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Toen vijf jaar geleden begonnen werd met dit dorpsblad
was één van de belangrijkste
doelstellingen om hiermee op
de één of andere manier bij te
willen dragen aan een stukje
leefbaarheid.
In
hoofdzaak
hield die eigen opdracht in: het
proberen de betrokkenheid van
Buitenposters bij het eigen dorp
te vergroten en ruimte te geven
aan informatie over initiatieven,
ideeën, mensen en organisaties
in het dorp. Een prikkel hierbij
was het om in te gaan (en ook
tegenin) op het vaak gehoorde
negatieve zelfbeeld. Zonder de
nodige kritiek of controverse te
willen mijden, en tegelijkertijd
slalommend om denkbeeldige
of reële lange tenen. Dit alles
binnen de mogelijkheden van
een groepje goedwillende vrijwillige amateurs. Het bestaan
van dit blad is alleen mogelijk door de goedwillendheid
van
verschillende
partijen.
Redactieleden,
correspondenten, adverteerders en lezers.
Het resultaat kunnen we alleen
maar afmeten aan een persoonlijk gevoel: worden we wel gelezen? Gebeurt er nu meer, dan
wanneer we er niet zouden zijn?
Veranderd er iets, of helemaal
niks? Dat we er nog zijn, zegt
dus wel iets. Over onze eigen
ervaringen, en ‘de goodwill’ die
we nog steeds ondervinden.
Maar denkt u er anders over,
laat het dan gewoon weten. Dat
is geen plaatselijk, maar ons
eigen (kritiek) belang.

4 Mei met een gezicht
Op nauwelijks 100 meter van het monument aan de Haersma de Withstraat ligt Enne Dijkstra begraven.
Hij sneuvelde op 12 mei te Wons, als enig oorlogsslachtoffer uit Buitenpost tijdens de Duitse inval in
de meidagen van 1940. Op de grote foto: de plaatsing van zijn grafsteen op 12 december 1940. Spreker
is ds. Goslinga, predikant van de gereformeerde kerk. Uiterst links staat zijn zoon Luut, derde van links
is sergeant Annema, de sectiecommandant van Dijkstra. Rechtsboven: soldaat Dijkstra, enkele dagen
voor zijn sneuvelen. Rechtsonder de steen op de zuidzijde van de NH-kerk.

Bezoek Burgemeester en Wethouders op 14 april
Het is al vrij lang gebruikelijk dat het college van B&W eens in de zoveel jaar
is. In 1976 werd een nieuwe school gebouwd op de huidige lokatie. Was het
een zogenaamd ‘werkbezoek’ brengt aan de verschillende dorpen in de gevroeger een echte jongensschool en kwamen bijna alle leerlingen uit de
meente. De Vereniging van Plaatselijk Belang treedt dan meestal op gastagrarische hoek, tegenwoordig zitten er veel meisjes op school en is slecht
heer en probeert zo’n ochtend of middag een zinvolle invulling te geven.
4-5% van boerenafkomst. Er wordt veel zorg besteed aan persoonlijke
Woensdag 14 april was Buitenpost aan de beurt. Het voltallige college, buraandacht en begeleiding van leerlingen, er is bijvoorbeeld een zorgteam en
gemeester en vier wethouders, waren deze keer vergezeld van een drietal
men kent zogenaamde zorgklassen, als het nodig is wordt vanaf de eerste
(hoofd-)ambtenaren, waaronder de gemeente-secretaris. Het gezelschap
dag op school hulp gegeven. Na deze ‘geschiedenisles’ gingen we in twee
werd door het bestuur van PBB ontvangen in de Opel-garage van Sitongroepen de school bekijken en het bleek ons al snel dat dit niet zomaar
Suzenaar aan de Kuipersweg. Na een kort kennismakingsgesprek in een,
een school is maar meer een bedrijf: les- en praktijklokalen, werkplaatsen,
tot sfeervolle ontmoetingsruimte omgebouwd gedeelte van de showroom,
kassen, dierenverblijven, volière, melk- en broedmachine, noem maar op.
gingen we op stap. Ons eerste doel was ‘de Nerf’, een bedrijf voor, zoals ze
Een indrukwekkend geheel. Ik hoorde iemand zeggen: “Wel wat anders
het zelf noemen ‘ambachtelijke houtbewerking’ gevestigd aan de Franklindan waar wij het vroeger mee moesten doen!”. Heren Talma en Keizer: harstraat op het industrie-terrein. Hier werden we gastvrij ontvangen door de
telijk bedankt! Tenslotte gingen we terug naar waar we begonnen waren,
familie Tabak, eigenaar van het bedrijf. Nadat verteld was hoe het allemaal
de Opel-garage aan de Kuipersweg. Mede vanwege het 35-jarig bestaan
was ontstaan konden we toonkamer, werkplaats, magazijn, enzovoorts bevan Opel hadden we dit bedrijf gekozen, hier kreeg het gezelschap een
zichtigen. We kregen de indruk dat alles wat uit hout gemaakt kan worden
laatste rondleiding van deze geslaagde middag. Natuurlijk werd er, onder
hier vandaan zou kunnen komen! En niet alleen rechttoe-rechtaan, maar
het genot van een hapje en een drankje, nog even nagepraat. Namens PBB
ook zaken die je echt onder de noemer ‘kunst’ zou willen plaatsen. Je moet
werd de firma Siton-Suzenaar bedankt voor het vervoer dat ze voor deze
dan wel een werkplaats tot je beschikking hebben met alles wat er is op
middag beschikbaar hadden gesteld. Concluderend zeggen we, om het
het gebied van houtbewerking. In een mum van tijd zagen we bijvoorbeeld
burgemeester Lyklama na te zeggen: “dit was positief Buitenpost”.
uit een recht stuk hout een mooi gedraaide tafelpoot tevoorschijn komen.
Graag wensen we het bedrijf een goede toekomst. Hierna bezochten we
namens het bestuur van PBB, Sytze Harders
het Agrarisch Onderwijs Centrum, het
AOC, vroeger ook wel Land- en Tuinbouwschool genoemd. Na ontvangst
door de heren Talma en Keizer, respectievelijk directeur en adjunct van
de school, werd onder het genieten
van koffie/thee met cake door Talma
iets verteld over de geschiedenis
van de school. Oorspronkelijk opgericht door de toenmalige Christelijke
Boeren- en Tuindersorganisatie, omstreeks 1949, werd aan een 25-tal
leerlingen les gegeven in de Gerbozalen. Toen het daar te klein bleek
Het gezelschap ging vanzelfsprekend ook even op de foto. (foto: redactie)
week men uit naar wat nu ‘It Koartling’

Deze maand in ‘Buitenposters’: Hilde Oosterhoff
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Warmlopen voor de
Slachtemarathon?
V&B het adres voor uw
wandelschoenen!
Uw vertrouwde leverancier van
toer- en sportfietsen
en al uw
sport- en vrijetijdskleding
van alle grote merken.
Let op onze aanbiedingen !

