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Van de redactie:
bedankt, Petra!
Ruim 4 jaar is Petra Plantenga
lid van de redactie geweest. Als
enige medewerker van het eerste
uur heeft zij de hele ontstaansgeschiedenis van dit krantje meegemaakt èn gestuurd. In combinatie
met het bestuurslidmaatschap van
Plaatselijk Belang Buitenpost was
zij degene die, eerst als bijlage bij
een advertentieblaadje en later als
volwaardige dorpskrant, het redactionele werk opgestart heeft. Als
redactie spijt het ons bijzonder dat
Petra het besluit heeft genomen een
punt achter dit werk te zetten. Haar
inzet en prettige aanwezigheid tijdens onze veelvuldige vergaderingen zullen we missen. Ruim voorzien van communicatieve vaardigheden was zij de belangrijkste schakel tussen de dorpskrant en een
ieder die hiervoor van belang was.
Veel Buitenposters zijn haar in deze
rol wel eens tegengekomen. Veel
van de rompslomp, buiten het redactionele werk om, die het maken
van een krantje met zich meebrengt
heeft zij tijdens deze periode stipt
en betrouwbaar op zich genomen.
Wij denken dat haar streven, vanaf
het begin van ‘de Binnenste Buiten’,
om toe te werken naar een representatieve dorpskrant met een ‘visueel aantrekkelijk’ gezicht zondermeer beloond is. Onze dank voor
de vele uren vrijwillig werk voor ons
dorp is groot.

Het juli- en augustusnummer
zal gecombineerd in augustus
verschijnen. Wij wensen u een
prettige vakantie, en hou ons
op de hoogte!

Maskelyn duikt in het diepe...

Na gedegen voorbereiding gaat Culturele Commissie Maskelyn in september met haar eerste programma los.
Meer hierover kunt u op pagina 7 lezen. Op de foto van links naar rechts: Joke Bakker, secretaris André Capelle,
penningmeester Roel Groenbroek, Coky de Boer, Elly Kramer en voorzitter (met schepnet op zoek naar de grote
vissen in de culturele vijver) Foppe de Vries.

Feestweekprogramma: Vertrouwd èn vernieuwd !

Het programma
voor onze feestweek is rond!
Naast de vertrouwde
nummers, zoals het
Concours Hippique, de grote jaarmarkt en het ringrijden, heeft de
feestweekcommissie ook nadrukkelijk gekozen voor nieuwe activiteiten en locaties. Het industrieterrein is bijvoorbeeld dit jaar voor
het eerst ingezet als toneel voor de
festiviteiten.
Onze feestweek wordt dit jaar in
stijl geopend. Vanaf het bordes van
het Jeltingahuis geeft burgemeester Bernard Schmidt het startschot.
Om de opening een extra feestelijk
tintje te geven roept de feestweekcommissie iedereen op om verkleed
te komen. De commissie geeft het
goede voorbeeld door in historische
kledij te verschijnen.
De ofciële opening wordt afgesloten met een ballonnenzee van gele,
rode, groene en witte ballonnen : de
kleuren van Achtkarspelen. Kinderen kunnen met deze ballonnenwedstrijd leuke prijzen winnen. Kaartjes
zijn een week van tevoren af te
halen bij snackbar It Twaspan of bij
drogisterij Balsemien. Ze zijn ook
op 26 juli tot een half uur voor de

opening bij leden van de feestweekcommissie te krijgen. Na het ballonnenfeest volgt een rondrit door
Buitenpost, met versierde etsen,
de Postruiters en muziek. De mooiste versierde etsen maken kans op
een prijs!

paint, miniatuurauto’s en country &
westernartikelen.
Met mooi weer zal het ook goed
vertoeven zijn op het terras met
muziek. En wie durft kan op het
terrein van Veenstra Reizen gaan
bungee jumpen.

Antieke en bijzondere
voertuigen

Speciaal voor de jeugd

Liefhebbers van oldtimers, motoren,
Amerikaanse trucks en oude tractoren komen tijdens de feestweek
ruimschoots aan hun trekken. Op
vrijdag 27 juli kunnen zij de deelnemers aan de motortoerrit bewonderen, voor de start en na de nish
op Nijenstein. Verder staan zaterdag
de 28e op het industrieterrein Amerikaanse trucks, oldtimers, Harley
Davidson-motoren en oude tractoren te pronken. Voor elke categorie
zijn drie prijzen te winnen.

Bungee jumpen op
industrieterrein

Er is die dag echter meer te beleven op het industrieterrein. Naast de
genoemde voertuigenshows kunt u
een kijkje nemen bij de verschillende
stands op het terrein, waaronder een
T-shirtbedrukker, een autotekenaar
en kraampjes met Amerikaanse
reclameborden, body- en special-

De jeugd hoeft zich tijdens de
feestweek niet te vervelen. Donderdags een ballonnenwedstrijd en een
optocht voor versierde etsen; zaterdags ballonnenclown Ries, schminken en een springkussen. Maandags een kinderbraderie, waaraan
alle kids die wat willen verkopen
mee mogen doen. Onder het motto
‘Spel, sport, spanning en sensatie’
worden dinsdags kinderspelen georganiseerd, met gratis drinken, patat
en schminken.

Vrijwilligers gevraagd !
Hoewel het programma nu rond
is, kan de feestweek-commissie
nog heel goed wat extra handen
gebruiken. Help mee om de feestweek tot een succes te maken!,
en bedenk “spreken is zilver maar
doen is goud”. Meld u daarom
aan als vrijwilliger, bijvoorbeeld
voor de kinderspelen. Dat kan bij
Sabine van Dijk op telefoonnummer 54 35 65.

Teake van der Meer, en niemand minder

Bij onze feestweek hoort een feesttent. Dit jaar kunnen jong en oud terecht
in de tent aan de Oude Havenstraat. Met de seniorenavond op maandag
30 juli wordt een oude traditie weer leven ingeblazen. De bekende humorist
Teake van der Meer is het bijzondere hoogtepunt van deze avond. Het is
bekend dat de Zwaagwesteinder zo vaak niet meer optreedt, dus dit is een
niet te missen gelegenheid. De avond daarop zet Dennis Franke de tent op
zijn kop en woensdagavond is het de beurt aan de drive- in-show van Radio
538. Natuurlijk is de tent woensdag overdag ook open.

Deze maand in ‘Buitenposters’: Matsje Pilat
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29 juni: Openluchtconcert
in de Kruidhof

