is voor
(eigen foto)
mij belangrijk. Er is
veel humor in de groep. We kraken elkaar af en prijzen elkaar. We moeten van de docent wel eens iets doen waarvan
ik denk ‘dat heb ik allang gehad’, maar ik doe gewoon mee.
Wie A zegt, moet B zeggen. En van elke leraar pik je wel
iets op. Wat ik moeilijk vind, is om iets uit mijn hoofd te
schilderen. Liever gebruik ik voorwerpen en foto’s om naar
te werken. Ik houd niet van abstract werk. Onze huidige
leraar vindt dat jammer, die vindt bovendien naar plaatjes
schilderen eigenlijk maar niks. Maar van een foto een goed
schilderij maken, van een veel groter formaat en daar de
juiste kleuren inbrengen, dat doe je toch zelf.”
Waarom schildert ze eigenlijk zo graag? “Ik hou van mooie
dingen. Als ik naar de wereld om me heen kijk, naar de
wolken, paarden, koeien, dan raak ik geïnspireerd. Ik zie de
schoonheid in karakteristieke koppen, in mensen, kinderen
en landschappen uit Afrika of Suriname en die wil ik dan
namaken en vastleggen. Als dat lukt, voel ik voldoening.
We hebben met de groep een aantal keren geëxposeerd:
in het gemeentehuis, in het Koartling, in de Kruidentuin.
Het was bijzonder om ook een keer een eigen expositie te
hebben, afgelopen september. Eventueel zou ik best een
schilderij willen verkopen, maar dan in overleg. Voor mijn
dochter hebben bijvoorbeeld de werken die over Suriname
gaan een speciale betekenis. Die mogen niet weg. Het geldt
voor mezelf ook: met sommige schilderijen heb ik een band
en daarom wil ik die niet kwijt.”
Boven, in haar atelier en op de overloop, laat ze me de stapels schilderijen zien. Het fraaie resultaat van jaren aandacht, inspanning en plezier.

Renoveren of verbouwen?

H

eeft u plannen om binnenkort uw woning of
bedrijfspand te verbouwen of te renoveren?

Dan willen wij u met onze 25 jaar ervaring en vakbekwaamheid 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

Einsteinstraat 4, 9285 WP Buitenpost Tel. (0511) 54 19 19 E-mail info@vtb-buitenpost.nl
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Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:
Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties

De Binnenste Buiten Post

Oud nieuws uit Buitenpost en omstreken . . .
door Dirk R. Wildeboer

- Rechtzaken Wat opgewonden huiswaarts
AUGUSTINUSGA – 15 november
1881 – “J.P., F.D., en E.E., alle drie 19
jaren, arbeiders te Surhuisterveen,
hebben bij verstek terecht gestaan,
terzake dat zij den 10 augustus j.l. te
Buitenpost, geloot hebben voor de
Nat. Militie en wat opgewonden huiswaarts keerende, te Augustinusga
deel 51
op het erf van Johannes Boetes zijn
gegaan en daar peren van een boom geplukt en in hunne zakken
gestoken hebben. Toen zij door den veldwachter betrapt werden,
wilden ze de vlucht namen, wat slechts aan een hunner gelukte,
de beide anderen werden gevat. Het O.M. requireerde, dat zij door
strooperij door drie vereenigde personen, zouden veroordeeld
worden, ieder voor 8 dagen gevangenisstraf.”
Trammelant om een kat
AKKERWOUDE – 25 januari 1896 – “T. de J., 18 jaren, arbeider te
Akkerwoudsterbroek, heeft wegens diefstal terecht gestaan.
Eenigen tijd voor Nieuwjaar is bij den arbeider T. Kooistra,
aldaar, eene kat komen aanlopen en daar gebleven. Docht
Nieuwjaarsmorgen was ze weg. Iets later ontmoette hij den
koopman M. Huizinga met de kat dood onder zijn arm, en vroeg
hoe deze daaraan gekomen was. Hij vertelde hem dat de kat bij
hem was komen aanloopen en dat hij haar aan den eigenaar
wilde teruggeven, als die kwam. Hij was er zóó niet mee tevreden. Toen deelde Huizinga hem mee, dat hij de kat voor 35 cts
van beklaagde gekocht had. Beklaagde bekende zulks gedaan
te hebben. Er waren van hem 3 jonge konijnen dood gebeten en
toen zeide hij: “de eerste die weer in het hok komt sla ik dood”.
Deze kat trof hij in het hok en sloeg haar dood. De president kon
begrijpen dat hij kwaad was, en de kat dood sloeg, maar daarom