Trampoline’s
diverse maten
vanaf  25,-

ZINZI

SILVER JEWELS

hanger 29,50
oorsieraden 39,00

ring 29,50
(roze zirconia’s)

Model

bj.

Citroen Xsara Break 1.6 I
Fiat Marea 1.6 16V ELX 4drs
Fiat Seicento 1100 Team
Fiat 1300 Chianti 3drs U9
Fiat 1300 Classic 3drs 60pk
Focus 1600 Ambiente Wag 100pk
Focus 1600 Centennial 5drs 100pk
Focus 1600 Collection 5drs 100pk
Focus 1600 Ghia 4drs
Focus 1600 Ghia 5drs 100pk
Focus 1600 Trend 5drs 100pk
Focus 1600 Trend 5drs 100pk
Focus 1600 Trend Wagon 100pk
Focus 1800 Ambiente Wagon 115pk
Focus 1800 Tdi Collection Wagon 90pk
Focus 1800 Trend Wagon 90pk TDDi
Ka 1300
Ka 1300 Couture II 70pk
Lancia Ypsilon 1.1 Olifant
Mitsubishi Colt
Mondeo 1800 Business Edition Wagon
Mondeo 2000 Cool Ed. Wagon Tdi 90pk
Opel Agila 1.2 Comfort
Opel Astra 1.6 Fresh 5drs
Opel Astra 1.6 Pearl
Peugeot 306 5drs 1.9 XRD

‘99
‘97
‘01
‘95
‘02
‘99
‘02
‘01
‘00
‘02
‘01
‘00
‘99
‘99
‘01
‘00
‘99
‘03
‘99
‘98
‘99
‘02
‘01
‘97
‘00
‘99

km.stand prijs Euro
155000
65000
20500
80000
21000
62200
29120
51028
108245
30500
60198
62000
97612
88633
103000
59011
69500
3300
43000
49649
84000
25998
47000
148000
44000
72000

7250,00
6950,00
6950,00
3950,00
8750,00
9850,00
15500,00
13950,00
10950,00
17950,00
13250,00
12450,00
10450,00
11450,00
13950,00
13450,00
6450,00
12950,00
7450,00
5950,00
9950,00
19950,00
8950,00
5950,00
11950,00
9950,00
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Al Gelezen

Het gebouw van Stichting Sociaal Cultureel Werk It Koartling gaat voor 7200 euro
aangepast om aan geluidsoverlast voor de
buurt tijdens concerten te beperken. Met
het bestuur is verder afgesproken dat er
maximaal 12 concerten per jaar plaats
zullen vinden.
 Rijkswaterstaat Noord-Nederland wordt
de nieuwe gebruiker van het voormalige
gebouwencomplex van Wetterskip Lauwerswalden. Er komen waarschijnlijk tussen de 60 en 70 mensen te werken.
 Er lijkt schot te komen in de zaak van
de parkeernood bij het NS-station. Zoals
het er nu uitziet komt er een parkeerfaciliteit met een capaciteit van ongeveer 70
auto’s.
 Ondernemers in het winkelcentrum
klagen over het zwerfvuil in de Kerkstraat.
Veel rommel komt uit de prullenbakken die
niet meer worden geleegd. Aan een oplossing wordt nog steeds gewerkt.
 Op 1 april onder andere in Buitenpost
een verkeerscontrole gehouden. Aan de
Jeltingalaan in Buitenpost werd met name
op de draagplicht van de autogordel gelet.
Hierbij werden verschillende bestuurders
bekeurd omdat ze de autogordel niet droegen. In verband met de verkeersveiligheid
gaat de politie in Noordoost Fryslân vaker
verkeerscontroles uitvoeren met aandacht
voor snelle bromfietsen, excessief verkeersgedrag, autogordels en snelheid in
30 kilometer zones.



Dodenherdenking 2004

Van de bestuurstafel

Voorafgaand aan de Nationale Bevrijdingsdag op 5 mei herdenken we op
de vooravond van dinsdag 4 mei allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld, sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog, zijn omgekomen in een gewapend conflict. Dat
geldt voor oorlogssituaties, maar ook voor vredesmissies, denk aan Indonesië en Nieuw-Guinea, en Afghanistan en Irak vandaag de dag. Kortom,
allen die hun leven hebben gegeven in dienst van ons land, voor de vrijheid
van onszelf en anderen. Voor velen is de vrijheid iets vanzelfsprekends, we
weten niet anders of het hoort zo. Toch is dat niet zo, zij die bijvoorbeeld de
bezetting van 1940 tot 1945 hebben meegemaakt weten wel anders. Vrijheid is een kostbaar bezit dat je moet koesteren en onderhouden, en dat
gaat niet vanzelf. Dat kost moeite en soms strijd, en soms mensenlevens.
Vrijheid is niet te koop, of het moet zijn door je leven te geven voor de vrijheid van anderen en dan betaal je de hoogste prijs; want het leven is het
kostbaarste wat de mens bezit. Jan Campert beschrijft in zijn gedicht ‘De
Achttien Doden’ hoe iemand er toe komt dit hoogste offer te brengen. Van
dit lied werden er in 1943 al 15.000 exemplaren verspreid, het wordt wel
het “meest aangrijpende uit de verzetsliteratuur” genoemd. Zelf werd hij,
wegens hulp aan de Joden afgevoerd naar Duitsland waar hij in 1943, op
de leeftijd van 41 jaar, in het concentratiekamp Neuengamme stief. Het gedicht vindt u op pagina 15. Hem en al die anderen gedenken we in een korte
dienst in de Fonteinkerk aan de Achtkant, daarna gaan we in een stille tocht
naar het monument bij de Nederlands Hervormde kerk.

Zwerfvuil
Nadat de vergadering was geopend sprak de voorzitter een speciaal
woord van welkom uit aan de gast van de avond, juwelier Frans
Kok. Hij was namens de BUVO aanwezig om met ons de problemen
rond het opruimen van het zwerfvuil in de Kerkstraat en omgeving
te bespreken. In het maartnummer van de Binnenste Buiten was
een oproep geplaatst waarin vrijwilligers werden gevraagd voor het
werk dat voor kort door Kees Tillema werd gedaan. Dat was het
tweemaal per week opruimen van zwerfvuil in de Kerkstraat en
naaste omgeving. Op die oproep waren (telefonisch) een paar reacties gekomen doch toen aangestuurd werd op een persoonlijk gesprek met Kok werd nadien niets meer vernomen. We denken dan
ook aan één of meer grappenmakers, temeer daar een naam werd
genoemd van iemand die er kennelijk niets mee te maken heeft.
Met dergelijke ‘grappen’ schieten we natuurlijk niets op en wordt
het centrum niet verlost van z’n troep. Eén van de bestuursleden
kreeg ook nog een paar echt goede namen doorgespeeld, maar
naar onze mening ligt ook daar de oplossing niet. Gelukkig was er
ook nog beter nieuws - uit contact met de leiding van de Scoutinggroep blijkt dat deze groep, die een clubhuis op het Mejontsmaveld
heeft, wel graag wat extra geld zou willen verdienen. We zullen dit
verder bespreken en misschien dat hier mogelijkheden zijn. Momenteel is het zo dat ieder z’n eigen straatje schoon houdt, maar
het vuil hoopt zich wel op in stegen, groenstroken en dergelijke
in de buurt. We vroegen ons trouwens wel af wat de taak van de
gemeente in dit geval is: is het rijden van de veegauto eens in de
zoveel tijd voldoende?

