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Ook in dit
nummer:
 Nieuwsbrief
Kerkstraat
 Klim in de pen:
Willem van der Wal
 Inspiratie:
Suzan Bosch
 Reisverhaal:
klusje China
 Sportkoppen:
de fietstoerclub

(foto: redactie)

Een daalders plakje

“Op de markt is je gulden (euro) een daalder waard”, is een aloude kreet. Maar een lekker stekje om even te markten is daarbij
wel prettig. De Buitenposter weekmarkt heeft nu een nieuwe sta-plek op de oostpoot van het Christinaplein. Marktmeester
Bronno Schut, midden op de foto, is tevreden: “We zijn er blij mee”. Meer hierover kunt u elders op deze pagina lezen.

Weekmarkt: andere plek is
wèl verbetering
De donderdagse weekmarkt heeft onderhand alle hoeken van
de Kerkstraat al gezien. Een aantal weken geleden verkastte
ze opnieuw, van de Kerkstraat naar het Christinaplein. Werd
er in het verleden vaak geklaagd over een nieuwe stek, nu is
er gelukkig tevredenheid.
Dat er van plek veranderd zou worden hing al langer in de lucht. De
plek naast Nijenstein was niet ideaal, met name de verkeersdoorstroming in de Kerkstraat werd erdoor bemoeilijkt. Daarom werd
twee jaar geleden al eens proefgedraaid op de verbindingspoot
tussen het Nijensteinplein en het Christinaplein en toen was eigenlijk
onmiddellijk al duidelijk dat het een goed alternatief zou zijn.
De gemeente
De gemeente is de organisator en daarmee de verantwoordelijke
voor de weekmarkt. Zij heeft ook het besluit genomen om de markt
te verplaatsen. Ambtenaar Hogendorp van de gemeente: “Zowel uit
de reacties van de marktkooplui als van de klanten bleek dat men te
vinden was voor de nieuwe lokatie. Toch heeft het nog even geduurd
voordat de verandering werd doorgezet. De straatwerkzaamheden
in de Kerkstraat waren uiteindelijk de aanleiding om de markt nu
te verplaatsen. Wij gaan er overigens vanuit dat dit toch min of
meer een relatief definitieve plek zal worden. Er zijn nog wel enkele
zaken die nog moeten worden afgewacht of doorgepraat, maar als
gemeente zien wij dit toch als een goede ontwikkeling”.
De marktmeester
Bronno Schut uit het Groningse Waterhuizen is vanaf het begin, nu
al 35 jaar, de marktmeester van de weekmarkt in Buitenpost. Naast
ons dorp beheert hij nog 10 andere markten in de regio, maar de
markt in Buitenpost is toch zijn favoriet: “Niet alleen ikzelf maar ook
de marktkooplui komen hier graag. Ik merk het bijvoorbeeld omdat
de meesten zelden deze markt missen”. Op dit moment zijn er 9
vaste kramen, maar dat hoeft zo niet te blijven. “We zouden best
nog wel een paar kramen erbij willen hebben om de markt completer te krijgen. Misschien dat deze nieuwe en beslist betere situatie
daarbij zal helpen.” Overigens kan de marktmeester het niet nalaten
het Buitenposter publiek te complimenteren: “De marktmensen en
ikzelf komen hier al jarenlang graag. En waarom? We hebben hier
bijna nooit ergernissen, de klanten zijn vriendelijk en gemoedelijk.
We hebben hier een lief publiek en dan kom je graag terug”.

Wâldkeninginne wordt
Bûtenposter keninginne
Swingen tijdens
Kleintje Feestweek
De voorbereidingen zijn in volle gang! Wij als
feestweekcommissie proberen ieder jaar weer
een aantal leuke evenementen voor u te organiseren.
U bent van ons gewend dat wij dit in de feestweek in de zomer doen, maar dit jaar hebben we
ook feest tijdens de voorjaarskermis. Zo kunnen
we met z’n allen alvast een voorproefje nemen.
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart staat er
een feesttent nabij de kermis bij sporthal de
Houtmoune.
Vrijdag 14 maart staat in het teken van het Hollandse lied, deze avond zullen Burdy en Lytse
Hille voor u optreden met medewerking van de
Radio NL feesttour.
Zaterdag 15 maart kunnen de voetjes van de
vloer op de muzikale klanken van coverband
BamBam uit Bergum.
U ziet voor ieder wat wils.
De entree zal zijn € 8,= per avond, u kunt ook
een pass partout voor beide avonden kopen
voor € 14,=. De kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar, er is geen voor verkoop.
Houdt ook onze web-site in de gaten voor het allerlaatste nieuws, www.feestweekbuitenpost.nl
Kom dus allemaal tijdens de voorjaarskermis
naar de feesttent bij sporthal De Houtmoune en
swing met ons mee!

De afgelopen 3 jaar kreeg de feestweek extra allure
door de verkozen Wâldkeninginne. Deze dame die uit
een verkiezing verkozen was, trede op bij diverse evenementen en prijsuitreikingen.
Helaas zagen we dat vorig jaar de inschrijving wat stroef
verliep en daarom hebben wij als feestweekcommissie een
nieuwe opzet bedacht.
Allereerst willen we het wat kleiner houden, aangezien het
hier gaat om de feestweek van Buitenpost, hebben wij een
Bûtenposter keninginne nodig. Deelname is mogelijk voor
dames van 16-60, schoonheid kent geen leeftijd.
Er wordt niet een verkiezingsavond georganiseerd zoals
de voorgaande jaren in de zaal van de Point. De verkiezing
gebeurt via onze web-site en het dorpsblad, de Binnenste
Buitenpost. Als het jou/u leuk lijkt om vertegenwoordigster
van Buitenpost te zijn tijdens de feestweek dan stuurt u
een foto met een leuke beschrijving van uzelf, denk aan
werk, hobby’s, interesses en waarom u een goede Bûtenposter keninginne zal zijn, naar de feestweekcommissie:
s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl
Deze foto’s en tekstjes komen op onze site te staan en zullen ook in de Binnenste Buitenpost verschijnen. Het is dan
mogelijk om via onze site, www.feestweekbuitenpost.nl
te stemmen op u favoriet. Onder de stemmers wordt een
leuke prijs verloot.
Wij proberen ook nog een avond te organiseren, zodat de
kandidaten zich “live” aan het publiek kunnen laten zien,
maar hier zijn we nog mee bezig en wordt zo snel mogelijk
bekend gemaakt.
We hopen natuurlijk dat vele dames zich wel als de nieuwe
Bûtenposter keninginne zien en zich opgeven. Natuurlijk
staat er ook nog een leuk prijzenpakket tegenover, hier
wordt ook zo spoedig mogelijk meer over bekend gemaakt.
Doe mee!

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

- Website beheer systemen

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost

- Huisstijl ontwikkeling

T: 0511-542328, F: 0511-540705

- Advertenties

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

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

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

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

Maskelyn presenteert
‘Toppers Fan Eigen Grûn’
Smûk, Eddy Dijkstra en The Tambourine Man

Medewerkers van de Nederlandse politie voeren al geruime tijd acties voor een
betere CAO. In het kader van de acties was
op donderdag 31 januari ook het politiebureau in Buitenpost de gehele dag gesloten.
 Andries Bremer uit Buitenpost is dinsdagavond 5 februari bij zijn afscheid als
chauffeur en pompbediende van de vrijwillige brandweer benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Hij was sinds 1974 lid
van de brandweer Achtkarspelen
 Vrijdag 18 januari nam Gosse Holwerda
tijdens een druk bezochte receptie in
restaurant Lauwersland in Oudwoude, als
hoofd interne zaken afscheid van Enitor BV
na een dienstverband van bijna 40 jaar.
 Het college van burgemeester en wethouders wil in 2009 de fundering en het
wegdek van de Kuipersweg vernieuwen.
De bewoners hebben hier veel last van
het vrachtverkeer. Het college verwacht dat
met deze maatregelen de schade aan woningen door trillingen en de geluidshinder
tot het verleden behoren. De gemeente wil
de aanpassing van de Kuipersweg uitvoeren als onderdeel van de nieuwe verkeersstructuur van Buitenpost. Aanleiding voor
de aanpassing van de verkeersstructuur is
de aanleg van de oostelijke rondweg. B&W
vragen de raad bij de behandeling van de
begroting 2009 komend najaar om extra
financiële middelen. Als de raad voldoende
geld beschikbaar stelt kan de gemeente in
2009 de Kuipersweg verbeteren. Bij hevige
regenval is er ook sprake van wateroverlast. De gemeente is nog op zoek naar
oplossing hiervoor.
 De Kuipersweg zal voor 2009 van een
nieuw wegdek voorzien zijn waarmee trilproblemen door het verkeer hopelijk tot het
verleden behoren.
 Burgemeester van der Zwan zal op
termijn in ons dorp gaan wonen. Het gezin
heeft een nog te bebouwen kavel op het
plan Mûnewyk toegewezen gekregen.



COLOFON
De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is dienaangaande aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.
Oplage:

2600 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
Kopij:
Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Meer informatie is ook te vinden op:
www.binnenbuitenpost.nl
Kopij graag getypt of per e-mail
aanleveren, en niet langer dan ongeveer 150 woorden. De redactie kan
geen garantie geven dat kopij wordt
geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
M. Bijlstra
tel. 0511-544848
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta,
tel. 0511-541699
C. Pot
tel. 0511-544988
C. Visser,
tel. 0511-542787
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046
Inlichtingen over advertenties
en de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511-542528
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
telefoon: 0511-451341.
Zet- of drukfouten voorbehouden.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 25 maart 2008.
De volgende editie verschijnt
in week 14.

Waren de ‘Toppers Fan Eigen Grûn’ in het vorige winterseizoen enkel
Friestalig, deze keer: zaterdagavond 29 maart, zullen er ook songs in
het Engels te beluisteren zijn. Smûk, gezellig, knus, uit de wind, grappig,
warm, is opgericht in 2001. Het is een 6-koppige band uit het NoordOosten van Friesland. Bij optredens worden er uitsluitend eigen nummers
in de Friese taal gezongen. Eddy Dijkstra, de Friese Canadees, is bijna
zijn hele leven al met muziek bezig; zingen, componeren, dirigeren en
teksten schrijven. Niet alleen solo maar ook met vele andere artiesten
verzorgt hij optredens. The Tambourine Man wordt gevormd door het duo
Piet Kok en Roelof Reineman. Als The Tambourine Men spelen ze songs
van Bob Dylan, waarvan ze allebei grote fan zijn, aangevuld met Amerikaanse traditionals die ook op het repertoire van Dylan staan. De naam
van de band komt dan ook voor in het door Dylan geschreven nummer
“Hey Mister Tambourine Man, play a song for me”. Piet Kok zingt, speelt
gitaar en mondharmonica. Roelof speelt slidegitaar en mandoline. Ongetwijfeld zullen deze artiesten voor een geweldige ‘útsetter’ zorgen van het
Maskelyn-winterseizoen 2007-2008.
Zaterdagavond 29 maart; aanvang: 20.30 uur / lokatie: The Point; voorverkoop: € 8,00 / aan de zaal: € 9,00

Kritetoaniel spilet It Heft Yn Hannen
‘klassiker út de âlde doaze’

Lykas ferline jier febrewaris hat it Kritetoaniel wer yn it eigen argyf socht
nei in gaadlik stik. It sykjen duorre lykwols net lang. Want ien stik hat noch
altiten in bysûnder plak yn de lange skiednis fan it pleatselike toaniel, “It
heft yn hannen”. It stik mei dan ek mei rjocht in klassiker út de âlde doaze
neamd wurde. It waard yn novimber 1976 foar it earst oer it fuotljocht
brocht yn eigen doarp. Dêrnei folgen mar leafst 19 útfieringen bûten de
eigen doarpsgrinzen mei as hichtepunt in útfiering yn de iepen loft yn
eigen doarp op woansdeitejûn 2 augustus 1978. Dit fanwege it 25-jierrich
bestean fan it Concours Hippique. De spilers fan doe wienen Foppe de
Vries, Joeke Dorhout, Nyske Pol, Coby de Vries, Doreen Kolthof, Leffert
vd. Meer en Hendrik Aardema. De rezjy wie yn hannen fan Bienze Westra,
ek de oersetter fan it stik. Hast 30 jier letter dus wer ‘It heft’ mei ûnder oaren Foppe de Vries, dy’t opnij op de spilerslist stiet. Lykwols net wer as ien
fan de bruorren, mar no as Gaukema, of wie it dochs Rispens...
“It heft” is it ferhaal fan de bruorren Takema dy’t leaver kâld as wurch
binne en yn de eagen fan suster Geartsje it spul ferkomme litte en dêrmei
it erfskip foar dochter Nynke nei de gychem helpe. In stik mei in wat leger
tempo as de novimberproduksje, mar ek wer ien foar in jûn klearebarre
ferdivedaasje. Noflik ûnderút, de fuotten ûnder de tafel, efkes de deistige
tûkelteammen nei de eftergrûn... en gewoan genietsje fan in fleurich stik
toaniel.
Allegearre wer komme hear, want jo witte it: krite jûnen, noflike jûnen.
De kaartferkeap is by Blommesaak Hedera yn’e Tsjerkestrjitte.

Uitvaartvereniging Buitenpost
Het bestuur van de Uitvaartvereniging Buitenpost nodigt u uit tot het
bijwonen van haar

Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 18 maart in ‘de Schakel’
Agenda:
1. Opening
2. Moment van stilte ter nagedachtenis van de overledenen in 2007
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2007
4. Jaarverslag van de secretaris 2007
5. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2007
6. Rapport van de kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar de heer A. Klaver en mw. B. Kempenaar-van Lune. Tegenkandidaten kunnen worden
ingediend bij de secretaris, D. Feitsma, Eringalaan 19, Buitenpost
9. Mededelingen
10. Vaststellen contributie en ledenkorting 2008
11. Rondvraag
12. Sluiting
het bestuur

Van de bestuurstafel
It giet oan! Binnen nu en ongeveer 3 weken barst het
geweld los in de Kerkstraat. Na zoveel jaren gaat het
nu toch echt gebeuren. Een verslag, hoe een en ander
tot stand is gekomen, kunt u in deze Binnenste Buiten lezen. Het zal
wel enige overlast veroorzaken, helaas. Dat moeten we dan maar
even voor lief nemen. Het wordt in 3 gedeelten aangepakt, zodat we
alle winkels/bedrijven steeds goed kunnen bereiken. Onze slogan is
nog steeds in de maak. Sommige dingen heb je niet altijd in eigen
hand en daardoor kan het komen dat het iets langer duurt dan je
gepland hebt. Ons streven is wel dat het in ieder geval voor de opening van de hernieuwde Kerkstraat geplaatst wordt. Erg blij zijn wij
dat Modique zich in het pand van de voormalige DA drogisterij heeft
gevestigd. Een enorme aanwinst is wel de herenkleding die te koop
wordt aangeboden.
We hebben het ook over de jaarlijkse ledenvergadering gehad. Het
is nog niet bekend waar en wanneer we dit houden maar in de volgende BiBu vindt u de uitnodiging. Ondertussen zullen wij ook gaan
nadenken wie ‘de Brims’ krijgt uitgereikt dit jaar. Ook zijn we bezig om
mensen te vinden die zich in willen zetten voor het Mejontsmaterrein.
Wij willen als Plaatselijk Belang ons graag inzetten voor dit terrein.
Het is erg belangrijk om een groene long te behouden. Volgende keer
leest u hier meer over. Verder lijkt het ons ook belangrijk om nieuwe
leden te werven. Wij hebben iemand bereid gevonden die dit op zich
wil nemen. Mocht u zich ook op willen geven, aarzel niet en bel of mail
iemand van het bestuur.
Het ontgaat u vast niet dat Maskelyn regelmatig iets organiseert voor
de Buitenposters. Men zegt wel dat hier niet veel te beleven is maar
dat is dus niet helemaal waar. Er worden voor zowel kinderen als ouderen leuke evenementen bedacht. Wat de kinderen betreft is er een
goede opkomst. Helaas geldt dat niet voor de volwassenen. Het kost
tijd (en geld) om iets aan te bieden wat een gemiddelde Buitenposter
kan waarderen. Ik zou zeggen ga eens een avondje in uw eigen dorp
uit, of bijvoorbeeld met uw buurtvereniging. Het is altijd zo jammer
als je iets organiseert en er is een lage opkomst. Het wordt tenslotte
voor u gedaan!
Vorig jaar hebben we originele Buitenposter vlaggen laten maken.
Mocht u graag in het bezit van een dergelijke vlag willen komen: de
kosten zijn 35 euro. U kunt dit doorgeven aan iemand van het bestuur.
Het zou wel mooi zijn als alle woningen tijdens de feestweek de Buitenposter vlag lieten wapperen.
De volgende keer gaan wij als bestuursleden de inwendige mens wat
verzorgen en ondertussen bespreken we natuurlijk ook de actuele
zaken van Buitenpost.
Namens Plaatselijk Belang Buitenpost,
Maaike Dotinga-van der Veen, voorzitter,
e-mail: piterdotinga@wanadoo.nl - telefoon: 0511-542932