mocht hij deze nog niet verkoopen. Beklaagde wist dit niet, hij
wist ook niet wiens kat het was. De Subst. Off. Van Justitie ziet
de kwade trouw in van het verkoopen van de kat. Als het alleen
drift ware geweest, dan zou hij de kat dood gemaakt, maar niet
verkocht hebben. Spreker requireert zijne veroordeeling tot 3
weken gevangenisstraf.”
Zonderlinge liefhebberij
KOLLUM – 11 mei 1901 – “De 31-jarige gepensioneerde militair
Wieger B. heeft de zonderlinge liefhebberij nu en dan Kollum,
zijne woonplaats, in opschudding te brengen. Niet door zijn heldendaden – Wieger is een “mak” soldaat – maar door voorstellingen op de publieke straat. Wieger bedrinkt zich af en toe nogal
eens. Is hij dan in “abnormalen toestand”, dan is hij, volgens de
verklaring van den verbalisant agent Laverman, “stapelgek”.
Op zaterdag 6 april, ’s avonds 6 uur, had hij in zoo’n aanval, een
honderdtal nieuwsgierigen om zich heen. De politie zou hem
in het belang van de openbare orde, naar het arestantenlokaal
brengen. Maar daartegen verzette de oud-militair zich met alle
kracht en op de gwone wijze. Buitengewoon was echter, dat
hij den veldwachter Laverman een schop tegen de borst gaf,
die aankwam. “Doet beklaagde wel meer zoo iets ?” vraagt de
Ofﬁcier. “’t Is een lastig burger”, zucht de veldwachter. De eisch is
2 maanden gevangenisstraf.
Buren slaags
SURHUIZUM – 4 december 1908 – “In den morgen van 10 october te halftwaalf was de vrouw van de 73-jarigen arbeider A.
Posthuma te Surhuizum aan ’t schrobben, toen haar buurvrouw, de vrouw van Hendrik D., klompenmaker, haar met een
steen wierp. Tegelijk riep ze haar man. Deze kwam toen op het
tooneel en weldra waren de buren slaags. De klompenmaker,
die natuurlijk verreweg de sterkere was, trakteerde den ouden
arbeider op stokslagen, gooide ‘m over den grond en schopte ’m
daar “met zijn rechterpoot” tegen het rechterbeen, zoodat er
een groote “smetlappe” ontstond. Zoo vertelde de mishandelde.
De klompenmaker stelde ’t voor, alsof hij totaal onschuldig was;
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de buurvrouw dreigde hem met den stok; hij heeft die ontnomen, meer niet. De ofﬁcier meent dat deze voorstelling wel
wat geﬂatteerd zal zijn en dat beklaagde, die overigens gunstig
bekend staat, zich dien morgen door zijn drift heeft laten vervoeren. Eisch ƒ 3,- boete of 3 dagen hechtenis.”
BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1962, die woonden in Buitenpost
26 januari: Paesens, Grietje, 56 jaar, e.v.: Vlasman, Frans
3 maart: Bottema, Klaas, 93 jaar, geh. geweest met: Mulder,
Jantje
16 maart: Blaauw, Folkert, 78 jaar, geh. geweest met: Beukema,
Wibbiene
7 april: van der Meulen, Feikje, 87 jaar, geh. geweest met:
Boorsma, Pieter en Boersma, Andries
16 april: van Beets, Douwe, 90 jaar, e.v. Zijlstra,Hielkje
24 april: Hoekstra, Anna, 58 jaar, ongehuwd
2 mei: Mosselman, Tjitske, 81 jaar, geh. geweest met: Kloostra,
Abele
21 juni: Veenstra, Eelkje, e.v.: de Boer, Berend

De Voorstraat te Buitenpost gezien in de richting Twijzel van vóór 1940.
Links: Gerbozalen (gebouw met de zuilen). (Uit de collectie van A. van Lune.)

