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De redactie van de Binnenste
Buitenpost ondergaat de laatste
tijd nogal wat veranderingen.
Eerst de komst van een nieuw
redactielid en vlak daarna het
vertrek van een redactielid. Na
jaren van trouwe dienst en grote
inzet is Froucke van der Lijn helaas
gestopt. Froucke, vanaf deze plaats
namens de redactie; bedankt voor
de leuke samenwerking en al je
inzet!
Na deze veranderingen gaat
de redactie (in de nieuwe
samenstelling) er weer tegenaan
om ervoor te zorgen dat er elke
keer weer een mooi product kan
worden afgeleverd.
Het is waar dat de redactie van
onze krant voor een groot gedeelte
verantwoordelijk is voor de levering
van artikelen. Maar dat betekend
niet dat alleen dat de ideen voor
deze artikelen van de redactie
afkomstig zijn. Heeft u ook iets
wat u graag kwijt wilt, bijvoorbeeld
een bijzondere gebeurtenis die
zal plaats vinden in Buitenpost,
nieuws over een van de vele de
vereningingen die ons dorp telt
en noem verder maar op, dan is
daar natuurlijk plaats voor in onze
krant. Maar naast kopij zijn nieuwe
redactieleden ook altijd nog van
harte welkom!

Op weg naar de volgende feestweek

Dit zijn de leden van de commissie Ringsteken van de feestweek. Aan de leidsels Mark Kommerij, naast hem op de bok Harm Kloosterman en voor het overzicht staande achterop Tjerk
Smit. Wat zij doen in de aanloop naar de feestweek kunt u op pagina 9 lezen.

Jaarlijkse ledenvergadering bood veel informatie
De jaarlijkse vergadering is
voor iedere vereniging hèt
moment om in overleg te komen
met haar leden. Het is daarom
jammer dat zo weinig leden van
Plaatselijk Belang van het recht
gebruik maken om haar bestuur
op haar werkzaamheden te
controleren.
Een
twintigtal
leden had toch een informatieve
avond, waar zaken ter sprake
kwamen die ook hier de moeite
van het vermelden waard zijn.

Huishoudelijk deel
Traditioneel is dit een onderdeel
met weinig ophef, en zo ook nu.
Het jaarverslag van secretaresse
Ank van der Veen en het financieel
verslag van penningmeesteres
Jellie Nijboer werden onder dank
goedgekeurd. Alleen werd een
opmerking uit de zaal meegenomen dat in het vervolg de stukken
in ‘de Binnenste Buiten’ geplaatst
worden zodat men zich vooraf kan
voorbereiden. Bestuurswisselingen waren er niet, maar wel was
er opnieuw de dringende vraag
om nieuwe leden. Nieuw lid van
de kascommissie werd de heer
Bulthuis.

Buurtgebonden politiewerk
Politieman Jerry Regensburg was
aanwezig om toelichting te geven

op een jaar buurtgebonden politiewerk. Tijdens de ledenvergadering
van een jaar terug hadden hij en
zijn collega John Zwartenkot zich
voorgesteld met daarbij de belofte
ons op de hoogte te houden
van hun werk. In het verslag
van Regensburg werd duidelijk
dat ondanks dat er de dreiging
was dat het weer beëindigd zou
worden, er toch volop gewerkt
wordt aan de nieuwe manier van
werken. Doel ervan is om herkenbaarder en zichtbaarder te worden
voor de burger, de drempel naar
de politie te verlagen, en meer
voeling te krijgen met de problemen. In het eerste jaar is met
name gewerkt aan het leggen
van contacten en het inventariseren van de plaatselijke situatie.
In zijn betoog gaf de politieman
regelmatig aan dat betrokkenheid
en het alert zijn van de burger bij
wat er om hem heen gebeurt nog
belangrijker is dan ‘alleen maar
meer blauw op straat’. Door probleemsituaties snel te melden kan
de politie sneller en preventiever
optreden. Hij benadrukte dat de
‘buurt-politieman’ in noodgevallen
altijd bereikbaar is, zij het via het
centrale nummer 0900-8844. Aan
het eind van zijn verhaal kondigde
Regensburg zijn (voorlopig) vertrek aan uit Buitenpost en sprak

daarbij de wens uit dat zijn plek
zo snel mogelijk weer wordt bezet.
De resultaten geven meer dan voldoende aanleiding daarvoor.

Forum met raadsleden
Tijdens de bijeenkomst werd
gesuggereerd dat alleen de
mensen nog in beweging komen
‘as’t der stront oan’e knikker
is’. Als het waar zou zijn dat de
ledenvergadering hèt moment is
om te komen klagen, dan is men
naar het lijkt best tevreden met
het leven in ons dorp. En toch is
het bestuur niet tevreden. Er zijn
genoeg zaken die aandacht nodig
hebben. Dit bleek ondermeer in
het forum met 4 Buitenposter
raadsleden. Dit werd gedaan door
middel van een voorbereide lijst
met ‘kwesties in Buitenpost’ die
aan Filippus Roorda van het CDA,
Klaas Antuma van de ChristenUnie, Melle Kloosterman van het
FNP en Jolle Kronenburg van de
PvdA werden voorgelegd. Tijdens
de bespreking bleek overigens,
enigzins tot teleurstelling van het
bestuur, dat de heren zich met z’n
vieren danig hadden voorbereid.
Vuurwerk tussen de raadsleden
onderling ontbrak daardoor. Maar
het scala aan onderwerpen illustreert de volle portefeuille van
Plaatselijk Belang. In de beant-

Deze maand in ‘Buitenposters’: organist Westerhof

woording van de vraag met betrekking tot een skatebaan voor jongeren werd tot tevredenheid van het
bestuur opnieuw bevestigd dat
deze er beslist komt. Enig punt van
discussie is nog de plek. De verdeling van het leefbaarheidsfonds
tussen de verschillende dorpen
van de gemeente werd opnieuw
door PBB ter discussie gesteld. De
raadsleden stelden zich verenigd
op het standpunt dat ‘solidariteit
met de kleine dorpen’ belangrijker is dan een verdeling op basis
van het aantal inwoners. Ook de
argumenten dat alle inwoners wèl
evenveel belasting mogen betalen
en dat leefbaarheid in de grote
dorpen ook een punt van discussie mag zijn, mochten niet baten.
Misschien dat in de evaluatie over
een paar jaar er wel ingang voor
de opvatting van PBB gevonden
kan worden.
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Nu een speciale snaar voor meer power
maar toch armvriendeljk + grip
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Al Gelezen

In twee pilaren van winkelcomplex
Nijenstein zijn scheuren ontdekt.
De eigenaar van het gebouw heeft
maatregelen genomen om een onveilige
situatie te voorkomen. Er dreigt geen
acuut gevaar.
 In het plan Mûnewyk geeft de gemeente
dit jaar nog 25 kavels uit; tien kavels aan
de Himellof, tien aan het Berberkrûd en
vijf aan de Túnmelt. Aan het eind van
deze maand wordt bekend wat voor type
huizen er moeten komen, wat de kavels
zullen kosten en hoe er ingeschreven
moet worden.
 Langs de spoorlijn, ten oosten van
de Stroobosser Trekvaart, komt mogelijk
een windmolenpark van negen of tien
molens. Het college is bezig met de
voorbereidingen van de komst van het
park. Deze maand legt het college de
plannen voor het park voor aan de
gemeenteraad. Waar het park precies
komt, is nog niet duidelijk.
 Vorige week maandag kwamen
een
aantal
mensen
bij
het
herdenkingsmonument bij de hervormde
kerk om te protesteren tegen de dreigende
oorlog tegen Irak.
 Buitenpost had met 68 procent de
hoogste opkomst bij de verkiezingen voor
de Provinciale Staten op 11 maart.