- In opdracht van de BUVO heeft
MKB-Noord onderzoek gedaan naar
de commerciële voorzieningen in
Buitenpost. De belangrijkste conclusie is dat het winkelcentrum van
Buitenpost is verbrokkeld en meer
sfeer en uitstraling nodig heeft.
- In het kader van de nationale voorleesdag werd op peuterspeelzaal
‘De Krobbekûle’ door het hoofd van
de bibliotheek, Dick Huitema, voorgelezen uit het prentenboek ‘Dikkie
Dik, waar ben je?’. Ook de Stichting
Kinderopvang Achtkarspelen had in
samenwerking met het AZC Kollum,
een voorleesontbijt georganiseerd.
Kinderen van 2 tot 4 jaar werden tijdens een heerlijk ontbijt voorgelezen in het restaurant van De Kruidhof en de grote zaal van It Koartling.
- Het plan van Stichting Job om
De Kruidhof over te nemen van de
gemeente Achtkarspelen is van de
baan. De gemeente wil eerst een
extern onderzoek laten uitvoeren.
- Eind mei zijn de deuren geopend
van de nieuwe stationsrestauratie
‘De Oriënt’ in het voormalige loket
en wachtlokaal van het station. Klanten kunnen hier terecht voor kofe,
fris en een snack, maar ook voor
tijdschriften, bloemen en informatie
van de regionale VVV.
- Na de zomervakantie start Streekmuziekschool De Wâldsang met
een nieuwe popmuziekopleiding.
De opleiding duurt vier jaar en
de leerlingen krijgen les in onder
andere instrumenten bespelen, liedjes schrijven en samenspelen.
- Het college van B&W wil dat voortaan de straatlantaarns ook ‘s nachts
blijven branden. Vanaf half elf zal
de verlichting op halve kracht gaan
schijnen, waardoor het gevoel van
veiligheid moet worden vergroot.
- Tot en met 10 juli is er in de hal
en de leeszaal van het gemeentehuis een expositie van aquarellen
van Karel Jan Elsdijk uit Tytsjerk te
bezichtigen.
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In samenwerking met de culturele
commissie Maskelyn organiseert
‘de Kruidhof’ dit jaar opnieuw een
zomers openluchtconcert. Hopend
op fraai weer, zal een drietal
bekende muziekgroepen op 29 juni
‘s avonds op het terras van ‘de
Uithof’ een optreden geven (bij
minder goed weer vindt het evenement overigens binnen de deuren
van het restaurant plaats). Shantykoor ‘de Wâldsilers’ uit Surhuisterveen, vrouwenkoor ‘Noaten op ‘e
sang’ uit dezelfde plaats en muziekkorps ‘Concordia’ uit Buitenpost
zullen dan een uitgesproken sfeervol programma ten gehore brengen.
De succesvolle avond van vorig jaar
ligt nog velen vers en prettig in
het geheugen. Volop reden voor de

organisatie om het dit jaar een vervolg te geven. Temidden van de
volop in bloei gekomen tuinen zullen
de muziekwerken zonder twijfel een
bijzondere ambiance krijgen. Daarnaast is de fraaie omgeving, en is
het bovendien eigen aan de muzikanten, een sterke aanleiding voor
ongedwongen en spontaan muziek
maken. Het programma is opgedeeld in 2 stukken. De avond begint
om 20.00 uur. De muziekgroepen
zullen dan zowel vóór als na de
pauze (ca. 21.00 uur) een uitvoering
geven. Het streven is om ongeveer
half elf af te sluiten, maar of dat tijdstip ook gehaald wordt?! De plaats
is u wellicht bekend: aan de Schoolstraat 29/B. Toegang is gratis.

De feestweek
Laat u zien met uw trots op wielen !
In het bezit van een klassieke auto? Of bent u de trotse eigenaar
van een oogverblindende motor? Staat er bij u een niet over het
hoofd te ziene Amerikaanse truck of pick-up voor de deur? Geen
schroom, laat zien dat chroom! Geef u op voor de grote show van
bijzondere en antieke wegvoertuigen die op zaterdag 28 juli op het
industrieterrein van Buitenpost plaatsvindt. Dit kan tot een week
van tevoren bij Edwin Hoving, telefoon: 542566.

De lichtroute:
opgave kan nog steeds
Over enkele weken is het alweer zover en gaat Buitenpost zichzelf weer
versieren voor de feestweek. Tot op heden echter hebben zich nog maar
acht straten zich gemeld voor de lichtroute en dat is wel wat weinig voor
een rondje Buitenpost. Reeds opgeven zijn de H. de Withstraat, de Voorzoom, N. Haismastraat/Wumkesstraat, Jeltingalaan, Kuipersweg, Kerkstraat, Waterlelie en Molenerf/Roede. Daarom voor het laatst een oproep
in deze krant om Uw straat niet te vergeten op te geven voor de lichtroute.
Ook is er nog maar een tuinier geweest die zijn tuin in de route wil zien
opgenomen. Dus voor alle tuiniers van Buitenpost geld hetzelfde als voor
de straten: geef U op voor het te laat is. Opgeven kan tot een week voor
de start van de feestweek.
Opgave bij:
Nanne van der Meulen
Dr Wumkesstraat 43
Tel: 543147
E-mail: n.van.der.meulen@chello.nl
Ook voor vragen en opmerkingen kunt u hier terecht.

Bijzondere demonstratie brandweer
en ambulance op 29 juni
De activiteitencommissie
van middenstandsvereniging BUVO
heeft opnieuw bijzondere evenementen op een aantal vrijdag-zomeravonden georganiseerd. Het eerste
vond vorige week op het Nijensteinplein plaats en komende vrijdag al
is er opnieuw heel wat gaande. De
brandweer en ambulancedienst van
Buitenpost geven dan een demonstratie van hun handelen in noodgevallen. Het geheel zal worden voorzien van begeleidend commentaar
door plaatselijke brandweermensen.
Met eigen ogen is te zien hoe bij een
nagespeeld ongeval de hulpdiensten samenwerken bij de bevrijding
van een bekneld persoon in een
auto. Er zal gebruik worden gemaakt
van een zogenaamde Lotus-pop,
die als namaak-patiënt dient. Een
happy-end is dus al gegarandeerd.
Voor de brandweer is het
een bijzonder geschikt moment om
nieuw materiaal en nieuwe reddingstechnieken aan een breed publiek
te tonen. Voor het eerst is de nieuwe
haakarm te zien: een combinatie

Ook niet-leden welkom in
Buitenposter bieb
De Openbare Bibliotheek aan de Kerkstraat: wat is daar te vinden?
‘Boeken’, zult u ongetwijfeld zeggen. Dat is echter niet het enige. “We
hebben ook cd-rom’s, cd’s, tijdschriften, kranten, bladmuziek, video’s en
niet te vergeten: internet”, vertelt directeur Dick Huitema. “En iedereen is
welkom. Je hoeft geen lid te zijn om de bibliotheek binnen te mogen stappen.” Alleen wie boeken wil lenen moet lid zijn van de bibliotheek. “En dan
zijn er verschillende contributievormen mogelijk”, vertelt Dick Huitema.
De medewerkers van de bibliotheek kunnen u hier meer over vertellen.

Klaas-Jan’s jubileum-benen

De avondvierdaagse is weer achter de rug, en wat ons betreft tot
volle tevredenheid. Elke avond is weer prima verlopen, geen gewonden, ‘n
enkel pleistertje was voldoende: hartelijk dank EHBO. Er viel geen regen en
dankzij de medewerking van Bumata op vrijdag, een mooie en vrolijke binnenkomst. Bovendien is het enthousiasme voor dit evenement terug. Het
aantal deelnemers was tot onze voldoening, in vergelijking met voorgaande
jaren, fors groter. En dan hadden wij ook nog een echte primeur. Hoewel
veel van de deelnemers
al de vierdaagse meer
dan één keer gelopen
hebben, hadden we dit
keer twee echte uitschieters. Eén deelnemer liep voor de 27ste
keer en ons aller welbekende Klaas Jan Visser
zelfs voor de 40ste keer.
Bij de binnenkomst in
het dorp liep hij dan
ook aan het hoofd van
de grote wandelstoet.
Grote bossen bloemen
werden hem aangeboden en hij kreeg van de nestor van de avondvierdaagse, Durk Miedema, de medaille opgespeld. Volop in de aandacht van
de pers werd dit moment meteen vastgelegd.
Tenslotte de avondvierdaagse in cijfers: totaal liepen er 276 deelnemers, waarvan 138 de vijf kilometer en 38 de tien kilometer routes. Dit
laatste is een grote vooruitgang; vorig jaar liepen ongeveer 12 deelnemers
de tien kilometer. Deze vooruitgang is te danken aan de schoolorganisatoren die deze routes gestimuleerd hebben. 83 deelnemers hebben de keuze
gemaakt om één dag te lopen. Zij ontvingen daarvoor een zgn. dagmedaille. Bij deze willen wij als avondvierdaagse-commissie iedere betrokkene
danken voor het slagen van deze geslaagde avondvierdaagse. In het bijzonder de inzet van de ouderraden en afgevaardigden van de scholen van
Buitenpost willen wij hier nog noemen. Graag tot volgend jaar,
De Avondvierdaagse-commissie