Programma:
19.00 uur: Begin herdenkingsdienst (kerk open om 18.45 uur)
19.25 uur: Trommelaars van ‘Bumata’ - stellen zich op bij de uitgang van de
parkeerplaats aan de Bernhardlaan.
19.30 uur: Begin stille tocht - Bernhardlaan naar ingang ‘Haersmahiem’,
waar 30 seconden wordt stilgestaan, Eringalaan, Beatrixstraat tot het monument (aankomst ongeveer 19.45 uur).
19.30 uur: ‘Concordia’ begint te spelen bij het monument
19.58 uur: Tromgeroffel tot 20.00 uur
20.00 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur: ‘Last Post’ gevolgd door 2 coupletten van het ‘Wilhelmus’. Hierna
openen de kinderen van de basisscholen het bloemendefilé.
Contactpersonen 4-Mei comité zijn J. (Hank) van der Wal, Parcours 28,
telefoon 542080 en S. Harders, Mejontsmastraat , telefoon

De Vrieservice lichtroute
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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.
Oplage: 2500 exemplaren
Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus in ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@ilse.nl
Kopij graag getypt of op diskette aanleveren, en niet langer dan 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersoon redactie:
J. Kootstra, tel. 0511 - 541322
Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide, Voorzoom 58,
9285 MR Buitenpost,
tel. 0511 - 543197
Vragen en klachten over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511 - 542528
Exemplaren zijn ook af te halen
in The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 3 mei 2004.
De volgende editie verschijnt
in week 21.

Al vele jaren is het in Buitenpost een goede gewoonte om tijdens de
feestweek straten en tuinen te versieren. Dit jaar zal het niet anders zijn.
Iedereen wordt uitgenodigd om ook dit jaar weer z’n best te doen om zijn
straat en/of tuin tijdens de feestweek er weer op hun mooist uit te doen
zien. Ook dit jaar is Vrieservice uit Drachten weer de sponsor van de lichtroute waardoor we in staat worden gesteld om aantrekkelijke geldprijzen
ter beschikking te stellen aan diegene die zijn straat of tuin het mooist
weet te presenteren. Vanzelfsprekend zal een en ander van genoeg licht
moeten worden voorzien. De onafhankelijke jury’s zullen op de donderdag
langskomen en alles beoordelen. Zij zullen dit jaar ook tuinen beoordelen
die niet alleen keurig verzorgt zijn maar ook tuinen/huizen die op een andere manier zijn versiert kunnen meedingen naar een prijs. Let op: straten
en tuinen die zich niet aanmelden worden niet opgenomen in de route en
de jury beoordeelt hun ook niet, ook moet men zich ieder jaar opnieuw
melden.
Opgave en informatie bij: Nanne van der Meulen, tel: 543147
E-mail: feestweekcommissie@chello.nl

De lanparty in de feestweek
Na twee succesvolle jaren is de sporthal tijdens de feestweek opnieuw
het domein van de fanatieke computeraars uit Buitenpost en omstreken.
Opnieuw zullen enkele tientallen, over het algemeen jonge mensen met
elkaar aan de slag gaan om diverse spellen te spelen op pc’s. Sponsoring
en technische ondersteuning komt evenals de vorige jaren van Wybrand
computers uit Surhuisterveen. De party zal beginnen op donderdag 29
juli om 18.00 en doorgaan tot in de loop van zaterdag 31 juli. Alle verdere
info over de lanparty staat op onze website: www.outpost-lan.nl Wil je
meedoen dan kun je je opgeven via de site.

Programma Koninginnedag 30 april
In ons vorige nummer maakten we al melding van een Koninginnedagfeestprogramma dat op initiatief van de uitbaters van ‘It Twaspan’ wordt
georganiseerd. Hieronder volgt het programma voor de dag.

10.00 tot 16.00 uur
Vrijmarkt voor kinderen op het Nijensteinplein
10.00 uur Straatvoetbal op het Nijenstein-plein,
voor alle leeftijden
14.00 uur Kuipje-steken met aansluitend eiergooien in de Kerkstraat
De hele dag is er een springkussen aanwezig in de Kerkstraat
Voor muziek wordt ook gezorgd!
‘s Ochtends Oranjebitter in ‘It Twaspan’.
Deelnemers aan het straatvoetbal, kuipje-steken en eiergooien graag zo spoedig
mogelijk opgeven bij It Twaspan of op telefoonnummer 06-25458286.

Federatie-vergadering
Een tweetal bestuursleden bezocht op 11 maart een bijeenkomst
van de Federatie voor Plaatselijke Belangen Achtkarspelen, die
gehouden werd in Augustinusga. Daar kwam het schoonmaken
van de winkelstraten in Surhuisterveen ter sprake dat tot voor
kort werd gedaan door werknemers van stichting Talant. Helaas:
in plaats van dank kregen deze mensen met zoveel tegenwerking
(onder andere van schooljeugd) te maken dat zij er met ingang van
1 april mee gestopt zijn. Een treurige zaak. Als Plaatselijk Belang
willen we graag en goed voorbeeld geven door mee te doen aan de
gemeentelijke schoonmaak-actie van 13 tot en met 16 april. Dit in
tegenstelling tot voorgaande jaren toen we hier geen taak zagen
weggelegd voor PBB.
Stationskwartier en Nijenstein
Op pagina 3 van het maartnummer van dit blad hebt u al een verslag
kunnen lezen van de ledenvergadering op 16 maart. Daarin kon u
ondermeer lezen dat er weer volop gepraat wordt met de N.S. over
een oplossing voor het parkeerprobleem rond het station. Volgens
de betreffende wethouder komt hiervoor binnenkort dus toch een
oplossing. Dat ambtelijke molens heel langzaam draaien weten we
zo langzamerhand wel, bijvoorbeeld wat betreft ‘Nijenstein’. Het
heet nu dat er in mei een definitief besluit zal vallen.
Project Toezichthouders
Een goed bericht is het voorstel aan de gemeenteraad ‘Toekomstvisie project Toezichthouders’. In het kort betekent het: doorgaan
met dit project dat samen met vier andere gemeenten in NoordOost Friesland is opgezet. Voor Achtkarspelen komt dat neer op 2
vaste dorpswachten plus 2 werk/leerervarings-dorpswachten. De
extra geldmiddelen die hiervoor nodig zijn kunnen vrijgemaakt
worden.
Leefbaarheidsfonds
Onze brassband ‘de Wâldsang’ wil graag naar de Europese kampioenschappen in Glasgow maar komt nogal wat geld tekort om één
en ander te bekostigen. Hoewel het niet direct met de leefbaarheid
van de Buitenposters te maken heeft besluiten we om een bijdrage
uit het leefbaarheidsfonds toe te kennen.
De realisatie van een skatebaan lijkt op vrij korte
termijn mogelijk te zijn, als PBB stemmen we in
met de door de Gemeente gekozen lokatie. De omwonenden van de plek moeten hierover trouwens
nog gehoord worden (eind april). Mede omdat het
onderhand al weer laat geworden was stellen we
voor de volgende vergaderingen om half acht in
plaats van acht uur te beginnen.
Namens het bestuur, Sytze Harders

