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Op audièntie in It Koartling
De enige persoon wiens verjaardag nooit vergeten wordt, Sint Nicolaas, kwam zaterdag 20 november weer aan in ons dorp. Hij viert
naar wordt vermeldt al zijn 1730e verjaardag, maar dat deed ´s middags niets af aan de feestpret in de grote zaal van It Koartling.
Opnieuw tekenden Stichting Feestweek Buitenpost en de BuVo voor de organisatie.

PBB verdiept zich in de herinrichting

Va n d e re d a c t i e
De tijd en deze krant
U hebt misschien het idee dat de tijd snel
gaat en dan hebt u vermoedelijk óók het gevoel dat die snelheid toeneemt. Dan bent u in
goed gezelschap, omdat de meeste mensen
dit zeggen. Waar blijft de tijd als we bedenken
dat deze krant alweer 11 jaar bestaat. De tijd
is ondertussen duurder geworden. Dat geldt
ook voor deze, ons aller, dorpskrant. Wij laten er hier snel op volgen, dat dit in beperkte
mate het geval was. Wij kunnen de financiële
kant van deze maandelijkse uitgave gelukkig
nog steeds het hoofd bieden. Dat hebben we
met z’n allen mee te danken aan onze adverteerders. Alle lof!
Deze situatie willen we uiteraard graag zo
houden onder het motto, zoals dat in de statuten staat: “Voor Buitenposters, door Buitenposters”. Daar zit natuurlijk een bepaalde
gedachte achter, zeg maar het hanteren van
een formule waarmee we dit blad op peil proberen te houden. Met andere woorden: dat
die dusdanig interessant is, dat u het alleszins
de moeite waard blijft vinden er kennis van te
nemen. Tussen het journalistieke deel en de
advertenties behoort een zekere verhouding
te bestaan en elk moet een eigen plek hebben. Wij hebben er altijd voor gekozen om
van ons blad geen advertentieblad te maken.
En dat bevalt de lezer, merken we. Dus mijden we ook de tegenwoordig steeds meer
gangbare manier om producten in de meest
enthousiaste bewoordingen aan te prijzen,
verkleed als een artikel en verstopt in de redactionele kolommen. Het is een manier om
de normale advertenties beter te verkopen.
Dat heet koppelverkoop en daar kan onze
krant niet van leven, maar het zou ook het
karakter van ons blad aantasten. Als een zaak
of bedrijf iets nieuws of iets bijzonders onder
de aandacht wil brengen, meld dat dan bij de
redactie. Dan komt er graag iemand langs
om te bekijken of zoiets in aanmerking komt
voor plaatsing in onze rubriek ‘Bedrijvigheid’.
Op die manier kunnen wij èn de adverteerder
qua tijd en kosten goede zaken doen.

Centrum Buitenpost moet en wordt anders
Het bestuur van PBB stroopt zijn mouwen
op voor het komende jaar. De rondweg
zal in het najaar 2011 af zijn en dan begint
het echte werk voor het centrum van ons
dorp. Aanleiding voor PBB om voortdurend op het vinkentouw bij de gemeente
te zitten. Deze zal het voortouw moeten
nemen bij de operatie die niet alleen het
karakter van ons dorp zal veranderen,
maar ook belangrijk bij moet dragen in
een aantrekkelijker Buitenpost.
Plaatselijk Belang neemt elke gelegenheid
te baat om bij betrokkenen te wijzen op het
bijzondere moment dat door de realisatie van
de rondweg ontstaat, en nadrukkelijk óók op
de kansen die dan ontstaan om het leefklimaat in ons dorp een gunstige wending te
geven. Misschien soms op ‘het vervelende
af’, maar de historie geeft genoeg reden om
het risico van gemiste kansen te willen vermijden. Het is goed om nu al de gedachten
diep te laten gaan over hoe het centrum er
anders uit moet gaan zien.
De Voorstraat is één van de bestaansredenen
van ons dorp. Eeuwenlang is deze verbindingsweg tussen Leeuwarden en Groningen
één van de belangrijkste prikkels voor het
ontstaan en groei van Buitenpost geweest.
Tot halverwege de 20e eeuw het gemotoriseerde verkeer er een steeds grotere druk er
op ging leggen. Toen werd de weg steeds
meer ‘een snijdend mes’ door het dorp, waar
de middenstand moeite had zich goed te presenteren. De ‘Bakkershoeke’ werd berucht
om het verkeersrisico en in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw heeft PBB
zich langdurig ingespannen om op die plek
verregaande veiligheidsmaatregelen te krijgen. De aankondiging van de aanleg van de
rondweg rond de eeuwwisseling was daarom een opluchting en nu, tien jaar later, is het
resultaat eindelijk zichtbaar. De Voorstraat zal
haar status als provinciale verbindingsweg
gaan verliezen en wordt een gewone, zij het
belangrijke, weg in ons dorp.

Afgezien van haar voorzieningen en verbindingen en ondanks de gunstige ligging, heeft
het economisch klimaat in ons dorp de laatste halve eeuw zich niet sterk ontwikkeld. Er
wordt al langer nagedacht over nieuwe mogelijkheden om weer leven in ons dorp te krijgen. Twee belangrijke motoren kunnen het
toerisme, en met name De Kruidhof daarin,
en het stationsgebied worden. Ontwikkeling van het toerisme en recreatie lijkt voor
Noord-Oost Friesland met haar relatieve rust
en ruimte een goede optie. Het stationsgebied heeft veel potentie om er voorzieningen
te vestigen. Met het station en haar goede
spoorverbinding als middelpunt, en met het
gemeentekantoor op steenworp afstand,
kan het gebied van Herbrandastraat tot De
Kruidhof een grote ontwikkeling krijgen.
Het is onderhand een cliché: het economische tij is ongunstig en het lijkt geen goede
tijd voor grootse plannen. Toch denken wij dat
nu wel het moment is om de voorwaarden te
scheppen die over tien jaar of misschien nog
later, wel de deur daarvoor kunnen openen.
De Voorstraat heeft een centrale plaats in
deze gedachtegang. Op het moment dat de
provincie het beheer van de weg overdraagt
aan de gemeente, kan ook de inrichting ervan grondig veranderen. De weg kan minder
breed worden. De bestrating kan naar klinkers in de plaats van asfalt. Verkeersremmers
kunnen het tempo van de weg verlagen. En
er ontstaat de mogelijkheid om met een andere aankleding de weg een vriendelijker uitstraling te geven.
In het vorige jaar gepresenteerde concept
herinrichtingsplan werden al twee elementen genoemd die daarin belangrijk kunnen
zijn. De nadruk op groen en de historische
elementen in het straatbeeld. Bij het laatste
wordt natuurlijk gedacht aan Nijenstein, het
chinese restaurant, de hervormde pastorie
en de Gerbo-zalen. Maar ook de zijtakken
van de Voorstraat kunnen een belangrijke rol
daarin spelen. Zo hebben de Schoolstraat,

de Kuipersweg en de Stationsstraat nog
veel authentieks te bieden. Daarbij is voor de
Schoolstraat een sterkere verbinding met De
Kruidhof en voor de Stationsstraat met het
stationsgebied, een belangrijk aspect.
De details van dit idee zijn nog niet uitgewerkt maar het is nu wel tijd om daarover
na te denken. Er zijn verschillende hobbels
te benoemen die genomen moeten worden.
Als eerste de gesprekken die gaande zijn
met marktpartijen over de invulling van belangrijke percelen in de Kerkstraat, het Christinaplein en de Voorstraat. Daarnaast hebben
bewoners en gebruikers van de straten een
duidelijke stem, met name als het gaat om
verkeersveiligheid en -hinder. Bereikbaarheid
en aantrekkelijkheid is voor de middenstand
een belangrijk gegeven. Daarom is nu bedenken en bepraten zo belangrijk. Uit de gesprekken die gaande zijn met de bewoners
van de Kuipersweg over de herinrichting van
hun straat blijkt al hoeveel verschillende meningen er kunnen leven en hoeveel factoren
gecombineerd moeten worden om tot een
uitvoerbaar plan te komen.
PBB heeft te kennen gegeven dat in dit geval
een vorm van haastige spoed toch wel goed
is. De tijd dringt. Zonder de bovenstaande
‘hobbels’ te willen onderschatten, kán er
daadwerkelijk het een en ander worden gedaan. Een klein voorbeeld zou kunnen zijn
het plaatsen van borden op de toegangswegen met de kreet “Buitenpost wordt buitengewoon anders”. Dat kan de passant er al
op wijzen dat er iets gaat gebeuren. Probeer
op korte termijn een klein project in het centrum te laten starten, een goed voorbeeld
doet goed volgen en het prikkelt mogelijk andere ondernemers. En niet als onbelangrijkste: geef duidelijkheid, zet nu zaken goed op
papier en presenteer ze, ook dit kan helpen
om beweging te krijgen. De gemeente heeft
aangekondigd een projectgroep in het leven
te roepen die dit moet gaan begeleiden. PBB
mag daarin meepraten. Zet de koffie maar
klaar, dan brengen wij wel ideeën mee.
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Ze g het m a ar...
Kerstconcerten Vocaal Ensemble
Het is weer bijna december, de maand van Sinterklaas, maar vooral ook
van Kerst en kerstconcerten! Het Vocaal Ensemble Buitenpost heeft, onder leiding van de jonge dirigent Ardaan Dercksen, diverse liederen ingestudeerd. Het programma omvat ook dit jaar weer een aantal Christmas
Carols, gebaseerd op de Engelse koortraditie. Verder liederen in verschillende andere talen en uit verschillende eeuwen. Christiaan de Vries begeleidt het koor op het kistorgel; tevens zal hij als intermezzo enkele stukken
op het kerkorgel spelen.
De concerten zijn op:
vrijdag 10 december in de Hervormde kerk te Oudwoude en
zaterdag 18 december in de Mariakerk te Buitenpost.
U bent van harte welkom!

Gezamenlijke kerstviering van
vrouwengroepen
De gezamenlijke kerstviering van de vrouwengroepen uit Buitenpost
wordt donderdagavond 16 december gehouden in de Schakel te Buitenpost. De liturgie wordt verzorgd door de Passage. Het thema is: ‘Licht en
Vrede’. Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble onder
leiding van Jaep Meems. Gasten zijn van harte welkom. De aanvang is
om half acht.
J.Buma-Sijbrandi, telefoon 541816

Vrijwilliger bij De Oanrin
Creatief, enthousiast en wel eens een paar vrije uurtjes om iets leuks met
anderen te doen? Wordt dan vrijwilliger bij De Oanrin! In Buitenpost is De
Oanrin nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, zowel dames als heren,
jong en oud. Het gaat hier om de woensdagochtenden. Vrijwilligers spelen
bij De Oanrin een belangrijke rol. Zonder vrijwilligers zou De Oanrin namelijk niet kunnen bestaan! Als vrijwilliger bent u de gast vrouw/heer van De
Oanrin. Er wordt altijd in een team van 2 personen gewerkt.
Samen met uw collega-vrijwilliger zorgt u voor de koffie/thee, regelt u de
financiële afhandeling en bedenkt en organiseert u zo nu en dan leuke activiteiten. U kunt dus, in overleg met bezoekers en coördinator, De Oanrin
een eigen gezicht geven en gezamenlijk een plek creëren waar senioren
uit uw eigen omgeving er even tussen uit kunnen. Natuurlijk wordt u goed
ingewerkt en kan er altijd worden teruggevallen op de coördinator. Als
vrijwilliger krijgt u tevens ieder jaar een kerstpakket en wordt er eens per
jaar voor u en uw collega-vrijwilligers van De Oanrin een gezellige middag
of avond georganiseerd.
Dus: heeft u nog een paar uurtjes per maand over op de woensdagochtend, heeft u affiniteit met ouderen, een opgewekt karakter en kunt u
goed zelfstandig werken, dan is vrijwilliger zijn bij De Oanrin misschien
iets voor u!
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact op
met Sigrid de Klein, coördinator van De Oanrin. Dit kan telefonisch (0511
542849) of via mail: sigrid.de.klein@friesewouden.nl
De Oanrin: er even tussenuit!
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Op donderdag 25 november wordt
er om acht uur een lezing gehouden in het IJstijdenmuseum. Nadine Lemmers die als archeologe
verbonden is aan het Hunebedmuseum in Borger heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan in hunebedden in Zweden. De hunebed
of trechterbekercultuur heeft veel
zaken opgeleverd die ook de hunebedden in Drenthe in een ander
daglicht plaatsen. Bovendien zijn er
ook nieuwe gegevens boven water gekomen over de boeren van
de trechterbekercultuur. Nadine is
een ervaren archeologe die feiten
en omstandigheden uit de trechterbekercultuur niet alleen verhalend
brengt maar ook plaats tegenover
de boerenculturen van de Friese
Wouden en veel boeiende foto´s
laat zien in een vergezellende powerpoint presentatie. De zaal en
het museum zijn vanaf half acht
geopend. De lezing kan gezien
worden als een verlengde van de
expositie in het IJstijdenmuseum
‘Oerboeren in de Friese Wouden’.

Kerstviering
Tjaskerhiem
Vrijdag 17 december willen we
graag samen met u het kerstfeest
vieren in de Maria-kerk aan de
Oude Havenstraat. Aanvang 19.00
uur. We hopen u te mogen begroeten.
De kerstcommissie

Haersmahiem
dankt Buitenpost
Dinsdag 2 november kampte heel
Buitenpost, en Haersmahiem dus
ook, met een stroomstoring. Gelukkig hoefden onze bewoners
niet in het donker te zitten. Van alle
kanten kwamen buren met zaklampen en batterijen en medewerkers
uit ons dorp kwamen ongevraagd
ondersteuning bieden. En ook de
brandweer, een oude huismeester en een oud-directeur voelden
zich verantwoordelijk voor de bewoners en kwamen de helpende
hand bieden. De medewerkers
en bewoners waren overdonderd
door alle hulp en willen dus ook
iedereen heel hartelijk bedanken
voor het meedenken, meebeleven
en ondersteunen. In één woord:
Geweldig!

De binnenkant van de nieuwe raadszaal in aanbouw, gefotografeerd door door
Hylke Boorsma.

Een namenraadsel
door Hielke Boorsma

Het fietspad naast de Lauwersmeerweg heeft 2 verschillende namen.
Op het bord bij de ambulancepost staat aan de voorkant H. Ottevanger
paad súd en op de achterkant Eddy’s Paedsje.

50-jarig jubileum
Postduivenvereniging “De Koerier”
Zaterdag 6 november vierde ‘De Koerier’ onder grote belangstelling haar
50-jarige bestaan bij het clubgebouw aan de Vaart. Volgens het voorwoord
in het jubileumboekje waren de twee ereleden Anne van Lune (78) en
Nico de Haan (85) in 1960 de oprichters van de vereniging, die momenteel
24 leden telt. Het betrof een hernieuwde oprichting nadat de eerste vereniging (1949-1959) was opgeheven.
In 1960 bestond het bestuur uit Nico de Haan, Klaas Bosma en nog enkele
leden van wie de namen niet bekend zijn bij de Haan en Van Lune. In die
tijd werd ingekorfd in het gebouw van de Gerbo-zalen. Later gebeurde dit
bij D. Fokkinga onder een afdak. Vervolgens kreeg de vereniging onderdak
doordat de gemeente een huis beschikbaar stelde in de Kerkstraat (oude
weeshuis). Na niet al te lange tijd moest dit worden gesloopt en werd er
besloten dat de vereniging zelf een clubhuis zou gaan bouwen. Dat gebeurde aan de Jeltingalaan achter Veenstra Busreizen. PV de Koerier heeft
hier lange tijd gezeten, maar door uitbreiding van Veenstra moest men op
zoek naar een andere lokatie. Met medewerking van de gemeente werd
die gevonden op het perceel De Vaart 10, waar het clubhuis nog steeds
gevestigd is.