4-Mei Comité zoekt versterking
Het duurt nog even voor het weer zover is dat we op 4 mei de doden herdenken van de tweede wereldoorlog. Jaarlijks wordt er in Buitenpost een
stille tocht gehouden die eindigt bij het monument bij de hervormde kerk.
Daar vindt dan een sobere herdenking plaats met de vaste medewerking
van schoolkinderen van één van de basisscholen van ons dorp. Daarnaast verlenen ook jaarlijks Bumata en Concordia hun medewerking.
\
Natuurlijk moet een dergelijke activiteit worden
voorbereid. Na de totstandkoming van het
monument werd er een
4-mei comité ingesteld.
Het ging om een viertal mensen die vanuit
diverse organisaties in
ons dorp werden benaderd. Intussen hebben
zich binnen deze groep
enkele wisselingen voorgedaan of zijn mensen gestopt of weggevallen.
Dat betekent dat het comité nog maar uit twee mensen bestaat. Het gaat
om Hank van der Wal en Rick Weggen, die beiden dit werk al jaren doen.
In principe zijn de werkzaamheden vrij beperkt. Jaarlijks vinden dezelfde
activiteiten plaats en zijn er dezelfde medewerkers. Natuurlijk is er elk jaar
een nieuw thema. Om daarvoor ideeën op te doen ontvangt de Buitenposter groep jaarlijks de nodige informatie van het landelijke comité.
Maar toch moeten de werkzaamheden wel gebeuren, en dan is een
comité van twee mensen wel erg krap. Als één van de twee zou uitvallen
komt alles op één persoon neer, en dat kan natuurlijk niet. Daarom doet
het comité een dringende oproep aan alle mensen in Buitenpost en aan
alle groeperingen die de organisatie van de stille tocht en de herdenking
van de gevallenen een warm hart toe dragen om te helpen het comité te
versterken. We denken aan minimaal een verdubbeling van het huidige
aantal comitéleden. Daarbij moeten we bedenken dat de huidige leden
van het 4- mei comité al jaren dit werk doen. Er kan dan een moment
komen dat ze hun werkzaamheden aan anderen willen overdragen. Over
het algemeen komt het comité in de maand maart tweemaal bij elkaar,
éénmaal om alle afspraken en het stappenplan door te nemen en éénmaal om de definitieve afspraken te maken. En natuurlijk zijn ze actief
voor, tijdens en ná de herdenking zelf.
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan het comité of weet u iemand
(uit uw organisatie of vereniging) die dat zou willen doen, neem dan contact op met één van de onderstaande leden. Wij stellen uw belangstelling
zeer op prijs. Rick Weggen, Zegge 11, tel. 542164, Hank van der Wal,
Parcours 28, tel. 542080

Jaarlijks concert Concordia
COLOFON
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De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Vereniging voor Plaatselijk
Belang Buitenpost. PBB is verantwoordelijk voor de inhoud van deze
krant en is dienaangaande aan te
spreken als bestuur en als rechtspersoon.

Op zaterdag 12 april om 20.00 uur zal brassband Concordia weer haar
jaarlijks concert houden in de Vrijgemaakte Kerk aan de Achtkant. Voor
Concordia wordt dit concert meteen de vuurdoop met haar nieuwe dirigent. Herman Sipma volgde eind januari dit jaar dirigent Bonne IJlstra op
en staat pas sinds kort voor de brassband. Na een korte repetitieperiode
wordt dit het eerste concert van Concordia onder zijn leiding. Tijdens het
concert zal slagwerker Ido-Gerard Kempenaar in drie stukken optreden
als solist. Tijdens ‘Fascenating Dreams’ en ook bij het stuk ‘Souvenir’ van
Circus Renz in begeleiding door de band en in het Japans stuk ‘Mi-Chi’
(vertaald: ‘mijn weg’) op solo-marimba.
Kempenaar is in zijn dagelijks leven veel met muziek bezig. Overdag
studeert hij aan het conservatorium in Groningen waar hij in het derde
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Op 12 maart hadden we als bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
weer onze maandelijkse bijeenkomst. Omdat het biddag “voor gewas en
arbeid” was, begonnen we een half uur later dan normaal maar al met al
was het bijna negen uur voor we goed en wel “los” waren!
Vanavond bleek ook al weer dat je als belangenbehartiger van het dorp
veel te maken hebt met overheden, in ons geval is dat dan meestal de Gemeente. We zijn al lange tijd bezig om in het dorp en aan de invalswegen
een goede bewegwijzering aan te brengen. Eén van de bestuursleden
heeft hier veel tijd in gestoken en het is nu zover dat we hierover graag
eens met de Gemeente willen praten. Een voorlopig resultaat van dat
werk kunt u hieronder lezen. Je kunt niet zomaar overal palen en bordjes
neerzetten, er zijn bijvoorbeeld wegen die eigendom zijn van de provincie.
In onder andere “de Feanster” hebben we kunnen lezen dat door het
onderzoeksbureau TCW een evaluatierapport is opgesteld over de invoering van 30-kilometer zones in Achtkarspelen. Voor Buitenpost kwam het
bureau tot de conclusie dat voor de Kuipersweg, de Stationsstraat en de
Jeltingalaan het beste de oude maximum-snelheid van 50 kilometer weer
terug kon komen. Dit is ook wat het bestuur van PBB destijds heeft geadviseerd en we zijn blij met deze uitkomst. Feit is ook dat praktisch niemand
zich aan de 30 kilometer per uur houdt.
Een ander punt van gesprek vormt het Centrum-plan, de voorgestelde
renovatie van de Kerkstraat en (gedeeltelijk) Voorstraat. Op 18 februari
heeft de werkgroep een uitgewerkt plan aan het college van B&W gepresenteerd met het doel om de middelen die in de toekomst nodig zijn voor
de realisering, te reserveren. Ook voor bijvoorbeeld het aanvragen van
subsidies is het nodig om de koers die de Gemeente in de zaak wil gaan
varen, helder voor ogen te krijgen.
We vragen ons af waarom destijds bij de overdracht van de Gemeentelijke Reinigingsdienst (ruim 2 jaar geleden) aan Fryslân Milieu contractueel niets is vastgelegd omtrent de te leveren prestatie of kwaliteit. De
afgelopen tijd is gebleken dat groter niet altijd beter is. En dan “Nijenstein”:
uit de pers vernemen we dat hierover in april of mei zekerheid komt. De
Gemeente houdt vast aan een functie met uitsluitend horeca, als PBB
zouden we dit heel mooi vinden (mijn persoonlijke mening is dat het pand
met alleen ‘horeca’ geen toekomst heeft, maar meningen mogen verschillen!).
Voor de komende jaarlijkse algemene ledenvergadering hebben alle
leden van Plaatselijk Belang een uitnodiging in de bus gekregen. We
hopen op een grote opkomst op maandagavond 18 maart.
Onderhand blijkt het al laat te zijn geworden en tijd om de vergadering
te beëindigen. Eén van onze bestuursleden moet de volgende ochtend
om vijf uur weer op en wil graag naar huis! Voor de voorzitter blijft er
dan weinig anders over dan de vergadering te sluiten, ons “wel thuis” te
wensen en tot de volgende keer.
Namens het bestuur, Sytze Harders

CDA-fractie werkbezoek aan Buitenpost
Het is de goede gewoonte van de verschillende fracties in de gemeenteraad om regelmatig de verschillende dorpen van de gemeente te
bezoeken. Op maandag 17 maart bracht een vijfkoppige vertegenwoordiging van de CDA-fractie een werkvisite aan Buitenpost. Na een
bezoek aan Veenstra Reizen op het industrieterrein en een gesprek
met een vertegenwoordiger van ‘het Achtkant’ over het welzijnswerk
werd ook overlegd met drie leden van Plaatselijk Belang. Secretaresse
Ank van der Veen en bestuursleden Sytze Harders en Johan Kootstra
hebben in een goede gedachtenwisseling belangrijke zaken voor ons
dorp onder de aandacht gebracht. Vanzelfsprekend waren de raadsleden in grote lijnen op de hoogte zou zijn van de diverse problemen,
maar niettemin was men geïnteresseerd in de visie van PBB hierop.
Overigens bleek dat er beslist niet altijd op dezelfde manier over een
kwestie als de verdeling van het Leefbaarheidsfonds werd gedacht.
De belofte werd er wel gedaan dat alles “op de grote schijf in het achterhoofd werd opgeslagen”, en PBB zo nodig opnieuw geraadpleegd zal
worden over datgene wat besproken werd.

Vijftig jaar Concours Hippique
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Van de bestuurstafel

jaar zit. Na zijn afstuderen volgend jaar is hij van plan door nog twee jaar
door te leren en zo zijn dirigeer-opleiding af te maken. Ido-Gerard: “Ja, ik
heb het best wel druk met alles. Ik ben ook nog dirigent van jeugdorkest
Crescendo uit Drachten. De leden hiervan zijn tien, elf jaar oud en het is
hartstikke leuk, maar het kost wel veel tijd. Een tijdje terug hadden we
ons eerste optreden op een concours en dat ging heel goed.” Hij speelt al
sinds zijn achtste bij brassband Concordia. “Maar daarnaast ben ik ook
nog slagwerker bij ‘Joost Wiersma’ uit Jistrum en ook bij de jeugd van de
‘Waldsâng’.” Ondanks zijn inzet zit Concordia helaas zonder slagwerkers.
“Ik probeer zoveel mogelijk in te vallen, maar dat lukt ook niet altijd. Dus
als er iemand is die belangstelling heeft...?”
Het concertprogramma van Concordia is zo samengesteld dat het erg
gevarieerd is, voor elk wat wils. In totaal zal Concordia 12 stukken spelen,
waaronder de solo’s van Ido-Gerard Kempenaar. Daarnaast zullen er ook
nog twee andere bandleden als solist optreden. De entree van het concert
is gratis, tijdens de avond zal er wel een collecte gehouden worden.