van een een dompelpomp en spuitapparatuur die 8000 liter water per
minuut over een afstand van een
kilometer kan verplaatsen. Ook is de
technische hulpverleningsbak met
speciale reddingsapparatuur voor
grote rampen aanwezig. Als extraatje
is er nog een hoogwerker, geleend
van de Dokkumer brandweer.
Dit moment is tegelijkertijd
een gelegenheid voor de brandweer
om mensen te werven voor haar
werk. De vrijwillige brandweer is
nog steeds op zoek naar mensen
die zich voor haar bijzondere taak
willen inzetten. De
brandweercommandant van Buitenpost, Leffert van der Meer, is aanwezig om
geïnteresseerden hierover te woord
te staan.
Na aoop is er de gelegenheid de apparatuur nog eens van
dichterbij te bekijken, en zich door
het aanwezige personeel daarover
te laten informeren. Dit evenement
duurt de hele koopavond dus van 7
tot 9 uur. De toegang is vanzelfsprekend gratis.

Bijzondere activiteiten

foto: redactie/Harrie Slagter

Onlangs haalde de bibliotheek in samenwerking met boekhandel De Boekelier een bekende misdaadschrijver naar Buitenpost. Het is niet de eerste
activiteit die onze bibliotheek organiseerde. “Het is al jarenlang gewoonte
om in het kader van de Fryske Boekenweek een schrijver in combinatie met
muziek naar de bibliotheek te halen”, zegt de bibliotheekdirecteur. “Verder
hadden vorig jaar maart een Pokémon-ruilbeurs georganiseerd. Ook op
onze open dag hadden we verschillende activiteiten, zoals een sneltekenaar en een optreden van Cotton Green. En we hebben natuurlijk elke
eerste zaterdag in november de verkoop van oude boeken.”

Onderdak voor anderen

De bibliotheek is meer dan alleen een plaats waar je wat kunt lezen of
iets kunt opzoeken. Het is eveneens een plek waar bijvoorbeeld cursussen
worden gegeven. “We hebben een paar keer een cursus internet voor senioren gehad. En in oktober is het de beurt aan de Plattelandsvrouwen.”
Verder maken verschillende organisaties gebruik van de ruimte op de eerste
verdieping. “De bibliotheek wordt multifunctioneel gebruikt”, vertelt Dick Huitema. “Zo huren het Friesland College en de Stichting Vluchtelingenwerk
een deel van het pand. Daarnaast zitten bijvoorbeeld de Sociaal Raadslieden hier elke vrijdagochtend van tien tot half twaalf.”

Culturele avonden

Het plan is nu om in de bibliotheek in Buitenpost een aantal culturele avonden te houden. In zusterbibliotheek Surhuisterveen zijn dergelijke avonden
al ingepland. Of de culturele avonden in ons dorp een succes zullen worden
hangt niet alleen van de organisatie af. “In 1998 hielden we ook een culturele avond, waarbij de entree maar ƒ 5,- bedroeg. Toch zaten hier maar zo’n
tien of twaalf mensen. Toen hebben we het even op een zacht pitje gezet”,
vertelt Dick Huitema. “Het hangt dus ook van de Buitenposters zelf af of we
in de bibliotheek activiteiten kunnen organiseren.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de bibliotheek of een van haar diensten? Bel
dan met 54 15 58 of surf naar www.biblionet-fryslan.nl.

Buitenposters
Matsje Pilot: creatief bezig zijn
geeft mijn leven zin

Ik ben via mijn dochter in Buitenpost terechtgekomen. Ze belde mij
en zei: “Ik haw in hûske foar mem
by Herbranda. It is krekt it moaiste
plakje, dêr hat mem altiid hwat to
sjen”. Volgens mij was dat de voorzienigheid, ik kan het niet anders
zien. Ik woon hier nu vijf jaar en
ik ben nog geen tel onwennig
geweest. Het was net of ik na een
lange reis thuiskwam.

Veel verdriet

Ik heb mijn vader nooit gekend. Ik
had een zusje toen mijn vader op
zijn 26ste overleed. Ongeveer een
half jaar na mijn vaders dood werd
mijn broer geboren. En dan zie ik
mijn kleinzoon. Hij is 23 jaar. Dan
denk ik: ús heit wie mar trije jier
âlder. Mijn moeder had een klein
eigen huisje dat ze moest verkopen.
Als kind kun je het verdriet van je
moeder niet wegnemen. Maar nu
denk ik: wat heeft Mem een verdriet gehad. Toen ik naar school
mocht op mijn zesde wilde ik verpleegster worden. Later bleek, dat
dat niet kon. Ik had dan naar de
Mulo gemoeten en daar was de
situatie niet naar. Mijn moeder hertrouwde en kreeg nog vier kinderen;
ik was dus de oudste van zeven kinderen.

Van jongs af aan werken

Van jongs af aan heb ik gewerkt.
Zelfs ‘s avonds zat ik nog te breien.
Als ik dan met een paar buurmeisjes nog even een eindje buiten ging
wandelen, nam ik mijn breiwerkje
mee, kluwen in de zak van de schort.
Toen ik van school ging, zei Mem:
je moet maar leren naaien. Vier middagen ging ik naar de naaischool;
dat was in het gebouw De Eendracht; de rest van de week moest
ik werken. Op mijn veertiende ging
ik bij een boerin werken. Op maandag en zaterdag de hele dag, van
’s morgens 7 tot ’s avonds 6 uur;
op andere dagen alleen ’s morgens.
Ik deed de huishouding, maar op
het erf moest ook veel gebeuren. Ik
verdiende ƒ 1,50 in de week. Mijn
moeder zei: als je water draagt moet
je de emmer eerst een poosje links
en dan weer rechts dragen, anders
word je scheef. Maar ik ben wel
scheef geworden…Ik heb bij vier
boerinnen gewerkt en Mem kreeg
altijd mijn geld.

Stoffenliefde zit in familie

Na de oorlog kregen we hier Amerikaanse kleren. Voor een tientje kon
je jassen kopen. Ik moest voor de
jongens daar pakjes van naaien.
Ik haalde de voering eruit en daar
naaide ik voor mezelf een jurk van.
Ik diende toen bij een boerin die een

naaister had. Zij leerde mij wat ik
op de naaischool niet geleerd had:
zelf een patroon op maat tekenen
en knippen. Zij is tot op heden mijn
vriendin. We gingen wel samen naar
Groningen om lapjes te kopen op
de markt, of naar Govers in Leeuwarden. Ik kan nog heel wat naaien,
want ik heb nog dozen met lapjes
en garen. Een oudoom in Grinslân
had een stoffenwinkeltje, heb ik pas
geleden gehoord. De liefde voor
stoffen zit dus in de familie. Mijn
moeder kon ook goed naaien. Ze
heeft me ooit verteld dat mijn vader
een keer thuiskwam met voor op de
ets een naaimachine. Ik ben wel
naar de naaischool geweest, maar
omdat ik al vroeg moest werken, kon
ik geen diploma halen. Mijn dochter
Jelkje heeft wél haar diploma als
coupeuse.