Achter de tafel van links af: Henk Bosma, Foppe de Haan met een postduif, Henk Hoekstra en Tjipke Bosma. Bij opbod werd duiven en bonnen
verkocht met een opbrengst van dik 2000 euro, variërend tussen 20 en
de 240 euro per item met een gemiddelde van 61 euro.
In het begin werden de klokken afgeslagen bij Van Lune thuis. Bij mooi
weer gebeurde dit ook wel in de voortuin. Enkele opvallende gebeurtenissen waren dat men in die tijd naar café Klamer aan de Voorstraat moest
fietsen. Hier stond de moederklok al waar de liefhebbers naar toe moesten om hun duif te constateren, zoals dat heet. De heer Hofstede kwam
met een rotgang aangefietst, viel voor de deur en had zijn gummi-ring
doorgeslikt, zoals hij beweerde. Er wordt nog steeds aan de juistheid van
dit verhaal getwijfeld. Een andere onvergetelijke herinnering stamt uit
1965 toen er gevlogen werd vanuit Venlo. Dit werd een ware ramp, want
van de 325 jonge duiven die waren ingekorfd, kwamen er toen maar 13
thuis. Ook voor de afdeling werd het een ware rampvlucht.
In die tijd werd er gevlogen vanuit de Zuidoostlijn, Venlo, Roermond en
Maastricht. De eerste vlucht was Deventer en de laatste Tours. Dat was
ongeveer 750 kilometer. Volgens De Haan en Van Lune werd er in die tijd
behoorlijk gepouled. Wanneer je 4 gulden inzette kon je wel 20 gulden
winnen. Tegenwoordig wordt er bijna niet meer gepouled in de vereniging, hooguit nog bij nationale vluchten. Als je opvallend succes had met
je duiven werd je generaal. Enkele generaals in de beginjaren waren Klaas
Bosma in 1960 en Anne van Lune in 1965, 1966 en 1967. In dat jaar werd
hij tevens generaal van de afdeling Friesland. Er waren toen al liefhebbers
die duiven van ver haalden, vooral bij Belgische duivenhouders. Nico de
Haan hield het in die tijd dichter bij huis. Hij haalde zijn duiven bij J. Reitsma uit Anjum. Beide heren zijn na 50 jaar nog steeds lid en bezoeken
trouw de vergaderingen, maar ook de feestavonden!
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Zondagmiddagkerstconcert

Al gelezen?

Frouljuskoar Noaten op’e Sang

> Op de weg tussen Buitenpost en Augustinusga ontstaan gevaarlijke situaties door
opstoppingen bij de vuilstort Lutkepost.
De problemen doen zich voor op zaterdagochtend als wachtende auto’s zich op het
fietspad en de provinciale weg opstellen.
Het college laat onderzoeken of het hek
van de milieustraat eerder los kan. Daarnaast staat er een parallelweg gepland.
> Vorige maand vierde Zorgcentrum
Haersmahiem zijn 40-jarig bestaan. En
uiteraard was er de hele dag een verjaardagsfeest voor bewoners en medewerkers. De Rabobank bood ter gelegenheid
ervan een flatscreentelevisie voor in het
restaurant aan.
> De paardenmarkt krijgt ook in de
komende jaren een subsidie van maximaal
1500 euro van de gemeente. In 2009 kwamen er maar 20 paarden en pony’s naar de
paardenmarkt. Met de aan- en afvoersubsidie van vijf euro per pony en tien euro
per paard steeg het aanbod dit jaar naar 78
pony’s en 47 paarden en dus is het reden
er mee door te gaan.
> Steenhouwerij Buitenpost heeft van de
gemeente Dongeradeel opdracht gekregen
de eeuwenoude zware monumentale tuinvaas van de Bonifatiuspomp in Dokkum te
repareren. Vandalen hadden deze van zijn
sokkel gegooid en de schade wordt tegen
de €10.000,- geraamd.
> Op dinsdagavond 2 november was er
een grote stroomstoring in Noordoost
Friesland. Bedrijven en ruim 5600 huishoudens zaten zonder stroom. De storing
ontstond om 18.40 uur en duurde voor de
meeste mensen tot 20.13 uur. Ook in ons
dorp werd het pikkedonker. De meeste
mensen staken kaarsen aan om toch wat
licht in huis te hebben. Ook raakte het
mobiele telefoonverkeer ernstig verzwakt.

Noaten op’e sang is een groep van vijftig enthousiaste vrouwen, die af en toe
heel wat noten op hun zang hebben. Ze
worden begeleid door 3 accordeonisten
en een gitarist en soms, bij speciale optredens, door een basgitarist en een violiste. Onder de bezielende leiding
van dirigent Sietske Smid heeft het koor een eigen klank en stijl ontwikkeld. Als opmaat richting de Kerst van 2010 verzorgen zij voor de Stichting
Maskelyn en natuurlijk de ware zangliefhebber een zondagmiddagconcert
in de Mariakerk (Ned. Hervormde Kerk) aan de Oude Havenstraat. In het
Fries, Engels of Nederlands zullen ze driestemmig op een ingetogen of
juist een uitbundige wijze een rustpunt zijn in de altijd weer drukke decembermaand. Uiteraard zal de geweldige akoestiek van ‘de âlde wite’,
zoals de kerk in de volksmond nog vaak wordt genoemd, bijdragen aan
een sfeer passend bij de op handen zijnde Kerst. Vorig jaar stond het koor
op het programma. Helaas kon het toen niet doorgaan vanwege hevige
sneeuwval. IJs-, sneeuw- en weder dienende dus andermaal in concert.
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Zondagmiddag 12 december 2010, aanvang 15.30 uur - locatie: Mariakerk
(Ned. Herv.), voorverkoop: € 7,50 / aan de kerk: € 8,50; meer informatie:
0511 541444.

De intocht van Sinterklaas
Na storm en regen getrotseerd te hebben met 11 november waarbij de
meeste lampions niet ongehavend weer mee naar huis werden genomen,
kregen we dan eindelijk beter nieuws voor de grote dag dat Sinterklaas
een bezoek had gepland aan Buitenpost. De hoofdpiet deelde ons mee
dat alle pieten ervoor hadden gezorgd dat zaterdag 20 november weer
een onvergetelijke dag mocht worden voor alle kinderen in Buitenpost en
dat was het ook. Sinterklaas kwam ons met alle pieten begroeten op het
station om 14.00 uur. De paardenpiet had ervoor gezorgd dat Amerigo er
ook was. Onder begeleiding van showband Domuko maakte hij een rondrit door het dorp waarbij de groepen 5 tot en met 8 een Sintquiz moesten
oplossen. De pieten zorgden er ondertussen voor dat iedereen van pepernoten werd voorzien. Na de rondrit door Buitenpost werd het feest
vervolgd in It Koartling waar de groepen 1 en 2 om 15.00 uur werden verwacht en de groepen 3 en 4 om 16.00 uur. Tijdens dit feest werden ook de
prijswinnaars van de tekenwedstrijd bekend gemaakt. Het werd een mooi
en gezellig feest met voor alle kinderen een cadeau en lekkers. Sinterklaas kijkt dan ook weer terug naar een geslaagde intocht in Buitenpost en
hoopt ons allemaal volgend jaar weer te mogen begroeten. In de volgende
Binnenste Buiten een uitgebreid verslag van de Sinterklaas intocht.

17 december Winterfair
Ook dit jaar wordt er weer een winterfair gehouden. Dit jaar werken we
samen met de feestcommissie. De voorbereidingen zijn al weer in volle
gang. De fair wordt op vrijdag 17 december gehouden van 16.00 - 21.00
uur. We hopen op een grote verscheidenheid aan artikelen die u daar kunt
komen bewonderen en kopen. Daarom roepen we ook alle verenigingen,
hobbyisten en ondernemers op om hun waar uit te stallen en te verkopen
op de winterfair.
Ook verenigingen kunnen misschien hun clubkas spekken, door de verkoop van kerstartikelen of door de verkoop van warme chocolademelk,
glühwein, of… misschien een idee. U kunt zich opgeven bij Lidy Plantenga, tel: 543189 of via info@haagenhobby.nl Het belooft weer een hele
gezellige markt te worden met een kerststal, levende dieren, mooie kerstmuziek en heerlijke versnaperingen.
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Van sterke arm tot helpende hand
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Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal 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.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 13 december 2010.
De volgende editie verschijnt
in week 51 van 2010.

Het in mei ontruimde politiebureau leek een onafzienbare periode van
leegstand tegemoet te gaan, maar dat sombere scenario blijkt mee te
vallen. Naar verluidt zal ondermeer een psychologenpraktijk het beeldbepalende pand in de Kerkstraat in gebruik gaan nemen. Een bouwbedrijf
in Zwaagwesteinde is al met de eerste verbouwwerkzaamheden bezig.
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PBB Van de bestuurstafel...
Het nieuwe college van B&W van de gemeente Achtkarspelen
is nu bijna een halfjaar aan het werk en als bestuur van Plaatselijk Belang
hadden wij het gevoel dat het toch hoog tijd was om bij te praten over
verschillende zaken. Op onze brief met daarin het verzoek werd snel gereageerd en zo zaten wij op 10 november, in de kelder van het Jeltingahuis,
tegenover de wethouders Klaas Antuma, Jan Lammers en Marten van
der Veen. Deze gespreksbereidwilligheid is erg prettig en daarom voor
ons zeker een mooie start met dit college. In de vergadering werden tal
van punten besproken die samen ook een mooi overzicht geven van de
belangrijkste zaken, waar wij als PBB momenteel mee bezig zijn.
Als eerste werd er een pleidooi gehouden voor spoedige actie
voor de herinrichting van de Voorstraat en het centrum van ons dorp. Wethouder Lammers gaf aan dat de al langere stilte bij de gemeente “beslist
niet betekent dat er niets gebeurt, integendeel zelfs”. De gemeente is
met verschillende partijen in onderhandeling over de invulling van belangrijke percelen in het centrum van Buitenpost. Als PBB hebben wij onderstreept dat voor ons het belang van doortastendheid erg groot is, in eigen
bewoordingen “het is bijna minder belangrijk wat er precies gebeurt, als
er maar wat gebeurt”. Meer over dit onderwerp kunt u op de voorpagina
lezen. Maar dat dit onderwerp ons hoog zit, begrijpt u nu vast wel.
De recente werkzaamheden aan de riolering van de Kuipersweg
waren voor ons ook aanleiding om vragen te stellen aan het college. Het
bestuur heeft de indruk dat niet alles even goed geregeld is bij dit grote
verkeersontregelende project. Met name bij de routering van de hulpdiensten en bij de voorlichting aan direct betrokkenen en aanwonenden over
het verloop van het werk, werden vraagtekens gezet. Lammers trok zich
de kritiek aan en stelde in het vooruitzicht dat dit beter zal worden. De gemeente is bezig met een communicatieplan waarmee adequate voorlichting aan het publiek beter moet worden. Wij gaan daarover meer horen.
Het onderwerp sloot ook aan op de herinrichting van de weg die begin
volgend jaar gestalte moet krijgen. De voorlichtingsavond voor bewoners,
waar ook bestuursleden van PBB bij aanwezig waren, heeft in ieder geval
duidelijk gemaakt dat er veel verschillende belangen spelen en dat daarover nog geen eensgezindheid is. Dat er open over gepraat is, is goed. De
volgende stap voor de herinrichting zal het groenplan van de gemeente
zijn waarin verschillende details definitief vorm moeten krijgen. PBB herhaalde dat verkeersveiligheid en het wegnemen van hinder belangrijke
zaken zijn, maar merkte tegelijkertijd op dat het goed is de herinrichting
van deze weg ook te bekijken in het perspectief van de grote herinrichting
van het centrum.
Ook zwembad De Kûpe kwam weer ter tafel. Opnieuw verzekerde wethouder Marten van der Veen ons, dat er hier niets “zomaar gaat
gebeuren”. Het contract met de Stichting Sportfondsen is wel opgezegd,
maar er wordt nog druk gestudeerd op de toekomst van een zwemvoorziening. Wij hebben de indruk dat het college zich gelukkig bewust is van
het grote belang van het zwembad, zeker nu tal van andere baden in de
regio verdwijnen. Zodra het rapport over de zwemvoorziening is verschenen, gaan wij daar opnieuw met belanghebbenden, de directie van het
zwembad en de gemeente over in gesprek.
Naast de agendapunten konden wij ook nog iets hoog actueels
in de rondvraag gooien. Wij waren namelijk sterk verrast door het bericht
in verschillende kranten dat de gemeente een verhard trapveld op het
Mejontsmaveld wil aanleggen. De commissie van PBB die verschillende
gesprekken met gemeente, Paardensportcommissie, scouting en aanwonenden had gehad, was bijna in de veronderstelling dat na het laatste
gesprek in het vroege voorjaar en met de plaatsing van een bord aan de
ingang aan de Troelstralaan, het onderwerp afgesloten was. Dus niet.
Wethouder van der Veen liet blijken een verkeerde voorstelling van het
verloop van het gesprekstraject te hebben gekregen. Ook daarover zal dus
opnieuw gepraat worden.
Als laatste hebben wij ons hart gelucht over het functioneren van
de Federatie van Plaatselijke Belangen Achtkarspelen. In het verleden is
door de gemeente gesuggereerd om meer ‘boven’-plaatselijke zaken via
de Federatie af te handelen. Als bestuur PBB hebben wij nu met nadruk
gesteld dat deze zeker geen vervanging is voor het reguliere contact van
de individuele plaatselijke belangen van de verschillende dorpen en de gemeente. Wil de Federatie echt iets betekenen dan zal dat ook een betere
organisatie en meer betrokkenheid van de gemeente moeten betekenen.
En zo niet, dan blijft het federatiewerk voor ons bijzaak.
namens het bestuur van PBB, voorzitter Johan Kootstra
e-mail: j. kootstra94@upcmail.nl

Zaccini boxers
25 november weer een breimiddag voor India.
We hebben al bijna 1000 mutsjes,
breit u ook mee?”

(Dames/heren)

Geselecteerde modellen nu:
1 duopack voor b 17,50
2 duopacks voor b 10,CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Hop hop hop
voor de leukste Sintkado’s
snel naar The Readshop!

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

Vrijdagavond gesloten!
NU bij aankoop van laarzen een
waardebon van € 35,- cadeau
(actie loopt tot 19 december)
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“Je moet nooit opgeven”
door Nelleke Kemps-Stam

Ynze Dijkstra over de troost van de muziek

Op vaste tijden kom je in ons dorp leerlingen tegen van het AOC en het
Lauwers College. Uitgelaten jongeren fietsen gevaarlijk met z’n drieën of
vieren naast elkaar. Ook in het weekend zoeken ze elkaar op. Er worden
voorzichtige contacten gemaakt met het andere geslacht. Jong zijn is
spannend. Een onbezorgde jeugd is niet voor iedereen weggelegd. Ynze
Dijkstra werd op zijn dertiende ziek. Wat als een griepje begon, eindigde
in een hersenoperatie. Hij vertelt hoe zingen en naar levensliedjes luisteren zijn leven opvrolijkt.