Koninginnedag 2008
Het tweede jaar voor de Stichting Maxima-al is aangebroken en zal wederom een feestelijke koninginnedag verzorgen. Net zoals in 2007 zal het
programma voor deze dag weer in het teken van sport en spel staan. Aan
elke leeftijd is gedacht, dus een dag voor het hele gezin. De kindervrijmarkt was al een succes, dit jaar willen we dit nog mooier maken door
niet alleen kinderen hun waar te laten verkopen. De vrijmarkt is dus voor
elke Buitenposter die maar iets wil verkopen. Zowel privé- als zakelijke
verkopers zijn meer dan welkom om het sportveld aan de Parklaan op te
vrolijken.
Fietsen
De versierde fietsen zullen de dag openen en er zal door een gedeelte
van Buitenpost worden gereden. Daarna volgt de prijsuitreiking voor de
mooiste versierde rijwielen.
Demonstraties
Om te laten zien hoe er gesport kan worden in Buitenpost, hebben we
naast vv Buitenpost en de Flamingo’s ook de sportscholen Switte en Fit 4
You uitgenodigd. Switte heeft gekozen voor Pilates en Fit 4 You zal streetdance als demonstratie. Naast groepslessen kun je bij beide centra ook
veel andere lessen volgen.
Zeskamp
De zeskamp is er zowel voor de jeugd als voor de volwassene sportieveling. We roepen dan ook graag alle bedrijven, buurtverenigingen, sportverenigingen, vriendenclubs, enzovoorts op om een opgave formulier in
te vullen en mee te doen.
Voetbal door De Haan Westerhoff
Het voetbaltoernooi voor de jeugd is omgedoopt tot ‘De Haan Westerhoff
2-tegen-2 toernooi’. Ronnes Bloembergen gaat dit toernooi in goede
banen leiden. Opgave kan via de formulieren die via de basisscholen
worden verspreid.
Korfbal
Naast het voetballen wordt er ook een korfbaltoernooi door de Flamingo’s
georganiseerd. De kinderen van de verschillende basisscholen zullen
hiervoor een opgaveformulier uitgedeeld krijgen. Natuurlijk zal binnenkort
ook een opgaveformulier via de site van Maxima-al kunnen worden gedownload.
Vrijwilligers
Om koninginnedag tot een succes te maken willen we weer een beroep
doen op Buitenposters die een gedeelte van de dag mee willen helpen.
Omdat we veel voor de jongste groep van het dorp willen doen, hebben
we een aantal begeleiders nodig. Dit kan nodig zijn van een uurtje begeleiding tot een hele morgen. Eigenlijk maar net waar jij zin in hebt. Wil
je ons helpen deze dag? Meld je dan aan bij Henk Hiemstra op nummer
06-13176532. Samen met het dorp maken we er een leuke dag voor de
kinderen van!
Kinderdisco
In de loop van de middag zal er een geweldige kinderdisco worden gegeven in de tent. Hier kunnen de kids op populaire muziek uit hun dak gaan.
Naast de disco zijn er voor de kinderen een aantal attracties die de hele
dag kunnen worden benut. Zo is er de hele dag iets te doen voor het hele
gezin.
namens de Stichting Maxima-al, Melle Kloosterman
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tekst en foto’s door:
Nelleke Kemps-Stam

Han Schootstra
leidt een bloeiend bedrijf - Enitor

Wat weet u eigenlijk van het
dorp waar u woont? Wie in de
gemeentegids op zoek gaat
naar het bijzondere van Buitenpost, wordt vooral naar het
verleden verwezen. Zo had
Buitenpost als grensdorp nogal
te lijden van de strijd tussen de
Friezen en Groningers. Als belangrijke ontwikkeling voor het
dorp wordt de aanleg van de
spoorlijn genoemd. Het station
trekt sindsdien mensen naar
Buitenpost. Verder huisvest
Buitenpost het gemeentekantoor en het onderwijsaanbod
is groot. Maar wist u dat er
een fabriek in het dorp staat,
waar 230 mensen werken? Han
Schootstra, de algemeen directeur, vragen we onder andere
naar de functie van Enitor voor
Buitenpost.
Enitor bestaat dit jaar 70 jaar. De
eerste jaren werden er kettingkasten en jasbeschermers voor fietsen gemaakt, maar later ging men
over op de fabricage van plastic
profielen. Het bedrijf bleef ook niet

klonk. Geen naam die moeilijk uit
te spreken is voor een Engelsman of een Duitser. Maar een
naam die bij iedereen goed in de

drijf hier dolgraag houden en daarom heeft onze Engelse moeder
geïnvesteerd in nog twee nieuwe
fabrieken die hier achter staan.”

dat we alle processen onder één
dak hebben. We hebben alles in
eigen hand. We kunnen dus nooit
een ander de schuld geven als iets
niet lukt. En in onze industrie is
van belang dat niet de groten de
kleinen opeten, maar dat de bedrijven die snel kunnen reageren
degene opeten die langzaam reageren. We staan bekend als nummer één. Ik durf echt wel te zeggen dat we op het hoogste niveau
spelen wat extrusie betreft en
binnen Europa horen we zeker tot
de top 5.” Om groot te kunnen blijven, staan er nu dus twee nieuwe
productiehallen. Voor Buitenpost is
Enitor de grootste werkgever. In
totaal werken er nu 230 mensen
bij Enitor. “Ik heb nog ongeveer
twintig man nodig”, zegt Han.
“Machinebediendes, de chirurgen
die het product daadwerkelijk maken. Specialisten die het in de vingers hebben. Ze krijgen hier intern
een opleiding. We hebben dus nog
een groot aantal mensen nodig om
de orders die we hebben, allemaal
op tijd uit te kunnen leveren.”

“Er is geen Pool die tegen een Fries opkan...”
in handen van de familie, maar
werd 10 jaar gelden opgenomen in
een Engels Plc. Wel is de general
director van Enitor Buitenpost nog
steeds een Schootstra. Het bedrijf
aan de Beatrixstraat dat 28.000
m2 oppervlakte beslaat, valt
nauwelijks op. Of zou dat komen
omdat het een schone industrie
herbergt?
Extrusie
Han Schootstra werd geboren in
een familie met handelsgeest.
Han’s overgrootvader Albert was
rijwielfabrikant in Leeuwarden.
Hij bracht het bekende fietsmerk
Phoenix op de markt. “Mijn opa
wilde niet met zijn broers bij zijn
vader in de zaak. Hij begon in 1938
voor zichzelf, eerst met het maken
van kettingkasten voor Phoenix
en andere fietsmerken, vertelt
Han. Johannes is dus de oprichter
van Enitor b.v. Maar wat betekent
Enitor eigenlijk, waar komt die
naam vandaan? “Dat is Latijns
voor ‘met moeite voortbrengen’,
ook wel ‘baren’”, legt Han uit. “Dat
is een hele juiste keuze geweest
van mijn grootvader. Hij zat toen
in de jasbeschermers - en kettingkastenindustrie, maar het past
eigenlijk veel beter bij wat we nu
doen, namelijk extruderen, want
dat is ook: met moeite voortbrengen, iets uitpersen. Wat dat
aangaat is Enitor een hele goede
naam geweest. Hij wilde ook een
wereldse naam hebben, die overal

mond ligt. En dat is hem gelukt.”
Extrusie of extruderen is een
techniek om plastic te bewerken
tot een product. PVC - en andere
kunststofkorrels worden verwarmd
tot ‘kauwgom’, dat door een matrijs geperst wordt in de vorm die
de klant bestelt. Op die manier
ontstaan profielen voor uiteenlopende toepassingen. U kunt daarbij denken aan kunststof kozijnen,
maar ook aan tuinslangen. Dankzij
Johannes Schootstra is Enitor met
deze techniek bekend geworden.
“Men had op een gegeven moment
voor de lakdoek-kettingkast (voor
de omafiets) een stripje nodig.
Omdat ze wel een miljoen kettingkasten per jaar maakten, besloot
mijn opa om in 1956 zelf een extruder te kopen. Hij is samen met
mijn oma naar Duitsland gegaan
en kocht er een. Hij maakte daar
het stripje mee, maar na een week
had hij genoeg voor het hele jaar.
Toen heeft hij nagedacht wat hij
nog meer op die machine kon maken en zo is het huidige Enitor ontstaan. Daarna kocht hij Boersma
Plastics in Leeuwarden en is hij
tuinslang gaan maken. Enitor
groeide uit de lokatie in Leeuwarden. Hij koos Buitenpost om een
nieuwe fabriek te bouwen. Ik kan
niet anders zeggen dan dat we
daar heel blij mee zijn. Een goede
mentaliteit van de mensen die hier
werken. Ik roep altijd: er is geen
Pool die tegen een Fries op kan en
dat meen ik ook. We willen het be-

Vacatures
Han’s vader maakte de keus om
moeilijke profielen te maken.
Hoogwaardige producten. Andere
bedrijven die alleen simpele producten maken als hoekprofielen,
hebben geen bestaansrecht. Bij
Enitor komen klanten vragen om
een speciaal profiel. “Neem bijvoorbeeld Philips”, zegt Han. “Die
wil een nieuwe zonnebank maken. En daar zijn balken voor de
zijkant voor nodig van kunststof.
Onze industriële ontwerpers gaan
samen met verkoop en de klant
om de tafel zitten en creëren zo
de oplossing voor de klant. Wij
hebben heel veel knowhow binnen
het bedrijf. We hebben inmiddels
ook co-extrusie ontwikkeld: verschillende kleuren en kunststoffen
worden met elkaar gecombineerd
in één profiel. We doen nu zelfs
al vier verschillende materialen of
kleuren, quad-extrusie. We zullen
altijd voor moeten blijven op de
concurrentie. We beklimmen een
heuvel, maar zullen de top nooit
bereiken. We moeten blijven innoveren, bezig zijn met nieuwe
processen. En daar zijn we op dit
moment heel goed in”, zegt Han
met enige trots. “Wij zeggen: ‘De
mooiste bloemen groeien aan de
rand van de afgrond en daar willen
we ons bewegen’. Dan moet je dus
mensen hebben die dat aankunnen
en we hebben echt een heel goed
team. En we hebben het voordeel

Aanvoerder
Wanneer je in zo’n succesvolle familie wordt geboren, is je toekomst
vast al van tevoren bepaald. “Nee”,
antwoordt Han resoluut. “Mijn vader wou mij niet eens in het bedrijf hebben! Ik ben dankzij mijn
moeder bij Enitor gekomen. Ik zat
op de HTS en toen kwam er een
vertegenwoordigersfunctie
vrij.
“Dat kan Han wel doen”, zei mijn
moeder. Ik wilde altijd wel de
handel in. Toen ik tien was kocht
ik al mijn eerste auto. Zonder
motor. Met een rijksdaalder winst
heb ik hem doorverkocht. Van het
geld van mijn krantenwijk kocht ik
schapen die op het land achter de
fabriek konden lopen. Ik had altijd
mijn eigen zakgeld, omdat ik de
lammetjes weer verkocht. Zo heb
ik wel een kudde van veertig, vijftig schapen gehad. Van vertegenwoordiger ben ik hoofd verkoop
geworden, daarna werd ik verkoop
directeur en bij de overname werd
ik algemeen directeur. Ik werk nu
27 jaar bij Enitor en heb elke dag
plezier in mijn werk.” Han en zijn
vrouw Tineke hebben drie zonen
van 18, 16 en 12 jaar oud. “Er is
er niet één die het van me over wil
nemen”, zegt Han. “Ze zien wat
het allemaal met zich meebrengt:
de drukte, de avonden dat je weg
bent, de lange dagen. Maar na de
overname is het niet meer automatisch zo dat een Schootstra het
overneemt. De meeste handelsgeest zit in de jongste zoon, maar

die wil prof voetballer worden.
Johannes Schootstra, de oprichter
van Enitor b.v., behoorde in zijn
tijd tot de notabelen. Een tijd van

standsverschillen. Hoe is dat in de
21ste eeuw? “Mijn opa kon goed
met mensen omgaan, mijn vader
had dat nog veel meer. Die kon
het beste uit mensen halen. Toen
sprak men nog wel van ‘de directeur’. Vandaag de dag zeg ik dat ik
de eer heb de aanvoerder te zijn
van een goed team. Ik ben niet
meer en ik ben niet minder. De
deur staat hier altijd open en er is
een hele lage drempel om binnen
te komen.” Han’s gereformeerde
achtergrond speelt niet mee in zijn
verhouding tot zijn werknemers.
“Ik vind het als mens een verplichting om je verantwoordelijkheid te
nemen, je talenten te gebruiken,
om de mensen tot steun te zijn
en om samen plezier te hebben in
ons werk. Want dat is het allerbelangrijkste. Want het familiegevoel
is heel moeilijk vast te houden
als je zo groeit. Een van mijn belangrijkste taken is te zorgen voor
een hele goede sfeer binnen het
bedrijf. Ik zal mijn uiterste best
doen om Enitor voor Buitenpost te
behouden. Ook als we uitbreiden
naar Oost-Europa, zal hier werkgelegenheid gewaarborgd moeten
blijven voor 200 à 250 man.” En
niemand hoeft bang te zijn dat hij
ziek wordt van de chloride die er
in de PVC zit. “Als je in het zwembad zwemt, zit er ook chloor in. Er
komen geen chemische processen
in de fabriek voor. Het is absoluut
ongevaarlijk. Voor ziekenhuizen
maken we al jaren kozijnsbekledingsprofielen van PVC. Het is zelfdovend en materiaal dat overblijft,
wordt gerecycled.”
Ex-werkgevers praten altijd positief over de Schootstra’s. Hijzelf
staat ook positief in het leven. Op
de vraag of hij de uitspraak van
Luther onderschrijft om vandaag
nog een appelboom te planten als
hij wist dat morgen de wereld ten
onderging, is zijn antwoord kort en
krachtig: “Absoluut!”

(advertenties)

Sprekwurd fan de moanne

4

Febrewaris,
sellemoanne
(sprokkelmaand)

Dit is de moanne fan it snoeien
seagjen en houthakjen yn bosken
en tunen.

Hy is noch ien út it âlde hout
- Hij is een ouderwets
degelijk persoon

Hja is út geef hout snien
- Zij is een gave persoonlijkheid
Dy lju, dat is nuver hout - Dat zijn vreemde mensen
In raar houtsje, dy jonge - Een guit, die jongen.
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Modeshow
13 maart a.s.
20.00 uur
Romantische
mode (Sust)

ook grotere maten
-- in de winkel ! --
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De nieuwe zaak is klaar!
Newtonstraat 2 - 9285 XX Buitenpost
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Klusje in China
Prot. Chr. Ouderen Bond

afd. Achtkarspelen te Buitenpost
De afdeling hield donderdag 7 februari haar jaarvergadering in de grote
zaal van Haersmahiem, die de eerste ledenbijeenkomst was in 2008. Na
de opening door de voorzitter, waarin ook de overleden leden van de
afdeling werden herdacht, werd het officiële gedeelte door het lezen van
de jaarverslagen vlot afgewerkt De financiële commissie bestaande uit
twee leden van de afdeling konden het bestuur decharge verlenen voor
het gevoerde beleid en hadden de financiële boeken in zeer goede en
verzorgde staat kunnen controleren, zo kan de afdeling 2008 financieel
gezond beginnen. Na dit gedeelte kregen de gasten ‘Ryk troch muzyk’ uit
Trynwâlden en omgeving met 25 accordeons de gelegenheid hun kunnen
te laten horen en zo de aanwezigen een aangename middag met muziek
en zang te geven. Na de bijeenkomst was er een ontspannen samenzijn
met een drankje, waarna de traditionele jaarlijkse broodmaaltijd werd
genuttigd. Hieraan namen een vijftig leden aan deel.
De afdeling kent eigenlijk twee soorten leden, een gedeelte is lid van
de PCOB voor de belangenbehartiging voor ouderen (50+) landelijke
en gemeentelijk en een gedeelte vooral voor de 6 ledenbijeenkomsten
welke worden georganiseerd door het afdelingsbestuur. Alle leden zijn
volwaardig lid van de landelijke PCOB. De volgende bijeenkomst in
Haersmahiem is 13 maart waar het Liliane Fonds centraal zal staan.
Op 17 april komt de heer Veldboom uit Oudega ons de geschiedenis en
de geheimen van de voor ons bekende skûtsjes te vertellen. Waarna de
zomerstop voor de bijeenkomsten ingaat, om dan in september weer te
starten.
Graag wil de PCOB nieuwe leden begroeten om ook hun belangen te
behartigen, landelijk en gemeentelijk. Aanmelden kan bij: PCOB, Blijmarkt
12, Postbus 1238, 8001BE Zwolle, telefoon: 038 - 4225588 of W. Westra
(secretaris), De Schepperstraat 53, telefoon 542180.