K lim in d e p en Doetie Oppedijk-Dijkstra

De winterse belevenissen van een Buitenposter
Mijn naam is Doetie Oppedijk-Dijkstra (59), geboren in
Buitenpost aan de Beatrixstraat, destijds het laatste huis
van het dorp. Aan de ene kant was Enitor onze buurman
en aan de andere kant keken wij uit over de weilanden;
garage aan de wegkant wat nu aan Enitor vast zit. Ik kom
uit een gezin van 7 kinderen (één jongen, zes meiden) en
mijn ouders hadden een Transportbedrijf.
Wij deden veel aan sport, zoals
gymnastiek, muziek (drumband),
korfbal en schaatsen. Schaatsen
hebben wij geleerd op een slootje voor/achter ons huis. Schaatsen was onze grootste passie;
zelfs mem vond het erg leuk en
oefende dan stiekem (niemand
mocht haar zien) op de nieuwe
vaart (waar nu mevrouw Rusticus woont). Wanneer wij met
koude handen van het schaatsen
(eigen foto)
thuis kwamen dan stond mem
klaar met een pan zelfgemaakte
warme chocolademelk en warmden we onze handen bij
mem onder de oksels. De vingers gingen enorm tintelen en
werden weer warm. Als de ijsbaan open was hoorde je de
muziek over het hele dorp schallen. Op de ijsbaan reed je,
volgens mij, altijd rondjes met iemand hand in hand of achter
elkaar. Na een aantal rondjes vroeg je een ander met jou te
rijden. Vooral ’s avonds was het erg gezellig. We schaatsten
dan vaak met een grote groep achter elkaar aan, de voorste remde dan, zodat de rest uitgewaaierd werd en daardoor
meestal viel. Het bestuur moest ons altijd van de baan vegen.
Om ongeveer 22.00 uur gingen de lichten een paar keer aan
en uit als teken voor vertrek. Wij vonden het leuk om in het
donker te schaaten, maar heit zat in het bestuur en moest
nog baanvegen of als het sneeuwde met een houten baanschuiver schuiven. Door heit werden we naar huis gestuurd.
Toen ik een jaar of 12 was werd er een kortebaanwedstrijd
voor meisjes onder de 16 jaar in Buitenpost georganiseerd.
Onder anderen mijn zusje Truus, Anneke van der Leij, Cokie
de Boer, Ymie Veenstra (de snelle meiden van het dorp) en
ik hebben aan deze wedstrijd kortebaan meegedaan. Nadien
hebben we regelmatig, in andere dorpen, kortebaanwedstrijden gereden. Door heel Friesland, waar maar een wedstrijd
georganiseerd werd stonden wij op de startlijst. In het begin
waren het vooral Ymie Veenstra haar ouders, die overal met
ons naar toereden. Vaak kwam je dezelfde meisjes met hun
ouders bij de wedstrijd tegen, of er moest gelijktijdig in een
ander dorp een wedstrijd zijn dan was het afwachten wie
zich voor welke wedstrijd had opgegeven. In het plaatselijke
café werd er, in aanwezigheid van de schaatsters, geloot. De
ouders zaten bij de ouders, de meiden bij de meiden, dit was
een reuze spannende, maar erg leuke tijd.
In Buitenpost, op de ijsbaan, hadden we ook vaak een wed-

strijd op de slee. Eerst moest het meisje op de slee zitten en
de jongen duwen tot over de eindstreep, slee keren, jongen
op de slee en meisje duwen. Vaak kwamen de sleeën in
elkaars baan terecht. Naast de kortebaan en het sleetjerijden
hebben we ook veel estafettes in de regio gereden. Het was
altijd zeer spannend of je het stokje wel goed aanpakte, dit
ging natuurlijk vaak mis. Met een grote groep uit Buitenpost
reisden we onder andere af naar Visvliet. Daar hadden ze nog
een andere variant namelijk het stokrijden (2 aan de stok).
In het café kwam je bij elkaar, nieuwsgierig bij wie je geloot
werd/was en dan lopend met z’n allen naar de ijsbaan. We
hebben hier veel plezier gehad. Na de wedstrijd de prijsuitreiking wederom in het café, waar volgens mij zelfs menig liefdespaartje is ontstaan onder andere Jurjen en Gonnie Visser
zijn, volgens mij, zo aan elkaar blijven hangen. Na de wedstrijden in Buitenpost vond de prijsuitreiking in café Klamer
plaats, met als extra entertainment “het sokkenbal”.
Toen ik een jaar of 14 was kwamen de schaatstrainingen
opzetten. Wij trainden in Leeuwarden in een gymlokaal, totdat
in Surhuisterveen de “IJsvogels” opgericht werden. Wij zijn
daar lid geworden en trainden ’s zomers op het voetbalveld
of Trimunt, ’s winters reisden wij iedere woensdagavond en
zaterdagmorgen af naar de kunstijsbaan in Deventer (Heerenveen had nog geen kuntstijsbaan), waar wij getraind werden door Oeds Couperus. Toen er een kunstijsbaan in Heerenveen geopend werd zijn wij hiernaartoe overgestapt. Hier
werd meer getraind voor de langebaan, wat zeker niet mijn hobby
was. Truus en ik werden uitgenodigd voor de Friese selectie, waar
Klaas Visser onze
trainer werd. Dit
was hard trainen.
Na mijn 18e verjaardag ben ik, samen
met Truus, bij heit
op de vrachtwagen
gaan rijden. Wij
moesten dan een
paar keer per week
droogtrainen op de
cintelbaan in Leeuwarden. Wanneer
de vracht nog niet
gelost was zei ik
tegen Truus dat ze
wel naar huis kon
Winter 1963, Doetie met Theo Postma op
gaan, zodat zij kon
de ijsbaan van Visvliet. (eigen foto)
trainen, ik loste
de
vrachtwagen
en kwam zo mooi
onder de training uit. Het in- en uitstappen uit de vrachtwagen en het tillen van de zware pakken en kratten was voor mij
ook een goeie training. Ik ben toen gestopt met schaatsen.
Het schaatsen op zich was erg leuk, maar het trainen was voor
mij een verschrikking. Truus is wel doorgegaan en heeft het tot