Nieuw stembureau in Buitenpost
Sociaal-cultureel centrum ‘It Koartling’ aan de Schoolstraat 31 zal bij de
eerstkomende verkiezingen, namelijk die voor het Europees Parlement
op 10 juni 2004, ingericht worden als stemlokaal. Dit heeft het college van
B&W deze week besloten.
Bij de evaluatie van de laatste verkiezingen (Provinciale Staten) in 2003
bleek er kritiek te zijn op de gang van zaken in stemlokaal ‘De Schakel’
aan de Voorstraat 15 in Buitenpost. Op de verkiezingsdag vonden er bijvoorbeeld ook andere activiteiten in het pand plaats. Uit overleg met de
beheerder bleek dat dit in de toekomst helaas niet uit te sluiten is. Reden
genoeg voor het college van B&W van Achtkarspelen om een andere
locatie voor stemdistrict 2 te zoeken.
‘It Koartling’ biedt een goed alternatief. Het gebouw is goed toegankelijk
voor rolstoelgebonden gehandicapten en de Stichting Sociaal Cultureel
Werk Buitenpost is bereid het gebouw aan de gemeente te verhuren.

OPEN HUIS !!!
Op dinsdag 20 april
openen wij de deuren
van onze nieuwe winkel
in de Kerkstraat

(voorheen Boekelier)

Daarom houden wij deze hele week

Open Huis

zodat u onder het genot van
een hapje en een drankje
op uw gemak alles kunt bekijken
Bij besteding van minimaal  25,hebben wij een passend cadeautje voor u !
Graag tot ziens!
Anja, Nelly en Gerrie
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: Harrie Slagter/redactie)

Hilde Oosterhoff: schilderes in Buitenpost
Hilde Oosterhoff (56 jaar)
maakt schilderijen, onder
andere in de sluiertechniek
– deze techniek houdt in dat
ze de verf in telkens nieuwe
lagen aanbrengt, zó dat de
kleuren, zonder contouren,
in elkaar overlopen. Zelf
noemt ze haar schilderen intuïtief. De techniek komt uit
de antroposofische school.
In ons gesprek probeert Hilde
Oosterhoff antwoord te geven
op de vraag: ‘Wat is de zin van
mijn leven?’ Deze vraag is voor
ieder mens even belangrijk en
even moeilijk te beantwoorden.
Hilde ziet het leven als een
zoektocht naar wat zij noemt:
het Hogere. Creativiteit helpt
haar hierbij. Schilderen en
schrijven zijn voor haar een manier om contact te ervaren met
‘de andere werkelijkheid’. Maar
of ze iets hiervan onder woorden kan brengen, weet ze niet:
‘woorden zijn vaak als voeten,
die het gras plat lopen’.

buiten jezelf. Hij is de bron, het
hogere. Ik ervaar het hogere
ook in de wonderen die dagelijks om me heen gebeuren, ook
wel in de droom. Kijk eens naar
de amaryllis die daar staat: zes
grote bloemen aan één lange
stengel. Hoe kan dat?
God is er mijn leven lang geweest, op verschillende wijzen,
Hij komt steeds dichterbij. Als
kind zei ik al: hoe kan dat nou,
dat je niet gelooft. Kijk maar
eens naar de wolken, zo’n wonder. Hilde Oosterhoff is vrijgemaakt gereformeerd opgevoed.
Later werd ze ‘gewoon’ gereformeerd, ze is bezig geweest met
theosofie, toen met antroposofie, de vrouwenbeweging, en ze
werd leerling van Baghwan. “Ik
probeer in harmonie te zijn met
mezelf; hoe meer dat zo is, des
te meer voel ik me deel van een
groter geheel. Dat is een leerproces. Daar ben je een heel
leven mee bezig. Creativiteit
speelt hierbij een rol. Die helpt
mij ook om emoties uit de weg

“...ik probeer de oceaan
door een rietje te persen...”
Hilde: Ieder mens is creatief.
Ieder op zijn eigen manier. Je
omgang met anderen, het oplossen van je problemen, iets
moois maken heeft te maken
met creativiteit. Als je daar mee

bezig bent, ga je naar je binnenste. Ik geloof dat je van binnen
verbonden bent met het ‘grote
geheel’. Creativiteit brengt me
in contact met mezelf en als ik
in contact ben met mezelf, ben
ik in contact met het hogere. Je
bent daar immers een deel van.
God zit in je. Maar Hij is ook

te ruimen, die mij verhinderen
om in harmonie te zijn met mezelf, zoals verdriet, boosheid.”
Kerk
Ik heb mijn best gedaan om
God in de kerk te vinden. Op
de catechisatie stelde ik zoveel
vragen, dat ik af en toe privéles kreeg. Telkens struikelde ik
over de regel: als je iets fout
doet, ben je zondig. Als je
iets goed doet, dan is het uit
genade. Wat kon ik doen om
te leven naar Gods wil? Men
leerde mij dat de vrijgemaakte
kerk de enig ware kerk was,
dat moest ik ondertekenen bij
mijn belijdenis. Ik vond dat ik
dan eerst eens moest kijken
hoe het in andere kerken was.
Ik kon niet zo maar aannemen
dat ik zo’n geluksvogel was, dat
ik goed terecht gekomen was.
En als bleek dat het waar was,
moest ik al mijn vrienden en de
hele wereld daar op wijzen. Ik
vond het moeilijk in de kerk. De
nadruk kwam wel erg te liggen
op regels en wetten. Ik miste
de blijheid. Er waren zoveel
dingen die niet mochten, die
ik nou juist zo graag wél wilde.
Ik ben heel serieus, maar dat
houdt niet in dat ik niet kan
genieten. Ik mocht niet naar de