Nieuw in Buitenpost:
Krav Maga
Vanaf 10 maart kan er Krav Maga beoefend worden in ons dorp. Krav Maga (letterlijk vertaald: contact gevecht) is het officiële verdedigingssysteem
dat gebruikt wordt door het Israëlische leger. Het
systeem is ruim 40 jaar geleden ontwikkeld door
Imi Lichtenfeld. Het idee achter Krav Maga is om
iedereen, ongeacht leeftijd, kracht en ervaring
verdedigingstechnieken aan te leren tegen een
variëteit aan aanvallen.
Krav Maga is een moderne, praktische wijze van zelfverdediging, die inspeelt op de huidige agressie in de maatschappij. Het wordt gekenmerkt
door een logische benadering van zelfverdediging en gevechtssituaties
waarbij men, na een korte periode van instructie, een relatief hoog niveau
kan bereiken. Krav Maga is een uniek systeem dat internationaal erkend
wordt als een innovatieve, effectieve en zeer praktische zelfverdediging
methode. Het combineert technische, tactische en lichamelijke training
met mentale training om zo de kans te vergroten de controle over de
situatie te verkrijgen in de meest gevaarlijke situaties. De technieken zijn
effectief, eenvoudig en gemakkelijk te leren en kunnen onder extreme
stress-situaties toegepast worden, ongeacht lichamelijke conditie, kracht
of leeftijd. Krav Maga is de methode voor iedereen waarbij men gebaat is
om zijn persoonlijke veiligheidsgevoel te versterken. Je hoeft niet langer
bang op straat te zijn en je bent in staat om aan allerlei onveilige situaties
het hoofd te bieden.
De lessen zullen gegeven gaan worden door Klaas Hoekstra officieel
instructeur Krav Maga Worldwide. Klaas Hoekstra (37), in het dagelijks
leven werkzaam bij defensie. “Toen ik in aanraking kwam met het Krav
Maga, was ik vrijwel meteen overtuigd van de meerwaarde die deze discipline met zich meebrengt. Doordat er geen overbodige technieken en
handelingen worden aangeleerd en je je niet aan speciale wedstrijdregels
hoeft te houden, benader je het ‘echte gevecht’ zoveel mogelijk. Tijdens
de lessen deden er ook niet-vechtsporters mee en tijdens deze lessen
bleek heel duidelijk dat iedereen – mannen, vrouwen en kinderen – de
technieken effectief konden toepassen. Door het enthousiasme van deze
deelnemers heb ik besloten om een apart lesuur op te starten.” De lessen
worden gegeven vanaf 10 maart op maandagavond in één van de gymzalen van het Lauwers College aan De Hoefslag 40 en beginnen om 19.00
uur. Heeft u interesse of wilt u meedoen, kijk dan op www.kravmaganoord.nl.

Burenhulp
Waarschijnlijk weet u al dat Buitenpost er zeven inwoners bij heeft. Zij
komen uit Kongo. Een jong gezin met vijf kinderen en twee oomzeggers.
Het zijn christenen, die vervolgd werden in hun land en naar Tanzania
vluchtten om te ontkomen aan de gewelddadigheden.
Enfin, ik had iets te regelen voor ze en zocht hen op. Toen ik de woonkamer binnenstapte, stond er een wat oudere dame tegen één van de
jongens te praten en ik ving het gesprek op.
“Je zorgt dat je om 5 uur bij me bent, dan zal ik je jas maken. Mijn jongens
liepen nooit met een kapotte jas, dus jij ook niet”.
Ik wist niet wat ik hoorde. Het was zo hartverwarmend!
Mevrouw ik weet niet hoe u heet of waar u woont, maar van mij krijgt u de
warme douche!
Mary van Asperen - Atkins

Het bedrijf waar ik werk
heeft een nieuwe dropmachine verkocht in China. Ik
ga er heen voor de installatie
en opstart van de extruder,
de lopende banden en het
snijmes. Als ik klaar ben zijn
er nog problemen met een
Chinese mixtank. Omdat ik
op dat moment niks meer te
doen heb, help ik mee.
De mixer wil niet draaien, en
een deel is afgebroken tijdens
een testrun. Met veel mankracht halen we de motor en
de 250 kilo zware tandwielkast
eraf. De tandwielkast draait
niet, en terwijl de chinezen
verder gaan om de mixer uit de
tank te krijgen open ik de tandwielkast. Er is een kegellager
kapot. Makkelijk te vervangen,
behalve de binnenring die op
de as vast zit. Ik kan er niet bij.
Louis, een chinese monteur die
niet zo heet maar zijn naam lijkt
op Louis en dus heet hij nu zo,
komt kijken. Met een laagtonig
“bzzz, bzzz” geeft hij aan dat

iets op de ring wil lassen. Dan
met een ronddraaiende wijsvinger zegt hij: “dzjiep, dzjiep,
dzjiep”, en ik begrijp dat hij
twee draadeindjes aan de ring
wil lassen en dan met een geïmproviseerde trekker de ring er af
trekken. Dat gaan we doen, en
na een tijd en twee keer afbre-

ken van de draad-eindjes, lukt
het inderdaad. De kast maak ik
schoon, maar de olie is vervuild
met ijzerdeeltjes, dat moet
vervangen worden. Maar het is
‘foodgrade’ olie en dat gaat een
week duren! Dus moet de olie
maar gefilterd worden.
Tijdens de lunch die altijd zeer
uitgebreid is, zie ik onze keuken
prinses in een rokje en panty’s.
“Uit die panty’s”, roep ik. Ze
begrijpt er niets van en als ik
haar probeer uit te leggen dat ik
haar panty’s wil kijkt ze me aan
met een blik van: “wat moet die
gek van me!” Ik haal Mark erbij.
Hij spreekt een beetje engels en
doet de inkoop van onderdelen.
Hij legt haar uit wat de bedoeling is en dat ze twee nieuwe
panty’s krijgt. Ze gaat naar haar
kamer en komt even later in
lange broek terug, de panty in
een bal gefrommeld. Later komt
ze zelfs even bij me kijken hoe
ik met de olie sta te kliederen.
Maar de panty werkt redelijk en
voor een paar dagen zal de olie
wel bruikbaar zijn.
Ondertussen, zijn drie chinezen in de tank gekropen via
een klein mangat bovenin. De
bodem is erg glad dus hebben
ze er stukken karton in gelegd.
De tank is maar één meter twintig in doorsnee en zowat even
hoog. Ze zitten als chinezen in
een ton! Twee man houden de
zware mixer in positie terwijl
de derde er een stuk uitslijpt,
omdat de mixer anders niet uit
de tank kan. Het lawaai in de
tank is oorverdovend. Plotseling
staat het karton in brand en is
er een sterke rookontwikkeling!
Ik heb nog nooit zo snel chinezen uit een tank zien springen!
Eénmaal uit de tank staan ze
elkaar op de schouders te slaan
en druk tegen elkaar te brabbelen. Een lol dat ze hebben!
Tijdens het avondeten maak ik
een knorrend geluid tegen de
kok terwijl ik aan mijn oor trek.
Hij begint breed te grijnzen,
knikt enthousiast en houdt een
heel verhaal. De volgende dag
bestaat één van de gerechten
uit varkensoren. Er is een hete
sojasaus bij. Je dipt stukjes in
de saus en het smaakt uitstekend. Het is hier goed toeven bij
de chinezen!
Tjeerd Poelman

Een groot aantal van de vaste rubrieken, een deel van de informatie en de
verschillende foto’s die u in dit blad aantreft, is binnen een week na verschijning
ook terug te vinden op onze website: www.binnenbuitenpost.nl
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Suzan Bosch: ‘hoofd heeft niet altijd de hoofdrol’
door Ineke Mooijweer

Met een grote glimlach kijkt Suzan Bosch me aan:
“Ik ben een stuk gelukkiger geworden sinds mijn
vijftiende”, zegt ze, “en dat was een heel proces.
”We zitten al een tijdje te praten in haar gezellige,
lichte huisje in Lutkepost. Over koetjes en kalfjes hebben we het niet veel gehad: Suzan houdt
zich beroepshalve en van nature graag bezig met
zingeving en dat is dan ook de rode draad in ons
gesprek.
Je zou kunnen zeggen dat haar opmerking over de tijd
rond haar vijftiende en daarna voor de meeste mensen geldt. Wie herinnert zich niet de diepe wanhoop
bij het ontdekken van weer een nieuw puistje of de
gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid als je niet
was gevraagd voor een feestje? Een verwarrende tijd,
die puberteit, waar velen met gemengde gevoelens op
terugkijken. Maar Suzan is iemand die zich graag rekenschap geeft van de processen en mechanismen in een
mensenleven en daar haar voordeel mee heeft gedaan.
Ze dacht altijd al veel na, ook al, over relaties, mensen,
hoe dingen in elkaar zitten in het leven.
Psychologie-studie
Dat ze psychologie ging studeren was dan ook tamelijk
voor de handliggend. Ze koos ervoor om arbeidsorganisatiepsycholoog te worden. Vanaf 1997 is ze werkzaam
in het Hoger Onderwijs, onder andere bij de opleiding
Personeel en Arbeid. Ze leidt studenten op tot adviseurs
(in de hoek van loopbaanontwikkeling- en begeleiding)
en onderzoekt en adviseert zelf ook op dat vlak. Sinds
januari 2007 werkt ze bij een Dienstencentrum van de
Hogeschool, waar op commerciële basis opdrachten worden uitgevoerd voor het bedrijfsleven. Zij en haar collega’s streven er in hun werk naar om een brug te slaan
tussen onderwijs en praktijk. In de ideale situatie leren
studenten dus door deel te nemen aan echte projecten
(op het gebied van onderzoek en assessment) die vanuit
bedrijven of ook wel gemeenten worden gegeven. Suzan
vindt het heel leuk om daarin te begeleiden: een echte
uitdaging, want studenten zitten natuurlijk nog in een
leerproces en kunnen de fout ingaan. Ondanks dat ze
‘voor het echt’ werken, moeten ze toch de kans krijgen
om die fouten te maken, want als je als begeleider te
vroeg ingrijpt, leren ze weinig. Verder is het soms lastig
om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen: soms zijn
er te weinig studenten beschikbaar, soms zijn er geen
geschikte opdrachten. Suzan omschrijft haar functie als
‘consultant in een onderwijsomgeving’. Een dynamische
omgeving, want ze weet nu nog niet wat ze in maart en
april te doen heeft. Dat moet ze voor een groot deel zelf
actief gaan invullen. Al met al een drukke baan, met veel
verschillende componenten. “Best onrustig,” zegt ze zelf.
Ze vindt dit werk erg leuk, maar wil het toch niet vijf
dagen per week doen: drie-en-een-halve dag is genoeg.
De anderhalve dag die overblijft, houdt ze vrij voor heel
andere dingen.
Eigen inspiratie
Onder andere voor dingen
die niet direct nuttig zijn,
al kost dat soms wel even
moeite, want zo zijn we in
Nederland opgevoed: we
moeten wel nuttig bezig
zijn. Verder voor haar eigen
kunstzinnige ontwikkeling.
En voor de ontwikkeling van
haar coachingpraktijk ‘Ziel
en Zaak’. Samengevat: om
ruimte te maken voor haar
eigen inspiratie. Inspiratie
die iedereen nodig heeft om
in balans te blijven. “Als je vijf dagen per week vooral
met je hoofd werkt, dan ga je een stuk van jezelf missen. Je neemt te weinig ruimte om dingen te voelen en
te ervaren. Als ik tijd en ruimte neem, door even niks te
hoeven, kan ik pas goed voelen dat ik leef. Ik kan dicht
bij mezelf komen. En dan is er inspiratie, eventueel komt
er dan wat moois uit mijn handen. Dit inzicht heb ik niet
altijd gehad. Toen ik een jaar of 25 was, ben ik naar een
meditatieweekend geweest. Daar merkte ik, dat mijn
gevoelige kant eigenlijk helemaal ondergesneeuwd was,
dat ik heel eenzijdig op het verstand was gericht. Na
een periode waarin ik weer doorsloeg naar de andere
kant (ik dacht dat ik alleen nog maar mocht voelen), heb
ik nu een balans gevonden: het hoofd werkt wel, maar
heeft niet meer de hoofdrol. Die balans bereik ik vooral
door ruimte te geven aan mijn kunstzinnigheid: ik ben
dan bezig op een manier die minder gestructureerd is,
intuïtiever, minder grijpbaar.”
Het maken belangrijker dan het product
Suzan heeft altijd wel een artistieke kant gehad, maar
wat ze knutselde, als kind en als puber, stelde niet veel
voor, vond ze zelf. Het was niet ‘mooi’, volgens de gang-

bare normen. Ze had er wel plezier in en experimenteerde met vormen, kleuren en materialen. Ze maakte
bijvoorbeeld barbiekleertjes die nèt anders waren, met
bijzondere sluitingen. Behalve door haar leraar Nederlands, die jarenlang haar gedichten las en van commentaar voorzag, werd ze eigenlijk niet erg gestimuleerd om
zich artistiek te ontwikkelen. De klad kwam er wat in. Tot
ze besefte dat de waarde van wat ze maakte niet zozeer
lag in het eindproduct, maar in de ervaring van het maken zelf. Het werk in haar atelier is nu een belangrijk, of
beter nog, een dierbaar deel van haar leven geworden.
Ze ‘durft’ er inmiddels zelfs mee naar kunstmarkten.
Wat ze momenteel precies maakt, is eigenlijk moeilijk in
woorden te vangen. Het is ‘iets met papier en woorden’.
Een voorbeeld: een gedicht op zelf geschept papier, grillig van vorm en mooi gebonden. “Ik ben nu eenmaal
iemand die met veel verschillende dingen bezig is en dat
combineert. Je moet het niet willen uitleggen. Ik geniet
gewoon als ik weer iets nieuws heb ontdekt, een nieuwe
techniek of een mooie kleur. Ik heb nu bijvoorbeeld een
heleboel verdroogde tulpenbloemblaadjes liggen. Prachtig! Daar kan ik vast nog wel eens wat moois mee doen.
Mijn kunstzinnigheid is dus een manier om in contact te
komen met mezelf en met wat voor mij belangrijk is. Ik
laat me er ook als mens mee aan anderen zien: dit is
wie ik ben.”
Coachingpraktijk
Maar Suzan investeert haar identiteit en kunstzinnigheid niet alleen in haar eigen artistieke producten. Ze
heeft ook nog een eigen coachingpraktijk, ‘Ziel en Zaak’,
gericht op het begeleiden van mensen met loopbaanvragen, vanuit een kunstzinnige benadering. Min of
meer parallel aan haar ‘gewone’ werk dus, maar geheel
los ervan en ook vanuit een heel andere invalshoek. In
haar vaste werk heeft ‘het hoofd’ de hoofdrol, in ‘Ziel
en Zaak’ werkt Suzan softer en intuïtiever. Natuurlijk is
de scheidslijn niet heel scherp te trekken, want je kunt
jezelf niet volledig splitsen. Er is wel sprake van een
zekere kruisbestuiving, want zonder bijvoorbeeld het zakelijk inzicht dat ze in het Dienstencentrum nodig heeft,
loopt ook een coachingpraktijk niet goed. Waarom deze
praktijk? Suzan: “Ik heb in mijn studietijd bewust niet
gekozen voor de klinische richting. Ik wilde geen therapiepraktijk voor mensen met zware persoonlijke problemen, want ik weet van mezelf dat ik me die veel te veel
aantrek. Ik wil wel graag mensen helpen, maar op een
minder intens niveau. Toch moest het voor mij wel over
zingeving gaan. Daarom heb ik gekozen voor loopbaanbegeleiding. Het is voor mij een manier om diepte mee
te maken, maar dan wel vanuit een stabiele uitgangssituatie. Mijn begeleiding is eerder kwaliteitsverbeterend
dan genezend te noemen. Een belangrijke kwaliteit hierbij is, dat ik twee eigenschappen combineer: enerzijds
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kan ik mensen goed aanvoelen en anderzijds kan ik dingen goed verwoorden. Ik dacht altijd dat dit heel gewoon
was, maar het blijkt toch nogal uniek te zijn.”
Praktijk met kunstzinnige ingang
Suzan werkt in haar praktijk, zoals gezegd, met een
kunstzinnige ingang, daartoe op het spoor gezet door
een eenjarige opleiding in die richting bij Klaasje Smit,
in Groningen. In plaats van louter over een kwestie te
práten, laat ze bijvoorbeeld iemand een tekening of een
schilderij maken, vanuit een specifieke opdracht. Daarna
praat ze samen met de cliënt over het beeld dat hij, door
spontaan te tekenen, onbewust, gemaakt heeft. Op die
manier sla je een brug tussen het onbewuste en het bewuste. Er komen op die manier soms dingen uit die je,
vanuit je verstand, nooit verwacht had, aldus Suzan. “Je
laat mensen op een andere manier hun thema’s benaderen. Iemand reageert bijvoorbeeld gefrustreerd op het
feit dat de waterverf op zijn papier zo hinderlijk uitloopt.
Het kan een aanwijzing zijn voor hoe hij met zijn leven
omgaat. Als je hem dan laat proberen om anders tegen
de eigenzinnigheid van de verf aan te kijken, bijvoorbeeld door zich te verwonderen over de grilligheid van
de patronen en die spannend te vinden, kan dat ook zijn
krampachtige houding tegenover zijn leven veranderen.
Die ervaring is heel krachtig, niet te onderschatten.
Mensen hebben de neiging om daaraan voorbij te gaan.
Ik zie veel mensen vastlopen, omdat ze de balans zijn
kwijtgeraakt. Ze verliezen zichzelf, krijgen moeite met
de zingeving. Steeds meer mensen komen erachter dat
ze niet gelukkiger worden van ‘steeds maar meer’. En
ze komen er ook eerder achter: was dat vroeger rond
je vijftigste, nu hebben veel dertigers al last van een
gevoel van leegte. Ze moeten weer leren dat vervulling
begint bij jezelf, door te zoeken naar hoe je in elkaar
steekt. Wat is je eigenheid? Waar wil je energie en tijd in
steken? Wat voor andere mensen werkt, hoeft niet voor
jou te werken. Je zou de ruimte moeten durven nemen
om dat uit te zoeken.
Zelf ook ervaringsdeskundige
Ik heb zelf ook een heel proces doorgemaakt en heb nu
zelf ervaren hoe het is om zo te leven. In contact met
mezelf, wetend wat voor mij belangrijk is. Voor mij is het
werken in mijn atelier daar een belangrijk aspect in geworden. Ik gun het andere mensen om dit ook te leren,
dat is mijn drijfveer bij dit werk. Leer te leven op je eigen
manier, dat is wat ik de mensen wil meegeven. Eigenlijk
is het heel basaal.”
Wie nieuwsgierig is geworden of inspiratie wil opdoen,
kan een kijkje nemen op de website van Suzan Bosch:
www.ziel-zaak.nl.