Altijd bezig

Ik ben altijd een dienende Martha
geweest. Bij ons op de buurt woonde
een moederloos gezin met vijf kinderen, één van hen was al uit huis. De
jongens speelden met mijn broers.
Toen ik 24 was kwam ik daar in
de huishouding. Ik zorgde voor alle
kinderen. Later trouwde ik met de
vader en samen kregen we nog een
dochter. Ik had veel werk te doen.
Mijn man zei: “Je doet het zo rustig
en toch komt alles altijd klaar.” Vrijdagmorgens gaf ik de kamer een
goede beurt: de ramen lappen, meubels wrijven, alles netjes maken. Als
het dan klaar was, vond ik het jn

door Jannie Jensma-Dijkema
mij, zó sterk, dat ik er lang mee blijf
rondlopen. Ik sta open voor dingen
en ik verwonder mij. Dat is geen
nieuwsgierigheid, maar belangstelling. Nadat ik eens een jurk voor
een vriendin had gemaakt, wilden
andere dames dat ik dat ook voor
hen deed. Ik ben toen echt begonnen met naaien. Ik kon alles op maat
tekenen en knippen. Ik maakte ook
trouwjurken, met schulpen, volgens
mijn eigen patroon. Zo maakte ik
de trouwjurk voor de dochter van
de dominee. Ik herinner me nog
goed dat haar kersverse echtgenoot
tegen mij zei: ‘Jo hawwe har moai
makke’.

MATSJE PILOT werd in 1922 geboren op de Triemen. Tot 1940
woonde ze in Kollumerzwaag en daarna op de Sânbulten. In
1995 kwam ze naar Buitenpost. Matsje Pilot is de oudste in
het gezin, maar voordat zij kwam hadden haar ouders al twee
kinderen heel vroeg verloren. Matsje bleef, en daarom zegt ze:
“Schoorvoetend betreed ik het leven, mar ik mocht der wêze…
Dêrom hat myn libben sin.”
Matjse Pilot houdt van creatief bezig zijn: ze maakt wandkleden,
poppen en rokken. Ze heeft in haar leven zeven bruidsjaponnen
gemaakt. Het mooiste vindt ze om van iets ouds iets nieuws
maken.

Creatief bezig zijn

Ik ontdekte dat creatief bezig zijn de
weg voor mij was. Achteraf denk ik
vaak: als je in je leven iets van de
gouden stippellijn van Gods leiding
hebt ontdekt en vooral: als je hebt
ontdekt dat jij er mag zijn van Hem
met je eigen gaven en mogelijkheden die Hij in je heeft gelegd, dan
komt er een stuk ontspanning in je
leven. Ik begon met stukjes zeep
die ik omhaakte en dat waren leuke
cadeautjes. Zo kwam het dat ik het
leuk begon te vinden om mee te
doen aan hobbytentoonstellingen.
Daar heb ik van alles voor gemaakt:
rokken, schortjes, lampenkappen,
wandkleden, geborduurde schilderijen, poppen. Ik zat op heel veel
braderieën en beurzen. Daar heb ik
van genoten - al die mensen!

foto: Harrie Slagter / redactie

foto: redactie/Harrie Slagter

“Schoorvoetend betreed ik het leven,
mar ik mocht der wêze…dêrom hat myn libben sin.”
om na het eten even te gaan zitten
breien in de schone kamer. Mijn
man wilde niet dat ik meehielp op
het land. Als ze in het hooi zaten,
moest ik er ‘s middags kofe en
brood brengen. Dat deed ik op de
ets: kofeketel in de rechterhand
en dan weer in de linkerhand, soms
helemaal naar de Mieden bij het
Kolonelsdiep, vaak in de wind op.
Dat vond ik niet erg, want ik houd
van stormachtig weer. Dan heb je
tegenstand op de ets en moet je je
inspannen.

dat mensen het mooi vonden, trok
ik altijd mijn ‘doordeweekse’ dracht
aan. Ik leerde op al die braderieën
en hobbybeurzen veel mensen
kennen. Toen lééfde ik. Toen was
er licht in mijn leven. Ik voelde
een grote voldoening. Zo kwam er
in Drachten een keer een Amerikaanse vrouw naar mij toe. Ze wilde
een omhaakt stukje zeep kopen
en ze vroeg: “Mag ik een foto van
u maken?” Dat is gebeurd en het
mooie is, dat we penvriendinnen
geworden zijn. Ze heeft me altijd
opgezocht als ze in Nederland was.

Jo hawwe har moai makke

In 1974 overleed mijn man. Ik was
toen nog maar 52 jaar. In die tijd
vond ik ergens een tegeltje waarop
stond: ‘As God in doar slút, dan
docht er in nster iepen’. Dat maakte
diepe indruk op mij. Mijn ogen
werden geopend voor veel moois.
Heel veel dingen maken indruk op

(advertentie)

Genieten

Enthousiast
poppenmaakster

Voor Kollum wilde ik een wandkleed knopen, een gebedskleed.
Toen ik daar mee bezig was, kreeg
ik een ongeluk. Een auto schepte
mij, waardoor ik mijn hand kneusde.
Maar het kleed móest klaar. Ik dacht:
als er mensen zijn die schilderen
met hun mond of met de voet, kan
ik wel een kleed maken met één
hand. Elke dag vijf toeren heen en
weer. Het kwam op tijd klaar. In 1981
kreeg ik op de tentoonstelling in het
Bolwurk in Dokkum de eerste prijs
voor mijn poppen met de opmerking: u moet hier mee doorgaan! Op
een beurs in Beetsterzwaag zat ik
naast een pottenbakker. Hij leerde
mij hoe ik poppenkopjes kon boetseren. Daar kon ik mij in uitleven.
Ik heb veel poppen gemaakt, ook

wel met papier-maché- en zeemleerkoppen.

Beppemûtske succes
op braderie

Toen Dokkum 700 jaar bestond liep
iedereen in kostuum. Ik zei tegen
mijn dochter Jelkje: “Misschien kan
ik wel meedoen met de braderie.”
Eerst durfde ik daar niemand om te
vragen. Ik doe de dingen schoorvoetend; ik kom niet snel tot een besluit.
Ik had nog een antiek beppemûtske.
Ik deed een zwarte rok en een
zwart jakje aan. De rok maakte ik
langer, aan de mouwen van het
jakje maakte ik witte ondermouwen
en ik deed een wit schortje voor.
Het werd een succes. Iemand van
het Admiraliteitshuis vroeg mij of hij
dat mooie beppemûtske kon kopen
voor het museum. Omdat ik merkte