(advertentie)

kermis, niet dansen, niet naar
de film gaan. Ik wilde zo graag
de Westside-story zien. Mijn
moeder liet me er, i.p.v. naar de
catechisatie, heengaan. Ze loog
voor mij tegen mijn vader. Ze
begreep dat het geloof voor mij
zwaar was. Maar op mijn 17e,
toen ik al uit huis was, belde
ik nog mijn vader om toestemming te vragen naar een andere
kerk te gaan. Dat mocht, als ik
maar eerst twee keer naar onze
eigen kerk geweest was. ‘Ik
geloof in de enig ware kerk: de
vrijgemaakte kerk’ – ik kon het
niet zeggen.
In de gereformeerde kerk
voelde ik me iets vrijer. Het was
er minder streng. Ik vond het
goed dat ook vrouwen het ambt
van ouderling en diaken konden
uitoefenen. Toch was ik niet tevreden. Ik ging corresponderen
met een vrouw die theosofe
was. Van haar leerde ik veel.
Aan haar heb ik de ommekeer
te danken die ik toen maakte:
’God is liefde’ had ik altijd geleerd, maar nu zei ik: ‘liefde is
God’. Dat was een ommekeer.
Overal waar je liefde voelt en
tegenkomt, ontmoet je God. Ik
dacht: ik heb een geheim: liefde is God. Dit verbond mij met
mezelf en met andere mensen.
Toen vielen de kerkmuren om.
Want iedereen kan hetzelfde
geheim ervaren, zonder dat het
iets uitmaakt bij welk instituut
hij hoort. Ik krijg het er nog
koud van, als ik eraan terug
denk toen ik dat plotseling
begreep. Het is namelijk heel
groot. Er zijn veel wegen naar
God. De weg die bij jou past, is
jouw weg daarheen. Als je naar
liefde streeft, dan hoeft dat niet
persé binnen een kerk.
Naar antroposofie
Vanuit de theosofie was het
een vanzelfsprekende stap om
naar de antroposofie te gaan.
Behalve de filosofische achtergronden daarvan, was er de
creativiteit. Daar voelde ik me
door aangetrokken: ik leerde
er een andere manier van schilderen en naar muziek luisteren.
Ik stuurde mijn zoon naar de
vrije school. Door creatief bezig
te zijn, hield ik op met steeds
maar te denken en steeds maar
te willen weten. Ik genoot ervan
om jaarfeesten te vieren met
de kinderen op school, om niet
prestatiegericht te zijn, om te
zorgen voor goede voeding, ik
voelde me meer mezelf in al dit
praktische van het leven.
Ik kwam in aanraking met de
vrouwenbeweging en raakte
geïnteresseerd in wat zij deden evenals in het vrouwenhuis. Daar werd ’s avonds veel
gepraat, ook wel gedanst, er
werden boeken besproken. Ik
opende een vrouwencafé in
Dokkum en ik had een biologische winkel met een vaste klantenkring. Vanuit de vrouwenbeweging ging ik naar cursussen
in bewustwordingscentra. Daar
ging het om de vraag: hoe functioneer ik als mens? In gesprekken, stilte- en ontspanningsoefeningen leerde ik om los van
regels en wetten te ontdekken
wie ik ben. Je ontmoet jezelf
niet door te weten, maar door
open te staan voor wat je voelt
en ervaart. Daarvoor moet je je
eigen ballast overboord zetten.

Baghwan
Op een van die weekenden waren de begeleiders in het oranje
gekleed. Zij bleken sannyasins
te zijn, leerlingen van een spirituele leraar uit India, Baghwan.
Ik wilde daar meer van weten.
Maar het werd geen ‘weten’,
het werd voelen, ervaren. Ik
werd geraakt in mijn gevoel in
plaats van in mijn verstand. Het
was alsof mijn hart openging.
Ik heb drie maanden strijd gevoerd tussen denken en voelen,
voordat ik besloot sannyasin
te worden en naar India af te
reizen. Ik heb het gevoel gehad
dat ik door Jezus bij Baghwan
terechtkwam. Ik heb daar de
blijde kant van Jezus ervaren.
Wat ik van Jezus kende en geleerd had, was Zijn lijdenskant ,
nu vond ik ook Zijn blijde kant.
Het ging niet om de persoon Baghwan. Hij was er alleen maar
om de godsdienst te belichten;

niemand hoefde van godsdienst
te veranderen. Baghwan zei:
‘ik ben een vinger die naar de
maan wijst. Klamp je niet vast
aan die vinger. Vind jezelf’.
Op een gegeven moment was
het tijd om niet meer leerling
van Baghwan te zijn. Ik had
geleerd om op mijn eigen innerlijk af te gaan. De zin van
mijn leven is één worden met
mijn kern. Daar zijn vele levens
voor nodig. Stel je voor: er is
een grote bol. Dat is God. Wij
zijn allemaal uit die bol gevallen. Ieder individu is een scherf.
We hebben maar één doel: weer
terugkomen in die bol, één worden met die bol. In onze cultuur heeft Jezus dat mogelijk
gemaakt en zou God, die alleen
maar liefde is, ook maar één
scherf laten vallen?

Theunis Jensma
presenteert zijn boek.
Theunis W. Jensma, bekend als docent van
de Theologische Vorming Gemeenteleden en
als voorganger in kerken in het noorden van
Friesland en Groningen, heeft een boek geschreven over de religieuze en
culturele hervormingen in de 15e en 16e eeuw. Het is een dik boek geworden, waarin hij duidelijk maakt hoe veranderingen binnen de christelijke
kerk van toen samenhangen met de algemeen historische ontwikkelingen
in Europa. Jensma is historicus én theoloog. Na zijn studie geschiedenis
in Amsterdam en zijn werk als archivaris van Dordrecht, studeerde hij bij
wijze van een soort sportieve inhaalaktie nog theologie in Groningen. In
1968 was hij namelijk al gepromoveerd op een kerkhistorisch onderwerp
en werd hij doctor in de theologie. Het boek dat nu klaar gekomen is,
beslaat 400 pagina’s. Het is geschreven voor mensen die willen begrijpen
dat er een verband bestaat tussen maatschappij en religie. Er staan veel
vertaalde teksten uit de tijd zelf in het boek, die niet gemakkelijk te vinden zijn voor de geïnteresseerde leek. Het boek –‘Tussen wal en schip’
– ligt vanaf eind april in de boekhandel. Op 20 april presenteert Theunis
Jensma het eerste exemplaar aan mevrouw ds. Dinie Stavenga-van der
Waals, tijdens de slotbijeenkomst van de cursus Theologische Vorming
Gemeenteleden. ‘Tussen wal en schip’ is een uitgave van uitgeverij ‘Het
Behouden Huis’.

Theunis Jensma toont de omslag van het boek. (foto: Harrie Slagter/redactie)
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Alles onder ẻẻn dak !!!
▪ Alle verzekeringen
▪ Hypotheken
▪ Pensioenen
▪ CVB Bank
( betaal- en spaar-rekeningen, kredieten e.d.)
▪ Administraties MKB
( zeer scherpe tarieven )
▪ Belastingaangiften
▪ Advisering startende ondernemers
▪ Bemiddeling en taxaties onroerend goed
Voor een persoonlijk en vrijblijvend advies
bent u bij ons op het juiste adres !