door Janne Oosterwoud

As mem by de griente stiet te praten jeze har twa
jonkjes yntusken mei de mini- winkelweintsjes
troch de supermerk. Se ha de heechste wille
en steure har nearne oan. By de koekjes fljocht
de lytse út ’e bocht en raamt my fol yn ’e kûten.
It jonkje sjocht my drystmoedich op en del oan.
‘Do bist in âlde beppe’, seit er. ‘Ja’, sis ik, ‘en
âlde beppen moatst foarsichtich mei wêze, dêr
meist net tsjin oan ride, dat docht sear.’ ‘Kom mei
Jordi’, seit de broer, en dêr gean se wer.

By de kassa tref ik se mei mem. Krekt foar it
ôfrekkenjen goait de lytse noch in rôle drop
yn syn karke. ‘Gau werombringe smoarge
jonge’, fûteret mem, mar dat hat er net yn ’t
leave kopke. It wurdt in hiele sêne mei in rige
taskôgers. Uteinlik rint er hiel stadich, mei in
gesicht as âlde fuotsokken mei de dropkes
werom. Underweis peutert er it sulverpapier los
en foardat er it rôltsje op syn plak leit, snapt er
der gau ien dropke út.
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Nederlands Kampioen Concordia gehuldigd!
Op 30 november werd brassband Concordia Nederlands Brassband Kampioen 4e divisie, in Groningen. De
kampioen werd daarom vereerd met een bezoek van burgemeester van der Zwan. Op de wekelijkse repetitie van
brassband Concordia werd de band met haar dirigent Herman Sibma gehuldigd. Dit bezoek had de brassband
wel verdiend na de grootse prestatie op de nederlandse kampioenschappen. Voor de koffiepauze kreeg de burgemeester een impressie van het repeteren van de bandleden. Hierna kreeg Van der Zwan het woord, waarmee
hij het bestuur, de leden en de dirigent feliciteerde met het behalen van het kampioenschap. Ook vertelde de
burgemeester dat het gemeentebestuur er geweldig trots op is, een brassband van dergelijk formaat ‘in huis’ te
hebben. Vorig jaar debuteerde Concordia en wist toen al een mooie 3e plaats te veroveren. Dit jaar zou het een
zware strijd worden met 10 sterke concurrenten. Het verplichte werk Voices of Youth werd een prooi voor het
jeugdig enthousiasme van Concordia. Met een hoge jurywaardering kon ze de concurrenten achter zich laten
en mag zich een jaar lang Nederlands Kampioen noemen. Nooit eerder in het 85-jarige bestaan van de vereniging werd een dergelijke prestatie neergezet. Sinds een aantal jaren is het niveau van de brassband enorm
gestegen. Concordia heeft veel jeugdige leden die een goede muzikale ontwikkeling maken dankzij de opleiding
koperblazen van muziekschool de Wâldsang. Samen met de kundige en enthousiaste leiding van dirigent Herman Sibma heeft dit geleid tot een grote vooruitgang van de vereniging, met de bijbehorende resultaten. Net als
bij elke vereniging is ook bij Concordia altijd plaats voor nieuwe leden! Wie zin heeft om mee te spelen in deze
bloeiende vereniging is van harte welkom. Kom gerust een kijkje nemen op een repetitie of neem contact op met
één van de leden. De vaste repetitieavond is van 19.30 tot 21.30 uur. Op dit moment zijn er vacatures op cornet,
bariton, euphonium, bes-bas en slagwerk. 12 april is Concordia te beluisteren in haar jaarlijks concert, waarbij
medewerking wordt verleend door een spectaculair kwartet slagwerkers. Voor meer informatie kunt u terecht op
de website van de vereniging: www.brassbandconcordia.nl.

Nieuwsbrief herinrichting Kerkstraat
Het zal u niet ontgaan zijn: de Kerkstraat wordt
binnenkort opnieuw ingericht. Het doel is het verfraaien van het straatbeeld en daarmee het centrum
aantrekkelijker te maken voor het (winkelend) publiek. In deze nieuwsbrief willen we u ‘bijpraten’
over wat geweest is en natuurlijk erg belangrijk:
wat gaat komen. Mocht u naar aanleiding van deze
nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met één van de werkgroepleden die onderaan deze nieuwsbrief staan genoemd.
Wat vooraf ging
Nadat er door het gemeentebestuur geld beschikbaar was
gesteld om de Kerkstraat op te knappen is de ‘werkgroep
centrum Buitenpost’ aan de slag gegaan. Hierin zitten
vertegenwoordigers van BUVO, Plaatselijk Belang en de
gemeente. Als eerste moest de belangrijke vraag worden
beantwoord of we autoverkeer in de Kerkstraat wilden
houden of afsluiting beter zou zijn. Een bijkomende vraag
was dat als ze afgesloten zou worden, hoe het verkeer dan
zijn weg zou moeten vinden. Vanwege de verdeelde meningen werd besloten om een onderzoeksbureau Droogh
Trommel en Partners gevraagd hierover te adviseren. Dit
onderzoek bleef niet alleen beperkt tot het verkeer maar
ook over hoe het centrum verder in te richten. Deze uitkomsten werden gebruikt bij het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan voor het centrum.
Centrumvisie Buitenpost
De reden voor een centrumvisie was dat hierdoor een
duidelijke afbakening van het toekomstige centrumgebied gekregen werd. Daarnaast werden de verschillende
plannen die er zijn naast elkaar gelegd en met elkaar
vergeleken en daarmee ontstond er een samenhangende
visie. Naar aanleiding van de analyse van het onderzoeksbureau zijn een aantal conclusies getrokken. Buitenpost
trekt met name bezoekers uit het dorp zelf. Ondanks dat
de structuur en uitstraling van het centrum kan worden
verbeterd heeft, mede door het gevarieerde aanbod in
‘dagelijkse boodschappen’ het centrum een sterke binding voor de bewoners van Buitenpost. Dit is met name
te danken aan de goede bereikbaarheid voor het autoverkeer en de aanwezigheid van voldoende parkeerruimte.
Op basis hiervan is in de visie ‘een ideaal’ beschreven.
Kernpunten hierin zijn concentratie van aanbod, goede
routing, bereikbaarheid en parkeergelegenheid in combinatie met een goed verblijfsklimaat. De aanleg van de
rondweg om Buitenpost biedt grote kansen om de kwaliteit van het centrum te verbeteren.
Herkenbaarheid, bereikbaarheid en ontwikkeling
Om een herkenbaar centrumgebied te krijgen is een
gebied aangegeven waarbinnen ontwikkeling van detailhandel wordt nagestreefd. Door concentratie ontstaat
een compact en beloopbaar winkelgebied. Bovendien
worden investeringen naar een beperkt gebied gestuurd
waardoor deze elkaar kunnen versterken. Binnen het centrumgebied moet ruimte worden gegeven voor uitbreiding, schaalvergroting en nieuwvestiging. Het centrum
bestaat in de visie uit een T-structuur. De lange poot van
de T bestaat uit de Kerkstraat en de liggende poot is de
Voorstraat tussen de Stationsstraat en de gereformeerde
kerk. Een belangrijk punt is het parkeerterrein aan de
Christinastraat dat door de komst van de Lidl nog in belang zal toenemen. De visie geeft aan dat de ontwikkeling
van de 3e fase winkelgebied op de hoek van KerkstraatChristinastraat van groot belang is voor de routing van
de Voorstraat naar de Kerkstraat waardoor ook de zichtbaarheid vanaf de Voorstraat wordt verbeterd. Dit deel
van de Voorstraat wordt duidelijk betrokken bij het centrumgebied, met name gelet op de kansen die de nieuwe
rondweg biedt om de verblijfskwaliteit van de Voorstraat
te verbeteren. Het is belangrijk dat er een sterke trekker
aanwezig is. Een lokatie die ook aandacht verdiend is de

hoek Stationsstraat - Voorstraat. Aan de noordoostzijde
van het centrumgebied zou hier een winkelproject kunnen
worden ontwikkeld dat tevens als belangrijke entree van
het centrum dient. De visie steekt verder in op een duidelijke verbetering van de zuidkant van de Kerkstraat. Nu
is hier een aantal functies gevestigd die weinig bijdragen
aan een sterk winkelgebied (uitzendbureau, avondhoreca, politiebureau). Omdat het centrum ook in de toekomst als eerste een boodschappenfunctie blijft houden
zijn goede bereikbaarheid en parkeer- en stallingsmogelijkheden van groot belang. Door de boodschappenfunctie
wordt het centrum vaak, maar wel kort bezocht. Er wordt
daarom vanuit gegaan dat alle centrumstraten open
blijven voor motorverkeer. De rondweg biedt straks de
mogelijkheid om de hoeveelheid verkeer terug te brengen en toch bestemmingsverkeer toe te staan. In de visie
wordt voorgesteld om het parkeren te concentreren op
twee plekken. Daarnaast vinden we ook parkeren in de
centrumstraten van belang. Ook wordt geadviseerd het
toekomstige centrumgebied helemaal in te richten als
winkelerf, waar ruimte is voor fietsers, voetgangers en
automobilisten. Er worden snelheidremmende maatregelen genomen waardoor een beter verblijfsklimaat ontstaat
voor de voetgangers.
Herinrichting Kerkstraat
Uit de visie komt het duidelijke advies naar voren om het
verkeer niet uit de Kerkstraat te weren. Hiermee zou een
stuk levendigheid verdwijnen wat de functie als boodschappencentrum zou schaden. Tevens wordt aangegeven dat, juist met het oog hierop, binnen het centrumgebied ruimte voor straatparkeren moet zijn. Nadat duidelijk was dat het wenselijk is om de Kerkstraat toegankelijk
te houden voor het autoverkeer is de gemeente aan de
slag gegaan met de details. Omdat het plein Nijenstein
direct grenst aan de Kerkstraat en omdat deze voor de
uitstraling van het centrum van groot belang is, werd ze
meegenomen in de plannen voor de herinrichting van het
centrum. Het plan omvat in grote lijnen het vernieuwen
van de bestrating en het opnieuw inrichten van de ruimte
met bijvoorbeeld straatmeubilair en groen. De volgende
punten van daarbij van belang:
Toegankelijkheid voor de auto en wegprofiel
Zoals geadviseerd in de Centrumvisie zal de Kerkstraat
toegankelijk blijven voor het autoverkeer. Net als nu het
geval is wordt in één gedeelte alleen eenrichtingsverkeer
mogelijk. Het gaat hier om het stuk van de Kerkstraat
tussen de Christinastraat en de Aldi. Omdat er autoverkeer in de Kerkstraat blijft zijn de mogelijkheden om het
een andere aanblik te geven beperkt, ook omdat de straat
(voor een winkelstraat) een beperkte breedte heeft. Er is
gekozen voor een weg op één niveau waarbij niet wordt
gewerkt met trottoirbanden. Daar waar er tweerichtingsverkeer is, is de rijbaan vijf meter breed, met aan de
zijden goten voor waterafvoer. Bij het éénrichtingsverkeer-deel wordt de weg 4 meter breed met een goot in
het midden. Er wordt geen rijbaan aangegeven en de
automobilist moet zelf zijn weg vinden binnen de beschikbare ruimte. Deze wordt wel door straatmeubilair zoals
prullenbakken, bomen en paaltjes begrensd. Doordat er
een aantal parkeerplaatsen in het gedeelte van het eenrichtingsverkeergebied verdwijnen ontstaat er een royaler
aanzien. De daardoor ontstane ruimte kan als verblijfsgebied (fraaier) worden ingericht.
Parkeren
Er is geprobeerd zo veel mogelijk parkeerruimte te
behouden. Om in het midden van de Kerkstraat (het
eenrichtingsverkeer-deel) meer ruimte te krijgen als verblijfsgebied verdwijnen hier een aantal parkeerplaatsen.
Deze worden zo veel mogelijk gecompenseerd door extra
parkeerplekken aan de buitenzijden van de Kerkstraat
aan te leggen. Op dit moment zijn er 78 parkeerplaatsen
in het plangebied en in de nieuwe situatie worden dit er
69. In de directe omgeving van de Kerkstraat zijn echter