Woensdag 6 augustus a.s. wordt de halve-eeuw-editie van het Nationale
Concours Hippique Buitenpost gevierd. Na de start in 1954 met een
charmante paardenmiddag, groeide dit concours uit tot het grootste ééndaagse openlucht paardensport-evenement in Nederland! Alle bekende
stallen en ruiters kwamen en komen op de 1e woensdag van augustus
graag naar Buitenpost om op sierlijke wijze hun paardenkrachten met
elkaar te meten. Alle denkbare Nederlandse kampioenschappen werden
en worden op het Mejontsmaterrein verreden. Boeiende en spectaculaire
shows wisselden het programma af. Zo óók dit jaar bij het bereiken van
de gouden mijlpaal. Dit wordt dus een programma met goud op snee. Alle
disciplines komen in de baan, t.w. Fries ras, warmbloedpaarden (WPN),
hackney’s grote en kleine maat en springpaarden. Behalve een aantal
limietklassen zullen er ook enkele competitierubrieken afgewerkt worden.
Verder is de ereklasse, waaronder de eliteklasse tuigpaarden, goed vertegenwoordigd. Een springrubriek op pure snelheid zal worden gevolgd
door een klassiek springconcours met barrage. Ter gelegenheid van dit
jubileum heeft de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie het
CH Buitenpost drie Nederlandse kampioenschappen toegekend: eenspan hackney’s dames, eenspan tuigpaarden dames en eenspan Fries
ras. Vier wonderbare paardenshows komen voor het voetlicht en het
wereldberoemde fietsorkest ‘Crescendo’ uit Opende zal de genodigdenstoet begeleiden van het gemeentehuis naar het CH-terrein, alwaar deze
musici op hun stalen ros een zeer bijzonder optreden zullen verzorgen.
Deze 50e verjaardag wordt op het paardensportterrein opzienbarend
afgesloten met het kleurrijke spektakel dat bestaat uit het opstijgen van 35
bemande luchtballonnen in allerlei vorm en model. CH Buitenpost eens te
meer: een evenement dat eruit springt!
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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.

de heer Westerhof 50 jaar organist
We wonen hier al bijna 40 jaar, maar
ik kom oorspronkelijk uit Kornhorn,
mijn vrouw komt uit Driesum. In
Kornhorn hadden de mensen, die naar
de kerk gingen, in de jaren ’50 meestal
een harmonium. Zij die niet naar de
kerk gingen, hadden een piano, dat wil
zeggen als ze zo’n instrument hadden.
Ik was nogal gecharmeerd van een
harmonium. Er woonde bij ons in de
buurt een meisje dat er op kon spelen.
Als zij ’s avonds met het raam open
speelde, kroop ik in de wal en daar lag
ik dan te luisteren; ik vond het schitterend. De zoon van de buurman had
ook een harmonium. Als het mij lukte,
waagde ik het wel eens om een vinger
op een toets te zetten. Ik zou vreselijk
graag ook een orgel willen hebben.
Als ik dat tegen mijn vader zei, die
maar een eenvoudige boekhouder op
de melkfabriek was, kreeg ik als antwoord: ‘Dat is veel te duur.’ Maar op
een avond kwam ik thuis en wat stond
daar… een prachtig harmonium, met
een grote spiegel erop en aan iedere
kant van de lessenaar een uittrekbare
kandelaar waar een kaars in kon. We
hadden het orgel van de directeur van
de zuivelfabriek gekregen!

Muziekschool te duur
Ik was door het dolle heen en wilde natuurlijk leren spelen. Maar mijn vader
zei: ‘Weet je wel wat dat kost? Eén keer
les kost f 1,- .’ Dat kon dus niet. De
tijden waren toen anders dan nu en muziekscholen bestonden er in de buurt
van Kornhorn in de verste verte niet.
Mijn vader zei: ‘Er bestaat een klavarscribomethode - daarmee kun je jezelf
leren spelen’. En zo is het ook gegaan.
Er stond in de kerk van Kornhorn

Wies Dijkstra ‘in de vitrine’ van de bieb

ophalen, verdienden we een vijfstemmig pijporgel van Pels en van Leeuwen.
Ik vind een pijporgel veel mooier dan
een elektronisch orgel, het ademt op
de lucht die erin geblazen wordt. Van
1967 tot 1997 heb ik op dit pijporgel
gespeeld. In 1977 werd de Fonteinkerk
gebouwd en het pijporgel ging mee.
De gemeente groeide hard en het orgel
werd daarvoor te klein. De kerk werd
vergroot en in 1999 kwam er een galerie boven de preekstoel. Daar kwam het
nieuwe orgel te staan. Het was voor mij
een geweldige ervaring toen ik er voor
het eerst op speelde. Ik heb ook wel eens
op het Van Damorgel in de Hervormde
Kerk hier in Buitenpost gespeeld. Dat
was tijdens de verbouw van onze kerk
in 1993. Toen waren we daar te gast en
maakten gebruik maken van het orgel.
Een schitterend instrument!

‘...’k ben gek op orgels...’
een bundel met liederen van Johannes
de Heer en een boek met psalmen en
voorspelen van J.Worp in klavarscribo.
Ik oefende wat ik kon en het ging snel.
Het duurde enkele jaren en toen vroegen ze mij of ik wilde spelen bij een
trouwerij. Ik zette mij met Worps psalmen in klavarscribo achter het orgel;
de organist van de kerk ging naast mij
zitten op, het boek met psalmen in
notenschrift in de hand. Hij zou het
onmiddellijk overnemen, als het niet
goed zou gaan. Maar het ging goed! Die
zelfde avond heb ik nog vaderlandse
liedjes op de bruiloft gespeeld. Zo ben
ik begonnen als organist.

Officieel organist
Op 15 maart 1953 werd ik officieel
als organist aangesteld in Kornhorn.
Tot aan ons trouwen in augustus 1964
heb ik daar gespeeld. Toen kwamen
we in Buitenpost. In het kerkje in de
Irenestraat stond een twee-klaviers
harmonium. Na een maand zat ik
daar achter. Ik kwam ook in de orgelcommissie en na heel veel oud papier

Discipline
Wij zijn gewend om op zondag twee
keer naar de kerk te gaan. Zo komt
het dat ik sommige jaren wel meer dan
80 keer gespeeld heb. Dat orgelspelen
vereist heel wat voorbereiding. Door de
week begin ik op maandag al te oefenen.
Ik zoek stukken op die in het rooster
van het kerkelijk jaar passen. Wat moet
ik bijvoorbeeld op biddag spelen? Ik ga
dan zoeken in het gereformeerd kerkboek en dan vind ik wel een geschikt
lied. Daar zoek ik dan een bewerking
van op. Ik heb een hele documentatie
van mijn muziek - en dat is nogal wat.
Gelukkig kan ik kan alles snel vinden,
omdat het systematisch geordend is.
Praktisch elke dinsdag zit ik vaste prik
van 10 tot 12 uur achter het orgel in
de kerk en hier thuis heb ik mijn eigen
orgel en piano. Mijn hele literatuur is
overgezet in klavarscribo. Tegenwoordig kan de computer notenschrift vertalen in klavarscribo. Soms speel ik orgels
in andere kerken, in Leens bijvoorbeeld
in de Petruskerk is een historisch instrument uit 1750. Eén keer per jaar speel

ik daar drie uur achter elkaar op: dat is
fantastisch. Wij hebben in Nederland
elk jaar een nationale orgeldag. Op zo’n
dag kun je opgeven op welk orgel je zou
willen spelen. Je krijgt de dispositie van
het orgel toegestuurd en dan kun je
van te voren de muziek uitzoeken die
daar bij past. Ieder orgel is weer anders.
Binnenkort gaat mijn zoon trouwen in
de Pancratiuskerk in Brummen. In die
kerk staat een 24-stemmig orgel. Ik mag
daar de dienst muzikaal begeleiden. Ik
ga van te voren oefenen, want dat moet
natuurlijk mooi worden. Ik ben geabonneerd op een prachtig muziektijdschrift: de ‘Orgelvriend’- dat gaat over
orgels en componisten. Ook ben ik lid
van de vereniging van Gereformeerde
Kerk-organisten. Ik ben gek op orgels.