Refrein:
Altijd als je denkt het gaat niet meer,
zegt er in je hart een stem steeds weer:
zie de dingen om je heen met een lach,
ook al heb je soms niet je dag.
Altijd als je denkt: het komt niet goed,
toch blijven lachen, dat geeft je moed.

(tekst: Lucas en Gea Hulshof)

Raadsel
Het huis waar Ynze woont, staat
aan de Oude Dijk voor de splitsing naar Twijzel. De ‘waakhond’
komt me blaffend tegemoet. Als
blijkt dat ik geen kwaad in de zin
heb, valt het beest naast Ynze op
de bank in slaap. Het is zeven jaar
geleden dat Ynze’s leven drastisch
veranderde. ‘Ik zat in de eerste klas
van het AOC toen ik ziek werd.
Het heeft wel een tijd geduurd
voordat ze wisten wat er aan de
hand was”, vertelt Ynze. Als ik vraag
hoe hij toen zijn dagen doorbracht,
komt zijn moeder Siepie tussenbeide. “Hij heeft zes maanden in
het ziekenhuis gelegen en daarna
moest hij revalideren in Beetsterzwaag. Daar heeft hij ook nog op
school gezeten”. Ynze was namelijk
eenzijdig verlamd geraakt na een
aanval. Maar wat was de oorzaak?
“Eerst dachten ze dat het ADEM
was, een acute ontsteking in de
hersenstam, die alleen bij kleine
kinderen voorkomt”, legt Ynze uit.
Maar omdat ADEM slechts eenmalig optreedt en Ynze opnieuw een
aanval kreeg, werd deze diagnose
weer verworpen. Nadat hij door
een aanval in coma was geraakt,
werd Ynze in het UMCG in Groningen opgenomen. Toen hij weer bijkwam, herkende hij zijn familie niet
en had hij moeite met het vinden
van woorden (afasie). “Hij moest
weer naar Beetsterzwaag, waar hij
zes weken is behandeld. Hij heeft

nog steeds moeite met spreken”,
zegt zijn moeder.
Ynze ’s leven stond dus behoorlijk
op z’n kop: ziekenhuis in, ziekenhuis uit, daarna revalideren in Lindenstein. “Ik was liever thuis”, zegt
hij nuchter. Maar het raadsel was
nog steeds niet opgelost. Daarom
stond hem nog een operatie te
wachten.
Levenslied
Een schoolcarrière zat er voor Ynze
niet meer in. “Dat vind ik wel jammer, want ik vond het wel mooi op
het AOC. Ik had de detailhandel
wel in willen gaan.” Gelukkig heeft
Ynze een hobby die zijn leven vulling geeft. Van huis uit groeide hij
op met het Nederlandse levenslied. Op school trof hij een meisje
dat zong. “Ik heb haar toen een
cassettebandje met liedjes opgestuurd.” Nu het over muziek gaat,
leeft Ynze helemaal op. Hij is vrolijk
en lacht. “Ze zeiden tegen mij dat
ik wel aardig kon zingen”, zegt hij
bescheiden. Hij besloot zelf een cd
te gaan maken. Hij stuurde demo’s
op en in 2004 kwam zijn eerste cd
uit. “Daar staan twaalf versjes op.
Covers van Frans Bauer en Jantje
Smit bijvoorbeeld. Mijn versjes
worden wel eens gedraaid op de
radio. Bij Holland FM of bij de piraat
in Kootstertille.” Ynze kreeg veel
hulp van Peter Alma van platenstudio Peters Muziekparadijs. “In

Jodenhaat?

Binne en Boaite in gesprek

Altijd als je denkt
De weg naar het geluk die duurt soms lang.
Het maakt je af en toe een beetje bang.
Het leven biedt veel moois dat moet je zien,
en dat fleurt een beetje op misschien.

Zit alles je tegen, gaat het slecht,
is de liefde uit, voor altijd weg,
kijk niet om je heen, maar steeds vooruit,
en neem dan een wijs besluit.
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2006 besloten ze me te opereren”,
zegt Ynze. Maar voor het zover
was, had Peter een verrassing voor
hem. Op 27 januari organiseerde hij
een artiestengala in The Point voor
Ynze. Veel artiesten die hij bewondert, kwamen opdagen om een benefietconcert te geven. “The Point
was helemaal vol”, herinnert Ynze
zich. “Er is later ook een cd van het
optreden gemaakt.” De opbrengst
kwam ten goede aan de kinderafdeling van het UMCG. “Samen
met mijn ouders en hebben Peter
en ik de cheque overhandigd. Het
is de bedoeling dat het geld besteed wordt aan een tuin voor de
kinderafdeling.”
En dan komt de dag van de operatie. “Ik had ontstekingen aan
de vaten in de hersenen.” “Hij is
met behulp van een robot geopereerd”, vult zijn moeder aan. Het
was een risicovolle operatie, maar
nu was wel eindelijk duidelijk wat
eraan mankeerde. Prednison helpt
de ontstekingen remmen, maar
Ynze moet ook de vervelende bijverschijnselen van dat medicijn accepteren.
Contact
In 2007 werd Ynze weer ziek. Lymfeklierkanker. Opnieuw moest hij
een lange gang gaan van onder andere chemotherapie. Ook nu werd
gezocht naar een oorzaak. “Ze
denken dat zijn afweersysteem
heel laag is”, zegt Siepie. “Hij
maakt bepaalde cellen niet aan.”
Dat werd er niet beter op na de behandeling met chemo. Hij moest
met longontsteking weer naar het
ziekenhuis. Dat kon zo niet doorgaan. Er moest iets gebeuren. “Nu
krijg ik elke maand een kuur met

Sok

immuumglobine en dan hopen ze
dat ik niet meer aan de prednison
hoef”, zegt Ynze. Hij krijgt heel
wat te verstouwen in een paar jaar.
Toch wordt hij nooit boos. “Ik denk
wel eens: waarom gebeurt dat allemaal met mij? Dan luister ik naar
de muziek. Of ik bid. Ik denk dat
het daardoor wel beter gaat.” De
ernstige ziektes van Ynze werkten ook in het gezin door. Voor zijn
broer en zus viel het niet altijd mee.
“Hij is verwend, hij moet altijd zijn
zin hebben”, was regelmatig te horen. Maar nu de anderen de deur
uit zijn, gaat het beter. Van het AOC
zijn alleen drie meiden hem trouw
gebleven. Zijn beste vriend ziet hij
niet mee, die kon het niet aan.
Het is dus begrijpelijk dat de computer en het internet voor de geïsoleerde Ynze heel belangrijk zijn.
“Ik zit op Hyves en ik ben altijd met
mijn site bezig. Mensen reageren
daar ook op mijn laatste cd ‘Ik heb
de moed nog niet verloren’.” Dit
lied is speciaal voor hem geschreven en vertelt over hoe Ynze met
zijn ziekte omgaat.
Komen we weer terug bij de beginvraag wat hij zoal op een dag doet.
“Als ik mijn bed uitkom, luister
ik eerst naar muziek. Verder verzorg ik mijn vogels en ga ik naar
fitness”, somt hij op. Daar rijdt hij
alleen heen in zijn 45km auto. Een
rijbewijs halen zit er niet in.
Wat kunnen wij van Ynze leren?
“Dat je nooit op moet geven”, is
het antwoord. “Als ik geen prednison meer hoef te gebruiken, wordt
mijn leven al anders.” We gunnen
het hem van harte!
Kijk ook eens op http://ynze2hyves.
nl om Ynze te beluisteren.

door Janne Oosterwoud

In sok, dat is in koarte hoas foar om ’e fuotten. Sok is ek it kylwetter, it wetterspoar achter in skip. En as wy ‘sokke sokken’
sizze, dan bedoele wy ‘zulke sokken’.
Dat famke leit gau fan ‘e sokken
Dat meisje staat niet erg stevig op haar benen
Hy hat ferskate fan ‘e sokken slein
Hij heeft heel wat borreltjes gedronken
De plysje siet ús efter de sokken
De politie zat ons achterna
In grut skip hat in bult sok
Voorname mensen hebben veel te bevelen
Wy kinne net altyd mar yn it âlde sok fuortfarre
We kunnen niet altijd in dezelfde sleur doorgaan

Wat een toestanden aan de Vang!
Hoe bedoel je Binne?
Nou de familie die wordt
geterroriseerd!
Worden er dan mensen lastig
gevallen Binne?
Jazeker, en niet zo’n klein beetje ook!
Vertel op Binne, je maakt me
nieuwsgierig!
Okay Boaite, er woont een Joods
gezin aan de Vang!
Dat is toch geen probleem Binne?
Dat niet natuurlijk, maar zij worden
bedreigd Boaite!
Hoezo bedreigd Binne, met geweld?
Inderdaad, er worden stenen door
de ruiten gegooid en dan weer
staan er spandoeken in de tuin en
brieven met nare discriminerende
teksten!
- Schande, dat is toch verleden tijd?
- Zeker Boaite de klok wordt 70 jaar
teruggezet!
- Niet te geloven Binne dat dit nu
nog voor kan komen! Dit is echt te
gek voor woorden..!
- Ja, en de bevriende buren krijgen
ook al last! Daar kwam een
tegel door de ruit met de tekst
“Jodenhoer”.
- Het moet toch niet gekker worden!
En wat doet de politie hieraan?
- Zo te zien niet veel Boaite,
misschien achter de schermen!“. De
zaak wordt onderzocht,” zegt de
woordvoerder!
- Daar schiet de familie natuurlijk
niks mee op, Binne!
- Toch moeten we afwachten Boaite.
- Afwachten, afwachten, niets
daarvan Binne!
Hoezo, wat kunnen wij dan doen?
Op de barricaden, Binne, laten
merken dat wij achter hen staan!
Daar hebben ze wat aan Boaite!
Als iedereen laat weten dat we dit
niet pikken, dan komen de daders
er wellicht achter dat zij fout bezig
zijn, dit gedrag is van de gekke
en moet worden bestreden! Dus
daders, denk er eens goed over na
wat jullie anderen aandoen! Jullie
willen toch niet vergeleken worden
met Hitler? Binne en Boaite zijn erg
boos over jullie domme, asociale
daden! Daders als deze horen
NIET in onze samenleving thuis!
Dom, Asociaal, Discriminerend en
Strafbaar!
surodoehT

(advertentie)

Be d r ij v ig heid
Femke de Haan
Nieuwe en gebruikt baby & kinderkleding,
‘t Haantje
Twee maanden geleden werden de deuren geopend van kledingwinkel ’t Haantje aan de
Voorstraat 46. Femke de Haan is de nieuwe uitbater, waarmee een lang verwachte wens
voor haar in vervulling kwam.
Gebruikte kleding
Door de geboorte van haar eigen zoon, kwam ook de behoefte aan het kopen van kinderkleding. Voor jongens was weinig te vinden in ons dorp en dit maakte Femke bewust van een gat
in de markt. De zelf gebruikte babykleren gaf nog een idee. Kleine kinderen zijn snel uit de
kleren en omdat de draagtijd maar kort is, valt vaak aan de kleding nog niet eens te zien dat
het gebruikt is. In de eigen winkel is daarom ook een ruime voorraad gebruikte kleding in de
schappen. Deze komt echter niet zomaar in de winkel: ingekochte kleding wordt eerst grondig
gesorteerd, daarna gewassen en zorgvuldig gestreken. Pas dan is het klaar voor de winkel want
kwaliteit komt voorop. Gebruikte kleding is te vinden in de maten 50 tot ongeveer 110/116.
Nieuwe kleding
Naast gebruikte kleding, hangt er veel nieuw in de winkel. Een deel is overgenomen van Be
Different. De bekendste merken zijn wel Emoi voor de meisjes, E-Bound voor de jongens en
Piccomini voor de baby’s. Alle merken zijn trendy en kleurrijk en staan garant voor kwaliteit
en draagcomfort. Nieuwe kleding is hoofdzakelijk aanwezig tot ongeveer maat 122 en in een
klein assortiment tot 176.
Laatste trends
’t Haantje probeert de laatste trends nauwlettend te volgen. Op dit moment hangt er een ruime
voorraad winterjassen (nieuw en gebruikt) en zijn er diverse speciale aanbiedingen van jongensbroeken en babypakjes. Er is
ook een assortiment van Woezel en
Pip en ander leuk speelgoed. Maar
evengoed voor babysokken of pantoffels bent u bij ’t Haantje aan het
juiste adres. Kom dus gerust eens
kijken of u uw kinderen in een andere outfit kunt krijgen.
De winkel is geopend op donderdag
van 13.00 tot 18.00 en vrijdags van
13.00 tot 20.00. Daarnaast is de winkel de eerste zaterdag van de maand
open van 10.00 tot 16.00. Extra zaterdag open op 27 november.

Be d r ij v ig heid
Wokrestaurant Chinagarden
opent de deuren
De laatste weken is er keihard gewerkt aan het Chinees wokrestaurant aan de rondweg.
Maar de voltooiing nadert dan ook eindelijk. Op 1 december vindt de feestelijke opening
plaats.
De laatste weken was de bedrijvigheid bij de rotonde goed te merken. Regelmatig stond er een
ware file van busjes van installateurs op de ventweg. De nieuwbouw zit dan ook in de laatste
fase, iets wat overigens niet zonder slag of stoot gaat. Op het moment dat u dit leest is het terrein voorzien van een asfaltlaag en kan de laatste hand gelegd worden aan de groenvoorziening
rondom het pand. “Het heeft mij vele hoofdzorgen bezorgd “, vertelt Cheng Mei, eigenaar van
Chinagarden, “om alles rond te krijgen. Naast het runnen van het huidige restaurant heb ik me
de laatste tijd veel beziggehouden met het in detail regelen van de laatste finesses”.
Grootse opening
Op woensdag 1 december is het dan zover. De deuren van het wokrestaurant gaan voor het
grote publiek open. Vanaf 15.00 tot 20.00 uur is publiek welkom om onder het genot van
een hapje en een drankje het nieuwe etablissement te bekijken. Men mag zelfs in de keuken
kijken hoe het eten daar bereid wordt. De opening zal spectaculair zijn. Er wordt zelfs een
traditionele Chinese drakendans uitgevoerd. Dit alles natuurlijk onder het toeziende oog van
burgemeester van der Zwan en andere genodigden en natuurlijk u als lezer.
Uitbreiding
Het restaurant gedeelte is fors uitgebreid. Er zijn 280 zitplaatsen, waarvan 60 in een af te
zonderen ruimte. Daarnaast is er een groot terras waar men ook kan genieten van alleen een
lekker kop koffie of een biertje. Wanneer de temperatuur buiten niet aangenaam is kan men
binnen nog aanschuiven aan de twaalf meter lange bar. Daar heeft niet alleen de wijnkaart een
metamorfose ondergaan. Ook de bierkeuze is aangepast naar Hertog Jan. “Werkelijk alles in
het restaurant is nieuw”, vertelt een trotse Mei, “Op 30 november draaien we de deur op de
Voorstraat op slot. Op 1 december openen we feestelijk de deur hier aan het West”.
Meer personeel
Niet alleen het aantal zitplaatsen is fors uitgebreid. Voor het bedienen van zoveel bezoekers in
het vernieuwde wokrestaurant is het personeelsbestand grondig uitgebreid. Straks zijn er acht
fulltime koks in dienst en diverse parttime en fulltime medewerkers in de bediening. Er wordt
zelfs nog gezocht naar enkele fulltime personeelsleden voor de bediening. Niet alleen de wijn
en bierkaart maar ook de menukeuze is veranderd. Vanaf half twaalf tot ongeveer half drie is
het straks mogelijk om de lunch te genieten in het nieuwe restaurant. Een hollandse kok zal
dan biefstukken en andere lunchgerechten voor u bereiden. Vanaf een uur of vier gaat normaal
gesproken het wok-gedeelte van start. Al met al genoeg redenen om woensdag 1 december
een kijkje te komen nemen. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd.