Kootstra Assurantiën, Advies &
Administraties
Kerkstraat 6
9285 TB Buitenpost
Tel. 0511-544442
E-mail:
kootstraass@hetnet.nl
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Normen en waarden wat zijn het en hoe ga je ermee om

Hoe creëer je een leefbaarder Buitenpost?
.

Toen de heer J. Kootstra, van de redactie van de Binnenste Buiten post, mij enige weken geleden vroeg
een bijdrage te leveren aan de discussie over normen
en waarden ging ik vrij gemakkelijk akkoord. Immers
nadenken en schrijven over de inrichting van onze
samenleving is voor ons een belangrijk onderdeel van
ons dagelijks werk Maar toen ik mij enigszins verder
verdiepte in de vraagstelling bleek het onderwerp toch
moeilijker te zijn dan dat ik oorspronkelijk dacht.
Iedereen heeft het momenteel immers over normen
en waarden. Maar wat zijn het eigenlijk ?, wat is er
veranderd in de afgelopen 25 jaar waardoor nu bijna
iedereen worstelt met de inhoud van de begrippen
waarden en normen?, en hoe kunnen we een reactie
oproepen waardoor mensen weer wederzijds respect
voor elkaar opbrengen zodat er een leefbare samenleving cq dorpsgemeenschap ontstaat?
Wat bedoelen we eigenlijk met normen en waarden?
Normen zijn maatstaven of te wel spelregels die je met
elkaar afspreekt om een samenleving te kunnen laten
functioneren. Sommige normen zijn absoluut zoals “Gij
zult niet doden”, anderen zijn relatief zoals de vastgestelde maximum snelheid. Het kunnen gedragregels
zijn die ons in onze opvoeding bijgebracht worden ,
maar ook de wetten en regels die onze democratisch
gekozen overheden opstellen.
Bij waarden gaat het echter om iets fundamentelers.
Het gaat dan namelijk om principes en overtuigingen
die betekenis geven aan ons leven en aan onze samenleving. Het is vanuit die waarden dat we normen
bepalen en die ons motiveren om ons aan die normen
te houden. Er wordt de laatste tijd steeds vaker gepleit
voor strengere wetten en zwaardere straffen, alsof dat
de oplossing zou bieden Wat in deze pleidooien naar
mijn mening onderbelicht blijft is het feit dat het algemene normbesef door tientallen jaren gedoogcultuur
en de daaruit ontstane gedachte dat “alles maar moet
kunnen” volkomen is uitgehold .
Niet het vaststellen van normen is ons grote probleem,
maar eerder hoe het normbesef onder burgers hersteld kan worden. Normbesef is afhankelijk van een
diepere waarde, namelijk de overtuiging dat normen
gehoorzaamd moeten worden uit respect voor overheid en samenleving.
Over normen en de handhaving ervan kunnen we
urenlang debatteren. Of we daar echt iets mee bereiken valt naar mijn mening te betwijfelen. Er moet
iets veel fundamentelers gebeuren. Fatsoen en goed
gedrag kun je namelijk niet afdwingen, ze zijn afhankelijk van een juiste innerlijke gesteldheid Namelijk
het besef dat je niet alleen op deze wereld bent, het
niet alleen gaat om jou lol of jou positie, maar dat je
onderdeel bent van een samenleving. Een samenleving die begint in je gezin en zich vervolgens uitstrekt
naar je school, je familie, je buurt, je straat, je dorp, je
gemeente enz. En dat betekent ook dat je niet alleen

de vraag mag stellen: “wat kan de samenleving voor
mij betekenen” maar ook “wat kan ik betekenen voor
de samenleving cq de mensen om mij heen”
Als deze innerlijke gesteldheid weer algemeen erkend
wordt dan gaan mensen bewuster leven en meer aandacht schenken aan hun (leef) omgeving.
Zo hebben jongeren feilloos door dat een kille en egoistische samenleving op termijn tot verdere normvervaging en geweldsuitbarstingen zal leiden.
Uit een onderzoek van het scholenmagazine Pauze
onder ruim 500 jongeren tussen de 14 en 22 jaar bleek
onlangs dat jongeren staan voor een maatschappij
met meer liefde en minder geweld. Deze hernieuwde
idealen die volgens de onderzoekers veel weg hebben
van die van de jaren zestig uiten zich met name in de
wens om intensievere sociale contacten met vrienden
en familie te onderhouden.
De manier waarop op de “Lichtbron” blijkens het interview met de heer K.H. de Jonge omgaat met waarden
en normen stemt mij eveneens positief. Uit gesprekken met jeugdleiders van diverse sportverenigingen is
mij gebleken dat ook daar, met name in de jeugdafdeling, naast sportieve prestaties, steeds meer aandacht wordt gegeven aan vragen als “hoe ga je in en
buiten het veld met de begeleiders, medespelers en
tegenstanders om“. Initiatieven vanuit het Voortgezet
Onderwijs om jongeren via een snuffelstage kennis te
laten maken met het werken in bejaarden-, zieken en
verpleegtehuizen kunnen er toe bijdragen dat er hernieuwde aandacht komt voor de zorg voor de zieke en
eenzame medemens.
Van ouders mag je verlangen dat men weet waar hun
kinderen ‘s avonds zijn en waarmee ze bezig zijn.
En de overheid dan zo zult u zich afvragen?.
De overheid zal moeten zorgen dat veel overbodige
regelgeving wordt geschrapt, dat overblijvende regelgeving gemakkelijk hanteerbaar, maar ook handhaafbaar is , dat we initiatieven vanuit de samenleving op
het gebied van vrijwilligerswerk stimuleren en waar
mogelijk faciliteren. En als belangrijkste punt dat we
integer en eerlijk op de
bevolking over komen.
Kunnen we zorgen voor
een leefbaarder Buitenpost? Ja, mits we onder
ogen willen zien dat we
dit alleen samen kunnen
doen. dus niet wijzen naar
de overheid of naar elkaar,
nee samen de schouders
er onder. Dan moet het
lukken.
Willem van der Wal,.
wethouder Gemeente Achtkarspelen èn Buitenposter

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
Het Nationaal Fonds Kinderhulp
heeft van 25 april t/m 1 mei
2004 haar jaarlijkse collecte
week. Het thema dit jaar is: “Het
geluk ’n handje helpen”. Bijna
30.000 vrijwilligers gaan op
pad om geld in te zamelen voor
kinderen die te maken krijgen met
jeugdhulpverlening. Dit is hard
nodig, want het aantal aanvragen
voor financiële ondersteuning
groeit nog steeds. Kinderhulp
zet zich al meer dan veertig jaar
in voor kinderen in Nederland
met minder kansen. Het gaat om
kinderen die, meestal als gevolg

van problemen in het gezin,
professionele hulp nodig hebben.
We hebben het dan over 1 op de
20 kinderen. Sommige van die
kinderen kunnen niet thuis blijven
wonen, maar gaan naar een
tehuis of een pleeggezin. Daar
wordt goed voor ze gezorgd,
maar het ontbreekt vaak aan
geld voor extra dingen. Daar
springt Kinderhulp bij. Daardoor
kunnen deze kinderen ook een
keer een dagje uit in de zomer, de
beschikking hebben over spel- en
speel materiaal, lid worden van en
sportclub of een presentje krijgen