de kernploeg geschopt. Zij is zelf driemaal Nederlands kampioen kortebaan (’71, ’72, ’73) geweest, zesde op het EK in Alma
Ata en twaalfde op het WK in Heerenveen. Na deze prestaties
stond Concordia, met Pop Bakker, bij ons voor de deur te spelen. Ook kreeg ze een rondrit door het dorp aangeboden. Door
het schaatsen heeft zij haar man Jacques de Koning leren kennen. Ze woont in Middelie, heeft twee dochters en één zoon.
Deze zoon, Jacques de Koning junior, heeft het schaatsen ook
in het bloed, hij is sprinter.
Ik ben in 1971 getrouwd met Jan Oppedijk en wij hebben drie
kinderen gekregen (twee meiden en één jongen). Inmiddels
is ons gezin uitgebreid met twee schoonzonen, één schoondochters en zes kleindochters. Jan senior beoefende vroeger
de kaats- en voetbalsport. Onze kinderen zijn ook zeer sportief grootgebracht namelijk met zwemmen, korfbal, turnen,
(dames)voetbal en kaatsen. Onze zoon Jan (33) voetbalt nog
steeds op hoofdklasse-niveau (ONS Sneek). Het sporten zit
ons in de genen want de kleindochters zijn ook zeer sportief
aangelegd. Zij beoefenen onder andere het korfbal, kaatsen,
turnen, acro-gym en paardrijden. ’s Winters kunt u ons vinden
op de ski-pistes in Oostenrijk.
Na de geboorte van onze zoon heb ik het schaatsen weer een
beetje opgepakt, estafettes en kortebaanwedstrijden stonden
’s winters weer op de agenda. In Buitenpost waren het vooral
getrouwde stellen die de estafettes meereden zoals onder
andere dr. J. Hazenberg. Op dit moment ben ik ’s winters nog
actief op de ijsbaan in Heerenveen, op de donderdagmorgen
tijdens het huisvrouwenschaatsen. Natuurlijk kijken we reikhalzend uit naar een goede winter, zodat we op de mooie ijsbaan
in Buitenpost onze baantjes kunnen trekken.
Ik geef de pen door aan: Henriëtte Talstra

Sprek wurd fan de moanne
Ljocht
Yn ’e wintermoannen ûntstiet der in spanningsfjild tusken
ljocht en tsjuster. Minsken prate der oer lykas oer it waar.
Ljocht is favoryt, dêr binne ek de measte siswizen fan.
Dy saak kin gjin ljocht ferneare.
Dat is een verdachte zaak.
Dy jonge brûkt twa ljochten.
Die jongen is dubbelhartig, een huichelaar.
Gjin ljocht sa skel of der is in skaad by.
Elke goede zaak heeft zijn schaduwkant.
Wat bisto in ljocht!
Wat ben jij een sukkel!
Hy fertsjinnet deis frij ljocht en nachts frij klompedragen.
Hij verdient helemaal niets.

Er is maar één
Lippe Lap

Mis. Het zijn er wel
zeven.

Door

heel

Friesland. Dus altijd
dicht bij u in de
buurt. En dat komt
mooi uit. Want bij Lippe Lap vindt u de grootste collecties,
de laagste prijzen en de beste service. Dus het is waar: Lippe
Lap, zo is er maar één.
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D R A C H T E N • H E E R E N V E E N • L E E U WA R D E N
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Wij wensen u fijne kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar.

€ 20,-