Ik ben 16 jaar vrijwilligster geweest in
Toutenburg. Daar bezocht ik mensen
die nooit bezoek kregen. Dat vond
ik prachtig om te doen. Ik vind het
mooi om naar verhalen van mensen
te luisteren. Vooral als ze echt iets
te vertellen hebben, dan denk ik:
hoe deden deze mensen dat in hun
leven? Alle mensen zijn verschillend, er is nooit een gelijk. Dat is toch
een wonder. Het mooiste vind ik als
er iets uit iemands handen komt. Als
je iets maakt met je handen, dan
krijgt het leven zin. Vaak bewaar ik
gedichten die ik mooi vind, die lees
ik dan graag nog eens weer. Soms
kijk ik naar de lucht: zo tegen de
avond kan die van goud zijn met
zilveren wolken erboven. Prachtig,
denk ik dan, dat kan geen mens
zo maken. Tot mijn 72ste zorgde ik
voor de dochter van mijn man die
altijd thuis gewoond heeft. Toen ik
in 1995 naar Buitenpost verhuisde,
kreeg zij een plekje in Tjaskerhiem.
Dat was voorzien. Als ik nu achterom kijk, dan denk ik: er was leiding in mijn leven.
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De groeten uit Thailand: op afstand

Een eerste winterseizoen
met ‘Maskelyn’

Esther Terpstra (18) verblijft sinds 19
maart in Thailand, waar ze meewerkt
aan een ontwikkelingsproject van de
stichting ASF. Per e-mail houdt ze de
lezers van De Binnenste Buiten op de
hoogte. Omdat ze het nu even heel erg
druk heeft, heeft ze geen tijd om te
e-mailen. Vandaar dat haar ouders deze
keer een stukje schrijven.

Iedereen in Thailand heeft een bijnaam. Esther’s bijnaam is ‘Fai’.
Deze naam betekent ‘katoen’. Het
was maar goed dat Esther een bijnaam kreeg, want haar eigen naam
konden ze daar niet uitspreken.

Communiceren

Esther’s Thaise moeder kent een
beetje Engels. Met haar kan Esther
goed praten over dagelijkse dingen.
Met haar Thaise broertje van drie
jaar heeft ze een heel leuk contact.
Ze kunnen niet met elkaar praten en
toch begrijpen ze elkaar. Hij brengt
Esther altijd aan het lachen. Met
haar Thaise zusje van tien jaar heeft
ze minder contact. Esther heeft het
gevoel dat het meisje bang voor
haar is omdat ze elkaar niet kunnen
verstaan. Nu geven ze elkaar les;
Esther in het Engels en haar zusje
in het Thais. Het contact wordt daardoor beter. Haar Thaise vader, een
legercommandant, is vanwege zijn
werk weinig thuis. Esther heeft nog
geen band met hem opgebouwd.

Beroemd persoon

De organisatie op de scholen waar
Esther lesgeeft, loopt niet altijd goed.
Vijf minuten voordat de les begint
weet Esther pas aan wie en waar
ze les moet geven. Ze kan zich dus
moeilijk voorbereiden op een les.
Door spel, zang en dans probeert
Esther de studenten wat Engels bij
te brengen. Wat ze wel moeilijk vindt
is dat de kinderen geen Engels

Esther in Thaise kledij. Naast haar staan haar Thaise ouders met nog een familielid.

kennen en Esther geen goed Thais.
Thaise studenten vragen niets aan
de leraar, ook al snappen ze het
niet. De leraren moeten de studenten de vragen stellen. Laatst heeft
Esther vijftig handtekeningen uitgedeeld omdat de studenten haar zien
als een beroemd persoon.

Het kan heel anders lopen

We hadden nooit verwacht dat
Esther Engelse les zou geven,
omdat Engels haar slechtste vak op
school was. Zelfs haar leraar had
gedacht dat ze hiervoor zou zakken.
Zo zie je maar weer hoe anders het
kan lopen. Wij als ouders zijn trots
op haar dat ze dit allemaal onderneemt.

Nieuwe directeur
CBS ‘De Lichtbron’
De heer K.H. de Jonge wordt
met ingang van 1 augustus a.s.
de nieuwe directeur van Christelijke Basisschool De Lichtbron
aan de Johan Frisostraat te
Buitenpost. Hij volgt de heer
R.H.M. Weggen op, die fulltime
beleidsmedewerker wordt van
PCBO-Achtkarspelen, de overkoepelende vereniging van protestant christelijk basisonderwijs in onze gemeente.

Vader en moeder Terpstra

Vanaf eind 2000 is er door een
kleine enthousiaste groep Buitenposters veel energie gestoken in de
oprichting van een Culturele Commissie. Eerste stap in de realisatie
van hun ideeën bestond uit het
peilen van de feitelijke interesse
in de dorpsgemeenschap voor een
dergelijk initiatief. Tot grote voldoening van de mensen van de stichting
werden veel positieve reacties ontvangen van een groot aantal inwoners. Daarnaast bleken ook de middenstand en het bedrijfsleven wel
te porren voor medewerking aan
het plan. Inmiddels hebben diverse
bedrijven, bijvoorbeeld door middel
van sponsoring, hun nanciële steun
toegezegd. Hierdoor was het prettig werken voor de mensen van het
eerste uur en groeide snel de overtuiging dat de oorspronkelijke opzet
doorgezet zou kunnen worden.
Per 17 mei werd de commissie
in een stichtingsvorm gegoten en
werden daarmee de oprichtingsvoorbereidingen voltooid. Bij een
Stichting hoort ook een naam en na
uitgebreide overweging werd besloten deze van ‘Maskelyn’ te voorzien.
De betekenis van het friese woord
komt het dichtst bij de omschrijvingen ‘mix’ of ‘mengeling’. Hiermee
wordt onmiddellijk al aangegeven
hoe de werkwijze van de stichting
er uit ziet. Gekozen wordt voor een
programma-aanbod voor een breed
publiek. Voor alle lagen en leeftijden van de bevolking wordt een
verzameling bijzondere activiteiten
gezocht die over het hele culturele
spectrum lopen. Muziek, cabaret,
lm, dans, gourmet en diverse
andere soorten vermaak en plezier
worden vrijelijk gecombineerd in één
(advertentie)

Bijzonder klassiek concert op 29 juni
Op vrijdag 29 juni kunt u aanwezig zijn bij een
wel zeer bijzonder in de Hervormde Kerk
van Twijzel. Wiesje Miedema, geboren en
getogen (aan de Jeltingalaan) in Buitenpost
geeft samen met het strijkkwartet waarvan
zij deel uitmaakt een klassiek concert voor
haar familie en vrienden, voor mensen die
haar kennen, en voor allen die gebruik willen
maken van deze unieke gelegenheid om van
een strijkkwartet te genieten in het ingetogen kerkje van Twijzel. Na haar opleiding aan
het LauwersCollege studeerde Wiesje viool
aan het conservatorium in Groningen bij Jan
Repko. Reeds tijdens haar studie speelde
ze in een groot aantal kamermuziekensembles, waaronder een strijkkwartet, een pianotrio en een uittrio. Verder speelde ze in het
Nederlands Jeugdorkest, was ze lid van het
Ricciotti-ensemble en was ze concertmeester van het Groninger Studentenorkest Mira,
samen waarmee ze ook als soliste optrad. Ze

is muziekdocente aan de muziekschool van
Amstelveen; verder speelt ze in een koorbegeleidingsorkest. Een aantal zomers verbleef
ze in Johannesburg in Zuid-Afrika, om daar
les te geven en concerten te geven met het
Wits Barok Orkest. Met dit orkest speelde
zij solo in twee dubbelconcerten van Vivaldi.
Genoeg redenen om trots te zijn op deze violiste uit Buitenpost. Van de overige leden van
het kwartet valt te melden dat zij ruime concertervaring hebben en met groot enthousiasme regelmatig op het podium verschijnen. Eén van de leden van het kwartet is
van Finse afkomst. Vandaar dat er een Fins
stuk op het programma staat. Deze ziet er als
volgt uit: Joseph Haydn, Sallinen, Mendelssohn-Bartholdy. Aan de uitgang van het concert kunt u iets in de collecteschaal leggen.
Wij raden u dit concert ten zeerste aan.