Stanfries

!

op 5 december. In onze regio gaan
ook vele collectanten op stap om
het leven van deze kinderen door
uw bijdrage meer kleur te geven
en hun kansen in de maatschappij
te vergroten. Van de opbrengst
blijft ongeveer twintig procent in
eigen dorp. Voor Buitenpost is dat
de gymnastiekvereniging M.A.A.S.
Helpt u een handje?
Nationaal Fonds Kinderhulp heeft
het keurmerk voor goede doelen,
het CBF keurmerk. Surf eens
langs op www.kinderhulp.nl

door Janne Oosterwoud

Hy is amper feroare. Mei in stim as in tongerslach sit er op ’e praatstoel.
Hoe’t it mei him giet, freegje ik. “As ik sis fan goed dan liich ik, fiifentachtich
is gjin grapke”. “Hoe stiet it mei de help”, polskje ik foarsichtich. “Wêr foar de
bliksem soe ik help foar ha moatte?” Syn eagen sjitte oer. “Dokter miskien,
thússoarch of sa”. “Ik gean leaver dea as nei dokter, dy fytsemakker komt
my net oan ’e bealch”.
Tee hoeft er net. “Dat wetter sit rook noch smaak oan”. De polityk hat foar
him ôfdien en ek it keningshûs is sûnt Máxima yn ûngenede fallen. “Ik haw
in Fryske flage kocht, it read-wyt-blau komt hjir net wer omheech”. No en
dan wynt er him te folle op oer de tastân yn ’e wrâld en ferdwynt er in
momint yn ’e keuken, foar syn geheime slokje. Werom yn ’e keamer slikket
er him noch even om ’e mûle.

Tuin(be)leven
Rozen snoeien
en kruidenfestival

We hebben een zachte winter gehad en we genieten nu al van
prachtige, zonnige dagen. Menig tuinliefhebber is al weer druk
aan het tuinieren geslagen. En net als ieder jaar krijgen wij weer
regelmatig vragen over snoeien van rozen, lavendel, clematissen
en andere planten. Uit deze vragen blijkt dat de plaatjes en aanwijzingen uit boeken toch vaak wat onduidelijk zijn of dat de plant
thuis er net weer even wat anders uit ziet. Leren in de praktijk blijkt
de beste manier om het snoeien te leren. De Kruidhof organiseert
daarom ieder jaar een aantal workshops, waarvan rozen snoeien
er één is.
Terugblik workshop rozensnoeien
In onze 2e openingsweek organiseerden we een workshop rozensnoeien. Een 8-tal geïnteresseerden gingen na een korte theorieles
en een demonstratie onder begeleiding zelf aan de slag. De nadruk
lag vooral op het durven te snoeien. Snoeien is niet alleen van belang voor het verjongen van de plant, maar ook om de plant vorm
te geven, de kwaliteit van de bloem te vergroten en zeker niet
onbelangrijk om ziekten te voorkomen. Door licht en lucht in de
plant te brengen zal de groei verbeterd worden. Met dit in het achterhoofd gingen de deelnemers aan de slag. Met veel concentratie
werd iedere rozenstruik bekeken en enthousiast werd er gesnoeid.
In het begin nog wat onwennig, maar al gauw had de groep, die
overigens voor het grootste deel uit dames bestond, de smaak te
pakken. Na deze workshop zal het rozensnoeien thuis voor de deelnemers een leuke en makkelijke klus worden.

foto: Peter Ferro
Kruidenfestival met workshops en lezingen
Misschien lijkt het u ook leuk om eens aan een workshop mee te
doen. Dan kunt u de volgende data alvast in uw agenda noteren.
Tijdens het Kruidenfestival organiseren wij op Hemelvaartsdag 20
mei en de beide Pinksterdagen 30 en 31 mei weer diverse workshops. Zo kunt u op Hemelvaartsdag meedoen aan een workshop
klimsteunen vlechten van Wilgentenen. Deze workshop duurt ongeveer 2 uur. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich vanaf 30
april (we zijn open op koninginnedag) bij De Kruidhof inschrijven.
Er kunnen per workshop ongeveer 4 à 5 deelnemers meedoen. Er
is zowel ‘s ochtends als ‘s middags een workshop. Lijkt het u leuk
om een eendenkorf te vlechten dan kunt u zich aanmelden voor 2e
Pinksterdag. Deze workshop duurt een hele dag en ook hier kunnen een beperkt aantal deelnemers aan meedoen. De workshop
tuinfotografie was vorig jaar zeer geslaagd en zal ook dit jaar, net
als de workshop tuinontwerpen, weer op het programma staan. De
deelnemers van de fotografieworkshop van vorig jaar zullen van
8 mei t/m 5 juni een kleine expositie in de hal van het tuincafé
verzorgen. Voor wie zelf liever niet de handen uit de mouwen wil
steken, maar wel graag nieuwe kennis opdoet kan zich aanmelden
voor een lezing geneeskruiden of een rondleiding door de tuinen.
Voor informatie en aanmelden kunt u vanaf 30 april bij De Kruidhof
terecht, telefoonnummer: 0511-541253.

Voorjaarsconcert Vocaal Ensemble Buitenpost
Op zondag 25 april om 15.00 uur kunt u in het tuincafé van De
Kruidhof genieten van een concert dat wordt gegeven door Vocaal
Ensemble Buitenpost en pianist Martijn Jager uit Groningen. Vocaal
Ensemble Buitenpost zingt Engelse liederen door de eeuwen heen,
van klassiek tot hedendaags. Pianist Martijn Jager studeerde aan
het conservatorium te Groningen en is gediplomeerd ‘uitvoerend
musicus’. Hij zal een solo optreden geven waarin hij werken van
George Friedrich Händel en Edward Elgar ten gehore brengt.
Tuindag ‘Buitengewoon’
De Kruidhof is geopend op Koninginnedag van 10.00-17.00 uur.
In de verkooptuin van De Kruidhof vindt u een uitgebreid assortiment van bijzondere (vaste) planten. Naast de verkoop van onze
planten is er meer te doen op Koninginnedag. Zo zullen er enkele
kwekers aanwezig zijn met een gespecialiseerd aanbod. ‘Bollejist’
Han Nienhuis uit Finkum, bekend van onze Bollen- en Knollendag
in september, heeft bijzondere bol- en knolgewassen en kwekerij
Jonkheer uit Mantgum kan u alles vertellen over zijn assortiment
varens. Op deze dag zijn er niet alleen planten te koop, maar kunt
u ook terecht voor advies over tuinontwerpen, tuingereedschappen
en het gebruik ervan. Heeft u interesse in meubels maken, dan is
een bezoek aan De Kruidhof op deze dag zeker de moeite waard.
Ineke van der Blom uit Marrum organiseert regelmatig workshops
meubelmaken. Zij zal bij De Kruidhof aanwezig zijn om ‘meubel
maken in de breedste zin van het woord’ te demonstreren en haar
cursussen te promoten. Om een indruk te krijgen van haar werk
kunt u kijken op www.inekevanderblom.nl.