In de maand april is er in de vitrines van de openbare bibliotheek een uitstalling te zien van de dingen die de kinderen van het handenarbeidcircuit op
basisschool De Lichtbron hebben gemaakt. De inspirerende kracht achter
deze creatieve producten is ‘juf’ Wies Dijkstra, bijgestaan door een flink aantal
hulpmoeders.
Mevrouw Dijkstra is werkzaam als leerkracht op De Lichtbron. Ze heeft in Buitenpost al een hele route afgelegd: begonnen op basisschool De Toorts, toen
overgegaan naar De Fakkel en tenslotte aangeland op De Flambouw die nu De
Lichtbron heet. Op al die drie scholen hield mevrouw Dijkstra zich, naast haar
gewone werk als (parttime) leerkracht, bezig met de creatieve en beeldende
vorming, van leerlingen, in het dagelijks leven handenarbeid genoemd. Dat
lag haar goed: "Op de Pedagogische Academie bleek ik goed in handenarbeid
te zijn." Ze had een voorliefde voor boetseren: "Als ik met klei begin, ben ik
verloren voor de wereld . Het is heel inspirerend om ideeën die in je hoofd
ontstaan vorm te geven ." Helaas heeft ze nu niet veel tijd meer om zelf te
kleien, maar de inspiratie is er nog wel en die probeert ze door te geven aan
de kinderen.
In het begin, op De Toorts, gaf ze handenarbeid in haar vrije tijd: een uurtje 's
middags, met de hulp van een paar moeders. Dat kon makkelijk, want er waren
maar 60 leerlingen en de ouderen hielpen de jongeren. Op De Fakkel, waar wel
150 leerlingen waren, ontstond er een officieel handenarbeidcircuit. Alle klassen op school werden verdeeld in groepjes die om de beurt verschillende materialen onder handen kregen waarmee ze een bepaalde opdracht moesten
uitvoeren. Bijvoorbeeld een loopegel zagen van hout, een plaggenhut kleien
(naar het voorbeeld van die in Harkema), of een knuffelbeestje naaien van stof,
etc. Er werden nog meer moeders ingeschakeld en mevrouw Dijkstra nam zelf
de kleigroep onder haar hoede. En er werd wat afgekleid! Op De Lichtbron,
met inmiddels een leerlingenaantal van wel 250, nam de organisatie van het
circuit erg veel tijd in beslag, Zoveel, dat mevrouw Dijkstra geen les meer gaf
en niet meer zelf meedraaide in de begeleiding van de groepen. Die werd helemaal door moeders gedaan. Dat ging prima, maar ze vond het wel jammer: "Je
wilt als onderwijzeres met kinderen werken en een band opbouwen met een
groep. Ik wil contact houden met de kinderen." Vandaar dat ze nu toch weer
twee dagdelen lesgeeft in groep drie, "Dan ken ik de kinderen tenminste."
Wat ze belangrijk vindt, is kinderen leren kijken naar de werkelijkheid en die

In Noorwegen
We waren op een reis in Noorwegen.
Op zo’n reis probeer ik achter een orgel
te komen. Dat lukt wel eens. We waren
met het reisgezelschap in een kerk
waarin we zelf een dienst hielden. We
hebben er gezongen en ik heb er bij gespeeld. ’s Middags had ik een paar uren
zitten spelen. Een prachtige ervaring.
Bach, Buxtehude, Walter, en zo voort
vind ik prachtig om te spelen. Voor de
aanvang van de kerkdienst moet je bekende muziek spelen, die bij de liturgie
past Ik kijk altijd achter in het liedboek
- daar staan teksten met verwijzingen
naar de bijpassende melodieën. Ik speel
aan het eind van de dienst vaak ook nog
wat over het laatste lied. Als organist
heb je een begeleidende en dienende
taak. De gemeente zingt in principe
goed - zij geeft zelf wel aan hoe iets
gezongen moet worden. Ik geef aan het
begin zo duidelijk mogelijk het tempo
en de toonhoogte aan. Middeleeuwse
liederen vragen om een ander tempo
dan moderne muziek. De mensen
zingen van nature goed, dat moet je
als organist niet verstoren. De organist
heeft een dienende taak, maar hij kan
leiding geven, stimuleren en activeren
als hij dat volgens de regels van de
kunst doet.
’s Zaterdagsavonds speel ik de hele
dienst door, van achteren naar voren op die manier komen de boeken precies
goed te staan en hoef ik niet al te veel te
bladeren tijdens de dienst. Het stuk van
voor de dienst ‘time’ ik precies, zodat
het uit is als de dominee de preekstoel
op komt. Voor de middagdienst zit ik
weer een uur van te voren alles voor
te bereiden. Tijdens de dienst moet je
niet jezelf zoeken en met veel bombarie achter het orgel zitten. Je hebt een
begeleidende en dienende taak. Ik heb
nog nooit een keer verstek laten gaan
in al die jaren. Ik ben er dankbaar voor
dat ik het altijd heb kunnen doen en
probeer tot lof en eer van de Schepper
te spelen.

beeldend laten uitdrukken met materiaal. De creatie van een kind is heel wezenlijk, het is kunst. Je moet daar niet te veel in sturen, want het is de beleving
van het kind. Aan de andere kant moeten de kinderen wel technieken aanleren, zodat ze het materiaal leren gebruiken binnen een gerichte opdracht.
Sommige kinderen zijn creatiever dan andere. De een heeft nu eenmaal meer
fantasie dan de ander, daar kun je niets aan doen. Inzet is echter ook belangrijk:
gewoon je best doen en elkaar helpen als het nodig is. En dat heeft in de loop
der jaren al heel wat resultaten opgeleverd !

Stofsuger
Ha jim it ek lêzen? De ôfrûne wiken waard yn’e Ljouwerter
krante melding makke fan twa supermoderne opfolgers fan
feger en blik. De nijste robotstofsûger fynt sels syn paad troch
it hûs, leget it stof yn in ôffalbak en laadt himsels wer op yn
it ‘memmestasjon’. Hy is noch wat prizich, mar ik bin al oan’t
sparjen. Like geweldich, mar wat grutter is de nijste ‘poepsûger’. Fryslân Miljeu lit op dit stuit ien op proef troch Ljouwert
ride. Dat ding fret sûnder mankeren alle hûnestront op dy’t
him foar de slurf komt. As er goed foldocht mei er bliuwe. Jim
sille it belibje, dit apparaat hat de takomst. Dat wurdt in hiele
ferlichting foar alle hûnebesitters dy’t no sa skreppe mei skepkes en pûdsjes. Aanst mei der wer gewoan frij skiten wurde. De
poepsûger is der goed foar.
Janne Oosterwoud
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Koninginnedag
30 april 2003

Tuin(be)leven

Het programma is rond. Het zal
een spektakel worden. Het avontuur staat centraal. U zult in het
programma, dat u in de tweede
week van april wordt aangeboden,
de hand voor de mond slaan van
verbazing. Het bestuur van de
Oranje Vereniging ‘Willem-Alexander’ zal in april steeds uw aandacht
vragen voor het ochtendprogramma en het middagprogramma.
Stunts en avontuur, waar je de
vingers bij aflikt.
Koninginnedag is op een woensdag: een dag midden in de meivakantie. De Oranjevereniging wil de
Buitenposters en zij die van buiten
komen iets laten beleven, waarover wordt nagesproken. Waar
een klein dorp groot kan zijn. Houd
deze dag vrij: de opening …… pittig :weer eens iets anders: 10.00
uur. De optocht… het spektakel
en ’s middags voor jong en oud het
racing-avontuur. Wij vragen u: geef
met gulle hand, als het programma
u wordt aangeboden.

Afgelopen zomer kwam er een enigszins teleurgestelde bezoeker op me
af. Hij vertelde dat hij vol enthousiasme de Bostuin ingelopen was op zoek
naar daslook. Hij wilde graag deze plant eens in het echt zien en was er
van overtuigd dat hij in De Kruidhof de plant zou vinden. Al gauw ontdekte
hij het naambordje van de daslook, maar hoe goed hij ook zocht, er was
geen daslook te zien.

Het bestuur, tel. 0511-541136

Uit in Buitenpost

in de bostuin

Kleurrijke Bostuin

Dit is kenmerkend voor bos- en stinzenplanten. In de zomer zijn ze ook
niet te vinden, want het zijn vroegbloeiers! Deze planten bloeien al in het
voorjaar, vormen na hun bloei zaad, planten zich voort en sterven af voordat de zomerse zon haar warmte afgeeft. Vreemd? Helemaal niet! Eigenlijk iedereen weet wel dat een plant de zon nodig heeft om te groeien. In
een bosrijke omgeving bereiken de zonnestralen juist vroeg in het jaar de
planten onder de bomen, zodat ze zich
kunnen tooien met hun prachtige kleuren; geel, blauw, wit of roze. In de zomer
houdt het bladerdak de meeste zonnestralen tegen en staan deze planten in
de schaduw. Ook in de Bostuin van De
Kruidhof zijn kleine schoonheden als de
boshyacint, het sneeuwklokje, de krokus,
de voorjaarshelmbloem en de holwortel:
dé Friese stinzenplant bij uitstek al te
bewonderen. Iets later in het voorjaar
laten de primula, de kievitsbloem en het
japanse hoefblad zich zien.