Willem-Alexander Oranjevereniging

Op 22 mei was de Jaarvergadering en alle
leden waren opgeroepen om mee te denken
over het punt: omzetting van de vereniging
in een stichting. De opkomst was: alleen de
bestuursleden. De agenda werd daardoor zeer
snel afgehandeld. Statutair werd een tweede
ledenvergadering uitgeschreven en wel op 6
juni. Hierbij was het bestuur aanwezig en één
lid. Met algemene stemmen werd het voorstel
aangenomen de vereniging op te heffen en om
te zetten in een (op te richten) stichting. Dit is
per 6 juni dus gebeurd. De naam: ‘Oranjevereniging Willem-Alexander’ is bij goedkeuring
door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje Willem-Alexander expliciet bij brief verleend. Derhalve zal de naam in stand worden
gehouden in de nieuwe stichting.

In de rondvraag werd een nanciële bijdrage
van f 250,- verleend aan de Feestweekcommissie. Dit om de reden, dat Koninginnedag
niet is doorgegaan en de Feestweekcommis-

sie een nanciële bijdrage had gevraagd. Het
bestuur vindt het wel jammer, dat programmaonderdelen, die heel speciek voor Koninginnedag zijn door de Feestweek zijn overgenomen.
Bij deze wil het bestuur alle gulle gevers bedanken, die het programmaboekje voor Koninginnedag hebben gekocht om daarmee Koninginnedag nancieel mogelijk te maken. Helaas
was het totale bedrag niet erg groot: de helft
van vorige jaren nl. f 2200,-. Van deze f 2200,moeten nogal wat onkosten worden betaald
wegens het annuleren van bepaalde ingehuurde activiteiten. Al met al blijft er een bedrag
van ongeveer f 500,- over. Dit geld zal de
basis zijn om het huwelijksfeest van WillemAlexander en Maxima in Buitenpost te vieren
op 2 februari 2002. In september hoort u welk
feestprogramma voor dat huwelijksfeest wordt
gepresenteerd. Het is de bedoeling een ‘Spetterende Feestavond’ te organiseren.

programma-pakket. Samenstelling
van een dergelijk uitgebreid scala
aan onderdelen is geen eenvoudige
zaak. Aan de hand van een enquête
die in ‘de Binnenste Buiten’ verscheen en in veel overleg moest
een keus uit het aanbod gemaakt
worden. Dat werk is achter de rug
en het programma voor het winterseizoen 2001-2002 is nu rond. Op
korte termijn zal dit eerste product
worden gepresenteerd.
Om alvast een tipje van de sluier op
te lichten: het pakket bestaat uit 9
zeer diverse evenementen. Hieronder een kleine opsomming:
- lm en spel voor de jeugd
- een poppentheater voor de kleintjes met de echte Jan Klaassen en
Katrijntje
- een Zuid-Amerikaanse warme winteravond met muziek, dans en lekker
eten
- cabaret met een lach en een traan
- een swingende Ierse muziek-avond
met een stadsfries tintje
- een gezellige zondagmiddag met
volksmuziek en -verhalen
- een optreden van een bekend
Kozakkenkoor
In de ogen van het stichtingsbestuur: Voor elk wat wils!
De details van de onderdelen
worden nu nog verder uitgewerkt.
Binnenkort zult u over de denitieve
data, tijdstippen en plekken ruim van
informatie worden voorzien. Ondermeer door een artikel in het volgende nummer van deze dorpskrant
en door een programmablad dat u
in de loop van de maand augustus
zal worden verspreid.
Houdt de agenda maar klaar!

Beheer: Arjen Heidbuurt
Jongerenwerker: Koen van der Linden
Cursuswerk: Lidy Plantenga 0511 543189
Jongerenwerk: Nynke Gerritsen 0511 541323
Kinderwerk: Ylse Veenstra 0511 542271

Piratenmassa overstroomde it Koartling op 25 mei

25 jaar geleden:
toen nieuw(s)...

De schatkaart van kapitein Roel, en de afsluiting van
het seizoen kinderwerk, waren de aanleiding voor een
groot kinderfeest op 30 mei. De deelname was overweldigend. Meer dan 150 kinderen uit heel Buitenpost,
vaak getooid in de fraaiste zeeroverkleding genoten
van een middag ouderwets speelplezier. De grootte
van de deelnamegroep noodzaakte tot een verschillend programma voor de jongere (straattekenen) en
één voor de oudere jeugd (een spannende speurtocht).
Daarop volgend konden de kinderen zich uitleven op
de zeepbaan, in de piratenbadjes en in een watergevecht. Onder het genot van ijs en ander lekkers was
deze slotmiddag een succes voor de jeugd èn de leiding. Dit smaakt naar meer in het volgend seizoen!
Waterfeest in de tuin van It Koartling

Kapitein Roel had er geen enkele moeite mee uit zijn schatkist
te laten delen

Anagramraadsel
door Mr. B. Rein

Tijdens de maand juli
is it Koartling gesloten.
Vanaf 6 augustus staan
onze deuren weer voor u
open. Graag zien wij u in
het nieuwe seizoen terug.
Informatie over het nieuwe
programma zal in de volgende ‘Binnenste Buiten’
te lezen zijn.

Gerommel
Achtkarspelen is echt Buiten…-...post
Als aangever van “nuttig” denken
in het donker: geef de ogen de kost
en parkeren: tipgever van nuttige wenken
Wethouders zijn verziend en vergeten
In hun visionair beleid
Wat kinderen en ouderen al lang weten
Op donkere paden wordt stiekem gevrijd.

Inspiratie
De Jazzentie:
Eerbetoon aan Miles Davis-Master of
Jazz

De oplossing van het
meinummer:
botanische tuin De Kruidhof

De onderstaande schildering is één van
de vijf werkstukken die Bart Dijkstra (19)
heeft gemaakt voor het VWO examen
tekenen op het LauwersCollege. Hij
is geslaagd, maar gaat zich overigens
niet verder bekwamen in de tekenkunst. Hij heeft gekozen voor de studierichting losoe te Groningen. Bart,
die zelf basgitaar bespeelt, zegt over
zijn schilderingen dat ze een eerbetoon zijn aan de jazztrompettist Miles
Davis. In zijn opvatting heeft dit muzikale genie de muziekwereld zeer
beïnvloed. Het ging deze muzikant in
zijn muziek vooral om de essentie. Dit
werd ook het thema voor zijn examenwerkstuk.
Het afgebeelde schilderij (Shhhh….)
hoort samen met de 4 andere in een
kruis te hangen; waarvan dit dan de
middelste is. In het werk heeft Bart
geprobeerd vast te leggen hoe Davis
de kijker tot stilte roept met een simpel
gebaar. Hiermee wil hij ons leren waarnemen wat hij bedoelde met die essen-

Tweehonderdvijftig ter linker en ter rechter zijde
Niemand te zien: een B&W-rijder misschien?
De bevolking moet de Raad van haar lichtangst bevrijden
Het kippig College kan wel tuinparkeerders zien.
Het extra woning contingent
Er zijn grote woorden aangewijd
Wordt aan een armlastige buurgemeente toegekend
Achtkarpelen: niet voor woorden, maar voor daden wordt het TIJD!
PEVADKO
Een column voor creatieve Buitenposters. Een ruimte gevuld
met korte verhalen, gedichten, tekeningen e.d. Bent u
geïnspireerd stuur dan uw werk op naar de redactie.
tie: het goed geconcentreerd luisteren
naar het moment. Als je de schilderingen volgt ontstaat er een verhaal:
eerst “Sketches of Spain”, dan de middelste “Shhhh…..”, de onderste “Musik
im Kopf”, rechts Kind of Blue” en dan
de bovenste “Zen van Jazz”, waarin
al het voorgaande in feite bij elkaar
tot uiting komt. Alles hangt af van de
momenten en vervolgens worden al
die momenten samengevoegd in één

moment. Het geheel refereert ook aan
het aantal nummers die op de meeste
jazz cd’s van Davis te vinden zijn. Het
kruis staat symbool voor de in 1991
overleden muzikant, maar in feite wil
het ook het hele leven van Miles Davis
uitbeelden. De geest van hem leeft nog
voort en door zijn roem heeft hij onsterfelijkheid bereikt welke als een geestverschijning voort zweeft door alle toekomstige tijdsgeesten.