Opening China Garden Buitenpost
Woensdag 1 december a.s. zal de officiële
opening plaatsvinden van
Chinees restaurant “China Garden”.
Het college van B en W van
de gemeente Achtkarspelen zullen
de openingshandeling verrichten.
Iedereen is van harte welkom om het nieuwe
restaurant te bezichtigen, aansluitend op de
officiële opening, van 15.00 to 20.00uur.
Buitenpost is een uniek Chinees restaurant
rijker gelegen aan de rand van het dorp. Het
restaurant met zaal en terras en beschikt over
300 zitplaatsen voor wok, à la carte en afhaal.
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bij de Harry Venemastichting

Laatste terugblik op de Harry Venema stichting
Met twee medewerkers van het eerste
uur van bovengenoemde stichting, Gerrit
Buma en Hank van der Wal, zien we terug
op ongeveer 20 jaar vrijwilligerswerk. Dit
project loopt op 31 december helaas ten
einde, want de Harry Venema Stichting
wordt opgeheven. De spaarpot is leeg!

Vol enthousiasme vertellen de beide heren
over deze jaren: jaren van kameraadschap, fijne
contacten en vooral de vele nuttige medische
materialen die ze hebben binnengehaald en
doorgestuurd naar minderbedeelde medemensen in Roemenië en Moldavië. Het begon allemaal na de val van de Berlijnse Muur, toen kon
er met eigen ogen worden gezien, dat er armoe
heerste in Oost-Europa en er veel medische apparatuur nodig was. Harry Venema, toen huisarts in Buitenpost en helaas veel te jong in 1998
overleden heeft er, mede dankzij twee enorme
giften, voor gezorgd dat er een opslagloods
werd gebouwd om voorraden te kunnen stallen en van daaruit werden de spullen opgehaald
door Roemeense vrachtwagens (7 á 8 per jaar).

Tuin(be)leven

Voordat de hal er stond, werden goederen opgeslagen in onder andere Gerkesklooster, Twijzelerheide en zelfs in een ligboxenstal elders.
In de negentiger jaren van de vorige eeuw was
het ontzettend druk en 6 à 7 vrijwilligers waren
dan ook zeker elke week ten minste één dag in
de weer op vele plaatsen in het land.
De grootste klus had de Stichting in het voormalige Academisch Ziekenhuis van Groningen,
nu UMCG. De aldaar werkzame Buitenposter
Romke de Vries en dokter Venema kenden
elkaar goed en dankzij deze beiden kregen
de vrijwilligers de mogelijkheid om de gehele
vrouwenkliniek te demonteren en in te pakken,
zodat deze in Roemenie weer kon worden opgebouwd. Alles moest worden ‘gesloopt’ en
worden meegenomen, lampen, wasbakken,
toiletpotten, kranen, enz. Om alles uit Groningen te vervoeren kreeg men hulp van een aantal sponsors en deze willen Buma en van der
Wal hier graag nogmaals noemen, anders was
dit grote gebeuren niet mogelijk geweest. Te
weten: Aanhangerverhuur Veenstra, Meubelzaak Kapenga en Bouwbedrijf Tamminga (voor
de heftruck) uit Buitenpost en uit Harkema
werd vaak een trailer kosteloos door de firma
Land ter beschikking gesteld!
Na dit reuzenkarwei waren er nog zeer grote
orders uit onder andere Drachten (Nij Smellinghe), Leeuwarden (Bonifatiushospitaal) en
Sneek. De Harry Venema Stichting had en heeft
een grote naamsbekendheid. Velen in de medi-
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“Een eigen verhaal”

sche wereld konden hen vinden. Dit resulteerde er zelfs eens in dat een tweedehands
schooltandartsenbus werd afgeleverd bij de
loods op het industrieterrein aan de Wattstraat.
Ook een fabrikant van ziekenhuisbedden
bracht geregeld de nog goede inruilbedden in
Buitenpost.
“Dat de zorgkosten in Nederland zo hoog zijn
is door ons te begrijpen”, zeggen beide vrijwilligers, “bij nieuwbouw van een ziekenhuis
wordt de hele inventaris soms onnodig vernieuwd - zo goed als nieuwe bedden werden
of worden gedumpt. Soms was een bed nog
warm als het door ons werd ingeladen.” De
heren zitten vol verhalen. Een leuke zinsnede:
“Het enige in een Roemeens ziekenhuis dat
van henzelf is, zijn de patiënten, de rest komt
uit Fryslân. Complete keukens, dekbedden en
ooit zijn er 20.000 (!) uniformen bezorgd met
naam en alles er nog op. Zuster Damostev liep
in het uniform van Aaltje Bakema, trots als een
pauw rond”.
In 2000 kwam ook Moldavië in beeld en kwamen de Roemeense vrachtwagens niet meer.
De Stichting moest zelf het transport regelen
en de kosten betalen en dat loopt in de papieren. Gelukkig hielpen in eerste instantie de Rotary uit Sneek en Rotary International mee, om
de kosten te drukken.

Een krantenfoto uit het archief van 1993, met op de foto in het midden dokter Harry
Venema samen met twee Roemeense truckers die materiaal uit de loods ophaalden.

Voor Moldavië is trouwens nog zeer veel gedaan, dit in samenwerking met Caritas. Er zijn
veel pampers, verband, rollators en rolstoelen naartoe vervoerd. De instroom werd echter geleidelijk minder, in 2009 waren er nog
4 transporten en in november/december van
dit jaar zal de derde en tevens laatste zending
plaatsvinden. De hal staat dan leeg, er zal nog
worden schoongemaakt door de 8 man sterke
ploeg en met weemoed in het hart sluit men
dan de deuren. “Het is een hechte vriendenploeg en we zullen het ontzettend gaan missen”, zo besluiten Gerrit Buma en Hank van
der Wal.

De rust is wedergekeerd op de botanische tuin. Niet alleen wat betreft
de bezoekers, ook de planten hebben
hun rust gevonden. De bladeren zijn
door de herfstwinden van de takken
gewaaid. Toch zijn er tekenen van
leven in de tuin. De eerste knoppen
van bomen beginnen te schuiven en
ook hier en daar komen de eerste
bolletjes boven de grond. Als het nog
langer zacht blijft hebben we dit jaar
vroege bloemen in de tuin.
In de winterperiode zijn de medewerkers van De Kruidhof bezig met
de voorbereidingen van het nieuwe
seizoen. Zo worden alle routes die in
de thematuinen zijn uitgezet gecontroleerd en geactualiseerd. Ook de
vele foto’s die het afgelopen seizoen
zijn gemaakt worden in het museumsysteem ADLIB gezet door vrijwilliger
Willem Reitsma. De collectie wordt zo
ieder jaar verder uitgebreid en er kunnen beheerplannen van de museale
tuinen ingevoerd worden. November
is bij uitstek ook een maand waar er
in de kas planten worden gescheurd
voor het nieuwe seizoen. Planten
uit de tuinen kunnen zolang het niet
vriest vermeerderd worden.
In de kas zijn mensen in allerlei trajecten bezig met deze vermeerdering.
Een bijzondere sfeer altijd. Nederlandstalig muziekje aan, houtkachel
met eigen snoeihout aan en produceren. Als ik ‘s morgens naar mijn werk
ga dan fiets ik meestal even langs de
kas en maak een praatje met deze
enthousiaste medewerkers. Het valt
me telkens weer op dat iedere medewerker zo zijn eigen verhaal heeft.
De één is tijdelijk bij De Kruidhof, de
ander slechts voor enkele uren, weer
anderen werken er al langer in een bepaald traject. Niet iedereen vindt het
leuk en niet iedereen houdt van planten. Toch zie ik vaak dat mensen wel
een eigen plek krijgen, waardering en
collega’s. Mensen met een eigen verhaal. Prachtig om te zien hoe ze echt
bij De Kruidhof horen.

Wat verenig t ons... vrouwenkoor ‘Noaten op ‘e Sang’
Wie zijn wij?
De naam zegt het al, een vrouwenkoor met noaten op ‘e
sang, zowel letterlijk als figuurlijk. “Noaten op ‘e Sang” bestaat uit ruim 50 enthousiaste vrouwen, die uit de wijde omgeving van Surhuisterveen komen. Het koor wordt begeleid
door een fantastisch combo, bestaande uit drie accordeonisten, twee gitaristen en een bassist en bij speciale concerten
zoals met kerst wordt dit uitgebreid met een violiste, een fluitiste en een organist en/of pianist. Van onschatbare waarde
is Sietske Smid. Niet alleen als dirigent maar ook als schrijver
van arrangementen voor zowel het koor als het combo. Juist
dat maakt ‘Noaten op ‘e Sang’ bijzonder.
Het koor beschikt over een zeer uitgebreid en afwisselend
repertoire, van stil en ingetogen, tot vrolijk en uitbundig, van
liedjes van Annie M.G. Schmidt, Fedde Schurer tot Coldplay,
Adele, Nick en Simon. Daarnaast hebben we een aantal nummers in ons repertoire die
speciaal voor ons geschreven en gecomponeerde zijn,
onder andere door Adri de
Boer, Giny Bastiaans en niet
te vergeten ons eigen koorlid
Jantine Wiersma.
In november 2008 heeft
Noaten op ‘e Sang ter gelegenheid van haar tienjarig
bestaan haar eerste cd uitgegeven: “10 jier Wille en
Fertier”. De afgelopen tien
jaar heeft het koor verschil-

lende keren opgetreden op o.a. Tsjoch, Easterbarren en verschillende festivals in de wijde omgeving van Surhuisterveen.
Het afgelopen jaar werd zelfs de 1ste prijs gewonnen op het
Shantyfestival in Drogeham. We dachten buiten de prijzen te
vallen omdat we geen shantykoor zijn, des te groter was de
verrassing dat wij met de eer gingen strijken.
Hoogtepunten aan het eind van het jaar zijn altijd de kerstconcerten in Surhuisterveen en Buitenpost. Het kerstconcert
in Surhuisterveen organiseren wijzelf en vindt plaats in het
kleine intieme hervormde kerkje op zaterdag 18 december
van 16.30 – 17.30 uur. Het kerstconcert in Buitenpost wordt
georganiseerd door Maskelyn en vindt plaats in de Mariakerk.
Een kerk met een fantastische akoestiek, voor ons een feest
om daar te zingen. Helaas kon het vorig jaar door de barre
weersomstandigheden niet door gaan, we gaan nu voor de

herkansing op zondag 12 december om 15.30 uur. De kaartverkoop voor dit concert loopt via Maskelyn. We kijken er naar
uit en zijn volop bezig met de voorbereidingen. We kunnen
u alvast verklappen dat het Hallelujah van Lisa op het programma staat.
Na een ledenstop van een aantal jaren zijn we op dit moment
op zoek naar nieuwe koorleden. Heeft u belangstelling en wilt
u nadere informatie, dan staan wij u graag te woord op een
van de bovengenoemde concerten, ook kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel. 0511-544902. Noaten op ‘e
Sang repeteert eens per week op woensdagavond in Brasserie Kolkzicht in Surhuisterveen.
Roosje Hamstra, pr Vrouwenkoor Noaten op ‘e Sang

P r ijs puz zel

door Cornelis Visser

HAFIR
WILLINK
LUBBERS
WALLAGE
ZAKEN
ALGEMEEN
BUITEN
JUSTITIE
BINNEN
FINANCIEN
ONDERWIJS
CULTUUR
WETENSCHAP
DEFENSIE
ECONOMIE
LANDBOUW
SOCIAAL
WERK
VOLKS
WELZIJN
SPORT

Hoe werkt de puzzel?
De woorden naast de puzzel zijn van
links naar rechts, van rechts naar
links, van boven naar beneden, van
beneden naar boven en diagonaal in
het diagram verborgen. De letters
mogen meer dan éénmaal gebruikt
worden. De overgebleven letters
vormen de oplossing van de puzzel.
Oplossen en inleveren
Los de puzzel op en maak kans op
een prijs ter waarde van € 10,-. Deze
prijs wordt ter beschikking gesteld

door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een
kaartje – inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór
vrijdag 10 december.
Oplossing prijspuzzel
augustus
De puzzel in het
septembernummer heeft 28
correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde: Oogstperioden.
De winnaar is: wordt in het
volgende nummer bekend
gemaakt.

Winterdip?
Dan is het tijd voor iets positiefs!

Wordt lid van PBB!

De Binnenste Buiten Post

Ze g het m a ar...
Breiwol voor Roemenië
Heeft u op zolder nog overtollig breiwol liggen en wilt u dit gratis kwijt
voor het goede doel? Er worden sjaals en mutsen van gebreid voor Roemenië.
Graag bezorgen bij: Anke Bonnema, Bernhardlaan 32 ( tel 06-44212335 )

De Oanrin: gezellig de winter door!
De koude wintermaanden staan weer voor de deur. De eerste nachtvorst
is al geweest, Sinterklaas wordt in vele winkels alweer gesignaleerd. Voor
velen zijn dit gezellige maanden, maar voor anderen juist zeer eenzame
tijden. Voor alle senioren in Buitenpost e.o. is er in ieder geval de mogelijkheid om ook tijdens de wintermaanden er zo nu en dan gezellig een
ochtend tussen uit te gaan. De Oanrin heet u namelijk van harte welkom
in Herbranda (Herbranda 1). De vrijwilligers staan vanaf 9.30 uur voor u
klaar om u een gezellige ochtend te bezorgen. Er is voor ieder wat wils wat
betreft de activiteiten, maar ook voor alleen een kop koffie of thee of een
praatje is De Oanrin de aangewezen plek.
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Lampionnenkeuring op 11 november
Op 11 november was het beestenweer. Regen en
storm. Toch hebben 139 kinderen, en met hen vele
ouders, het slechte weer getrotseerd om hun lampion te laten zien en te laten keuren in ‘t Twaspan.
In samenwerking tussen Buvo en It Koartling werd
weer de jaarlijkse lampionnenkeuring gehouden. Kinderen van klein tot groot kwamen nat en vies binnen
en ook de lampionnen hadden zichtbaar geleden onder
de omstandigheden. Sommigen hadden getracht de
boel in te pakken in plastic, of hadden alles ingepakt
en pas in ‘t Twaspan kwam de zaak uit de tas. Niet onverstandig. De jury heeft getracht, rekening houdend
met de omstandigheden, naar beste eer en geweten
de lampionnen te beoordelen. En er waren vele zeer
mooie exemplaren bij. Voor alle kinderen met een lampion was er na het zingen van een liedje, in vele versies, een traktatie van ‘t Twaspan en een zakje snoep
(voor het grootste deel gezond) van de Buvo. Met
name de warme traktatie bij ‘t Twaspan viel goed in de
smaak. Sommige kinderen haalden eerst de traktatie
om pas daarna hun lampion te laten zien en hun liedje
te zingen. Het was ondanks de weersomstandigheden
toch een geslaagde Sint Maarten. Alle respect voor de

kinderen en ouders die de storm trotseerden en toch
met hun lampion op stap gingen.
Uit de vele prachtige lampions is door de jury na
lang beraad een aantal winnaars gekozen. Deze hebben hun prijsjes uitgereikt gekregen in It Koartling op
woensdagavond 17 november. Eigenlijk vond de jury
dat met deze omstandigheden iedereen die met een
eigengemaakte lampion de straat op ging wel een prijs
had verdiend. Dus kinderen alle lof van onze kant. Wie
niet in de prijzen is gevallen kan zich daarmee troosten.
Tenslotte is meedoen belangrijker dan winnen!
De prijswinnaars zijn:
Speciaal Onderwijs
2. Daniel
1. Ranna Yacoub
Groep 3 t/m 6
3. Janneke de Vries
2. Coen de Jong
1. Monique Kemps

Peuters en groep 1 en 2
3. Ylja Messchendorp
2. Tessa
1. Juliet de Jong
Groep 7 en 8
3. Rianne de Vries
2. Celiane Fennema
1. Marije de Jong

Hier volgt het programma voor de maand december:
Iedere maandagochtend vanaf half 10: koffiedrinken met de mogelijkheid
tot het spelen van rummicub of een ander spel. Op woensdag 1 december vieren we Sinterklaasfeest. Neemt u een cadeautje mee voor in de
zak? Dan dobbelen we ze er weer uit. Op 8 december staan de spelletjes
weer voor u klaar. Wat we op woensdag 15 december gaan doen, is nog
een verrassing. Wel staat vast dat de koffie weer klaar staat. Op woensdag 23 december tenslotte vieren we de koffieochtend in kerstsfeer. Een
ieder kan zijn/haar eigen bijdrage leveren aan deze ochtend, bijvoorbeeld
door het voorlezen van een mooi gedicht of verhaal.
Kortom: zoekt u een plek om anderen te ontmoeten of wilt u gewoon zo
nu en dan even de deur uit, dan is De Oanrin wellicht iets voor u. Komt u
gerust een keertje langs, u bent van harte welkom!
De Oanrin: er even tussen uit!