nog voldoende parkeermogelijkheden om dit verlies op
te vangen. Op dit moment wordt er ten opzichte van de
Kerkstraat op verschillende manieren geparkeerd. Er zijn
een aantal schuine parkeerplaatsen, een aantal waar
dwars geparkeerd kan worden en een aantal parkeerplaatsen dat langs de weg ligt. Bovendien wordt er aan
beide zijden van de weg geparkeerd wat een rommelige
aanblik geeft. Om ook hier meer rust creëren wordt zo
veel mogelijk langs de weg of dwars geparkeerd. In het
middengedeelte wordt straks slechts aan één kant geparkeerd. In het plan worden, verspreid over het centrum,
een aantal invaliden parkeerplaatsen aangelegd.
Plein Nijenstein
Nijenstein en het bijbehorende plein is een beeldbepalend object binnen het centrum. Dit zal binnen de nieuwe
inrichting nog meer benadrukt worden. Op dit moment
staan er twee grote bomen op het plein waarvan één helaas ziek is en gekapt moet worden. Het is de bedoeling
om rond de andere boom een bank neer te zetten. Om
het pand en het plein meer uitstraling te geven zullen er
‘zichtlijnen’ in het bestratingmateriaal aangebracht worden richting restaurant Nijenstein.
Bestrating en straatmeubilair / groen
De verharding of steensoort van de Kerkstraat zal bestaan uit baksteen. Dit materiaal heeft een mooie uitstraling en behoudt op langere termijn zijn kleur. Voor
een rustig straatbeeld, en een ruimtelijk effect brengen
we zo weinig mogelijk kleurverschil aan in de bestrating.
Voor de herkenbaarheid van het voetgangersgebied komt
er klein verschil in kleur tussen voetgangersgebied en
rijbaan/parkeerplaatsen. Het ene deel wordt uitgevoerd
in een rode kleur en het andere in rood met verschillende nuances. Om de Kerkstraat een betere uitstraling
te geven zal ook het straatmeubilair vervangen worden.
Gekozen wordt voor sfeer van nostalgie in een modern
jasje. Zwart voert hier de boventoon. In de Kerkstraat is
op dit moment weinig groen aanwezig en dit zal verder
uitgebreid worden.
Bestek en uitvoering
Op basis van dit ontwerp begon de gemeente met het
schrijven van een zo volledig mogelijke omschrijving van
het project. Op basis hiervan vond op vrijdag 15 februari
de aanbesteding plaats. Djurrema, Jansma en Van Dijk uit
ons dorp zal het project uit gaan voeren. Er is inmiddels
lang gesproken over de inrichting van de Kerkstraat en
willen dan ook zo snel mogelijk beginnen worden met de
uitvoering. Deze wordt in gedeeltes gedaan om de overlast voor het winkelend publiek zoveel mogelijk te beperken. Helaas is het niet mogelijk dit zonder overlast uit te
voeren en vragen hiervoor dan ook uw begrip. Zodra we
de exacte datum weten wanneer begonnen wordt, laten
we dit uiteraard weten aan de winkeliers en bewoners. De
gemeente zal er alles aan doen om de werkzaamheden
voor de feestweek in augustus af te hebben.
Werkgroep
Mocht u nog vragen hebben over de herinrichting van de
Kerkstraat of het centrum, dan kunt u terecht bij één van
de leden van de werkgroep. Deze bestaat uit, namens
de middenstandsvereniging BUVO: dhr. van der Bijl (slagerij van der Bijl), dhr. Bos (Fietsplus), dhr. Jongschaap
(woonexpo Kapenga), dhr. Lammers (Wiersma Interieur),
namens Plaatselijk Belang Buitenpost: dhr. Leijendekker
en mw. Dotinga en namens de gemeente Achtkarspelen:
dhr. Nieuwenhuis, dhr. Gebben en mw. Boekhorst.
Tot slot
We hopen dat de Kerkstraat er over een half jaar weer
netjes en uitnodigend uit ziet want het gaat er natuurlijk
om het winkelend publiek een aangename tijd te bezorgen en de ondernemers een goed klimaat om te ondernemen. Ook hopen we hiermee het voortouw te nemen om
ook eigenaren en ondernemers verder te stimuleren hun
eigen panden en winkels een betere uitstraling te geven.
Want een mooier centrum maken we samen!

ZONNEBANK

Nu 12 keer voor de prijs van 10 keer
Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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ACTIE: ZOMERFIT! ABONNEMENT
U bent nog geen lid en wilt graag SLANK en FIT de zomer in?
Maak dan nu gebruik van onze FANTASTISCHE actie:
Het Zomerfit! abonnement: 4 maanden lang onbeperkt trainen voor slechts  30,00 per maand!
Uiteraard traint u onder deskundige begeleiding met uw persoonlijke trainingsschema dat is opgesteld aan de
hand van een intake en uw persoonlijke doelen. Inschrijven kan tot 16 maart 2008, vraag naar de voorwaarden!

NIEUW! PERFECT PILATES EN FIT!
Perfect Pilates!: de workout voor een sterke rug, een platte buik
en strakke benen en billen!.....nu op dinsdag- en donderdagavond!
Fit!: een gezellige groepstraining in circuitvorm voor alle leeftijden!

NIEUW! TRAINEN TIJDENS LUNCHTIJD!
Vanaf 1 maart zijn we op maandag van 11.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
geopend voor de vrije training! Dit betekent dus dat u lekker sportief uw lunchtijd kunt doorbrengen!

OP HERHALING! GEEF ME DE 5!
Bent u ouder dan 50 en heeft u niet deelgenomen aan het project Geef me de 5?
Kom alsnog in beweging en meldt u aan!
KOM IN BEWEGING EN BEL NU VOOR EEN INTAKEGESPREK! 0511 - 540038
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SWITTE Therapie- en Trainingscentrum
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Alles is al bepaald…?
We zijn er uit, je hebt geen keus. Ik had er al een
poosje last van, al die beslissingen die je moet nemen in het leven. Het beslissen op zich is nog niet
zo erg moeilijk…maar al die keuzes…die maken
het moeilijk. Links of rechts, meer of minder…dat
lukt nog wel. Maar er zijn ook zo veel van “maar
wat als..” en “het zou ook kunnen dat..” en dan
wordt het een stuk moeilijker. Maar gelukkig, het
is allemaal niet zo ingewikkeld als ik dacht, want
alles is namelijk al bepaald! Een poosje geleden
zat ik in de kroeg en we kwamen tot de conclusie dat alles eigenlijk al vastlag in je levenslijn,
beslissen doe je toch zoals het lang geleden al is
vastgelegd…waarom moet ik daar dan wakker van
liggen denk ik dan. Geef mij de blauwdruk van de
keuzes in mijn leven en dan is het klaar. Zo kwam
ook eens ‘numerologie’ ter sprake. Er schijnt iets
te zijn dat aan de hand van je naam eigenlijk alles
al vast staat. Elke letter van je naam staat voor
een bepaald getal en uiteindelijk je naam ook, dat
getal bepaald je leven heb ik begrepen. Dus…ik
kan geen andere conclusie trekken dan dat pa
en ma dus mijn hele leven hebben vastgelegd op
het moment dat ze bedachten hoe ik zou gaan
heten…dat is me toch wat! Als ik me daar bewust van zou geweest hadden onze jongens dan
geheten hoe ze nu heten? Ik zou niet weten voor
welk nummer hun namen staan. En toen kwamen
vandaag ook nog eens de “gelukskoekjes” op tafel
tijdens een etentje bij de chinees. Wat moet je
daar nou mee…de koekjes zijn niet in te nemen,
daar gaat het al mis. En dan staat e rook nog eens
in “de kans is groot dat eens dezer dagen een familielid op bezoek komt”, tja, zo lust ik er nog wel
één..niet zo’n koekje maar zo’n kreet. Daar kan ik
dus niets mee. Een ander had “de klaproos is je
geluksbloem”...een echt denkertje...géén idee. Ik
weet het niet, misschien ben ik wel iets te nuchter.
Maar goed, laten we er eens vanuit gaan dat het
inderdaad zo is…alles staat al vast in je naam, die
is wel interessant. Alles is al bepaald, ik was van
plan om op tijd naar huis te gaan….maar het was
anders bepaald, ik was voorbestemd om drie uur
in de nacht thuis te komen. Vrouw kwaad dat ik zo

Meisjes MAAS in de prijzen
laat was omdat ik had gezegd 12 uur thuis te zijn,
en dat had niet gehoeven denk ik dan, dat is jammer. Als ik had geweten hoe het lang geleden al
bepaald was had ik kunnen zeggen “sorry maar ik
kom vanavond vreselijk te laat thuis” maar ik kon
dan gelijk melden “ik kan er niets aan doen, het
is zo bepaald”. Dat maakt het leven toch een stuk
gemakkelijker? We hoeven weinig ruzie meer te
maken, je kan er immers niets aan doen. “waarom
kom je niet eerder thuis?”...”tja schat, dan moet je
niet bij mij zijn, ik kan er ook niets aan doen, bel
mijn moeder maar, die heeft mijn naam bedacht”
tjonge...lekker makkelijk hoor. Nu begrijp ik ook
waarom zoveel mensen geen verantwoordelijkheid
nemen voor hun beslissingen, ik had altijd maar
wat een hekel aan mensen die dan zeiden “maar
daar kan ik toch niets aan doen?” of “dat is mij
overkomen!”. Tot voor kort dacht ik dat die mensen er niets van begrepen, elke belevenis is immers een gevolg van de beslissing die je daarvoor
hebt genomen. Maar nu heb ik in de gaten dat die
mensen het eigenlijk juist wél begrijpen, zij wisten
al lang dat niemand ergens iets aan kan doen, alles
is al bepaald. Daar wordt het allemaal wel anders
van maar zo gemakkelijk laat ik me niet kisten.
Als ik nu een beslissing zou nemen maar ik besluit
het nu anders te doen omdat ik dit weet, om te
bewijzen dat ik het dus wél zelf besluit?...jammer,
want ook dat was al bepaald...snap je het nog,
gek wordt je ervan. Je kunt nooit meer iemand ergens op aanspreken, ja, je ouders omdat zij je die
naam hebben gegeven….maar ook dat niet...want
het was al lang bepaald dat zij die naam zouden
geven, dus ook zij kunnen er niets aan doen.
Nou, ik zit toch anders in elkaar, ik kan helemaal
niets met dit soort zaken, als ik het bovenstaande
lees snap ik er al niets meer van en dat zegt genoeg. Je beslist wat je beslist en dat heb je zelf
besloten! Mijn eigen wijsheid die te begrijpen is
en waar je wat mee kunt. Als het niet goed uitpakt had je wat anders moeten besluiten en zo is
het….vind ik. Alles is al bepaald….ik geloof er geen
bal van, je leeft je eigen leven! Succes ermee….
Reinold Paauw

Zaterdag 2 februari was de turnwedstrijd voor meisjes met het niveau 13
en 14 in Oenkerk. Er waren 4 wedstrijdrondes. 5 over 7 uur vertrok de
eerste groep richting Oenkerk. De meisjes waren erg zenuwachtig. Annemei Hiemstra, Aline Terpstra deden mee in niveau 13 instap. Ilse Kazimier
en Myriam de Jong in niveau 14 instap. Alle vier meisjes deden het goed.
Hiermee gingen er nu al drie medailles mee naar Buitenpost.
Hieronder de uitslag: De cijfers zijn als volgt van sprong, brug, balk, vloer.
Annemei kwam op de 11de plaats, Aline werd 3de. Myriam 4de en Ilse werd
2de. In de tweede wedstrijd kwamen Anna v/d Meer, Anna van Althuis,
Iris Postma, Inge Steigstra, Anke Merkus en Lianne Postma uit in niveau
14 pupil 1. Margo Bijlsma deed niveau 14 8 jaar. Margo 14de, Anke werd
18e, Lianne kwam op de 14de plaats. Anna van der Meer had totaal 36.25
punten. Anna van Althuis had totaal 36.25 punten. De beide Anna’s kwamen op de 7de plaats. Inge mocht brons mee naar huis nemen. Iris had de
hoogste score met 38.15 en kreeg de gouden medaille.
In de derde wedstrijd mochten Andrea Dalstra, Henriette Hiemsta, Frederieke Zuidema en Nynke Walinga de oefenstof van niveau 13 pupil 1
tonen. En Jael Bennett voor niveau 13 pupil 2. Henriette kwam op de 10de
plaats, Andrea kwam op de 5de plaats, Frederieke mocht voor op de 3de
plek van het podium staan en Nynke kreeg goud. Jael werd 8ste.
In de vierde wedstrijd waren de meisjes over 2 banen verdeeld. Onze
nieuwe trainster Monique hielp Rikst Janne mee. Tanja Zheng en Marijke
Postma deden mee in niveau 13 jeugd. Marijke: 8.90, 9.30, 6.25, 8.30
met totaal 32.75 en werd 24ste. Tanja: 9.10, 8.40, 7.30, 9.00 totaal 33.80
en kwam op 21ste plaats. Henrieke Krijgsheld kwam uit in niveau 14 pupil
2 en werd 8ste. Margriet Douma en Anita Mulder zaten in niveau 14 jeugd.
Anita werd 6de en Margriet werd 1ste!
Dit was een zeer geslaagde dag met veel behaalde medailles. Nu weer
druk door trainen voor de Friese Kampioenschappen die op 19 april is.

Klim in de pen... wethouder Willem van der Wal
Onlangs vroeg de redactie van
de Binnenste Buitenpost mij
om als eerste deze nieuwe
rubriek te vullen. Daar hoefde
ik niet lang over na te denken.
Het is namelijk een uitstekend
podium om u als lezer deelgenoot te maken van de zaken die je als lokale
bestuurder tegenkomt.
Toen het CDA mij in 1998 vroeg of ik wethouder
in onze mooie gemeente wilde worden, was ik
werkzaam bij de buurgemeente Kollumerland
c.a. De toenmalige burgemeester de heer P.F.
Visser zei tegen mij “Willem, weet wat je doet.
Want wie zich als hond verhuurt, moet botten
leren kluiven.” En inderdaad. De afgelopen tien
jaar heb ik me met enige regelmaat door een
bestuurlijk bot moeten heen bijten. Want niet
alle zaken gaan zoals je wilt. Door procedures
duren ontwikkelingen vaak jaren. En dat leidt zo
nu en dan tot teleurgestelde en soms zelfs boze
reacties.
Maar gelukkig lukken ook veel dingen wel. Zo
hebben we onlangs de laatste 3 kavels in het
bestemmingsplan Mûnewyk kunnen verloten.
Daardoor kan dit plangebied voor wat betreft de
eerste fase worden afgerond. Een aardige bijkomstigheid is dat ons burgemeestersechtpaar
tot de gelukkigen behoren die een kavel konden
bemachtigen. De familie van de Zwan zal zich
dus in de nabije toekomst in Buitenpost vestigen.
Voor het overige is de energie nu gericht op het
plan Lutkepost. Naast een aantal huurwoningen
ontstaat daar ruimte voor de uitgifte van een
aantal bouwkavels en een appartementencomplex. Aan de andere kant van het dorp zal, als
de plannen kunnen doorgaan, op de plaats waar
nu de oude kassen staan een ‘oude’ Friese State
verrijzen voor twintig gezinnen.
Als we naar de woningbouw kijken dan verschijnen er op middellange termijn toch donkere
wolken aan de horizon. Uit recente berekeningen blijkt namelijk dat na 2018 de bevolking
in Fryslân zal afnemen. Hierdoor zijn er minder
nieuwe woningen nodig. En als je naar bepaalde
dorpen in de noordschil van onze provincie kijkt

dan blijkt hier en daar
al enige leegstand te
ontstaan. Voor Achtkarspelen (en dus
ook voor Buitenpost)
maken we ons nog
geen zorgen. Onze
gemeente wordt nog
altijd beschouwd als
een zeer aantrekkelijke gemeente waar
mensen graag willen
wonen en werken.
We kunnen onze ogen
echter niet sluiten voor de werkelijkheid. Feit
blijft dat er minder mogelijkheden komen voor
het zelf bouwen van een woning op een eigen kavel. Veeleer zal de nadruk komen te liggen op de
bouw van huur- en starterwoningen en woningen
voor oudere inwoners. Hoe het komt? We wachten af en via de geëigende kanalen (Plaatselijk
belang) zullen we u op de hoogte houden.
Een andere verheugende ontwikkeling is de
aanbesteding van de herinrichting van de Kerkstraat, die onlangs heeft plaatsgevonden. Vanaf
half maart zullen de stratenmakers het straatbeeld in de Kerkstraat voor een aantal maanden
bepalen. Ik hoop dat rond half juni de werkzaamheden zijn afgerond en dat Buitenpost dan weer
over een Kerkstraat beschikt waar het goed toeven is. Als gemeentebestuur zijn we ook met tal
van andere zaken bezig. In het kader van deze
rubriek kan ik u echter maar een klein kijkje in
de gemeentelijke keuken laten zien. Wellicht een
andere keer meer.
De bedoeling van de rubriek “klim in de pen”
is dat de auteur zelf iemand anders zoekt die
de eerstvolgende rubriek vult. Marja
van der Plaat zal u de volgende keer
inwijden in de wondere wereld die
Kinderopvang heet.

Een hartelijke groet voor u allen,
Willem van der Wal, wethouder.