Job’s plantage
Wanneer het juni is, bijna juli, dan moeten we onwillekeurig denken aan
de grastijd. Duizenden, ja duizenden soorten grassen strijden in deze
dagen om de beste plaats onder de zon. De zachte aren vol met zaad
beginnen langzaam te rijpen om in de komende grasmaand te zorgen
voor een weelderig nageslacht. Traditiegetrouw werd vroeger in deze
maanden op de ‘buorkereien’ de echte boerenkaas gemaakt. Werd er
in andere jaargetijden dan geen kaas gemaakt? Zeker, dat is waar.
Maar juist in deze maanden was het mogelijk om aan de handgemaakte
kaas een bijzondere smaak te geven. Dat hing samen met het gras. De
koeien, schapen en geiten, van huis uit dé leveranciers van grondstof
voor de kaas, konden zich in juni en juli te goed doen aan de jonge
grassen. Ze produceerden niet alleen rijke melk, maar ook bijzondere
poep. Met name de schapen leverden prachtige keutels, erg handzaam
en vol van smaak. De boerinnen, vaak belast met de kaasmakerij, haalden verse schapenkeutels van het land en verpakten ze in een linnen
zakje. Dit zakje ging met keutels en al in de wrongel. De verwerkte grassen die de hoofdbestanddelen van de schapenpoep zijn gaven de kaas
een exquise smaak. De bacteriën in de keutels zorgden daarenboven
voor een nog betere harding van de kaas. Juist vanwege de geweldige
kwaliteit van de wilde grassen in de Buitenposter weilanden kon de kaas
een kwaliteit bereiken waardoor deze beroemd kon worden. De vroegere
Kollummerkaas is uiteindelijk een begrip geworden. Tegenwoordig wordt
er uiterst zelden nog gewerkt met poep in de kaas. Gelukkig zullen velen
zeggen. Maar u wilt vast niet weten welke stoffen vandaag de dag in
kazen worden verwerkt. Die stoffen hebben nog maar heel weinig met
onze grassen te maken. En dat is erg jammer. Vindt u niet?
Graag tot de volgende keer,

Feesttent te huur

Om minder afhankelijk te hoeven
zijn van het weer voor uw buitenactiviteiten hebben wij als buurtvereniging Pijlkruid een legertent te huur.
De kosten hiervan zijn f 100,-. U
kunt reserveren op telefoonnummer
542967. U moet de tent wel zelf
komen halen en terugbrengen.

Buurtvereniging
Molenstraat-Oost

De jaarvergadering van onze buurtvereniging hebben we gehouden op
donderdag 25 april in ‘het Trefpunt’
aan de Voorstraat. Wegens verschillende oorzaken iets later dan andere
jaren. Dit jaar was het een ‘gewone’
vergadering dat wil zeggen zonder
een etentje, gourmet of iets dergelijks. Op enkele afzeggingen na
waren alle leden aanwezig en
konden de huishoudelijke zaken in
een vlot tempo afgewerkt worden.
Het punt wat nog enige discussie
opleverde was de kwestie van de
contributie-inning. Dit houdt nu in
dat na 1 januari 2002 de contributie
rechtstreeks door de leden moet
worden overgemaakt op onze bankrekening en dan wel in euro’s. Het
kreeg na enige kritische noten richting banken de algemene instemming. Unaniem werd besloten om
ook dit jaar niet mee te doen aan
het versieren van onze straat tijdens
de feestweek 2001, de animo hiervoor bleek praktisch nihil.
Er zijn nog genoeg andere
dingen om als buurt gezellig bezig
te zijn en daarvoor werden verschillende suggesties gedaan, het
bestuur zal te zijner tijd met een
voorstel komen. Besloten werd dat
het bestuur weer een brief zal
schrijven aan de gemeente over
de slechte toestand van de straat
tegenover de huisnummers 27, 29,
31 en 33. Deze toestand bestaat al
jaren en ondanks ons schrijven van
vorig jaar is er nog niets gebeurd.
Na elke inke regenbui staan de
kuilen vol met water, veel overlast
en ergernis is hiervan het gevolg. De
brief is inmiddels verstuurd en een
reactie van de gemeente is ook al
binnen met de mededeling dat onze
klacht ...8 tot 10 weken in beslag zal
nemen. De bijeenkomst werd besloten met een gezellige bingo onder
leiding van de penningmeester.
Namens de buurtvereniging,
K.W. Veenstra

Hans Hamers

Onder deze kop wordt elke maand een Buitenposter vereniging of organisatie in
beeld gebracht. Buitenpost telt zo’n 60 verenigingen en organisaties met elk hun
eigen activiteiten en doelen.
Deze verenigingen kunnen alleen bestaan door een aantal fanatieke vrijwilligers.
Wat drijft mensen om zoveel vrije tijd in hun hobby te steken en wat bieden die verenigingen dat mensen er zoveel voor over hebben? Daar proberen we hier achter te
komen en oordeelt u zelf, misschien voelt u er wel voor om deel uit te gaan maken
van zo’n vereniging of organisatie, want leden zijn in alle gevallen van harte welkom.

Fierljepvereniging Buitenpost:
“Hoogstandjes op sportpark de Swadde...”
Met een soepele afzet belandt
Marcel Nijboer in het zand. De
sprong meet 17.66 meter. De kranten kopten afgelopen week al:
“Marcel Nijboer gaat voor 18 meter”.
Hij springt voor de Buitenposter
erljepvereniging die zo’n vijfentwintig leden telt, waaronder slechts
4 dames. Tijdens de 1ste Bondswedstrijd 1ste klasse, vertelt Johan
Boersma, voorzitter van de Buitenposter “Ljeppers”, dat het erljepseizoen ontzettend intensief is en
veel inzet van de leden vraagt. “Het
begint vanaf 1 mei met 2 trainingen
in de week en per 1 juni starten
de wedstrijden, bijna 30 per seizoen. Bovendien hebben we dit jaar
ook nog met eigen kracht een kantine en kleedgelegenheid neergezet.” Tijdens één seizoen is het
mogelijk om een aantal keren te

Acro-plaatsingswedstrijd MAAS
Na wekenlang intensief trainen met Ernst-Jaap en Miranda was het zaterdag 19 mei zover. In Veenwouden werden de plaatsingswedstrijden Noord
voor acro D-E-F niveau gehouden. Voor MAAS hebben 2 F-trio’s, bestaande
uit Marian Feenstra/René van Essen/Nynke van der Wal en Sanne Boven/
Nicole Botma/Gerda van Dijk meegedaan. Bij dit trio viel Nicole Botma uit,
gelukkig kon Marije Keizer invallen, die een prima vervangster bleek te zijn.
Beide trio’s deden het niet netjes, ze haalden resp. 7,25 en 7.00 punten. 1
E-trio bestaande uit Frouckje Bergsma, Maria Kraay en Lara Kruyt liet een
keurige oefening zien maar hielden sommige posities te kort vast zodat ze
daar vele punten lieten liggen. Heel jammer. Tot slot deden 3 E-damesparen mee. Helaas moest het paar Marijke Terpstra en Marita van der Wal
zich vanwege een blessure terugtrekken. Vanaf deze plaats beterschap
gewenst, Marita. De andere twee Anja Kuperus/Lisa Mulder en Wietske
Niemeijer/Inge Krijgsheld lieten nette oefeningen zien, beide eindigden in
de middenmoot. M.A.A.S. heeft deze keer geen prijzen gehaald maar volgend jaar gaan we het weer proberen.