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons
gemakkelijk !
Let op de kopijinleverdatum:
maandag 7 april

De krant verschijnt in
week 17.
Houdt u daar ook
rekening mee?

De bostuin is in deze tijd van het jaar het kleurigst. Wilt u ook genieten
van dit mooie stukje natuur. De Kruidhof is geopend van 18 maart tot en
met 11 oktober. Dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur en op
zondag van 12.00-17.00 uur. Paasmaandag en 2e Pinksterdag geopend.

De zeespiegelstijging en Buitenpost (IV)

In 1969 kreeg de gemeente subsidie om het Nonnepaed te verharden. In verband met de werkgelegenheid werd de voorwaarde
gesteld dat het werk in handkracht
moest worden uitgevoerd. Tijdens
de uitvoering bleek al snel dat
iedere grondwerker een emmer
water bij zich moest hebben om
de spade nat te houden, anders

Periode 25 maart tot en met 26 april
Activiteiten
t/m 21 april: tijdens openingsuren, De Kruidhof, Helleborusshow
29 maart: 9.30-11.00 uur, Sporthal De Houtmoune, Korfbalinstuif
voor kinderen van 5 t/m 11 jaar
4 april: 19.30 uur, The Point, Schutjassen (kaartspel)
8 april: 17.00 uur, Haersmahiem, Broodmaaltijd voor gasten en
vrijwilligers van Het Rode Kruis
12 april: 9.00-15.00 uur, in en om De Schakel, Fancy-Fair/Rommel
en Boekenmarkt
12 april: 20.00 uur, Fonteinkerk, concert van Concordia
12 april: The Point, FTC Voorjaarstocht, start 8.00-9.00 uur: 100 km,
start 9.00-12.00 uur: 30 en 60 km
19 april: The Point, Nederlandse Artiesten Avond met optredens van
Rommy, Josje, Jacob & Sylvia, Jessica en De Muiters,
toegang: € 8,=

Sluiproute

De Bostuin van De Kruidhof is niet
zomaar een stukje bos. De vele bomen
met hun bladerdak creëren donkere,
schaduwrijke sluippaadjes, die vooral voor onze jonge bezoekertjes leuk
en spannend zijn. (Hoewel we ook wel eens senioren door het struikgewas
hebben zien sluipen) De bosbeek met bruggetje en de open plekken met
prachtig licht inval maken de Bostuin tot een bijzonder geheel. Juist deze
lichte plekken zorgen voor een grote verscheidenheid aan planten, maar
maken de Bostuin ook tot een plek met verrassende belevingsmomenten.
Een bijzondere plek voor bijzondere planten, maar ook voor vogels. Voor
onze gevederde vrienden hangen er verschillende nestkasten. “It tilt er
dan ek op” van de vogelgeluiden in de zomer. Voor onze bezoekers is er
een nestkastenroute ter beschikking om van dit stukje natuur nog meer
te genieten.

De Stiboka (Stichting voor
Bodemkartering) geeft kaarten
uit waarop in kleuren de diverse
grondsoorten zijn aangegeven. De
omgeving van Buitenpost is een
bontgekleurd gebied op die kaart,
maar wat wil je ook met alle soorten zand, veen en kleigronden
die hier voorkomen. Eén ding valt
op, dat is een smalle lichtgroen
gekleurde slinger op de kaart die,
vanaf de hoge zandgronden van
Drogeham, het Nonnepaed, Oude
Dijk, Lutkepost, Dijkhuisterweg en
Dijkhuizen volgt. De bijbehorende
omschrijving kleur geeft aan dat
dit aangeslibde zeeklei is. Dit tracé
is vroeger een riviertje geweest
dat, met de stijging van de zeespiegel, door de eeuwen heen,
volgeslibd is.

In deze rubriek willen wij u per maand een overzicht geven van activiteiten
in Buitenpost. Een onderverdeling in (vaste) subrubrieken maakt het mogelijk in één oogopslag te zien wat er te doen is in ons dorp. Vanzelfsprekend
willen wij graag ook uw melding van een activiteit hierin opnemen. Neem
bij de organisatie van een evenement het liefst zo vroeg mogelijk contact
met ons op. De kopij moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:
datum, activiteit en eventuele omschrijving hiervan, tijd en lokatie.

kon hij de kwade grond niet kwijt
raken.
In de volksmond dankt het Nonnepaed haar naam aan de nonnen
die vroeger hierlangs van Veenklooster naar Buweklooster liepen.
Gezien het bovenstaande konden
ze dat niet op naaldhakken doen.
Nu maken we ‘s zomers graag een
ommetje op de fiets langs deze
weggetjes. Vooral op Dijkhuizen
valt het op dat de weg en naaste
omgeving hoger ligt dan de aangrenzende landen. Je hebt het
gevoel dat je op een oude zeedijk
fietst. In de geologie noemt men
dat een omkering van het reliëf,
waar vroeger een geul lag, ligt
nu een rug omdat veen inklinkt en
klei niet. Mooie theorie. Om daar
een beeld van te krijgen hebben
de heer S. de Haan en ikzelf in
1987 boringen gedaan. Dwars
over Dijkhuizen, ter hoogte van de
boerderij van Turkstra, hebben we
via een vijftigtal boringen tot aan
het vaste zand, een dwarsprofiel
kunnen maken van het riviertje
dat hier vroeger moet hebben
gelopen. Uit dit profiel blijkt dat de

(tekst en afbeelding:
Jurjen Adema)

vaste zandlaag over een breedte
van 500 meter ongeveer 3 meter
dieper ligt.
Voordat het zoute zeewater hier
invloed had, was het riviertje al
aan het dichtgroeien. Dit blijkt uit
de aangeboorde laag veen van
plaatselijk wel 3 centimeter dik.
In latere tijden is dit door de stijgende zeespiegel afgedekt met
klei. Het veen is ingeklonken, de
klei niet.
De zeespiegel blijft stijgen.
Tijdens de storm van vorig jaar
oktober was de hoogwaterstand
2,79 + NAP (meetpunt Rijkswaterstaat Schiermonnikoog). Deze
hoogte is met een stippellijn in het
profiel aangegeven en ligt ongeveer 2,5 meter boven de kruin
van de weg. Als je zomers een
ommetje fietst, dan kun je dankzij
het “dichtslibben” dat over een
vroeger riviertje doen en “dankzij de dijk op Deltahoogte (8,80
meter boven NAP) weer droog
thuiskomen.

FTC Buitenpost: eerste fietstocht
Zaterdag 12 april is het weer zover. De eerste fietstocht door FietsToerClub Buitenpost e.o. wordt georganiseerd. Voor de echte fanatiekelingen
is het seizoen misschien wel nooit gestopt, van de MTB op de racefiets.
Maar voor de toerfietser die niet door het veld en de bossen wil crossen
is 1 maart het nieuwe seizoen gestart.
De eerste tocht heeft weer een nieuwe route in vergelijking met vorig jaar.
Als vereniging hebben we eigenlijk te weinig tochten voor de hoeveelheid
en verscheidenheid aan routes. Maar door een gebrek aan vrijwilligers
kunnen er gewoon niet meer tochten worden georganiseerd en dit is
jammer. Gelukkig hebben we dit jaar wederom 3 toer- en 2 veldtochten
èn een klassieker ‘de IJsselmeerronde’, in ons programma. We proberen
die ‘oude’ routes te variëren met nieuwe routes. Dit houdt eigenlijk in
dat er ieder jaar een andere route wordt gebruikt voor de tocht. Voor de
Voorjaarstocht gaan we richting zuiden. Een prachtige tocht die wordt
verreden door het groene landschap van Friesland in de bossen en op
de hei. De 100 kilometer start tussen 8.00 en 9.00 uur. Deze route leidt u
via Drachtstercompagnie naar Donkerbroek. Door naar Appelscha en via
Een komt u terug in startplaats Buitenpost. De 60 kilometer mag van 9.00
tot 12.00 van start en maakt een gedeelte van de hierboven omschreven
route. Deze beide routes zijn geheel bepijld. Echter de 30 kilometer is niet
bepijld en start op dezelfde tijd als de 60 kilometer. Deze korte afstand is
geschikt voor de minder ervaren fietsers en ook voor een dagje uit met
het hele gezin. Voor de kosten hoeft u de kinderen niet thuis te laten want
let op! Kinderen tot en met 12 jaar die deelnemen aan de 30 kilometer
onder begeleiding van een volwassene kunnen zich inschrijven voor
maar liefst 1 euro, inclusief herinnering. Ook de 30 kilometer gaat door
de bossen, echter niet bij Bakkeveen en Appelscha want die zijn qua
afstand niet haalbaar. Maar ook in Veenklooster staan veel bomen. via
de Wâlddyk naar Kollumerzwaag en terug door Veenklooster. Een compleet andere route dan de andere afstanden maar met zijn eigen charme.
Mocht u meer vragen hebben over deze route of onze vereniging, belt u
gerust met één van de bestuursleden (tel. secretaris 0511 474475) of
raadpleeg onze website www.ftcbuitenpost.nl. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fietsers Unie. Startplaats voor onze
tochten is ‘The Point’, Voorstraat 54.
FTC Buitenpost