Ook MAAS turners presteren goed
De eerste wedstrijd in het nieuwe turnreglement was op 9 februari. Vorig
jaar ging dit reglement in Nederland in. Friesland, Groningen en Drenthe
hebben een jaar gewacht voordat ook zij het aandurfden. In dit reglement
is er per toestel een A-score en een B-score. De A-score bepaald de
moeilijkheid van de oefening. Hoe moeilijker het elementen hoe hoger de
uitgangswaarde (A-score). De B-score bepaald hoe netjes je het doet. Als
je steeds je benen krom hebt dan zul je minder hoog scoren dan als je de
benen recht houd. Als je alles zeer netjes doet kun je maximaal een 10
scoren op B-sore. Friesland Groningen en Drenthe hebben besloten om
vanaf niveau 10 de wedstrijden samen te voegen. Vanaf nu zijn er vanaf
niveau 10 drie district wedstrijden.
Vroeg in de ochtend mocht Hans de Jong aantreden. Hans turnt junior
2 niveau 8 hij werd knap derde achter de twee turners van CSC Joure.
Vooral de vloer sprong er uit bij Hans ondanks een val waarbij direct 0,8
punten van de B-sore werd gehaald. In de middag mocht Dourenz Algra
het opnemen tegen de top uit noord Nederland. Het deelnemersveld was
heel groot in totaal wel 28 deelnemers. Dourenz kwam uit in pupil niveau
10. Dourenz behaalde een achtste plaats met zelfs de hoogste score van
de dag op de voltige. Hier waren wij natuurlijk heel blij mee.

In het winterzonnetje gezet
Modique verhuisd, plein Nijenstein, fraai onderkomen
Herenkleding, ondermode: goed gekleed in al je dromen
Brug, pontje, Blauferlaet er over heen, lager heen en weer
Varen was ludiek, duizenden leerlingen op en neer
‘
Andries Bremer, 34 jaar chauffeur en bediener van de pomp
Een lintje, uittredingsleeftijd, met ere, één van de oude stomp
Het centrum op de schop, riolering vernieuwd
Vele werkzaamheden, de Kerkstraat heeft ’t verdiend
Ze zijn er nog: mensen met hart en ziel verknocht aan een bedrijf
Jan Veenstra en Gosse Holwerda met de vut, een stuk uit ENITOR’s lijf
Een beeldhouwer van formaat Hotze de Jong 84 jaar
Exposeert, begon met schilderen zeer vitale kunstenaar
Deskundigheid komt neemt afscheid of vertrekt
Jolle Kronenburg een man die er was en vertrouwen heeft gewekt
Lydeke Zandbergen zette het Lauwers College op de kaart
Lekkerbek met stip viskraam Mattie is goud waard.

PEVADKO

Melle Kloosterman

Gerrie Posthumus

Abotec komt eraan!

De nieuwe jas van modezaak Modique!

Zorg, horeca, bouw en elektrotechniek
Abotec bv is voor de sector waarin zij werkzaam zijn een bekende naam.
Detacheren en uitzenden in de elektrotechnische branche. Maar Abotec zal
vanaf nu ook naam gaan maken in de sectoren; zorg, horeca en bouw. Antje
Bosma (directie): “Het is voor ons een logische volgende stap in de groei van het
bedrijf Abotec. Om deze groei gestalte te geven gaan we dit jaar een tweede vestiging opzetten in Buitenpost.” Buitenposter Melle Kloosterman, zal vanuit deze
vestiging uw contactpersoon zijn. Abotec bv zal in principe een allround kantoor
worden, maar dan wel met de specialisaties; zorg, horeca, bouw en elektrotechniek. “Deze vier specialisaties willen we zo breed mogelijk invullen, hierdoor
heeft een klant maar één aanspreekpunt nodig”, aldus Melle Kloosterman.

Het lijkt of het Gerrie Posthumus voor de wind gaat, maar ook zij moet er hard
voor werken. In de zeven jaar dat zij modezaak Modique, hier heeft in Buitenpost
is dit haar derde winkelpand. In 2000 is ze gestart aan de Voorstraat, na vier jaar
werd dit de Kerkstraat. Waar zij volgens haar eigen woorden toen het mooiste
plekje had. Wel kon zij toen ook al van één plekje in de Kerkstraat dromen, en dat
is de lokatie waar zij sinds 8 februari de deuren heeft geopend, het pand waar
voorheen drogisterij Balsemien was gevestigd.

Werken en leren
Abotec bv is een leerbedrijf voor de bouw en technische branche. Leerlingen
die willen werken en leren kunnen dus ook binnenlopen bij Abotec. “Het is voor
ons belangrijk dat ook wij zorgen voor nieuwe en jonge instroom. Dit is voor de
verschillende branches van groot belang”, aldus Antje Bosma.
Certificering
Abotec is een degelijke uitzendonderneming. Op deze wijze wil Abotec zich ook
profileren. Daarom is Abotec aangesloten bij de brancheorganisatie
NBBU. Ook de diverse certificeringen
zijn aanwezig bij Abotec. NEN 44001 en VCU zijn gemeengoed binnen
Abotec. Melle Kloosterman: “Voor
de klant de manier om in één opslag
te zien dat ze te maken hebben met
een goed georganiseerd bedrijf.”

…is ruim en overzichtelijk
De onderneemster ontvangt alleen maar enthousiaste reacties van klanten. Alle
productgroepen kunnen in de winkel, die meer dan honderd vierkante meter
groter is, dan de vorige lokatie, veel overzichtelijke worden uitgestald. In dit
pand heeft Modique het assortiment weten uit te breiden met een collectie vrijetijdskleding voor mannen, met merken als Allan Red, Lerros, Martomod, MAC
en Wrangler. De damesmode en de ondermode komen door de ruime indeling
ook beter tot hun recht. Er zijn zelfs klanten, die enthousiast vragen heb je nu
ook ondermode? Terwijl ik dat al anderhalf jaar in de winkel had hangen, vertelt
Gerrie. Daarnaast kunt u voor naaiservice en het laten stomen van kleding ook
een beroep doen op de deskundigheid van Modique.
…en geeft perspectief voor de
toekomst
Met deze lokatie hoopt Gerrie
Posthumus met haar 3 personeelsleden en stagiaire jaren
vooruit te kunnen. Wel wil ze
hierbij kwijt dat alles valt of staat
bij de eigen dorpsbewoners. Als
de eigen dorpsbewoners niet om
de plaatselijke middenstanders
denken, is het best mogelijk dat er
op den duur steeds meer middenstanders stoppen met hun winkel.
Dit kan en mag volgens Gerrie niet
de bedoeling zijn, en ze hoopt dan
ook dat u als lezer wil meewerken
aan het behoud van de middenstand.

Abotec, uw partner in uitzenden,
detacheren, payrolling, werving en
selectie! Een impressie van het bedrijf
is ook te vinden op www.abotec.nl. In
maart zal tevens ons vacatureoverzicht te zien zijn bij Kootstra Advies
aan de Kerkstraat in Buitenpost.
Daarnaast staat, totdat de opening
in Buitenpost een feit is, de deur in
Drachten altijd voor u open.
Abotec bv, Stationsweg 58,
9201 GP Drachten

Prijsuitreiking bij HAARZAAK m/v
Alle mensen die in de openingsweken van HAARZAAK m/v in Buitenpost een
afspraak hadden konden kans maken op 1 jaar gratis knippen, 1 jaar gratis shampoo, en een mp3 speler. De medewerkers van HAARZAAK m/v in Buitenpost
hebben uit de al ruim 500 klanten d.m.v. een loting de prijswinnaars bekend
gemaakt.
Afgelopen dinsdag 19 februari hebben zij de prijzen uit mogen reiken aan, Dhr
bosscha (1 jaar gratis geknipt) , Alinda de Jong (1 jaar gratis KMS shampoo) en
Grietje Gorter (een MP3 Speler). HAARZAAK m/v is op dit moment al zeer tevreden wat betreft de aanloop zelfs voor een relatief rustige periode hebben ze
het leuk druk. Intussen hebben we ook een zogenaamde kleuradviesdag gehad
waarbij de belangstelling erg groot was, vertelt Jouke van den Borg.

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs
wordt dit keer ter beschikking gesteld door de Binnenste Buiten. Oplossingen
– bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The Readshop
(Nijenstein 7) voor vrijdag 21 maart 2008.

Hoe werkt deze Sudoku-puzzel?

Vul het diagram van 9x9 vakjes zo in dat alle letters slechts één keer
voorkomen in alle horizontale en verticale rijen, en in elk blok van 3x3 vakjes.
De cijfers in de grijze genummerde vakjes is de oplossing.

HAARZAAK wil zich vooral onderscheiden op extra persoonlijke aandacht, kwaliteit en goede vakkennis. Waarbij haarkleuringen extra aandacht verdienen,
hierin krijgen de medewerkers minimaal 2x per jaar speciale kleurtrainingen.
Ook voor alle andere vakkennis wordt regelmatig getraind. Ook zullen we regelmatig leuke aanbiedingen hebben op dit moment tot 15 maart krijgt u korting op
KMS permanent, welke zeer zacht voor uw haar is en wij verlengen de actie voor
wie nog niet bij ons is geweest met korting op uw eerste behandeling.
Op de foto van links af: Foukje Hoekstra, dhr Bosscha, mw Alinda de Jong,
Grietje Gorter en Caroline Renzenbrink

Oplossing prijspuzzel januari

De puzzel in het januarinummer heeft 30 correcte inzendingen
opgeleverd! De oplossing luidde 1984.
De winnaar is B. Benedictus, de Zeilen 19.
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Spaans in het cursusprogramma

Jeugd en jongerenwerk
Toneelcursus

Groep 7 & 8
Schuilt er in jou dé nieuwe filmster van Nederland? Of heb je
altijd al op het podium willen staan? Geef je dan nú op bij It
Koartling waar een cursus toneelspelen start, met aan het
eind een speerende voorstelling.
Start: woensdag 26 maart - Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
- Kosten: € 25,- voor 13 lessen.
(2e kind uit hetzelfde gezin voor de halve prijs)
Inlichtingen en opgave bij:
Ylse Veenstra, 06-55974842 of
It Koartling, 541214 (beiden alleen ‘s avonds te bereiken)

Na zestien jaar bood het Koartling
weer een cursus Spaans aan voor
beginners. Meteen een succes
want er meldden zich twaalf cursisten aan. Genoeg om te starten.
Spaans is immers de tweede
wereldtaal en wordt behalve in
Spanje in geheel Zuid en Midden
Amerika gesproken (uitgezonderd
Brazilië). In de VS is Spaans zelfs
de tweede taal. Denk maar aan
de miljoenen latino’s en hispanics,
die daar hun toevlucht hebben
gezocht. Kortom, genoeg reden
voor een docent om ja te zeggen.
Op school werd je platgewalst
door de Haagse bureaucratie. Hier
heb je te maken met louter gemotiveerde cursisten en kun je je als

docent weer helemaal ouderwets
profileren. Het is dus volop genieten van elkaars aanwezigheid en
er wordt heel wat afgelachen. De
twee lesuren vliegen om.
Er wordt gewerkt met een handzaam boekje, waarin de cursist diverse toeristische situaties krijgt
voorgeschoteld. Omdat maar één
keer per veertien dagen les wordt
gegeven, heeft men alle tijd om de
stof rustig te bestuderen. Hopelijk krijgt de cursus een vervolg in
september. Gezien het succes zal
er vast weer een beginnerscursus
worden aangeboden. U bent dan
uiteraard van harte welkom.
Wim Frenkel, cursusleider

de Jeugdsoos

Leeftijd: 11 t/m 18 jaar
Openingstijden jeugdsoos:
Vanaf nu ook DONDERDAGAVOND geopend! En op vrijdag
van 19.30 tot 21.30 uur. Entree: Gratis! Voor het
programma overzicht of meer info: Koartling.hyves.nl

Workshop Vilten van Wol

Op zaterdag 1 maart wordt in it Koartling onder leiding van
Ineke Carolus een workshop vilten van wol voor gevorderden
gehouden. Deze workshop is van 10.00 tot 16.00 uur en
kost € 35,- ( incl. koffie/thee en lunch, excl. materiaal)
Onderwerp: wol op zijde, een grote omslagdoek of sloffen.
Plaats: It Koartling
Inlichtingen/ opgave: Tineke van der Wal, tel. 543558

Kruidencursus

In samenwerking met de Kruidhof wordt er binnenkort een
kruidencursus gehouden. Kruiden nemen een belangrijke
plaats in, zowel de geneeskruiden als in de keuken. Op drie
maandagavonden zullen de verschillende manieren om
kruiden te gebruiken aan de orde komen. De eerste avond
is vooral theorie met een theeproeverij. De tweede avond
zal gaan over het gebruik van in de keuken. De derde avond
zal gaan over de medicinale werking van diverse kruiden. Als
afsluiting zal op zaterdagmiddag een rondleiding door de
Kruidhof plaatsvinden waarna u nog een kunt genieten van
een hapje en drankje in het tuincafé.
Kosten: 20 euro. Start op: 14 april vervolgen op 19 mei en 21 juni

Workshops

-- Sieraden van kralen --

Van oude of nieuwe kralen maakt u een mooie keing of
armband. Ook kunt u knopen of lint erin verwerken en de
kralen door middel van haken aan elkaar verbinden.
Kosten: 8,50 euro (excl. materiaal); datum: dinsdag 8 april

-- Bloemschikken --

Voorjaarsbloemstuk gemaakt van zoveel mogelijk bloemen
en van wat de tuin ons biedt.
Kosten: 8,50 euro; datum: dinsdag 15 april
Opgave bij Elly Kramer: tel. 543242 of 06-12113800

It Koartling - plaats voor het hele dorp!
De opvaing dat It
Koartling een goede plek
is voor mensen die jong,
creatief of leergierig
zijn, klopt zondermeer.
Maar niet alleen dat, It
Koartling is er ook voor
elke inwoner van Buitenpost die de ruimte nodig
heeft!
In het gebouw aan de Schoolstraat is een multi-functioneel zaaltje, een ruim leslokaal en een uitstekend vergaderlokaal aanwezig,
dat voor iedereen in principe huurbaar is. Daarnaast kan ook
de jeugdsoos plek bieden aan leuke gebeurtenissen en is er een
geluidsgeïsoleerde oefenruimte voor muzikanten.
De stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost, eigenaar van het gebouw, werkt
zonder winstbelang en heeft
als één van haar doelstellingen het verenigings- en
dorpsleven zoveel mogelijk te
stimuleren en onderdak te
geven aan activiteiten in ons
dorp. Voor organisaties die in
gemeenschapsbelang werken
geldt een bijzonder tarief.
Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden op
telefoonnummer 541214.

Consultatieburo te gast in It Koartling

Binne Lutje en Boaite Post

Politiek

- Wat weet jij van politiek Boaite?
- Niets en het doet mij ook niets!
- Mee eens Boaite maar soms lees
ik dingen…
- Hoezo Binne, wat las je dan?
- Nu gaat de gemeente toch
geld beschikbaar stellen voor de
aansluiting van gemeentelijke
wegen op het provinciale
wegennet!
- Is dat dan zo vreemd Binne?
- De partijen willen eerst
een veiliger verkeer op de
Blauforlaetse brug en stemden
vorig jaar daarom tegen!
- Hoe komt het dan dat het
voorstel het nu dan wel haalde?
- Eén van de tegenstemmers
maakte nu een volledige
ommekeer en stemde toch voor
het collegevoorstel Binne!
- En dat schoot natuurlijk in het
verkeerde keelgat van Maaike!
- Kun je wel zeggen Binne….zij
vindt het “ferbjusterend”.
- Daarna las ik dat het raadhuis
nog niet kan uitbreiden!
- Hoe dat zo Boaite?
- Allemaal politiek gezwam Binne,
waar ik niets van begrijp.
- De gemeenteraad wil zeker eerst
nog wat onderzoek doen ?
- Sommige partijen vinden
lastenverzwaring voor de
inwoners onaanvaardbaar Binne!
- Anderen vinden het geld “over de
balk” gooien ook niet goed!
- Inderdaad Binne, want voorlopig
zijn de kosten geraamd op ruim
twee miljoen!
- Daar zou ik mijn “stullepie” ook
wel voor willen verbouwen!
- Maak je geen illusies Binne, het
gaat toch wel gebeuren!
- Dan nog wat Boaite!
- Zeg het maar Binne!
- Al dat straatwerk, na de
rioleringswerkzaamheden.
- Hoe bedoel je?
- Ik vind de bestrating slordig!
- Dat is ook zo Binne, maar met
reden denk ik!
Welke reden zou dat zijn?
- Wel Binne ik zou zeggen,
dat de bestrating nog een keer
moet worden opengebroken voor
verdere werkzaamheden!
Dus daarom is het even vlug - vlug
gegaan Boaite?
- Inderdaad, want in de
komende tijd komt de hele
Kerkstraatbestrating en -inrichting
aan bod.
- Dan neemt de politiek soms toch
nog goede besluiten!
- Dat is ook zo Binne en laten we
het daar maar bij houden!

Film ‘Tsotsi’

vrijdag 29 februari
om 20.30 uur

Kopijverzorgers en
a d v e r t e e rd e r s ,
maak het uzelf en
ons gemakkelijk!