Secretaris M.A.A.S.

Fietspuzzeltocht door 11 dorpen
Buurtvereniging Haiwum organiseert op zaterdag 14 juli een etspuzzeltocht door de mooie omgeving van Buitenpost. Iedereen wordt uitgenodigd
om hieraan deel te nemen. De opbrengst zal van deze tocht zal ten goede
komen aan de speeltoestellen die in onze buurt worden gerealiseerd. Om
een en ander te bekostigen krijgen we subsidie van de gemeente maar we
moeten zelf ook een gedeelte ophoesten. Daarom hebben enkele leden
van de vereniging een etspuzzeltocht uitgezet die U zal leiden langs elf
dorpen rond Buitenpost. De start is op de hoek van de dr Wumkesstraat en
de N. Haismastraat. De kosten van deelname zijn vijf gulden per ets. Er
kan gestart worden van 12.30 tot 13.30
Aan de tocht zijn een aantal aardige prijzen verbonden. Er kan in Uw eigen
tempo worden geetst. Nadere info over o.a. de speeltoestellen op onze
webside: http://home.hetnet/~twhaiwum/index.html

De RABO-paardensporttocht
Zaterdag 28 juli 2001 zal het ‘paradepaardje’ van FTC Buitenpost e.o.
weer worden verreden. Deze tocht
is een onderdeel van de feestweek.
Met veel plezier kan de één 30 kilometer, de ander 50 kilometer of 75
kilometer rijden. Voor de echte liefhebber is er zelfs de 125 kilometer.
Deze tocht leidt hen over Trimunt
en Rottevalle verder over de landelijke wegen naar Giekerk en Birdaard naar de terp van Hegebeintum (‘het hoogste punt van Friesland’). Hier kan een pauze ingelast
worden bij het informatiecentrum
waarna de tocht via Dokkum naar
Buitenpost wordt voortgezet. Bij de
nish is er een fraaie herinnering.
Vorig jaar waren er maar liefst een
paar honderd deelnemers. Starten
kan men bij ‘The Point’ aan de Voorstraat 54 te Buitenpost. De starttijden variëren per afstand. Hieronder
het overzicht.
30 km : 9.00 - 12.30 uur
50 km : 8.30 - 10.30 uur
75 km : 8.30 - 10.00 uur
125 km : 7.30 - 8.30 uur

De routes zijn zoals altijd weer
bepijld, behalve de 30 kilometer:
deze zal van papier moeten worden
gelezen. Dit geeft de 30 kilometer
een toeristisch uiterlijk.
Overigens is in verband met de
MKZ-crisis het etsseizoen op zijn
kop gezet. Ook voor onze vereniging.
De consequenties waren dat er een
aantal tochten zijn afgelast. Zoals u
net kon lezen, de RABO-paardensporttocht gaat gewoon door, maar
de Kapenga-avondtochten daarentegen zijn nog steeds om organisatorische redenen afgelast. Maar
voor deze sponsor is een oplossing
gezocht. De Achtkarspelentocht is
op een nieuwe datum aangemeld
en er is voor een nieuwe naam
gekozen. Op 29 september zal
namelijk de WoonExpo Kapengatocht worden georganiseerd. Voor
vragen of opmerkingen kunt u contact bij de voorzitter terecht, telefoon 0511-542324. Voor lidmaatschap kunt u contact met F. de Vries
opnemen, telefoon 0511-541489.

promoveren of te degraderen. Begin
juli wordt gekeken wat de hoogste
resultaten zijn na 8 wedstrijden en
dat bepaalt in welk klassement een
springer uitkomt. Dit herhaalt zich in
augustus en aan het einde van het
seizoen. “Op dit moment is er veel
belangstelling voor het geven van
demo’s. Groepen zoals voetbal- of
buurtverenigingen krijgen dan een
training, waarbij ze eerst “droog
oefenen” op het zand, dan voor het
eerst springen op het babyschansje
en als het heel goed gaat op de
kleine schans”, legt Boersma uit. De
toppers onder de erljeppers springen uiteraard van de grote schans,
waarbij de sprongafstand zo’n 15
meter bedraagt. “Een goed resultaat
wordt bepaald door: ten eerste de
stand van de pols,
daarna is een goede
aanloop en insprong
nodig en als de
ljepper dan bijna
stilstaat, klimt hij
razendsnel
naar
boven. Je moet net
over het dode punt
heen, maar niet te
snel. De uitsprong
is het laatste wat je
goed onder de knie
moet hebben.” Als
erljeppers voelen
dat ze niet goed
gaan, dan laten ze
zich altijd in het
water vallen. De
kans op blessures
is dan het kleinst.
Twee
talentvolle
springers uit Buitenpost zijn Pieter Koehoorn, bij de junioren en Cor Brouwer,
bij de jongens. De
laatste heeft dit sei-

zoen al een nieuw persoonlijk record
gesprongen.
“Het hoogtepunt van het seizoen
is toch de wedstrijd tijdens de
feestweek. Normaal bij een wedstrijd komen zo’n 100 toeschouwers, maar dan kijken we niet raar
op als er 600 man komen kijken”,
laat Boersma een beetje trots blijken. Op het moment van dit schrijven was nog niet bekend of Marcel
Nijboer ook daadwerkelijk de 18
meter heeft gehaald. Belangstelling
voor deze Friese sport? Dan kun
je contact opnemen met K. Spriensma, tel 0512-351403.

Jarige tennis-‘freak’ Sien van Helden
Op 17 mei jl. werd Sien van Helden
80 jaar. Op zich misschien niet heel
bijzonder, ware het niet dat Sien nog
altijd een actieve tennisster is. Het
bestuur van tennisvereniging Buitenpost vond dan ook dat hieraan
de nodige aandacht besteed moest
worden. Daarom werd op maandag
21 mei een speciale toss-avond
georganiseerd. Sien van Helden
werd in een open sportwagen van
huis gehaald en speelde vervolgens
een paar games tegen Niels Kruyt,

één van de jongste leden. In dit partijtje liet Sien zich niet onbetuigd en
ze verloor op het nippertje.
Hierna werd de jubilaris in de bloemetjes gezet en werd het woord
gevoerd door verschillende sprekers. Het feest werd op key-board
muzikaal omlijst door entertainer
Jellie Nijboer. Het was een bijzonder leuke gebeurtenis, welke mede
mogelijk werd gemaakt door Balsemien (sportauto) en Hedera (bloemen).