DOEN !!
Kleine dorpskernen bestaan
Ons dorp voldoet daaraan
Over grenzen kijken
Wat daarmee te bereiken
Naar binnen staren
Het alleen klaren
Leefbaarheid daaraan te werken
Kan de dorpsgeest sterken
Zeggen en doen; praten en inzet tonen
Met elkaar: waar kan je beter wonen
Een dorp dat straalt en activeert
De inwoner, die de ander inspireert
Dat bepaalt open grenzen
En kent geen negatieve tendensen
Geef uw Plaatselijk Belang support
Meldt u : aan “ bestuursleden“ dan geen tekort.

PEVADKO

Voorjaaraanbieding
nù:

10 vaste planten voor  7,00
Haagconiferen vanaf  2,50
Potterie nu 25% korting

Leestip van de maand Maart:
De man die naar paarden luistert
van Monty Roberts

 8,-
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Stichting Sociaal Cultureel Werk
‘It Koartling’
Schoolstraat 31
9285 NE Buitenpost
tel. 0511 541214

Kinderwerk
de komende maand
woensdag 2 april:
filmmiddag - groep 3 t/m 8
Kosten: gratis
Tijd: half twee tot drie uur

Cursuswerk:

vrijdag 4 april:
disco
groep 3 + 4
Kosten:  0,50
Tijd: van zeven tot half negen

De laatste workshop van dit voorjaar

Loodei in krans

Donderdag 3 april: 19.30 - 21.30 uur
Kosten:  �9,50 (incl. materiaal)
Opgave/informatie: Ellie Kramer, tel. 543242

Expositie van het cursuswerk
Het cursus-seizoen 2002-2003 zit er weer op. Er is
heel wat geknipt en geplakt, getekend en geschilderd
en nog veel meer. De resultaten zijn soms verbluffend. Om dit nu eens aan een ieder te laten zien, is
er op vrijdag 11 april van 16.00-21.00 uur een expositie in It Koartling. Misschien zijn er, die na het zien
van dit alles, ook zin krijgen om eens een cursus te
gaan volgen. De cursuswerkgroep heet u op 11 april
van harte welkom. De toegang is gratis en de koffie
staat klaar.

Een kiekje bij de fotocursus

woensdag 16 april:
knutselmiddag
voor groep 3 + 4
thema: ‘Pasen’
Kosten:  0,50
Tijd: van half twee tot drie uur

Kinderkookkafé

Het kinderkkookkafé van dit
voorjaar gaat niet door. In de
herfst starten we opnieuw.

Roefeldag 21 mei

De voorbereidingen voor een
nieuwe editie roefelen zijn begonnen. Binnenkort zullen verschillende bedrijven in het dorp
gevraagd worden hieraan weer
mee te werken. Overigens zal de
opzet minder groot zijn dan voorgaande jaren: alleen groep 7 en
8 kunnen dit jaar meedoen. De
omvang van de organisatie maakte
deze aanpassing nodig. Let op de
aankondigingen!

Nieuws van de Jeugdsozen!
Filmavond

Het begint bijna traditie te worden: de filmavond voor jongeren op de
laatste vrijdagavond van de maand! De filmavond wordt altijd redelijk
goed bezocht. We hebben de volgende filmavond alweer op stapel
staan, want vrijdag 28 maart draaien we voor jullie “Volle maan”. Een
spiksplinternieuwe film van dezelfde regisseur als “Costa”. Dit belooft
dus wat! De film begint om 20.00 uur en alle jongeren van 12 tot en
met 18 jaar zijn welkom.

Nieuwe soosavond

We zijn blij dat we kunnen melden dat de jeugdsoos vanaf nu ook open
is op donderdagavond. Een nieuwe groep jonge vrijwilligers hebben
zich gemeld om de donderdagavond tot ‘hun’ soosavond te maken. De
naam die ze bedacht hebben is ‘GiBo’-soos (kort voor GirlsBoys). Vanaf
13 maart is de GiBo-soos open van 19.30-22.00 uur. Vooral voor onze
jongere bezoekers een aanrader!!

Tieneravond

Om ook de weg te ruimen voor onze jongste bezoekers zijn we van
plan om activiteiten, speciaal voor tieners te organiseren. Met tieners
bedoelen we jongeren van 11 tot en met 15 jaar. Hierbij kun je denken
aan sport en spel, creatieve en informatieve activiteiten. Maar ook film
en disco kan op het programma komen. De eerste grote activiteit is al
geweest. Dit was de Mega-Tiener-Dag op 28 februari. Een groot succes!
Veel tieners hebben een kijkje genomen in ‘It Koartling’. Er was een
tiener-kook-kafé, waar je lekker pizza’s kon bakken, een playstation 2
op grootbeeld in de soos, afro-vlechtjes voor de meiden en een informatiemarkt in de grote zaal. Voor het bedenken en organiseren van de
tieneraktiviteiten ben ik nog op zoek naar een paar enthousiaste vrijwilligers. Lijkt het je leuk om activiteiten voor tieners te bedenken en te
organiseren, heb je een paar uurtjes per week/maand ter beschikking
en ben je ouder dan 18 jaar? Neem dan contact op met mij. Mijn telefoonnummer en e-mailadres staan onderaan de column.

Verwacht

Er staan nog de nodige activiteiten op stapel. Wanneer weten we nog
niet precies, maar er zit nog een filmavond met de film “Jack-ass (the
movie)”, en een groots opgezet zaalvoetbaltoernooi tegen andere
jeugdhonken in het vat. Hou de Binnenste Buiten en de posters in het
dorp in de gaten! Ook zijn we druk in de weer met het ontwikkelen van
een website voor het jongerenwerk in ‘It Koartling’.
Tot zover de nieuwtjes van het jongerenwerk. Mocht je vragen en/of
opmerkingen hebben, neem dan kontakt met me op via telefoonnummer 0512 368500 of via e-mail op het volgende adres j.vanderploeg@
achtkant.nl
Vriendelijke groeten, Jettie van der Ploeg, jongerenwerker

De
cursuswerkgroep
probeert
ieder
seizoen
weer haar aanbod te vernieuwen. Dit jaar stond
er voor het eerst de cursus ‘Creatieve Fotografie’
op het programma. Al langer leefde er binnen
het cursuswerk het vermoeden dat hier best wel
eens belangstelling voor kon zijn. De opgave
was dan ook veel groter dan de beschikbare
plaats. Onder leiding van Tonny Groenhuysen
wordt geprobeerd de kunst van ‘een betere foto
maken’ uitgediept. “Het vraagt wel een andere

manier van kijken naar de gewone dingen om je
heen, er wordt nagedacht over wat je eigenlijk
op de foto wilt zetten en hoe dat met eenvoudige handelingen te bereiken”, licht Tonny toe.
Tijdens de cursus werd duidelijk dat de deelnemers ook interesse hadden op andere vlakken
van de fotografie. Mogelijk dat volgend seizoen
dit uitgesplitst kan worden naar een cursus
‘praktische’, ‘creatieve’ en ‘digitale’ fotografie.