Waar zijn de AED’s in Buitenpost?!
November/december 2008 is er in een raadsvergadering gesproken over AED’s in de gemeente Achtkarspelen. De toenmalige wethouder
Sjon Stellinga heeft toegezegd daar onderzoek naar te doen. Dit heeft begin 2010 geresulteerd in een subsidieregeling waarin maximaal € 50.000,beschikbaar gesteld. De voorzitter van de EHBO vereniging Buitenpost
– Gerkesklooster heeft daarna contact gehad met een ambtenaar en voorgesteld om met de besturen van de andere vier EHBO-verenigingen in de
gemeente eens rond de tafel te gaan zitten en een en ander eens door te
spreken wat het beste voor de inwoners van Achtkarspelen zou kunnen
zijn. Dit voorstel is waarschijnlijk ergens onder in een la beland want daar
werd door de gemeente verder niet op gereageerd.
Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en het enige wat de inwoners van Achtkarspelen zouden kunnen weten is wat een tijd terug in de
Feanster heeft gestaan. In dat artikel werd bekend gemaakt dat van een
totaal van 23 aanvragen voor een subsidie, slechts 12 verzoeken zijn gehonoreerd in de hele gemeente. In Buitenpost zijn dat de tennisvereniging
en Haersmahiem. De plaatselijke EHBO-vereniging zag haar aanvraag niet
toegekend worden omdat ze niet aan de criteria konden voldoen, zoals
een eigen accommodatie en 24 uur en 7 dagen in de week beschikbaarheid van de AED. Twaalf toegekende aanvragen betekent 12 x € 1500,-(de maximale subsidie) = € 18.000,Dus is er nog € 32.000,-- beschikbaar. Het is misschien een idee
de subsidieregeling te versoepelen zodat meer instellingen er gebruik
van kunnen maken. Het lijkt ons een gemiste kans EHBO-verenigingen
uit te sluiten van deze regeling. De tennisvereniging schijnt haar aanvraag
weer te hebben ingetrokken omdat ze uiteindelijk ook niet aan alle voorwaarden konden of wilden voldoen. Het tenniscomplex lijkt ons ook geen
erg centrale plek voor de inwoners van Buitenpost om in voorkomende
gevallen de AED te halen. Gemeente wordt het niet tijd om aan de inwoners van Buitenpost duidelijk te maken waar de AED’s zich bevinden en
hoe men hier gebruik van zou kunnen maken?!
Voor zover ons bekend hebben de volgende bedrijven/instellingen
een AED; supermarkt Poiesz, het medisch centrum, sportschool Switte,
voetbalvereniging Buitenpost (Swadde), De Kruidhof, het gemeentehuis,
sportfondsenbad de Kûpe, Haersmahiem, sporthal de Houtmoune, Enitor,
Stichting Woningbouw Achtkarspelen, wooncentrum Kapenga de sporthal van het Lauwers College. Om kosten te besparen en daardoor meer
AED’s te kunnen aanschaffen zou de gemeente in overleg kunnen treden
met bovengenoemde bedrijven om te kijken hoe we gezamenlijk optimaal
gebruik kunnen maken van de reeds aanwezige AED’s. Misschien is het
instellen van een werkgroep waarin verschillende geledingen zitting hebben een idee.
Jan van der Bij

Stijldansen in Herbranda
Al vele jaren is een enthousiaste
groep ouderen ‘op dansles’. Dat
klinkt wellicht wat ouderwets, maar
dat is het niet. Een twintigtal dames
en heren, echtparen of bevriende
stelletjes, doet aan her- en bijscholing onder leiding van de deskundige
leider Johan Kroon. Jaarlijks wordt
er een serie van twee keer tien
lessen gegeven: een in het najaar
vanaf eind september, de tweede
reeks start begin januari, telkens op
woensdagavond van 20.00 uur tot
21.30 uur. De deelnemers komen
grotendeels uit Achtkarpelen, maar
ook drie buurgemeenten ‘leveren’
regelmatig leden. Gezamenlijk
wordt er in de korte pauze koffie of
thee gedronken en de groep vindt
een gastvrij onderkomen in Herbranda, waar nog andere activiteiten plaatsvinden. De laatste twee
jaar heeft Welzijn Ouderen Achtkarspelen (WOA) de mogelijkheid gezien de groep een financiële ondersteuning te geven. Het bestuur van
de Stijldansgroep zit op dit moment
in spanning of de subsidiëring gecontinueerd zal worden. Op velerlei
terrein moeten overheid en particulier immers bezuinigen.

S ok ken

Waarin wordt les gegeven? De 55plussers hebben in hun jonge jaren
allemaal les gehad in de traditionele
vormen quickstep, Engelse wals en
tango. Deze drie worden herhaald
en uitgebreid, maar daarnaast is er
ruim tijd voor de jive, rumba, chacha-cha e.d. en diverse oude dansen en niet te vergeten verschillende line-dansen. De dansleraar
heeft een onuitputtelijk geduld en
de groep vindt het prachtig om af
en toe een nieuw stel te kunnen
verwelkomen. Op het moment,

dat zo’n tweetal bijles krijgt, profiteert daarvan ook weer de hele
groep, want die ervaart dat dan
als een welkome herhaling. Met
andere woorden: nieuwe deelnemers zijn van harte welkom als ze
een klein beetje ervaring uit hun
verleden kunnen meenemen. Men
mag zelfs vrijblijvend enkele lessen
bijwonen en of volgen. De kosten
per halfjaar bedragen per persoon
op dit moment € 47,- Wie meer wil
weten, kan de penningmeester bellen: 0511 451852.

door Janne Oosterwoud

Yn in knipselmap kom ik him tsjin, de útspraak van
Mahatma Gandhi. ‘De ierde hat genôch te bieden
foar iders behoefte, mar net foar iders hebsucht.’
Hjir moat ik wol even op omkôgje op wei nei de
desimberfeesten. Skuldbewust tink ik oan myn
laad fol sjalen, en de rige skuon. Wêr hâldt de
behoefte op en begjint de hebsucht? Wy ha ek
in grut laad fol mei breidene sokken. Hânwurk fan
skoanmem, in hiele erfenis. Se is al sân jier wei,
mar besoarget ús noch altyd waarme fuotten. Se
hie it net better betinke kind, klearebare behoefte,

want sokken slite hurd.
Sokken! Ynienen falt it kwartsje. Sokken foar
alle bern mei Sinteklaas, in grandioas idee. Gjin
gesjou en einleas sykjen om ûnnutte kado’s. Ik
gean aanst gewoan op ’e fyts nei de pleatslike
sportsaak om waarme sokken foar it behoeftige
neiteam. Giet hurder as breidzjen. Tefreden set ik
my achter de kompjûter foar dit stikje. Mei dank
oan Gandhi. Al twa-en-sechstich jier wei en noch
altyd by de tiid.

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten

Kerkstraat 26
9285 TB Buitenpost
tel. : 0511-544575
westra@juweliersidia.nl

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

Kleding voor dames met
een maatje meer.
Maten 42 t/m 58
Kijk voor de nieuwe
collectie op onze website.
Of kom eens binnen kijken
NIEUW in onze collectie is lingerie van het merk
“Anita”
Bh’s cup D t/H, 80 t/m 105 (Kleinere cupmaten gaan op bestelling)
Body’s, correctiebroekjes, en corseletten

www.bedifferentkleding.nl

Kerkstraat 17, 9285 TA Buitenpost

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

Prachtige boekgeschenken voor de
komende Sint en Kerstperiode

website: www.thvandermeer.nl

-- CADEAUTIPS: -Nu weer veel soorten vogelhuisjes en voer voor de vogels buiten.
Diverse soorten winterpakketten v.a. € 1,50.
Hengels, molens, kunstaas, warmtepakken, laarzen
10-50% korting!
Geen koude voeten meer met vissen, wandelen of fietsen met
Footwarmer. Deze plakt u onder de sok in elk schoeisel.
Footwarmer voor onder de sok: € 4,75 per paar.
Handwarmers voor in jas- of broekzak: € 1,75 per paar.

Toewijding
in techniek...
 cv
 dakbedekking
 elektra
 gas
 riolering
 water

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888 - www.faber-installaties.nl

Online bloemen bestellen:
www.hederabloemen.nl

Winterbeurt voor uw fiets
•
•
•
•
•
•
•

Afstellen en eventuele reparatie van alle
onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
Remmen
Versnelling
Verlichting
Banden
Excl. onderdelen
Gratis leenfiets

€ 27,-

De Binnenste Buiten Post

Lever (ook uw!) kopij
in voor 13 december

U kunt ons vinden op
internet:
www.
binnenbuitenpost.
nl

Is e-mail niet uw favoriet
aarzel dan toch niet
maar stop vrij en blij
uw kopij
in de BiBubus
die staat al 10 jaar in de plus
non-stop
bij The Readshop

S p or tko p p en door Bote de Haan
Op woensdagmiddag 10 november was het
een drukte van belang bij de school ‘de Lichtbron’ in Buitenpost. Ouders, leraren en andere begeleiders plus natuurlijk de jongens
en meisjes die het deze middag moesten
waar maken. Wat moesten ze dan doen? De
eer van de school hooghouden door zoveel
mogelijk dampartijen te winnen. De scholendamkampioenschappen werden gehouden, niet alleen in Buitenpost, maar ook in
Leeuwarden, Opeinde, Tzummarrum en Reduzum.
Het was al de tweede ronde van het nieuwe
schooljaar. In de eerste ronde hadden drie Buitenposter teams gestreden om een plaats in de
diverse klassen. De eerste teams van ‘de Lichtbron’ en ‘de Mienskip’ waren geplaatst in poule
A (de besten), het tweede team van zowel Lichtbron als Mienskip speelden in poule B en het
derde team van Lichtbron in poule C. Lichtbron
1 moest in Leeuwarden spelen en in de eerste
ronde tegen Maitiidslibben uit Opeinde. Dit was
de kampioen van vorig jaar. Deze wedstrijd werd
helaas met 8-0 verloren. In de tweede wedstrijd
kwam er weer hoop voor de Lichtbron omdat
ze met 6-2 van de Opdracht wonnen. De volgende werd verloren tegen De Mauritsschool
uit Leeuwarden. Daarna weer een overwinning
met 7-1 tegen De Stobbestjelp uit Vegelinsoord
en de laatste wedstrijd een 4-4 gelijkspel tegen
De Trieme uit Sint Johannesga. Vorig jaar werd
Lichtbron 1 nog tweede in de B-Poule en dit jaar
een vierde plaats in de hoogste groep. Een enorme verbetering. Op 8 december kan Lichtbron 1
zich alsnog plaatsen voor de finale in Ureterp.

Scholendamkampioenschap
Friesland in Buitenpost
overwinning; De Grunslach 7-1 en tenslotte Het
Noorderlicht met 8-0. De vijf spelers van Mienskip 1: Amy Mei, Lars Vellinga, Siebrand Fokkema
en Henk en Willem Pol leverden een prima prestatie.
Dan datgene wat zich op 10 november in het
schoolgebouw De Lichtbron afspeelde. In de
eerste ronde moest Lichtbron 2 direct spelen
tegen de Mienskip 2. Dirk Teitsma, die beide
teams traint was blij met de uitslag van 4-4.
“Komen er geen onderlinge problemen tussen
Buitenposter scholen”, aldus een opgeluchte
Teitsma. Maar winnaars werden beide Buitenposter teams niet. In poule B waren de jonge
dammers uit Augustinusga van de school De
Saad de sterksten. In poule C behaalde de Lichtbron 3 een mooie vierde plaats met 4 wedstrijdpunten en 17 bordpunten. Maar ook hier waren
onze zuiderburen uit Augustinusga de winnaars.
Ditmaal de school Maskelyn 1. Alle Buitenposter
teams hebben nog wel kans om in de finale te
komen.
Uw Buitenposter schrijver van dit artikel was
onder de indruk van de concentratie van al die

Mienskip 1 speelde fantastisch in Opeinde. Van
de 40 te behalen bordpunten werden er 36 gescoord. De Grunslach 1 kwam met 30 punten
nog het dichtst in de buurt van de Buitenposters, maar het verschil was duidelijk. Tegen de
Toermalijn 1 school werd met 8-0 gewonnen
in de eerste ronde. De grootste moeite hadden ze nog met It Maitiidslibben 2, deze school
werd met 5-3 verslagen en daarna ging het van
een leien dakje. Prins Mauritsschool 2 een 8-0

Insp iratie door Ineke Mooijweer
Het huis waar Griet Schievink woont
heeft een prachtige, lichte aanbouw, die
uitkijkt op de tuin. In de hoek, naast een
grote eettafel, staan twee schildersezels
met kleurige bloemendoeken erop. Ook
de wanden zijn behangen met grote schilderijen, waaronder een paar goed gelijkende portretten. Buiten op het terras
drentelt een fantastisch gekleurde, bontgevederde kip voor het raam langs en er
zijn ook een paar pluizige konijnen. Binnen ligt een wit hondje met een grappig
lichtbruin snorretje op het tapijt. Kun je je
een prettiger atelier voorstellen?
Griet Schievink’s hobby is schilderen. Althans, de laatste tien, elf jaar. Vroeger werkte
ze graag met stoffen, maar een chronische
ziekte staat dat niet meer toe. Het werd te
vermoeiend om lang over een lap stof bij de
naaimachine gebogen te zitten. Stilzitten was
geen optie, dus volgde ze een schildercursus
bij It Koartling. Na één winter vond ze het wel
genoeg: “Het moet toch komen door oefening”, verklaart ze. En dat heeft ze sindsdien
gedaan.
Van alle schilderijen die ze in de loop van de
jaren maakte heeft ze een foto gemaakt. Die
verzameling laat goed zien hoe Griet zich
heeft ontwikkeld.
“In het begin maakte ik vrij kleine schilderijen.
Vooral portretten van de kinderen en de kleinkinderen. Ik wilde toen op een Rembrandtachtige manier schilderen, in een oude stijl,
met oude kleuren. Ik heb de kinderen op het
schilderij zelfs historische kostuums aangegeven. Je kunt zien dat ik er enorm aan heb
moeten werken, ze zijn wat stijf. Ik wilde het
te graag goed doen. Maar dat maakt wel dat
die schilderijen me heel dierbaar zijn, nu nog.
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jonge dammers. Wanneer de partijen begonnen
kon men een speld horen vallen, zo stil was het.
Maar gaandeweg wanneer er partijen uit waren,
ontstond geroezemoes. Hoofdscheidsrechter
Teitsma waarschuwde herhaaldelijk dat men
zich alleen maar met de eigen partijen mocht bemoeien. “Af en toe werd er zelfs wel iets voorgezegd”, vertelt Teitsma, “en dat kunnen we
natuurlijk niet hebben”. Maar al met al was het
een hele geslaagde middag en iedereen ging na
afloop tevreden naar huis.
Dan de aanstormende talenten. De leerlingen
van de groepen 5 en 6. Zij worden “welpen”
genoemd en zij damden ook. Mienskip 1 reisde
af naar Sint Johannesga en ze speelden tegen
It Maitiidslibben 1 uit Opeinde, De Grunslach 1
uit Oudega, De Trieme 1 uit Johannesga en de
Schakel 1 uit Rotsterhaule. De Mienskip 1 werd
hier eerste in deze sterkste groep. De Mienskip 2
speelde in een lagere groep in De Mauritsschool
te Leeuwarden. De tegenstanders waren: Pr.
Mauritsschool 1, Eben Haezer 1 uit Ureterp, De
Twirre 2 uit Ureterp en De Beuk 1 uit Sint Nicolaasga. Het resultaat was een derde plaats.