- alle leeftijden
- gratis toegang!
Op de straten van Johannesburg leeft de 19-jarige Tsotsi. Tsotsi betekent
“gangster” in straaaal, maar zijn echte naam en de herinneringen aan zijn
verleden drukt Tsotsi weg. Hij is erg impulsief en gewelddadig en veel mensen zijn
bang van hem. Samen met een aantal anderen leeft Tsotsi van de straatmisdaad.
Als op een avond hij op de vlucht slaat en een vrouw berooft van haar auto blijkt
een baby in te zien. Deze brengt een zorgzame kant in Tsotsi naar boven.

Let op de
k o p i j - i n l e v e rd a t u m :
dinsdag
25 maart.

In verband met een verbouwing is het consultatieburo enkele maanden uitgeweken
naar It Koartling. Dit levert op regelmatige momenten een gezellige drukte in de hal
en overige lokalen op. Op de foto: cb-assistente: Heleen Tamminga, mw. Lenting met
Daniel, mw. Ploegsma met Ilse en mw. Altena met Elmar.

Het volgende blad
verschijnt
in week 14.
Houdt u daar ook
re k e n i n g m e e ?

Geachte ondernemers van Buitenpost!
Het bestuur van dorpsblad De Binnenste Buitenpost wil hierbij de
betrokken ondernemers hartelijk bedanken voor haar onmisbare
steun door te adverteren (sommigen al vanaf de oprichting, meer dan
8 jaar terug). Mede hierdoor kunnen wij onze blad blijven uitgeven in
het belang en ten gunste van iedereen uit ons dorp!
Er zijn ook nog ondernemers in Buitenpost die in deze 8 jaren nog
niet of maar een enkele keer hebben geadverteerd. Vaak is de wil
er wel, maar ‘het komt er maar niet van’. Nu de kosten voortdurend
stijgen, is het ook voor de penningmeester van dit blad een steeds
moeilijker opgave om de eindjes aan elkaar te knopen. Bedenk
daarbij dat de advertentieprijzen nog steeds dezelfde zijn als die
tijdens de introductie van de euro! Wij werken op vrijwillige basis en
zonder winstbelang en willen onze noodzakelijke advertentieruimte
zo goedkoop mogelijk houden. Hoe meer adverteerders meedoen,

hoe beter dit te realiseren blijft. Misschien bent u één van die
ondernemers die toch wel wat meer bekendheid in het dorp wil
hebben en het dorp toedraagt. Ons graag gelezen blad biedt hiervoor
de oplossing! Al vanaf 20 euro per keer is dit te realiseren. Wilt u die
advertentie of soms met een gewijzigde tekst voor een geheel jaar
geplaatst zien, dan krijgt u een korting en betaalt u slechts 200 euro.
Onze acquisiteur wil u graag alles uitleggen over het hoe en wat.
U kunt haar mailen: nijboer42@gmail.com of bellen op 542528.
Het bestuur wacht uw reactie met spanning af en hoopt de inwoners
van Buitenpost nog lang deze dorpskrant als dienst aan het dorp aan
te kunnen bieden.
Het bestuur (tevens bestuursleden van Plaatselijk Belang
Buitenpost): Johan Kootstra, voorzitter, Leonie Kramer,
secretaresse en Jelly Nijboer, penningmeester.

Zaterdag 8 maart 11.00 – 15.00 uur

Liefdedienst uit Dankbaarheid
De laatste weken is er door de diaconie van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt druk gewerkt om de
betrokkenheid van de eigen gemeenteleden, maar ook die van de
dorpsbewoners te stimuleren. Het
resultaat hiervan is dat de diaconie
van de GKV een diaconaal weekend
gaat organiseren van 7 tot 9 maart
aanstaande.
Diaconale markt
Op vrijdag 7 en de zondag 9 maart, staan voornamelijk activiteiten
gepland voor de eigen gemeenteleden. Op zaterdag 8 maart wordt
er een diaconale markt gehouden. Deze markt is vrij toegankelijk
voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft. Diverse diaconale
organisaties zullen zich hier presenteren. U kunt hierbij denken aan
opvanghuizen als het Lichtpunt en Stichting Opvang Stadskanaal.
Ook zorgverleners als Eleos, De Driehoek, Sprank en De Wegwijzer hier aanwezig. Als hulporganisaties zijn onder andere MAF,
Tear en Red een Kind vertegenwoordigt. Vanuit de eigen kerkelijke gemeente wordt de markt aangevuld met mensen die creatief
bezig zijn en het misschien wel bekende inloop team (dat eens in
de 3 weken inloopmaaltijden verzorgd). Daarnaast wordt u op de
hoogte gehouden van de zaken op het WMO gebied en is er de
mogelijkheid een impressie op te doen wat liturgisch bloemschikken inhoudt.
De organisaties hebben niet alleen een stand, maar velen geven
bij toerbeurt ook workshops of presentaties, waar u aan kunt deelnemen.
De diaconie van de GKV nodigt u van harte uit om te komen kijken
bij deze markt. U bent van harte welkom op 8 maart tussen 11.00
en 15.00 aan de Achtkant 48 in Buitenpost.

Tennisclub staat open
voor nieuwe leden
Als je al van plan was om te gaan tennissen is het nu
de juiste tijd om je aan te melden als lid van de tennisvereniging Buitenpost. Begin april start namelijk
weer het nieuwe buiten tennisseizoen en voor nieuwe
leden is er een speciaal tarief gekozen. Als je aanmelding om lid te worden voor 8 maart 2008 bij ons
binnenkomt kom je in aanmerking voor dit attractieve
tarief!
Aktieleden
betalen
voor het gehele tennisseizoen dan 175
euro en dit is inclusief
18 weken tennisles.
Junioren zij, die (31
december 2007)nog
geen 18 jaar zijn betalen zelf maar 140
euro met dezelfde
faciliteiten!
Reden te over om
snel de telefoon te
pakken en je op te
geven bij één van de
volgende bestuursleden; Ingrid Terpstra
0511-541861
of
Sietze Algra 0511543762.
Doe het snel, want nu
is er nog plaats!

Gezocht!
Bent u tussen de 20 en 65 jaar, inwoner van Buitenpost, Kollum, Zwaagwesteinde, Kootstertille,
Surhuisterveen of Harkema en wilt u kans maken op een leuke prijs?
Vul dan nu een korte enquête in (ongeveer 5 minuten) over het imago van Leeuwarden.
Deelnemen is heel makkelijk: surf naar www.expeditieleeuwarden.nl en klik op de link!
Alvast bedankt! Wietske Witteveen en Astrid Diemel.

uit het plakboek
...van Gerko Klijn. Wie weet wie deze oudBuitenposters zijn? Verdere gegevens zijn niet
bekend. Graag reactie aan de redactie!
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Fiets Toer Club op zoek naar
jonge toerfietsers
FTC Buitenpost, de fietstoerclub van Buitenpost heeft een probleem waar meer verenigingen last van hebben: de vergrijzing.
In 1984 werd de vereniging opgericht door
zeven enthousiaste sportfietsers te weten
Pieter van der Bij, Anne van der Heide, Bertus Koopmans, Foppe ‘Sport’ de Vries, Martin
van der Kloet, Egbert Kijlstra en Jan Kloosterman. Nu bijna 25 jaren later zitten drie
van de bovengenoemde heren nog altijd in
het bestuur van de vereniging. Natuurlijk, ze
doen het nog altijd graag, maar ook zij realiseren zich dat het tijd wordt het stokje over
te dragen aan een jongere generatie.
In 1984 leek de vereniging in een behoefte te voorzien. Men begon met zes en twintig leden, maar
binnen de kortst mogelijke tijd waren het er honderd en in 1987 kon men zelfs het twee honderd
en vijftigste lid inschrijven. Gouden tijden voor de
fietsvereniging. De leden kwamen van heinde en
verre. Voorzitter Jan Kloosterman vertelt dat er
zelfs leden uit Harlingen en Delfzijl kwamen. “In
het organiseren en uitzetten van toertochten waren we erg goed, al zeg ik het zelf”, aldus Kloosterman, “wanneer je lid werd van de toerclub werd je
steeds op de hoogte gebracht van alle toertochten
en veel van onze leden vonden dat fijn” .
Het was toen nog niet gebruikelijk dat er overal
kaarten met fietsroutes werden uitgegeven. Helaas kreeg de toerclub in de negentiger jaren
concurrentie van VVV kantoren, de ANWB en zelfs
banken die ook kaarten met routes aan hun klanten gaven. Dit gebeurt heden ten dage nog. De
noodzaak om lid te worden van een fietstoerclub
nam hierdoor zienderogen af en dat was te merken aan de dalende ledenaantallen. In 1984 en de
daarop volgende jaren waren al deze zaken nog
niet aan de orde. Jaarlijks waren er prijzen voor
fietsers, die enorme afstanden reden. Er waren
speciale groepen voor mannen en vrouwen en ook
per leeftijdcategorie. De besten fietsten afstanden
van 20.000 tot 30.000 kilometer per jaar. Kortom
het was genieten geblazen voor de echte fietsers.
Men kon individueel fietsen of in groepsverband.
Jan Kloosterman was in 1984 ook voorzitter van
FTC Buitenpost; na een paar jaar bedankte hij
voor deze functie, omdat hij toen was toegetreden
tot het bestuur van de K.N.W.U. district Noord. Een
paar jaar later zat hij in het landelijk hoofdbestuur
van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie,
sectie toerfietsen. Maar bij FTC Buitenpost was
geen gebrek aan leden, dus de bestuursfuncties
konden gemakkelijk worden ingevuld. In de tijd
dat Kloosterman lid was van het hoofdbestuur van
de K.N.W.U. werd samengewerkt met de N.R.T.U.
de Nederlandse Rijwiel Toer Unie, de andere
fietsbond. Dit leidde tot een fusie van de twee
toerfietsbonden in één nieuwe fietstoerbond, de
N.F.T.U., de Nederlandse Fiets Toer Unie. Kloosterman trad toe tot het hoofdbestuur van de nieuwe
bond en had in zijn functie als hoofdbestuurslid
onder anderen contact met Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten. Terecht maakten de bestuursleden van deze organisaties zich er zorgen
over dat jan en alleman op de ATB-fietsen door
de natuurgebieden crossten en daarbij ongewild
de natuur verstoorden of vernielden. Daarom

werd in goed onderling overleg met N.B.F.U. en
de natuurorganisaties besloten om speciale routes
op te zetten voor ATB-fieters en mountainbikers,
waar deze hun geliefde sport het hele jaar kunnen beoefenen. Langs deze routes werden bordjes
geplaatst, zodat de crossfietsers zich nauwelijks
kunnen vergissen. Tot dusverre zijn alle partijen
tevreden over deze aanpak.
In 2005 werd Jan Kloosterman opnieuw voorzitter van FTC Buitenpost. Hij vond dat hij de vijftien
jaren daarvoor genoeg had gedaan voor de landelijke bond en stapte toen op als bestuurslid van
de K.N.W.U. “Ik ben geen type om dan achterover
te leunen. Dus daarom zei ik ‘ja’ toen ik opnieuw
werd gevraagd om toe te treden tot het bestuur
van FTC Buitenpost”, zegt Jan Kloosterman “Wij
proberen de club zo goed mogelijk gaande te houden en te moderniseren”. Er is in de loop der jaren
toch wel het één en ander veranderd. De club telt
nu nog maar 88 leden. Wanneer iedereen passief
achterover leunt gaat het zeker mis, weet ook Jan
Kloosterman. “Wij proberen daarom nu de jongere
generatie te bereiken. Waar houdt de jeugd anno
2008 van?, moet je je dan afvragen. Ze zijn heden
ten dage meer in ATB of mountainbiken geïnteresseerd dan in het gewone fietsen”, weet Jan Kloosterman, “daarom moet FTC Buitenpost in gaan
spelen op de veranderende situatie”.
Volgend jaar bestaat de vereniging vijf en twintig
jaar en ook dat wil men niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Zo toont Jan Kloosterman een ontwerp
van een nieuw fietstenue. Al die jaren is Kapenga
Woonexpo de hoofdsponsor geweest en diens
naam zal binnenkort ook weer op de nieuwe nog te
ontwerpen van de fietstoerclub prijken. “Fietsen is
een heerlijke bezigheid. Of je ’t doet op een gewone sportfiets, een ATB of een mountainbike. Solo
of in groepsverband. Het zou eeuwig zonde zijn
wanneer een prachtige club als FTC Buitenpost het
loodje moet leggen vanwege gebrek aan leden”,
aldus de nog enthousiaste Jan Kloosterman.“Het
is voor de jeugd in onze regio een kleine moeite
om onze website te bezoeken en daar staat het
programma voor 2008 en eigenlijk alles wat FTC
Buitenpost aan de hedendaagse sportfietser te
bieden heeft”.
Jan Kloosterman hoopt dan ook dat door de aanwas van nieuwe leden zijn favoriete fietsclub opnieuw een bloeiende vereniging mag worden. Belangstellenden kunnen ook de website raadplegen
www.ftcbuitenpost.nl

Tuinbeleven
Aanpassen
Twee weken Afrika lijkt bij mij in de winterperiode een traditie te worden.
Gisteren kwam ik terug en kon het niet laten om ‘s middags even een kijkje op De Kruidhof te nemen. Hoe staat de tuin ervoor en hoe is het met de
planten? In mijn eentje liep ik door de thematuinen en zag dat er ondanks
dat er veel regen is gevallen de afgelopen tijd er veel tijd en menskracht is
besteed aan de renovatie en aanleg van de tuinen. Ook waren de planten
volop aan het groeien. De Bostuin maakte de meeste indruk op mij. Lenteklokjes, Krokussen, Aconieten en Sneeuwklokjes lieten in de zonneschijn
van dit weekeinde hun pracht aan mij zien. Bij de bijenstal zag ik de eerste
bijen naar buiten komen om te snoepen van het stuifmeel en nectar van
de Krokussen. Uitzonderlijk? Het klimaat lijkt inderdaad andere vormen
aan te nemen dan voorheen. Zo ervoer ik dit ook in Uganda, Afrika. De
regentijd begint wanneer de zon recht boven een bepaald gebied staat.
Meestal is dit in Uganda eind februari. Voor deze regentijd spreekt men
over dry season. Maar ook hier was de natuur anders dan anders en
zo regende (zelfs met hagel) het vorige week volop in Uganda. Wellicht
herinnert u zich ook nog de enorme regenbuien van oktober vorig jaar
in Afrika. Nog steeds zijn de sporen hiervan zichtbaar. Maar net als in
de Bostuin en het uitlopen van de planten hier, zag ik dat de natuur zich
ook in Afrika aanpast aan deze veranderingen. Nu de mens nog dacht
ik toen ik door de thematuinen liep.
De Kruidhof organiseert binnenkort
een midwinter wandeling door De
Kruidhof, om bezoekers ook een
winterse indruk te kunnen geven
van de tuinen waarin de Bostuin met
Stinzenplanten centraal zal komen te
staan. Stinzenplanten die overigens
allen enorme aanpassingen hebben moeten doen, omdat de bollen
en knollen veelal van ver komen en
meegevoerd zijn door VOC schepen.
Af en toe noemen wij deze allochtonen van De Kruidhof ingeburgerde
allochtonen. Het is dan ook niet voor
niets dat deze planten allen een
eigen Stinzenplanten-paspoort hebben gekregen.
Jan Willem Zwart, directeur De Kruidhof

Nierstichting huldigt
trouwe collectanten
Het is al weer een poosje geleden dat de trouwe collectanten in het zonnetje zijn gezet in De Schakel door mevrouw Doutzen-Telgenhof van de
Nierstichting.
Ook werd afscheid genomen van enkele wijkhoofden en werden nieuwe
wijkhoofden welkom geheten.
De scheidende wijkhoofden waren de dames I. Antuma, S. Miedema en
A. Piersma.
Nieuwe wijkhoofden, de dames (sommigen al enkele jaren en anderen
recent) M. Meijer, J. Steringa, P. Jansma, C. Gemser en B. de Vink.
De jubilarissen waren voor tien jaar collecteren de dames: C. Gemser,
R. de Haan, S. Bosma, L. de Haan, Y. Douma, H. Bosscha, D. de Meer,
I. Antuma (tien jaar wijkhoofd), H. Wijmenga, A. Kloosterman, J. Oenema, en F. de Hoop. Voor vijftien jaar collecteren de dames: G. Veenstra,
F. Bulthuis, R. Langhout en F. Hoekstra. Voor twintig jaar collecteren de
dames: B. de Vink, P. Holtrop, H. Bosma en J. de Vries. Voor dertig jaar
collecteren de dames: A. Gernaat, K. Veenstra, B. Grijpstra, G. Ytsma,
T. van Dijken, J. Kroodsma, H. Dijkstra, A. Battenberg (afscheid wegens
verhuizing), H. de Boer (contactpersoon), G. v.d. Wal (wijkhoofd) en
E. Westra (mede-contactpersoon).