Feestweekvoorbereiding: de ringsteek-commissie
Een feestweek organiseren is veel werk, en is een
zaak van veel tijd gegeven door veel mensen. Zo is
er de kleine commissie die elk jaar weer het ringsteken organiseert. “Het ringsteken hoort bij de
paardensportweek”, zegt Tjerk Smit met nadruk,
“en het is natuurlijk prachtig: de paarden, de aankleding en de hele sfeer!”.
Smit is al vijftien jaar betrokken bij de organisatie, en
hoewel hij geen ‘echt paardenmens’ is, is hij er door
kennissen in gerold en sindsdien enthousiast erbij
betrokken gebleven. De samenstelling van de commissie is in de loop der tijd wel wat veranderd. Vorig
jaar is na jarenlange dienst Jitze Kommerij gestopt en
niet lang daarvoor oud-fietsenmaker Derre Wiersma.
Gelukkig is dit jaar Harm Kloosterman aan de gelederen toegevoegd. “Ik heb zelf ook jaren aan de
wedstrijden meegedaan, en het is een hele klus om
dat te kunnen. De aanschaf van een kostbare traditionele wagen, het paard, de kledij en alles er om heen
kost veel geld. Het mennen van de paarden is een
vak apart. Maar het is een gekoesterde traditie van
een vrij grote groep mensen. Het is trouwens beslist
niet alleen de show die voor de deelnemers telt, het
is tegelijkertijd sport die met 100% inzet wordt beoefend”, vertelt deze. Buitenpost heeft overigens ook
een naam op te houden wat het jaarlijkse evenement
betreft. “Wij hebben gekozen voor een traditionele
aanpak, zo zijn luchtbanden onder de wagens niet
toegestaan, en wordt er gekeken naar een originele
uitvoering van de wagen. Het luidruchtige geknars
van de wielen is daardoor een sterk herkenbaar vast
onderdeel. Door de jaren heen heeft ons dorp de
reputatie van een nostalgische en traditionele uitvoering bij uitstek gekregen.”, zegt Smit met enige trots.

“En zo willen we het houden”. Een speciale prijs voor
de mooiste uitvoering van de combinatie ‘wagen en
paard’ onderstreept dit
Voor dit alles zijn veel mensen nodig. Hoofdsponsor
Jikkemien Nijboer van ‘Balsemien’ staat als paardenliefhebster vierkant achter de organisatie. Maar ook
zonder andere mensen als de baanmedewerkers
Jurjen Landheer, Pieter Landheer, Sietze Wiersma
en de heer Nijboer is het evenement niet mogelijk.
Starter Tjerk Hamstra en ‘grote regelaar’ van paarden,
wagens en menners Mark Kommerij zijn eveneens
onmisbaar. Smit en Kloosterman houden zich bezig
met de maandenlange voorbereidingen. Uit programmaboekjes en uit de jarenlange ervaring worden
een 20-tal deelnemers uitgenodigd om naar Buitenpost te komen. Daarbij wordt gekeken naar een zo
gelijkwaardig mogelijke samenstelling, want de grote
verscheidenheid aan wagens en paarden moet een
eerlijk verloop niet in de weg staan. Gelukkig is er
een fraai parcours aan de Halbertsmastraat dat bijzonder geschikt voor de wedstrijd. Het publiek kan ‘er
bovenop staan’ en tegelijkertijd is er de ruimte om er
een mooie show van te maken.
Na de finish van de laatste wagen is het feest niet
afgelopen. In de grote zaal achter ‘The Point’ wordt de
prijsuitreiking gehouden. Dit onderdeel is niet alleen
bedoeld voor de meest betrokkenen. Eenieder is van
harte welkom om het feest binnen met muziek en ‘een
natje en droogje’ voort te zetten. Deze afsluiting van
het ringsteken is misschien nog niet al te bekend,
maar mag beslist genoemd worden om zijn bijzondere
gezellige sfeer. Een mooie gelegenheid om nog even
na te praten over een bijzonder stukje traditie.
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Nu alles weer gaat uitlopen en zo´n beetje iedereen de kriebels weer
krijgt, wordt het tijd voor een gezond recept dat alles te maken heeft
met het uitbotten van knoppen en groen. Daartoe was ik afgelopen
week op Urk. Dit zeer oude dorp heeft in die zin met ons recept te
maken, aangezien traditie en duurzaamheid terug te vinden zijn bij wat
men noemt de autochtone bevolking. De Urkers kunnen er wat van. De
beslotenheid van het voormalige eiland heeft vanwege de beperkte
mogelijkheden bijgedragen aan feiten die de overlevering waarde
geven. De eilanders waren verstoken van veel bekende goederen.
Anders dan de Buitenposter van, pak hem beet 150 jaar geleden,
moest de Urker het stellen met wat God hen op het eiland bracht.
Zilte Molsla, bijvoorbeeld. Molsla bij ons bekend als ´Hynsteblom´ of
´Hynderblom´ (Taraxacum officinalis) is een zeer krachtig genezend
kruid. Wanneer ze groeit op zilte gronden, op Urk tot 1940, dan is haar
geneeskrachtige waarde 65% groter. De Urker at in de lente Molsla en
met respect voor de schepping zorgden ze voor voldoende aanwas
wanneer de pluizenbollen zaad brachten. De Buitenposter van 150
jaar geleden at nog maar heel af en toe een Paardebloempje, omdat
er toen al veel anders te krijgen was. De mensen van Urk moesten
wel. Zij hielden zich gezond met Molsla en vis. De lente bracht voor
hen gezondheid in de tuin. Wat hield hen gezond en zorgde in de lente
voor weinig werk voor de dokter?
1 kilo verse slibtong (van de markt), 1 klontje boerenboter, een snuifje
zout, 1 ui, 250 gram Molsla (zonder bloem en zonder stengel), 2
sneetjes roggebrood (swart brea). Bak de slibtong met de boter in een
zeer hete koekenpan. Voeg een eetlepel verse gesnipperde uitjes toe.
Was de Molsla en breek deze in kleinere stukjes. Voeg ook een eetlepel gesnipperde uitjes toe. Besmeer het roggebrood met een beetje
boerenboter en leg de Molsla daarop. Serveer de slibtong ernaast en
smullen maar.

Hippodroom in feestweek
‘Hippodroom’ wordt de veelzeggende naam
van een tentoonstelling die tijdens de paardensportweek van komende zomer in de hervormde kerk te
Buitenpost wordt georganiseerd. Omdat het concours
hippique zijn vijftigste editie beleeft, zijn negen kunstenaars uitgenodigd dat deel van hun werk te exposeren
waarin het paard een prominente rol speelt. Een bijzondere tentoonstelling dus, die iets langer te zien is
dan uitsluitend tijdens de feestweek, namelijk van 1 tot
en met 9 augustus.
Het Griekse begrip ‘hippodroom’ betekent
letterlijk ‘paardenloop’. Hiermee wordt een baan
voor wedrennen van paarden en wagens bedoeld.
De baan heeft doorgaans een lengte 370 meter en
een breedte van 125 meter. Zo groot is de hervormde
kerk in Buitenpost niet, maar wat in augustus door de
kunstenaars wordt getoond heeft uiteraard alles met
paarden te maken. Onder de exposanten zijn zeven

“Talant te water”,
vrijwilliger bij gehandicapten-zwemmen
Elke maandagmorgen en donderdagmiddag ontvangt
zwembad ‘de Kûpe’ een bijzonder groepje gasten. Verschillende bewoners van het dagactiviteitencentrum
(DAC) in Kollum maken dan gebruik van het bad om
hun conditie op peil te houden en te ontspannen. Deze
mensen hebben een geestelijke (en soms lichamelijke)
handicap en hebben daarom begeleiding van een vrijwilliger nodig tijdens het zwemuurtje. Nieuwe leden in
het vaste vrijwilligersgroepje zijn van harte welkom.
“Het is best wel inspannend werk, maar je krijgt er veel
voor terug”, vertelt vrijwilligster Tine-Griet Boetes hierover, “de reacties van herkenning en aanhankelijkheid
geven mij veel voldoening”. Tijdens de zwemactiviteit
wordt geprobeerd de mensen lichamelijk te activeren
en wordt de beleving van de omgeving gestimuleerd.
Het uurtje verloopt in een rustige en ontspannen sfeer.
“Dat is ook nodig voor deze groep om zich vertrouwd
te voelen en niet te veel prikkels te krijgen”, legt DACmedewerker Heidi Ellens uit. “Je hebt dan ook wel
enkele kwaliteiten nodig voor het werk: geduld, respect voor de ‘andere’ medemens, het vermogen goed
te kijken en in te spelen op wat de ander wil”. Sommige leden van de zwemgroep kunnen niet praten,
en dan is het non-verbale aspect des te belangrijker.
Overigens is de vrijwilliger vanaf het moment dat de
DAC-groep in het zwembad arriveert betrokken alle
verdere handelingen. Zo worden de DAC’ers geholpen
bij het uit- en later weer aankleden, en is men tijdens

in Friesland wonende kunstenaars. De andere twee,
Nicole Adriaansen, die posters van paarden maakt,
en Nanouk Weijnen, die allegorische voorstellingen
met paarden schildert, komen uit resp. Alphen aan de
Rijn en Den Bosch. Elisabeth Walstra heeft voor de
expositie een serie aquarellen vervaardigd en (haar
leerling) Ida Eyzenga schilderde in pastelkleuren
Friese paarden. Han Groot schilderde bontgekleurde
paarden op het doek en Rein Halbertsma werkte met
olieverf en acryl. Er komen tussen de 25 en 30 schilderijen in de kerk te hangen. Hans Jouta exposeert ongeveer 7 kunstwerken in brons die uiteraard ook met
paarden te maken hebben en Ivonne Rehorst toont 10
tegelplateaus met paardenvoorstellingen. Ook de bijdrage van Jaap Veenstra wordt bijzonder. Hij bouwt in
opdracht Friese sjezen, waarop hij zelf voorstellingen
schildert. Ornamenten van de sjezen zijn in augustus
in de hervormde kerk te zien. ‘Al met al hopen we een
bijzondere tentoonstelling te kunnen organiseren,’
aldus Hermien Schipper, één van de organisatoren.