Op de foto spelen achtereenvolgens Josry Steenbergen, Lysanne Tabak, Amber Elzinga en Richard Zwaagstra tegen Ivar Capelle, Arjen Visser, Razwan
Popal en Harwan (foto: eigen foto).

Griet Schievink:
“Een mens moet een hobby hebben.”
Tegenwoordig ben ik wat meer ontspannen.
Hoe vaker je schildert, hoe makkelijker het
gaat. Ik vind het nu niet erg meer als het niet
goed lukt. Dan leg ik het opzij en doe iets anders.
Ik zie het schilderen als een leuke vrijetijdsbesteding. In verplichtingen, zoals opdrachten
voor anderen of een eigen expositie, heb ik
geen zin. Ik wil het graag vrijblijvend houden,
ook vanwege mijn gezondheid. Ik mis de cursus niet echt: het was te vermoeiend voor
me om ’s avonds, aan het eind van de dag,
nog twee uur ingespannen bezig te zijn. Wel
moet ik nu natuurlijk alles zelf uitzoeken; ik
heb een handleiding waarin ik informatie en
aanwijzingen kan vinden over bijvoorbeeld
kleuren mengen, opzetten, de juiste onderlaag enzovoort.
Het liefst schilder ik portretten en bloemen.
Hoewel ik gek ben met dieren, heb ik die nog
nooit geschilderd, op één van mijn oude bouviers na (ook met een oud kostuum aan). Dat
komt misschien nog. Landschappen doe ik
niet, daar ben ik niet zo’n kei in en het heeft
mijn interesse ook niet. Wat me wel inspireert zijn tijdschriften, zoals ‘Landleven’ en
interieurbladen. De foto’s, de kleuren en de
sfeer spreken me aan en daardoor kom ik
weer op ideeën.
Ik heb een portret van Mathilde Willink gemaakt (foto rechts). Die vrouw boeit me,
vooral omdat ze op een mysterieuze manier
is gestorven. Ik wil ook nog portretten van
Brigitte Bardot en Marilyn Monroe schilderen. Het is toch iets van vroeger, waar ik een
bepaald gevoel bij heb. Bij Mathilde Willink
komt daar nog die extreme kledij bij, die prachtig is om te schilderen. Die voorliefde voor

mooie stoffen zit er inderdaad nog steeds in.
Oude portretten, oude kleren, het boeit me,
vooral om de kleren zelf. In 1700, 1800 droegen de mensen geweldige kleding. Ik wou
wel dat die tijd terugkwam, maar ja, voor
zulke kleren heb je meters stof nodig. Toch,
door te schilderen, voel ik me verbonden met
die oude tijd. En met de natuur. Het schilderen haalt het wat dichterbij.
Ik voel rust als ik schilder, ik krijg vrede over
me heen: je sluit je af voor de hele wereld.

Het helpt me te ontspannen. Als je niet lekker in je vel zit, moet je niet iets moeilijks willen schilderen. Dan pak ik liever een bloem of
zo. Maar ik schilder wel, dan voel ik me beter.
Het is belangrijk dat je bezig bent. Een mens
moet een hobby hebben, waar hij zich prettig
bij kan voelen.”

Iemand ziek? Of gewoon wat leuks?
Geef een fruitmand! Al vanaf e 6,Vraag in de winkel naar de vele mogelijkheden

Auto van de week:
Opel Corsa 5drs Enjoy 1216V, bouwjaar: 2007, kleur:
zwart-metallic; km-stand:
38.000 km.; opties: Airco,
cruise-control, trekhaak,
enz.
vraagprijs: € 10.950,-
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It Koartling gaat onverminderd door!

De tweede helft cursusseizoen 2010/2011
Computercursus voor beginners
start opnieuw

Cursusleider Harry Nienhuis heeft zijn eerste groep
cursisten met succes in de herfst de beginselen van
het computergebruik laten zien. “Ik vind het belangrijk dat iedereen in de groep niet alleen een brede
eerste introductie op de computer krijgt, maar ook
dat een ieder iets echt van zijn gading mee kan nemen. Ik probeer er daarom voor te zorgen dat ieder
een stuk persoonlijke begeleiding krijgt”. En het is
gebleken dat dit werkt. In januari zal Harry opnieuw
met een groep van maximaal zes deelnemers van
start gaan in het computerlokaal van It Koartling.
Een kleine groep zorgt er mee voor dat elke cursist volop zijn aandacht krijgt. Onderdelen van de
cursus zijn ondermeer: hoe bedien ik de computer,
het gebruik van mappen, hoe kan ik internet goed
gebruiken, mailen op internet en ook veiligheid op
internet.
De tien lessen lopen van januari tot april en de cursus
kost v 75,- Opgave graag spoedig bij Johan Kootstra,
tel. 0511-541322, mobiel: 06-33930245 of per e-mail:
j.kootstra94@upcmail.nl

Digitale Fotografie en fotoclubs

Cursusleidster Marijke van Ruiten kan ondertussen
bogen op een jarenlange ervaring in het bijbrengen van kennis en vaardigheden op het gebied van
de digitale fotografie. De professioneel fotografe uit
Veenwouden heeft er dan ook volop plezier in. “De
praktijk is in mijn cursussen erg belangrijk, naast
het opdoen van de nodige kennis steken we veel
tijd in het uitvoeren van opdrachten en de verwerking achter de computer”, vertelt ze over de basis-

cursus Digitale Fotografie. Naast deze cursus leidt
Marijke ook nog twee fotoclubs. De leden hiervan
zijn meer ervaren en komen éénmaal per maand
bij elkaar in It Koartling. Tijdens deze bijeenkomsten wordt vriendelijk kritisch gekeken naar elkaars
werk, kennis bijgespijkerd, nieuwe mogelijkheden
ontdekt en de nieuwste ontwikkelingen op de voet
gevolgd. Marijke: “Ook deze clubs voldoen in een
behoefte, de meeste leden zijn elke keer trouw aanwezig en hun enthousiasme is voelbaar”.
De cursus start bij voldoende deelname weer in januari
en loopt tot april. Opgave bij de cursuscoördinator Johan Kootstra, tel. 0511-541322, mobiel: 06- 33930245
op per e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl

Muziek op schoot krijgt vervolg

Inmiddels heeft de cursus Muziek Op Schoot al
twee maal gedraaid en zodra een groep vol is start
een volgende ronde. Het is elke keer weer bijzonder, veel peuters in de leeftijd van 1 tot 4 jaar kijken hun ogen uit, sommigen moeten soms nog wat
wennen, terwijl anderen onmiddellijk frank en vrij
hun muzikale gevoel laten zien. Er wordt gezongen,
gedanst en met muziekinstrumentjes gespeeld. It
Koartling is trots dat deze muziekcursus binnen
haar deuren plaatsvindt, want het draagt bij aan de
algemene ontwikkeling van het jonge kind op een
speelse en vooral muzikale manier. Muziek hoort
bij kinderen en als je dan samen met je ouder, oma
of oppas dit kunt beleven is het helemaal feest.
Bij belangstelling voor deze cursus kunt u inlichtingen
krijgen bij de cursusleidster Lutske Pilat, tel.: 0512352143 of de cursuscoördinator van It Koartling, Evertje Gatsonides, tel.: 0511-54277.

Huur van zaalruimte in It Koartling
Zoals op deze pagina’s vaker
door het bestuur is gemeld, is
het gebouw It Koartling een bezit van heel het dorp. Het kan
daarom tegen een aanvaardbaar
tarief in principe ook door elke
inwoner van Buitenpost worden
gehuurd. Het maakt daarbij geen

verschil of het nu is voor een vergadering van een vereniging of
instelling of een particuliere bijeenkomst. Het komt zelfs voor
dat er jubileumsfeestjes, verjaardagen of trouwpartijtjes worden
gehouden. Uitgangspunt is dat
de huurder zelf zorgt voor bedie-

ning en inrichting. In overleg met
het beheer kan er eventueel voor
verdere voorzieningen gezorgd
worden. Er zijn enkele vanzelfsprekende voorwaarden aan het
gebruik verbonden - vraag er
naar op het telefoonnummer van
It Koartling.

maandag t/m vrijdag
(per dagdeel)

in het weekeinde
(per dagdeel)

Grote zaal
(max. 40 personen)

e 35,-

e 50,-

Vergader/leslokaal
(max. 20 personen)

e 30,-

Vergaderruimte
(max. 10 personen)

e 25,-

(excl. personeel,
incl. gebruik keuken en toiletvoorzieningen).

Feest met wereldcadeau’s
Afgelopen zaterdag is de goedheilig man weer in ons dorp gearriveerd. De cadeaumaand staat
weer voor de deur. Als u uw geliefden, familie of vrienden ook
wilt verrassen, denk dan eens
aan de Wereldwinkel. U kunt
er terecht voor wereldcadeau’s,
speelgoed, kerstkaarten en natuurlijk ook uw wijn en chocolade.
Als u hier uw aankopen doet, maakt
u niet alleen de mensen die u wilt
verwennen gelukkig, maar ook de
mensen in derde wereldlanden die
het minder goed hebben dan u. Zij
maakten met veel toewijding de
prachtige artikelen die in de Wereldwinkel te koop zijn. Door uw
aankopen kunnen zij een faire prijs
krijgen voor hun werk.

Hebt u een bedrijf en wilt u uw
medewerkers aan het eind van het
jaar verrassen? Of wilt u een dierbare een verwenpakketje bezorgen voor de kerstdagen? U kunt
ook bij de Wereldwinkel terecht
voor kerstpakketten. We hebben
de keuze uit kant en klare pakketten, maar u kunt ook zelf uw pakket samenstellen.
Kom naar onze winkel die gevestigd is in de hal van de Poiesz supermarkt. Wij zijn geopend van
maandag t/m woensdag ‘s middags van 13.00-17.30 uur, donderdag van 10.00 -17.300 uur, vrijdag
van 10.00 t/m 18.00 uur en ‘s zaterdags van 10.00 t/m 16.00 uur.
Voor de kerstpakketten kunt u ook
een telefonische afspraak maken
met Wijke Douma, tel. 542613.
Graag tot ziens in onze winkel.

beamer en/of
geluidsinstallatie

e 25,-

andere voorzieningen zoals
koffie/thee e.a. in
overleg en tegen
meerprijs

Misschien heeft u het al in andere bladen gelezen: de ‘dorpshuizen’
van Buitenpost en Harkema blijven open. Het daaraan voorafgaande
was u mogelijk ontgaan: de aanstaande bezuinigingen door de gemeente op het welzijnswerk hadden het voortbestaan onzeker gemaakt. Na verschillende indringende overleggen is er toch een oplossing gevonden waarin zowel de gewenste bezuinigingen gevonden
zijn en we toch onze deuren niet hoeven te sluiten. Het betekent wel
dat we op een nog creatievere manier onze verschillende werksoorten moeten invullen en met ons geld moeten toveren om het financieel rond te krijgen. Maar niettemin konden wij ons als bestuur het
niet voorstellen, dat ons dorp verder zou moeten zonder een eigen
gemeenschapsplek waarin mensen met grote inzet in het sociale en
het culturele van het dorpsleven willen bijdragen. Wij hopen nu in
ieder geval de komende jaren als bestuur daar weer onze volledige
aandacht aan te kunnen geven, zonder in te hoeven boeten op ons
activiteiten. Mogelijk zullen we wel vaker een beroep op u doen om
het sociaal-cultureel werk levend te houden - want: zonder onze beroepskrachten konden we niet verder, maar nog meer: zonder onze
vrijwilligers zijn we niets!

Jeugdsoos It Koartling
Vrijdag 3 december: Sinterklaas bingo voor groep 7 & 8,
van 19.30 tot 21.30 uur.
Vrijdag 10 december: Speciale avond voor jongeren van de 1e en 2e
klas. Van 19.30 tot 22.00 uur.
Vrijdag 17 december: Kerst voor jongeren vanaf de 1e klas tot 18
jaar. Van 19.30 tot 22.00 uur.
24 en 31 december is het jeugdhonk gesloten
Vrijdag 7 januari: Nieuwjaarsborrel voor groep 7 tot 18 jaar,
van 19.30 tot 22.00 uur.
Voor alles is de deelname gratis!

Data kinderwerk december
8 december: zeepketting maken voor kinderen in de leeftijd
van 6 t/m 12 jaar van 13.30 15.00 uur, kosten zijn € 1,00.
10 december: disco voor kinderen in de groepen 4 t/m 6
van 19.00 - 20.30 uur, kosten:
gratis!
15 december: workshop voor
kinderen in de leeftijd van 6
t/m 12 jaar van 13.30 - 15.00 uur, kosten zijn € 1,50 - wat we gaan
doen, dat hoor je nog wel!
22 december: kerstboomversieringen maken voor kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 12 jaar van 13.30 - 15.00 uur, kosten zijn € 1,00.
Let op: de kinderen moeten zich opgeven voor de workshops en de
woensdagmiddagen. Dit kan via email: itkoartling@gmail.com. Vermeld
hierbij je telefoonnummer.

6 december 1990

20 jaar

6 december 2010

Uit de toonbank 250 gram
+ 50 gram gratis!
Bij aankoop van minimaal v 5,(uitgezonderd rookwaar, postzegels en telefoonkaarten)

ontvangt U een leuke attentie
Geldig van 6 tot en met 14 december 2010

Bij inlevering van deze bon
5 wenskaarten voor € 1,80
(max. 3 x 5 per bon / klant)

Geldig december 2010

- stuntverkoop kerstkaarten
(prettige, gezegende en Friese tekst)
- regiowinterzegels (zijn geldig in heel Friesland)
- vulpunt van lege cartridges

In december ook op maandag open!
AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF
W Tabak
Franklinstraat 6
9285 WT Buitenpost
0511 541109
www.denerf.nl

Als het van hout moet zijn!