NVVH hield ledenvergadering
Dinsdag
19
februari hield
NVVH
Vrouwennetwerk
Buitenpost e.o.
de jaarvergadering.
Voordat het officiële gedeelte
begon hield de uitgenodigde
burgemeester Tj. van der Zwan
een toespraak. Alle 40 aanwezige leden luisterden met belangstelling naar zijn boeiende
uiteenzetting. Hij vertelde veel
over zijn eigen leven van kind
tot nu en over zijn vrouw en kinderen. Ook over zijn werk hier
bij de gemeente Achtkarspelen.
Bij navraag bleek dat iedereen
enorm genoten heeft van zijn
verhelderend verhaal. Hierna
konden de dames vragen stellen en daar werd gretig gebruik

van gemaakt. De burgemeester
voelde zich erg op zijn gemak
tussen al die vrouwen, hij bleef
nog even koffiedrinken in de
pauze. Doordat hij zo druk in
gesprek was met de dames,
gingen, tijdens het inpakken van
zijn tas, ook de papieren van de
voorzitter mee de tas in. Dat
ontdekte mw Lammerts toen
hij de deur al uit was. En daar
stond ze dan met lege handen.
De vorige avond laat (omdat
ze net met vakantie terug was)
nog druk bezig geweest om de
vergadering voor te bereiden en
alles op papier te krijgen. Maar,
als ervaren voorzitter lukte het
haar toch om verder te gaan.
De aanwezige dames hebben
hartelijk gelachen om dit voorval. Ze hadden al plezier bij de
gedachte hoe de burgemeester

zou reageren als hij thuis zijn
tas zou uitpakken.
Het officiële gedeelte verliep vlot
en zonder problemen. Tussen de
agendapunten door werd er nog
een pauze ingelast waarin iedereen een hapje en drankje kreeg
aangeboden van de vereniging.
Om half elf wenste de voorzitter
de aanwezigen wél thuis.
Bent u nieuwsgierig geworden
naar onze verenigingsactiviteiten? Kijk dan eens op onze website: www.nvvh.nl daar vindt u
met de link naar afdelingen, Buitenpost e.o. Bij belangstelling
kunt u zich daar ook opgeven
als lid van de vereniging. Voor
informatie kunt u ook terecht bij
mw A. Lammerts, telefoonnummer: 0511 541227.

Jammer was dat er slechts een klein deel van de dames aanwezig was.
Temeer, omdat er na de pauze een film werd gedraaid over het werk van
de Nierstichting. Daarna werd door mw Telgenhof nog op verschillende
vragen antwoord gegeven. Het werk van de Nierstichting is en blijft belangrijk. De belangrijkste doelstelling is de verbetering van de kwaliteit
van leven van nierpatiënten. Preventie is ook belangrijk. Dialyse moet
de wereld uit. Dankzij de inzet van de vrijwilligers kan de Nierstichting
doorgaan met haar werk.
Mocht u vragen hebben over het werk van de Nierstichting of wilt u ons
helpen met collecteren, kunt u contact opnemen met: Herma de Boer, tel.
0511-542078 of met Liesbeth Westra, tel. 0511-542180.

Ford Garage

Chinees Indisch Restaurant

China Garden
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 43 door Hans Hamers

door Dirk R. Wildeboer

O liefde

Rechtbank te Leeuwarden, zitting Zaterdag
18 October 1901.Bron: Leeuwarder Courant

Oene Koopmans kwam met Willem van der
Weg, beide wonende te Veenklooster, op
Zondag 17 Aug. ’s Avonds uit de herberg van
de Jong (De Roskam) te Buitenpost. Per fiets.
Voor ’t buiten van de heer Kuipers (Jeltingahuis), zegt de tweede:
Stop ! daar staan meisjes. Oene was aan dat oor niet doof: hij stopte,
sprong van de fiets, ging op het hek van den tuin toe en – vond daar
voor het hek twee – jongens. Of de teleurstelling Oene kriebelig heeft
gemaakt ? Onbekend. Maar wat vast staat, dat hij zijn wiel vlak voor
den doorgang in het hek plaatste, zoodat twee meisjes, die er aan
kwamen en met de twee jongens zoo pas genoemd wel bekend waren, er niet door konden. Een der jongens, P.R., zegt tot Oene, neem
je fiets er weg – zonder gevolg. Nog eens – zelfde resultaat. Maar nu
werd Oene nog kwader. Hij gooide zijn fiets weg en vloog Paulus aan.
En wat er verder is geschied ? Dat weet ik niet”. Oene heeft P. aangeklaagd met diens makker F. v.d. K., beiden uit Augsbuurt. Maar wie
de schuldige geweest is dien avond - dat is tusschen haakjes gelaten,
al kwam het ons voor, dat de rollen evengoeg kunnen worden gewisseld. Nu is Oene’s rijwiel beschadigd bij die gelegenheid. De eigenaar
zegt dat P. er tegen heeft geschopt. Deze beweert van niet, hij heeft
er met de knie tegen geduwd en ’t is wel mogelijk, dat hij het daarbij
enigszins heeft beschadigd. De mishandeling werd niet bewezen, de
beschadiging van het rijwiel bedraagt f. 3,-- (moet worden vergoed).
Verstoorde liefde
Arm in arm stapten G. Feenstra, kleermaker te Kootstertille en zijn
meisje in den avond van 20 December door Drogeham. Sneeuw
bedekte de aarde, maar in hunne harten was ’t warm. Ze dachten
alleen aan elkander. Plotseling werden ze onaangenaam opgeschrikt
uit hunne aangename overpeinzingen. Sneeuwballen vlogen door de
lucht. “Gooi niet op Grietje, liever op mij!”, riep Feenstra de belhamels, een stuk of wat opgeschoten jongens van om en bij de 20 jaar,
toe. Pas had hij het gezegd, of een der lummels pakte hem van achter
om de beenen zóó, dat hij voorover moest vallen. Hoewel hij zich niet
ernstig bezeerde, voelde hij zijn leden heel goed. Vervolgens kreeg hij
nog slagen op de koop toe. Voor dit feit stond terecht de 20-jarige
Tjalling N. uit Harkema-Opeinde. Hij beweert door de andere jongens
tegen Feenstra zijn aangestooten met het gevolg dat deze kwam te
vallen: het was glad dien avond. Tegen hem wordt 7 dagen gevangenisstraf gevraagd.
Nog geen vrede op aarde
Tweede Kerstdag. Godsdienstoefening ‘s avonds in de kerk te
Augustinusga. A. de Vries behoort tot de kerkgangers. Bij ’t uitgaan
op straat krijgt hij onverwachts schoppen, daarop een slag onder ’t
rechteroog, waardoor hij op den grond valt. De dader was de 21-jarige
bakkersknecht, Feije v.d. V. uit bovengenoemd dorp. Bij verstek werd
tegen deezen 7 dagen gevangenisstraf gevraagd.
Jeugd gleed en slierde raak
Er lag sneeuw en ’t was glad. De kinderen te Roordahuizum vonden,
dat het erf voor de woning van F. van der Veer een geschikte gelegenheid aanbood om er een glijbaan te maken. Hetgeen natuurlijk
geschiedde. Van der Veer was daarvan niet gediend – onpleizierig als
je pas buiten je woning, over de grond rolt. Hij verbood, toen hij ’s
morgens aan zijn werk ging, den jongens het glijden. Maar zooals te
begrijpen is, de jeugd stoorde zich daaraan niet, ze gleed en slierde
raak. Dat verdroot Grietje, van der Veer’s vrouw, ze vloog naar buiten
en gaf de eerste, die onder haar bereik kwam een draai om de ooren,
die raak was. De wang van den 10-jarigen Reinder de Vries droeg er
na de behandeling, de sporen van. Tegen Grietje wordt voor die traktatie f. 3,- boete geëischt.
BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1958, die woonden in Buitenpost.
15 april: van der Lei, Baukje Reids, 78 jaar, wed.v. Gansevoort, Reinder
20 april: Hania, Pier, 23 jaar, ongehuwd, z.v. Hania, Pier, veehouder en
de Boer, Klaaske
20 april: Kuipers, Eert, 89 jaar,wedn. van: Postma, Sijtske
4 mei: Beukema, Wibbiena, 74 jaar, e.v.: Blaauw, Folkert
29 juli: Roorda, Libbe, 44 jaar, klompenmaker, e.v. Bosscher, Pieterke
21 augustus: Merkus, Harmen, 76 jaar, e.v. Wiersma, Aukje
1 november: van Assen, Trijntje, 68 jaar, e.v.: Boonstra, Repke

De Kerkstraat in de tachtiger jaren... (foto: D.R. Wildeboer)

Het waren zonnige maar schrale dagen, zo
midden in februari. Pyt Paulusma zei het toen
al: “Zoek een plekje in de zon en vooral uit
de wind.” Zo kon je genieten van een aantal
prille voorjaarsgevoelens. Geen bezwaar, natuurlijk, want wie wil er nu niet even genieten van die aangename zonnestralen.
Het vooral even ‘uit de wind’ blijven is kennelijk een bijzondere thematiek in deze tijd van
het jaar. Wanneer je in ogenschouw neemt
op hoeveel terreinen er gerefereerd wordt
aan het ‘uit de wind’ blijven, dan zou je haast
kunnen spreken van een trend; wellicht een
modisch verschijnsel, om het eens Jiddisch
te stellen.
Kranten, journaals en columns maken gewag
van het ‘uit de wind’ blijven alsof het niets
is. Politici, bekende Nederlanders en andere
‘prominenten’ maken wél statements, maar
verpakken deze in kundige afweer-retoriek.
Zo blijven ze beter en vooral eenvoudiger
‘uit de wind’. Sommigen zoals Joran van der
Sloot, liegen eenvoudigweg om ‘uit de wind’
te blijven. Anderen verschuilen zich juist
achter díe leugens. Zij zeggen, eveneens om
‘uit de wind’ te blijven, dat hun journalistieke
eerlijkheid per definitie de waarheid dient.
Vervolgens blijft het Openbaar Ministerie
‘uit de wind’. Ze zouden zich eens een buil
kunnen vallen aan het onvermogen leugen
van waarheid te onderscheiden. Welk een
drogredenen.
Ayaan Hirsi Ali zoekt haar gelijk in Frankrijk
en verlegt op welhaast onnavolgbare wijze
de persoonlijke zoektocht naar aandacht
naar een verzwaard veiligheidsvraagstuk. Op
deze wijze worden anderen – op dit moment
even Franse regeringsvertegenwoordigers,
en niet de minsten – pleitbezorgers van haar
ideologie. Niet vanwege de inhoud van haar
standpunten, maar vanwege de veronder-

stelde doodsbedreigingen aan haar adres.
Dan móet het wel van grote waarde zijn,
hetgeen zij zegt. Het was anders onvoorstelbaar dat men haar dood zou wensen.
En zo blijven Hirsi Ali’s uitspraken mooi ‘uit
de wind’ en kan er gebakkeleid worden over
haar beveiliging. Wanneer Hirsi Ali nou eens
wat te zeggen zou hebben, iets dat mensen
bij elkaar zou kunnen brengen, of iets dat
de wereldvrede zou bevorderen, nee, grote
groepen mensen laten zich leiden door de
afleiding. Een afleiding die wordt georkestreerd. De Franse regering kan mooi scoren
met die arme en zogenaamd angstige Ali.
Ze kan de problemen met de eigen allochtonen in de banlieu omzeilen door te stellen
dat Nederland slecht omgaat met gekleurde
hulpzoekenden. En passent wordt even vergeten dat ook de Verenigde Staten geen cent
over hebben voor de beveiliging van Hirsi Ali.
Wellicht komt dat vanwege de beursverliezen
en het gebrek aan geld, maar dat lijkt me ver
gezocht. President Bush heeft een Afrikaans
rondreisje van een week gemaakt om te zorgen dat zijn AIDS-beleid een mooie ‘windvanger’ is voor zijn overige politieke daden.
Zo’n misleider mag ook wel eens in een auto
van Peter Rudolf de Vries meerijden en dan
wil ik zelf het interview wel doen. Wat zou
zo’n ritje een beveiliging nodig hebben, zeg.
Wat een kosten… ”Maar wel mooie televisie”,
zou SBS6 snel beweren.
Hoe het ook zij, ‘uit de wind’ blijven is van
belang, nee, is kennelijk hét belang. Niet
verantwoordelijk zijn. Je ziet het overal om
je heen. Let er maar eens op. Geheel anders
is het met de schepping zelf. Plant en dier
zijn er op gemaakt om, wanneer dat nodig
is, ‘in de wind’ te kunnen blijven. Oorspronkelijk is dat met de mens ongetwijfeld ook zo
geweest. Tot de volgende keer!

Hielke van der Meer
- vrijwilliger maaltijdenbezorging
Vrijwilligerswerk is er in soorten en maten,
maar daarin is er weinig zo concreet dienstbaar als het dagelijks bezorgen van een warme maaltijd bij de medemens die dit zelf niet
meer kan maken. Dit belangrijke werk wordt
dag in dag uit gedaan door een kleine groep
vrijwilligers die daarmee een bijdrage leveren
in de hulp aan ouderen (55+), (chronisch)
zieken, en lichamelijk of verstandelijk
beperkten, om zelfstandig te kunnen blijven
wonen.
Iedere dag om 11.15 uur melden zich 3 vrijwilligers zich bij het Haersmahiem en laden hun
auto’s vol met de maaltijden die net in de keuken
zijn bereid. Gemiddeld zijn dit elke keer zo’n 20
maaltijden die worden verdeeld over 3 auto’s. Eén
ervan verzorgt de regio Stroobos/Gerkesklooster
en de beide anderen nemen Buitenpost voor hun
rekening. Eén van de mensen van Welzijn Ouderen
Achtkarspelen (een onderdeel van Zorgkwadrant
Friesland-Oost) die dit werk doet, is Hielke van der
Meer die aan de Halbertsmastraat woont. Sinds
2000 brengt hij in zijn eigen auto de net gekookte
maaltijden rond in speciale dozen die ervoor zorgen dat ze op temperatuur blijven.

maaltijden uit de keuken van Haersmahiem. Ook
is er sinds ongeveer 2 jaar, één organisatie die de
maaltijdbezorging regelt voor Berchhiem, Brugchelencamp, ’t Suyderhuys en Haersmahiem. “Na

“In het begin bracht ik de maaltijden door de week
en ook in het weekend rond maar dat werd wij uiteindelijk wel te veel. Gelukkig was er iemand die
het weekend wel voor zijn rekening wilde nemen
en breng ik sinds 2001 de maaltijden van maandag tot en met vrijdag rond”, vertelt Hielke, “Het is
mooi werk, ook door het persoonlijke contact dat
we met de klanten hebben”.

bijna 8 dienstjaren denk ik nog niet aan stoppen.
Ik ga nog steeds met veel zin dagelijks aan het
werk”, zegt Hielke, “het geeft mij ook een doel en
veel voldoening”.
Ondanks dat het belangrijk en dankbaar werk is,
is het niet gemakkelijk om vrijwilligers te vinden
die willen helpen. Blijkbaar is de dagelijkse verplichting en de verantwoordelijkheid van het werk
toch een drempel die sommigen niet gemakkelijk
durven nemen. Toch hoeft dit beslist geen reden
te zijn om ervan af te zien. Hoe groter de groep
vrijwilligers wordt, des te meer ruimte er is om de
plicht minder zwaar te laten voelen.

De mensen kunnen zelf aangeven wat ze willen
eten. Ongeveer 3 weken van te voren krijgen
ze een lijst. Per dag kunnen ze uit 3 menu’s
kiezen. Voorheen werden de maaltijden voor
Buitenpost klaargemaakt in het ‘t Suyderhuys
in Surhuisterveen. De laatste jaren komen de

Mensen die zich aangesproken voelen om ook te
helpen kunnen contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van Haersmahiem. Informatie
en aanmelding (‘s morgens) op telefoon 0511542849, e-mail:
welzijnachtkarspelen@zorgkwadrant.nl.

Wilt u informatie over ons dorp, over Plaatselijk Belang, over dit blad, de verenigingen, plaatselijke geschiedenis, historische foto’s, historische kaarten, een
adressenlijst en nog meer, kijk dan op: www.binnenbuitenpost.nl