1949 - 4
 Dinsdagmiddag is vermoedelijk door
hartkramp, de 38-jarige arbeider Wiebe
Terpstra in het zwembad in de Buitenpostermieden
verdronken.
Hij
laat
een
vrouw en 8 kinderen achter. Na ongeveer
anderhalf uur dreggen is het lijk door A.
Postma en de politie opgehaald.
 Men is niet van plan bij de restauratie van de Herv. kerk alhier
weer een plafond aan te brengen, maar gewoon de zoldering
opnieuw te schilderen. De binnenmuren der kerk zullen dan wit
bepleisterd worden. Verder wil men, naar we vernemen, verschillende gebeeldhouwde zware zerken, welke thans in ’t koor
liggen, in de muur metselen.
 Te koop: 180 witte legh. pieken. Ook bij gedeelten. Erkend
fokbedrijf S. Schregardus, West, Buitenpost.
 Na een diensttijd van langer dan 3 jaren als oorlogsvrijwilliger
in Indonesië, keerde ook Jelle Mulder te Lutjepost, behouden in
zijn familiekring en het vaderland terug. De muziekvereniging
bracht een serenade. Een groot aantal belangstellenden was getuige van deze ontvangst en betoonde zo het medeleven met de
familie Mulder.
 Onze plaatsgenoot G.P. Heidema, dienstplichtig Oost-Indisch
militair, is bevorderd tot sergeant-majoor.
 Zondagmiddag liepen een drietal paarden van de heer J.J.
Kuipers, alhier, onbeheerd op de spoorbaan. Een 5-jarige stamboekmerrie werd door een sneltrein aangereden en in een sloot
geslingerd. Met een gebroken rugwervel werd het dier door een
kraanwagen van Dijkema er uit getrokken en naar de noodslachtplaats afgevoerd.
 Te koop: Blokje koehooi. Te bevr. bij J. van der Valle, Mieden.
 Woensdag maakten de leden van de Hengelsportvereniging
“Buitenpost en omstreken” met hun dames met de boot van de
heer van der Werf van Kollum, een tocht naar Eernewoude en
Grouw. Onderweg werden verschillende spelletjes gedaan, o.a.
stoelendans. Het was een prachtige tocht met veel fleur. Te 10
uur was men weer thuis.
 Gevraagd tegen einde augustus: een net meisje voor de
winkel. Niet beneden 18 jaar. Chr. beginselen, extern. M.F. Veenstra, Manufacturen, Voorstraat, Buitenpost.
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Geef je op voor de
korfbal-instuif!
Korfbalvereniging Flamingo’s organiseert op zaterdag 29 maart een
Korfbal-instuif voor alle kinderen
van 5 t/m 11 jaar uit Buitenpost. Dit
zal plaatsvinden van 9.30 tot 11.00
uur in sporthal “de Houtmoune”.

Met behulp van allerlei spelletjes
en oefeningen zullen de kinderen
met korfbal bezig zijn. Mochten
kinderen naar aanleiding van deze
ochtend geïnteresseerd raken,
dan kunnen ze vier keer gratis
meetrainen. Voor opgave voor de
Korfbalinstuif kan contact worden
opgenomen met Mariska Wijma,
Bernhardlaan 21, Buitenpost, tel:
541230.

het zwemuurtje voortdurend op één persoon gericht.
“Er ontstaat vaak een sterke band tussen vrijwilliger
en zwemgroeplid. ‘Het is juist dit persoonlijke dat het
mede mogelijk maakt dat dat de mensen durven te
zwemmen en vertrouwen hebben in de situatie”, zegt
Ellens hierover. Tine-Griet vult aan:”Ik doe dit werk al
bijna vier jaar en zie er elke keer weer naar uit. Je doet
het voor een medemens in een bijzondere situatie, en
voor de waardering die je daarbij ervaart”. Mensen
die ook een uurtje wekelijks kunnen missen voor dit
vrijwilligerswerk kunnen, natuurlijk vrijblijvend, contact
opnemen met Jan de Jong van het DAC-Kollum, telefoon 0511 - 451060.

Buitenpost, 5 maart 2003.
Vandaag kwam een jongetje bij me aan de deur met een lang verhaal
over een gevraagde bijdrage ter bescherming van het ongeboren kind.
Hij verkocht pepermuntjes en een (eigen?) autootje. Hoe kunnen mensen
kinderen de deur langs sturen met zo’n ingewikkeld onderwerp als abortus. Heel onwijs, kon ik niet nalaten hem te vragen naar een kindje dat
ontstaan is door verkrachting om (ik hield gelukkig verder m’n mond)
maar verder niet te spreken over incestrelaties waardoor een kind kan
zwanger raken van haar vader o.a. Ik ben niet voor en niet tegen abortus.
Zo’n moeilijke keuze kun je alleen maar maken in die speciale situatie.
Mogen kinderen van die jonge leeftijd zo worden geïndoctrineerd dat je
ze langs de deuren laat lopen? Ik was en ben geschokt en reageerde van
daaruit. Jongen, jammer dat ik je niet even een lekker dropje gaf en een
aai over je bol. Veel te serieus voor jou, zo’n onderwerp en dan de reacties die je krijgt door de irritatie, die ’t bij veel mensen oproept.
Hilde Oosterhoff

Programma ‘Achtkarspelen rond 1900’
In de maand maart vinden er in Achtkarspelen verschillende aktiviteiten
plaats in het kader van het geschiedenisproject ‘Achtkarspelen rond
1900’. Bij dit project werkt de gemeente samen met de stichtingen ‘OudAchtkarspelen’, ‘Friesch-Groningse Heide’, ‘Simke Kloostermanlien’ en
‘Openbare Bibliotheek Achtkarspelen’. Hieronder volgt het programma.
Het project is met name bedoeld om de jeugd op jonge leeftijd te betrekken bij het verleden, om zo begrip te kweken voor hun eigen leefomgeving. Met het project wordt ook geprobeerd kinderen te stimuleren een
bezoek te brengen aan het Themapark ‘de Spitkeet’ in Harkema en het
Simke Kloostermanhûs in Twijzel. Aan de hand van de thema’s ‘wonen’,
‘literatuur’ en ‘vervening’ worden exposities, lezingen en een schrijfwedstrijd georganiseerd en wordt een lesbrief voor de hoogste groepen van
de basisscholen in de gemeente ontwikkeld.
- exposities
In de bibliotheek van Buitenpost en Surhuisterveen en in de schaapskooi
op het Themapark in Harkema worden exposities georganiseerd. Deze
zijn voor jong en oud leuk om te bezichtigen. Zo is in de bibliotheek in
Buitenpost bijvoorbeeld een jurk van Simke Kloosterman te zien.
- lesbrief
Voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen is studiemateriaal ontwikkeld. Het betreft een leerboekje met een bijbehorend werkboek. In het
leerboek wordt met leuke, aansprekende teksten en ondersteunende
foto’s de geschiedenis van de gemeente tot leven gewekt. Op speelse
wijze kan dit vervolgens in het werkboek worden verwerkt.
- Skriuwwedstriid
Simke Kloosterman wie in ferneamde Fryske skriuwster. Nêst ferhalen hat
se ek in protte gedichten skreaun. De leerlingen van groepen 7 en 8 fan
de basisskoallen kinne meidwaan oan in Fryske skriuwwedstriid. Oan ‘e
hân fan it tema ‘thús’ kinne de bern in Frysk (of Nederlânsk) gedicht of ferhaal skriuwe. Fan de tsien moaiste ynstjoeringen wurdt in boekje makke.
De skriuwer of skriuwster fan it allermoaiste ferhaal of gedicht krigit foar
de hiele hûshalding tagongskaartjes foar in museum yn Nederlân.
De exposities in de bibliotheek zijn te bezichtigen tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek. Het programma van ‘Achtkarspelen rond
1900’ staat ook op de website van de gemeente www.achtkarspelen.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met D. Verbeek, beleidsmedewerker Welzijn, telefoon 0511-548645.