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

- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties
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Theo Bakker:
Wat bindt ons aan Buitenpost?

Ik klim in de pen die ik vorige maand van Jan Schaafsma
heb gekregen. Ik ben Theo Bakker, geboren aan de rand
van de Veluwe, in Scherpenzeel.
Na mijn middelbare school periode in Veenendaal, ben ik
gaan werken bij de Luchtmacht. In 1969 werd ik overgeplaatst naar Stolzenau in West Duitsland, een uurtje rijden
van Hannover. Daar leerde ik Jan kennen. Onze jeugd leek
op elkaar, we herkende dezelfde ‘nestgeur’. Dat leverde een
band die na 40 jaar nog bestaat. In ’74 verhuisde ik naar
Vianen, ik was inmiddels getrouwd en onze oudste dochter Janne was net geboren. We zouden daar ruim zes jaar
blijven wonen. Mijn vrouw en ik werkten beiden in Utrecht.
Onze twee andere kinderen, Sietse en Dore, werden in die
periode geboren. Ik had inmiddels de luchtmacht verlaten
en was naast mijn werk met een deeltijdstudie personeelswerk begonnen.
Toen na 5 jaar die studie af was en we niet meer aan Utrecht
vastzaten konden we de dagelijkse files vaarwel zeggen en
op zoek gaan naar onze droom, een grote tuin en ruimte
voor de kinderen om te spelen. Het werd ons al snel duidelijk dat, wilde het financieel haalbaar zijn, dan moest ons
zoekgebied ruim boven Meppel liggen. We hadden geen familie of bekenden in het Noorden en we hadden ook geen
voorkeur voor een bepaalde regio. Het had zowel Delfzijl als
Harlingen kunnen worden maar het werd Buitenpost. Geen
bewuste keuze voor de plaats, maar de mogelijkheid om op
het toenmalige arbeidsbureau te gaan werken, bracht ons
hier heen. Familie en vrienden schudden meewarig hun
hoofd. “Wat zoeken jullie daar?” Zij hadden de TV beelden
van meters hoge sneeuwduinen en een trein bij Visvliet die
door militairen moest worden uitgegraven, nog vers in het
geheugen... Door de winter van ‘79/’80 was in hun beleving
Noord Nederland binnen de poolcirkel komen te liggen.

Niet helemaal gerust op de goede afloop vertrokken wij in
de herfstvakantie van ’80 met de kinderen voor het eerst
naar Buitenpost om een kijkje te nemen. Het was zo’n typische herfstdag. Een grauw wolkendek reikte tot net boven
de daken en daaronder hing iets dat het midden hield tussen
mist en motregen. Rond kwart over twaalf reden we via de
Kuipersweg het dorp binnen. Niemand op straat (later leerden we dat veel Friezen stipt op tijd aan de middagmaaltijd
zitten), niets te beleven. Des te meer herrie op de achterbank. Onze drie kinderen vonden het na een rit van 2 ½ uur
wel welletjes. Mijn vrouw en ik zeiden niets maar dachten
het zelfde: “Wat moeten we hier?”. In de verte zag ik spoorbomen met rode knipperlichten naar beneden gaan. Gelukkig, er was in ieder geval een verbinding met de rest van de
wereld. Het klinkt misschien wat negatief maar wanneer je
de drukte van een stad als Utrecht gewend bent is de overgang groot. Achteraf realiseer je je dat het ook niet de meest
optimale dag was om Buitenpost voor het eerst te zien.
We hebben het er niet om afgezegd. Zelf leerde ik door mijn
werk op het arbeidsbureau de streek, de mensen en het bedrijfsleven goed kennen. De kinderen waren snel gewend en
kijken nu terug op een leuke lagere- en middelbare schooltijd. Daarnaast was er natuurlijk MAAS, judo, tafeltennis en
de muziekschool. Na een aantal jaren op het Molenerf te
hebben gewoond werd onze droom ook werkelijkheid, een
boerderijtje aan It West, met een grote tuin en speelruimte
voor de kinderen. De kinderen zijn inmiddels de deur uit. Nu
hollen de kleinkinderen door die tuin. Ik werk ook al lang niet
meer in Buitenpost, maar we zijn hier wel blijven wonen en
we genieten nog steeds van ons mooie plekje. Als gids, laat
ik al meer dan 10 jaar ook anderen genieten van een van de
mooiste plekjes van Buitenpost, De Kruidhof. Verder kun je
voor Bêd & Brochje bij ons langs komen. Ook die gasten
vertellen we over de leuke dingen van de streek.
Iedere keer dat we familie of vrienden bezoeken in de over-

U i t d e o u d e d o o s foto’s: Juul Beerda

volle Randstad zijn we ons bewust van ons ‘paradijsje’. Buitenpost is vertrouwd geworden. De rust en ruimte van het
platteland met toch de drukte van Leeuwarden en Groningen
en het natuurschoon van Appelscha of het Lauwersmeergebied binnen handbereik. Het is nu goed thuis komen terwijl
het 30 jaar geleden voelde als emigreren naar de poolcirkel.
Flauwekul natuurlijk, al die jaren lagen de geboortedorpen
van mijn vrouw (Voorschoten) en mij (Scherpenzeel) op iets
meer dan 2 uur autorijden van Buitenpost.
Hoe moet dat zijn om in Buitenpost te wonen en nauwelijks of misschien wel nooit meer terug te kunnen naar je
geboortegrond. Om daar iets van te horen geef ik de pen
graag door aan een Buitenposter wiens geboorteplaats veel
en veel verder van Buitenpost ligt.

S P O R TAG EN DA
November
De redactie wil de voetballers van Buitenpost 1 zaterdag , alsnog feliciteren met het behalen van het kampioenschap van de eerste periode, ga zo
door!
Er volgen dit jaar nog 2 thuiswedstrijden te weten:
4 december tegen Trynwalden en 11 december tegen streekgenoot Kollum, beide wedstrijden beginnen om 14.30 uur.
Op 11 december houdt de Gymnastiekvereniging MAAS onderlinge wedstrijden in de gymzaal aan de Parklaan.
De zaalvoetballers gaan in sporthal De Houtmoune vrolijk door, tot en met
15 december zijn er elke woensdagavond wedstrijden:
24 november:
20.00 uur Futsalteam 1 - Renado
21.00 uur: Dames 1 - Heerenveen
1 december:
het 2e team speelt om 20.00 uur en het 3e team om 21.00 uur
8 december:
1 wedstrijd, het 4e team speelt om 20.00 uur
15 december: het 2e team speelt om 20.00 uur en het 4e team om 21.00
uur

Ondanks de oorlog ging Zondagsschool ‘Maranatha’ gewoon door. Deze foto is genomen op 24 juli 1943.
Bovenste rij van links af: Jannie Pilat, Hendrik Bosgraaf, Nanne Wijma, Aaltje Visser, Anneke Kempenaar, Hendrik Wijma, Abele Kloostra, Harm Hoeksma, Harke Tamsma, Anneke Heidema, J. Wijma, J. Hoeksma, J. v.d.
Net. Links bovenaan: Griet Kempenaar en Minke Bosgraaf. Tweede rij: Sjoukje v.d. Bij, Ali Fokkens, ? , Sietske
Dijkstra, Griet Wiersma, Anne Bouma, Willemke Kloostra, Geeske Ylstra, Akkie Nettinga, Sjoukje Wijnsma,
Trijntje Wijma, Tine Pilat, Annie Tamsma, Minnie v.d. Berg, Liesbeth Nettinga, Mientje de Goede. Derde rij: Henk
Visser, Rense Kloostra, Sippie v.d. Berg, Willie v.d. Berg, Joukje Kooistra, Jan v.d. Bij, Jo de Vries, Froukje Zwart,
Fokke Zwart, Froukje Ylstra, ? , Sietze Kloostra. Onderste rij: Joop Terpstra, Jan Terpstra, Wietse Meerstra, Ealse
Meerstra, Tsjerk Smit, Luit Dijkstra, Dedde Wiersma, Piet Kast, Joh. Visser, Theun Stiksma, Fokke Oosterhof
en Theun Tamsma. Foto onder: Broer en zus Sjouke en Ypie Veenstra deden in de dertiger jaren mee aan een
optocht. Zij zijn zoon en dochter van Jan Veenstra. Deze foto werd voor hun huis, Kuipersweg 29, genomen.

Korfbal in de Houtmoune

Het zaalseizoen is weer begonnen voor korfbalvereniging Flamingo’s,
sinds half oktober wordt er weer fanatiek getraind in de zaal. Dit mag ook
wel want vorig jaar is het Buitenposter vlaggenschip zaalkampioen geworden, na zo’n 8 jaren net mis te hebben gegrepen is het vorig jaar eindelijk
gelukt en mogen de Buitenposters dit zaalseizoen uitkomen in de 2e klas,
dit is een flinke stap voor de selectie met een gemiddelde leeftijd van 23,9
jaar. Het belangrijkste dit jaar is om te vechten voor lijfsbehoud en dus te
handhaven in de 2e klas.
De sporthal is bij elke thuiswedstrijd goed gevuld door de veelal trouwe
supporters, vorig jaar tijdens de kampioenswedstrijd tegen directe concurrent en rivaal Harkema waren alle tribune plaatsen bezet en moest een
groot deel van de bezoekers staan. Ook dit zaalseizoen staan er weer
mooie wedstrijden in de planning en wordt er zelfs met een touringcar
afgereisd naar Hollandscheveld en Zwolle maar er worden ook spannende
derby’s afgewerkt tegen bijvoorbeeld Invicta Kollum.
Tot ziens in Sporthal ‘de Houtmoune’.
Thuisprogramma de komende maand:
4 december:
Flamingo’s 1 - Vlug & Vaardig 1, 20.35 uur
Flamingo’s 2 - Noordenveld 2, 19.20 uur

Vrijwilligers voetbalvereniging volgden IVA cursus

De gemeente Achtkarspelen organiseerde woensdag 10 november samen met Verslavingszorg Noord Nederland een IVA cursusavond voor
barvrijwilligers van Voetbalvereniging Buitenpost. Vijftien barvrijwilligers
kregen een Instructie Verantwoord Alcoholgberuik (IVA). Alle cursisten
hebben de cursus met goed resultaat afgerond en ontvangen binnenkort
het bijbehorende certificaat.
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M el d punt b e d r ij v ig heid
> 10 december Audio-luisteravond bij Alfred Visser
Op vrijdagavond 10 december (vanaf 19.00
uur) vindt bij Audio Specialist Alfred Visser
in de Kerkstraat een luisteravond plaats.
Wij zullen dan de Transmission Audio M1
monitor met ribbon tweeter demonstreren en de grotere M3 vloerstaander. Importeur Henk-Jan van der Vaart van Audiobility Europe B.V. brengt ook zijn nieuwe
Ego phase toploading integrated cd player
alsmede de Elixis integrated amplifier met
ingebouwde DAC en USB en de Modulus,
mm/mc phono preamp van Isem Audio
mee.
Een ieder van harte welkom!
Audio Specialist Alfred Visser, Kerkstraat
68, 9285TB, telefoon: 0511 541560,
e-mail: www.alfredvisser.nl

> De Kupe: stem op ons voor ‘Zwembad van 2010’!

Zwembad de Kûpe kan ‘Zwembad Van Het Jaar 2010’ worden want ze
is genomineerd voor deze titel. Om deze titel te kunnen winnen, moeten zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen op zwembad de Kûpe
via www.zwembadvanhetjaar.nl Bij het uitbrengen van een stem maakt
men direct kans op onder andere een all-inclusief reis voor twee personen naar het grootste zwembad ter wereld en vele andere leuke prijzen.
De verkiezing gaat om de waardering van de bezoekers van het zwembad. Bij het uitbrengen van een stem wordt een waarderingscijfer gevraagd voor prijs/ kwaliteit, klantvriendelijkheid en hygiëne. Per provincie
dingt het zwembad met de hoogste gemiddelde score mee naar de titel
Zwembad van het jaar. Het winnende zwembad wint onder meer Het
Gouden Startblok en een zwemclinic van oud topzwemmer Johan Kenkhuis. Er kan tot en met 8 december via www.zwembadvanhetjaar.nl op
zwembad de Kûpe worden gestemd. Op 17 december wordt het winnende zwembad bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.
zwembadvanhet jaar.nl. Wij danken u bij voorbaat voor uw stem!

> Start verkoop kerstbomen voor Siloam op Curaçao

Vanaf maandag 6 december aanstaande staan er weer volop kerstbomen en bakken met kerstgroen klaar bij
hoveniersbedrijf P. Douma. We verkopen
groene en blauwe sparren en ook Normansparren! Het gehele bedrag dat u voor de
kerstboom en het kerstgroen betaalt gaat,
zoals ieder jaar, naar het Chr. Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. Hier worden
chronisch zieke kinderen en aids-patiëntjes
liefdevol verzorgd. Vorig jaar was hier nog
een meisje, dat in Siloam woont, voor operaties, die ze in Groningen moest ondergaan.
Op de foto Nafthaly tussen de kerstbomen.
Kijkt u voor meer informatie eens op www.
siloamvillage.org. Graag tot ziens bij Piet en
Baukje Douma, West 92, tel. 543870.

> Nieuw bij schoonheidssalon Tripartite

Bij schoonheidssalon Tripartite kunt u naast pedicure, manicure, nagelstyling
en schoonheidsbehandelingen nu ook terecht voor een nieuwe manier om
een optimale conditie voor uw huid te krijgen. Dit gebeurt met de Deep Peel
en Ultra Sonoor computer. De Deep Peel is gebaseerd op trillingen, die er
voor zorgen dat de huid diep wordt gereinigd. Bacteriën worden vernietigd,
de stofwisseling wordt verhoogd, de celvernieuwing wordt gestimuleerd
en het vochtbalans wordt hersteld. Een super schone en steriele huid is
het resultaat. De Ultra Sonoor is gebaseerd op geluidsgolven die een mens
niet kan horen. Door deze hoge golven is het mogelijk om opzienbarende
resultaten te bereiken op het gebied van huidverbetering. De doorbloeding
wordt verbeterd, de werkstoffen kunnen dieper in de huid doordringen,
een snellere lymfecirculatie, behandeling van rimpels, behandeling van de
onzuivere huid en een betere elasticiteit van de collageenweefsels. Deze
computer is geschikt voor elk huidtype.

D e p hoto
Deze foto is een raadsel. De mensen die er op staan zijn onbekend evenals de maker en de gelegenheid waar ze gemaakt is. Ze is onderdeel van
een pakketje foto’s (alle lijken ze van een koninginnedagoptocht in de jaren tachtig), dat bij verrastte bewoners aan het Nijensteinplein in de bus
werd gedaan, zonder boodschap of afzender. Wie hier meer van afweet
of interesse in de foto’s heeft, kan contact opnemen met de redactie.

Vo lksver h alen uit en over Buitenp ost - 1
Piggelmee in Buitenpost, geschreven door Jurjen
van der Kooij.
De wereld was en is vol verhalen. Ook in Buitenpost. Al zijn er hier niet zo veel opgetekend als in
de andere dorpen van Achtkarspelen, waar vooral
Dam Jaarsma uit Oostermeer als verzamelaar actief was, verteld werd en wordt hier zeker wel en
menig volksverhaal is hier gevonden dat de moeite
van het bewaren en doorvertellen waard is. Ik stel
mij voor in een reeks bijdragen daarvan een handvol voor te stellen.
We beginnen met het sprookje van Piggelmee. We
kennen het nog niet zo lang, zo’n tweehonderd jaar,
maar het zou veel ouder kunnen zijn. Het is in elk geval
zeer verspreid en in vele landen geliefd. Ook in Nederland en in het bijzonder in Friesland, waar sprookjes
met een duidelijke boodschap het altijd goed deden.
En een duidelijke boodschap – doe gewoon en overspeel je hand niet – hééft dit sprookje, dat een beetje
atypisch is omdat het gangbare sprookjeseinde ‘en ze
leefden nog lang en gelukkig’ erin ontbreekt.
In Nederland spreken we meestal van het sprookje
van de visser en zijn vrouw, omdat het in de beroemde
sprookjesverzameling van de gebroeders Grimm zo
heet, of van het sprookje van Piggelmee. Dit laatste
omdat het hier vooral bekend is geworden in de berijming van L.G. Steenhuisen, de schrijver van het prentenboek Van het tovervisje, dat voor het eerst in 1920
verscheen en uitgegeven werd door de koffiebrander
Van Nelle.
Het begint met de befaamde regels:
In het land der blonde duinen
En niet heel ver van de zee,
Woonde eens een dwergenpaartje
En dat heette Piggelmee,
In Friesland was het toen al lang bekend. De bescheiden visser heet hier Bouwe-om, Hoantsje, Igelom, Jan
Pichem, Timperté, of, zoals bij ons in Buitenpost, Jan
Kneppelkont. Zijn ontevreden vrouw heeft hier geen
naam, maar heet elders in Friesland wel Hillebil, Isebel,
Jeltsjemuoi, Kike of Ulebút. Meestal wil ze uiteindelijk
koningin, paus of zelfs God worden. De wensen van
haar Buitenposter evenbeeld zijn wat bescheidener,
maar de bestraffing van haar hebzucht is er niet minder
om. Hier volgt Jan Kneppelkont en syn wyfke, in 1966
verteld door Grytsje de Bruin-Hoekstra.
Der wiene ris in âld mantsje en in âld wyfke. Dy wennen yn in âlde dôfpot. Want hja hienen gjin sinten foar
in hûs.
Doe sei ‘t wyfke in kear tsjin ‘t mantsje: “Ik ha wolris
heard, dat der earne in grutte feart wêze moat, dêr’t in
fiskje yn tahâldt. As men dat fiskje oanropt en it fers-

kynt, dan mei men in winsk dwaan. Dêr moastû ris
hinne en dan moatstû in hûs winskje.”
It mantsje gong der op út en fûn de feart.
Hy rôp: “Fiskje, fiskje, bist dêr?”
Doe kamen der in pear bûlchjes yn it wetter en dêr
kaam it kopke fan it fiskje al te foarskyn.
“Hwa is it dy’t my ropt?”
“Jan Kneppelkont.”
“En wat wol Jan Kneppelkont?”
“Graach in hûs ha. Kin ik dat fan dy krije?”
“Jawis wol. It stiet der al. Gean mar nei hûs ta.”
En wrachtich, doe’t er thúskaem, stie der in hûs. Syn
wyfke kaam him al temjitte, alhiel út ‘e skroeven. Wat
wienen se bliid mei dat nije hûs!
Mar nou stie dêr wol in nij hûs, mar der siet neat yn. It
wie leech. Gjin gerdinen foar de glêzen, gjin matte oer
‘e flier, gjin stuollen noch tafels, fan alles neat.
Doe sei ‘t wyfke: “Dû moatst moarn wer nei ‘t fiskje ta
om stuollen en sa.”
Jan die it. Hy kaem wer by ‘t fiskje.
“Fiskje, fiskje, bistû hjir?”
Wat bûlgen yn ‘t wetter en dêr kaam it kopke fan ‘t
fiskje al wer to foarskyn.
“Wa is der?”
“Jan Kneppelkont.”
“En wat wol Jan Kneppelkont?”
“Wy ha fan alles neat yn ‘e hûs. Kinstû ús der ek oan
helpe?”
“Gean mar fuort. It stiet der al.”
Doe’t Jan thúskaem wie der gjin ried ta. ‘t Wyfke die
de doar iepen. Hja biseagen alles ris goed. ‘t Wie allegear like moai.
Mar doe seagen se ta ‘t finster út.
Dêr sieten in man en in wyfke elk op in fyts. Dy rieden
der wol sa moai oer.
“Sa’n fyts moasten wy ek ha”, sei ‘t wyfke. “Dan koenen wy der ek ris op út.”
Hja die gjin lichten, it mantsje moast wer nei it fiskje ta
en freegje om in fyts.
Jan hie der net folle sin oan, mar alla, hy gong der
hinne.
Hy rôp: “Fiskje, fiskje, bistû hjir?”
‘t Fiskje kaem fuortdaliks net.
Doe rôp er lûder: “Fiskje, fiskje, bistû hjir?”
Doe wie der in gespartel en dêr kaem it kopke fan ‘t
fiskje al to foarskyn. It rôp noartsk: “Wa is it dy’t my
ropt?”
“Jan Kneppelkont.”
“Hwat wol Jan Kneppelkont nou wer ha?”
“In fyts.”
“Jo moatte mar gau wer fuortgean, want jou wiif wol
àlles ha.”
Doe’t Jan thúskaem, wie alles fuort. It hûs stie der net
mear en hja moasten wer lyk as by âlds yn ‘e âlde dôfpot wenje.

Raderwerk : aandacht voor de kledingverhuur
Raderwerk is hét werk- en activeringscentrum van de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland c.a. Raderwerk is altijd in beweging. Doorstroom van mensen, doorstroom van goederen. Onze kringloopwinkel: in onze
winkel aan de Edisonstraat in Buitenpost vind je een ruime sortering van gebruiksgoederen. Zoals gebruikelijk
in een kringloopwinkel is ook hier van alles te koop. Van eierdopje tot stofzuiger, van rolschaats tot winterjas
en van fiets tot bankstel… tot zover een stukje over Raderwerk op de site.
Maar niet alleen te koop! Een van de activiteiten in Buitenpost is, naast
de 2e handskleding verkoop, de kledingverhuur. De kostuums en toebehoren zijn, een jaar of 5 geleden, voor een groot deel overgenomen
van Haagen Hobby. Wij zijn erg benieuwd of hier veel gebruik van gemaakt wordt en wat er allemaal is. Daarom maken we een praatje met
Klaske, die enthousiast verteld over alle mogelijkheden die de verhuur
biedt.
Een opsomming: verhuur van Sara en Abraham. Ook ooievaars, te bestellen via www.funworld.com, kunt u afhalen bij de kringloop. Kleding
voor feesten en voor verkleedpartijen in allerlei soorten en maten, gesorteerd op onderwerp en compleet met toebehoren. Bruidskleding.
Galakleding voor de schoolbals, vooral met Kerst wordt hier veel gebruik
van gemaakt. Echt heel actuele onderwerpen zijn niet altijd voorradig
maar voor bijvoorbeeld kabouter Plopkostuums kunt u hier wel terecht.
Toneelverenigingen zoeken hier de kostuums voor de voorstellingen,
onder andere de Krite Bûtenpost. Ook voor allerlei schoolvoorstellingen
worden hier de keuzes gemaakt Prinsessenjurken, uniformen, pruiken,
hoeden, het hoofddeksel van Cleopatra, tassen, brillen, te veel om op
te noemen.
Omdat het voor de bezoekers van de kringloopwinkel niet altijd duidelijk was waar de verkoop ophield en de
kledingverhuur begon is er een heel bijzondere scheiding gemaakt. De doorgang ziet er nu uit als een sprookjesbos, de kleedkamers komen regelrecht uit 1001 nacht en u waant zich echt in een andere wereld. Op zoek
naar avonturen in Spaanse, oosterse, Chinese of Egyptische kleding. Ook voor de spokentocht kunt u complete griezels huren! Zeker de moeite waard als u iets zoekt maar gewoon ook heel leuk om er eens rond te
kijken. Kleding, pruiken schoenen, u krijgt uw kostuum compleet geleverd.
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Historie van Buitenpost en omstreken... door Simon Hoeksma

De buurtschap Rohel - 6 (slot)-

Herbergen
Bij Rohel hebben verschillende herbergen gestaan. In oude
krantenadvertenties en archieven komen we een aantal tegen. Het is echter niet altijd duidelijk waar deze herbergen
hebben gestaan. Waarschijnlijk waren het kleine kroegjes met
een tapperij in een woonkamer.
In 1755 kwamen we, zoals eerder is beschreven, voor het
eerst een herberg tegen bij Rohel. Het was het Roodhuiske
bewoond door Jouke Tyssens. Deze herberg stond waarschijnlijk in de zuidwestelijke hoek van het Kolonelsdiep en
de Surhuisterveenstervaart. In 1771 kwamen we de eerder
genoemde herberg van Johannes Boete tegen. Deze Johannes was tevens boer.

Enkele jaren later, in 1775, stond de volgende advertentie
in de Leeuwarder Courant: “Pieter van der Saal adverteert
dat bij hem is te bekomen een mond-tinctuur voor’t water,
kanker, scheurbuik, blaren in de mond en een middel voor
diegeen onder de 12 jaar, die lek geboren zijn, voor breuken

en venusziekte. Iemand iets nodig zijnde adresseere zich tot
Augustinusga bij de Rode-hel in de oude herberg”. Waarschijnlijk stond deze herberg dus op het grondgebied van Augustinusga. Het zou echter ook kunnen dat de herberg van
Johannes Boete bedoeld werd.

In 1824 was Gerrit Franses Boujus kastelein. Hij woonde ten
noorden van het kanaal, nog net in Harkema-Opeinde. In de
krant stond: “Verkoping ten huize van Gerryt Franses Boujus,
kastelein op de Rohel onder Harkema Opeinde een schuite
schip”. In 1842 en 1843 was er, zoals we al eerder hebben
kunnen lezen, sprake van de tapper Abele Jans Koenes. Mogelijk was dit dezelfde herberg, als waar Pieter van der Saal
in 1775 zijn mond-tinctuur verkocht. Deze stond net over de
grens, op het grondgebied van Augustinusga.

In 1873 stond in de krant: “De deurwaarder Oostingh te Buitenpost zal zaterdag
den 3 mei 1873 ten
huize van de wed.
L.O. Hoekstra, kasteleinsche te Rohel onder Harkema-Opeinde, publiek à contant
verkoopen: een overdekt welonderhouden schuite-schip”.
Weduwe Hoekstra
was tevens eigenaar van een van de
beide scheepswerven. In 1900 was er
volgens de Leeuwarder Courant sprake
Dit krantenbericht stond in een
van een winkel- en
Leeuwarder Courant uit 1873.
koffiehuis: “Verkoop
van een winkel- en koffiehuis met overzet aan de Surhuisterveenstervaart en het Kolonelsdiep te Rohel, eigen aan P.M.
Hoekstra”.

Vervolgens duurt het jaren, voordat we weer iets tegenkomen
over een herberg of tapperij. In 1862 werd in de Leeuwarder
Courant een tapperij te huur aangeboden: “Uit de hand te
huur een huizinge met tuin, waarin een tapperij te Rohel; te
bevragen bij G. Hazenberg. Drie jaar later, in 1865 stond in dezelfde krant: Verkoop ten huize van Linze Drost op de Rohel

Bij de foto’s: boven een luchtfoto uit 1973 van Rohel en directe omgeving, met daarin aangegeven een aantal van de
genoemde plekken in deze artikelenreeks. De foto links gemaakt door Manette Ingenegeren laat Reahel 23 zien. De
fraaie panoramafoto onder, van dezelfde fotografe, is uit zuidelijke richting genomen en van recente datum.

In 1809 was er een herberg bij Meine Boete, die we in dit
artikel ook al eerder zijn tegen gekomen. Hij was een zoon
van de eerder genoemde Johannes Boete en woonde ongeveer tegenover de Surhuisterveenstervaart. Zo’n 14 jaar later, in 1823 was Oege Pieters Hoekstra kastelein. In de krant
stond: “De notaris Romein te Buitenpost zal op dingsdag den
14 januarij 1823, ten huize van Oege Pieters Hoekstra, kastelein op de Rohel onder Harkema-Opeinde, bij gereed geld
verkoopen: een tjalk-schip, voormaals bevaren bij Pieter Jans
Feenstra, schipper aldaar”.

Buitenpost 1940-1945 - deel 11a (aanvulling)Gebogen, maar niet gebroken
Enkele opmerkzame lezers attendeerden er op dat in deel 11
van Buitenpost 1940-1945 waarschijnlijk enkele illustraties
ontbraken. Zij hadden gelijk. Door een misverstand bij de redactie zijn deze niet geplaatst. Hierbij dus nog eens de tekst.
De voorwerpen bij deze illustraties zijn in ons dorp aangetroffen. Daarvan zijn er twee, die van betekenis zijn geweest voor
het ontslag van burgemeester Eringa. Op 2 april 1941 verscheen een ambtenaar op het distributiekantoor in ons dorp

onder Harkema Opeinde; o.a. een tapkast. Linze Drost was
een stiefzoon van Gerben Hazenberg”.

met een oranjekleurige ring om zijn vinger. Bovendien droeg
hij op revers van zijn jasje een speldje, gemaakt van een uitgesneden dubbeltje, waardoor de beeltenis van de koningin nog
duidelijker tevoorschijn kwam (illustratie links). Zo’n muntstuk
kon ook als een hangertje om de hals gedragen worden. Juist
op dat moment was de S.S. op het bureau aanwezig, met alle
gevolgen van dien. De betrokken ambtenaar moest in Leeuwarden verschijnen, waar hem behoorlijk de mantel werd uitgeveegd. Hij kwam er verder nog goed vanaf. Van de 10 ctsstuks werden ook armbanden en theelepeltjes gemaakt. Het
was verboden om foto’s van het koninklijk huis te vertonen
Op bijgaande groepsfoto (rechts) zijn de nog in leven zijnde
leden keurig weggesneden in overeenstemming met het
verbod. Dergelijke foto’s werden hier verkocht. De opbrengst
werd gebruikt voor de hulp aan onderduikers. Het waren gevoelens van een stil verzet tegen de bezetter.

DECEMBER VERRASSENDE KADOMAAND

Kokeropener

Digitaal Weerstation

-Weergave van: temperatuur en
luchtvochtigheid van
zowel binnen als buiten
-Temperatuur tendens
-Maanfasen
-Klok met alarm
Normaal €28.25

Nu € 22,95

Slee Davos

-stevige houten slee met
Metalen geleiders
-verkrijgbaar in 80 en 100 cm
Vanaf € 27,50
Rugleuning of trekkoord is
apart verkrijgbaar

Voor het veilig en snel openen
van uw kitkokers

Led Zaklamp

€ 5,95

-Aluminium LED zaklantaarn
-9 LED s
-Energiezuinig
-Lange levensduur
(exclusief batterijen)
Van € 6.95

3 voudige

Contactdoos

Voor maar € 1,00

Voor € 4.95

Sleutelhangerzakmes
-handig, klein mes met
ophangketting
-met 1 hand te openen

€ 1,95

Nieuwe voorraad

sneeuwschuivers

zowel kunstof als metaal

vanaf € 8,95

Werabitset

Vakkendozen

altijd opgeruimd
in diverse maten
verkrijgbaar

-Professionele 7 delige
bitset met 6 bits en
1 magneethouder

€ 9,95

vanaf € 7,45

Er is weer volop

strooizout

verkrijgbaar.
Zowel 10 kg als 25 kg.