23 en 24 april JUBILEUM-WEEKEND
het Eethuisje bestaat 25 jaar, de laatste 5 jaar als Twaspan met Mient en Rommie

Vrijdag: Karaoke (aanvang 21.00 uur)
Zaterdag: live muziek met Sye en Trianka
- tevens reünie ! (aanvang 21.00 uur)

29 april - Koninginne-Nacht met Drive-Inn Show
21 mei - DJ Syb Team

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
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Een skatebaan in Buitenpost!
In januari van dit jaar heeft u er in dit blad al het een en
ander over kunnen lezen. Ook in Buitenpost zijn plannen in ontwikkeling om een skatebaan te realiseren.
Aan mij is gevraagd om u hier het een en ander over
te vertellen. Dat doe ik natuurlijk graag.
Skaten is een sport
Vaak wordt gedacht dat skaten maar een beetje
aanklooien is met skeelers of een skateboard. Niets
is echter minder waar. Skaten is een sport! Er zijn verschillende vormen te onderscheiden. We noemen de
twee meest voorkomende vormen:
Inline skaten; deze variant wordt in Nederland
vaak skeeleren genoemd, maar dat klopt niet.
Skeeleren is een soort schaatsen op wieltjes. Vijf wieltjes per schaats wel te verstaan.
Voor inline skating wordt gebruik gemaakt van skates
met 4 wieltjes in een rechte lijn achter elkaar. Op deze
skates doen de skaters allerlei trucs.
Skateboarden is in Nederland goed bekend. De skaters doen allerlei trucs op hun “plank met wieltjes” .
Vooral het skateboarden vergt veel oefening. Soms
lijkt het alsof de skateboarders lijm onder hun schoenen hebben: het skateboard lijkt er aan te plakken.
Voor hun trucs hebben de skaters allerlei namen
bedacht. Het is de kunst om zoveel mogelijk trucs te
kunnen uitvoeren. Hoe moeilijker hoe beter.
Skaten is een cultuur
Het gaat de skaters meestal niet alleen om het skaten.
Naast de sport is er ook veel aandacht voor de schoenen, de kleding en ook muziek. In deze zaken zit
veel tijd. Mede daarom zult u de skaters niet zo veel
“doelloos” op straat zien. De vrije tijd wordt meestal in
het skaten gestopt. Alleen door veel oefenen is het te
leren.
Skatebaan
De skaters in Buitenpost moeten het nu zonder skatebaan stellen. Dat wil niet zeggen dat er niet geskate
kan worden! Op straat zijn allerlei objecten te vinden
waar skaters hun trucs op uit kunnen halen. Maar…
- dat is vaak gevaarlijk in verband met het verkeer.
- het wordt vaak als hinderlijk ervaren door de andere

weggebruikers.
- De objecten zijn niet gemaakt om op te skaten, waardoor soms onbedoeld schade ontstaat.
Hoog tijd voor een goede skatebaan in Buitenpost.
Plannen
Op dit moment worden de plannen voor de skatebaan
in Buitenpost uitgewerkt. Daarbij zijn naast de skaters
ook Plaatselijk Belang Buitenpost (Johan Kootstra),
Het Achtkant (Bokko Jan Huitema) en de gemeente
betrokken. Alle betrokkenen hebben de voorkeur om
de skatebaan aan te leggen op het grasveld tussen de
benzinepomp en het zwembad. We hopen al op korte

Uit in Buitenpost

In deze rubriek proberen we een zo compleet mogelijk
overzicht te geven van activiteiten in Buitenpost. Heeft
u ook een activiteit te melden, geeft dit dan zo vroeg
mogelijk aan ons door. De kopij moet in ieder geval de
volgende informatie bevatten: datum, tijd, locatie, activiteit en eventuele nadere omschrijving.

Periode 21 april tot en met 21 mei
Activiteiten
24 april: 21.00 uur; It Koartling; Eurobios met de film ‘The Italian Job’; toegang gratis
30 april: Koninginne-dag programma georganiseerd door It Twaspan
30 april: 10.00 - 17.00 uur; ‘de Kruidhof’; tuindag ‘Buitengewoon’
15 mei: 10.00 - 16.00 uur; obs ‘de Mienskip’; fancy-fair
21 mei: 19.00 - 20.30 uur; Playbackshow voor kinderen van de basisschoolleeftijd
met aansluitend disco; kosten:  0,50
26 mei: 13.30 uur; ‘It Koartling’; kosten: 1,-; voor alle kinderen; bezoek aan
biologische boerderij ‘Hamster Mieden’ in Drogeham
Concerten
25 april: 15.00 uur; tuincafé ‘de Kruidhof’; concert door Vocaal Ensemble Buitenpost
Diversen
4 mei: 19.00 uur; Dodenherdenking - aanvang in Fonteinkerk met aansluitend
2-minuten-stilte bij het monument aan de Haersma de Withstraat om 20.00 uur

termijn met deze plannen naar buiten te komen. Op
26 april zal er een informatieavond voor omwonenden
worden georganiseerd. Daarna zullen de plannen
in de krant worden gepubliceerd, zodat iedereen er
op kan reageren. In de aankomende tijd zullen we
op verschillende manieren aandacht besteden aan
het skaten in Buitenpost. Op die manier hopen we u
meer te laten zien over wat het skaten inhoudt, wat
deze jongeren wel en niet doen etc. Uiteindelijk hopen
we natuurlijk een goede skatebaan in Buitenpost in
gebruik te nemen.
Informatie: mocht u naar aanleiding van dit artikel
vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met
mij. U kunt mij bereiken via telefoon, 0512 - 368500 of
e-mail: bj.huitema@achtkant.nl
Namens ‘het Achtkant’, Bokko Jan Huitema

Voor meer informatie over de activiteiten, zie de diverse artikelen in dit blad.
Activiteiten die vallen in de periode van 17 mei tot en met 21 juni
graag vóór 10 mei aan ons doorgeven

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons gemakkelijk !
Let op de kopij-inleverdatum:
maandag 3 mei.
Het blad verschijnt in week 21.
Houdt u daar ook rekening mee?

Ondernemen in Buitenpost
Martijn Verhaar van The Readshop: ‘durf te ondernemen’
‘De Boekelier’ werd kort geleden ‘The
Readshop’, en tegelijkertijd werd met de
naamswijziging een nieuw winkelpand
in gebruik genomen. Martijn Verhaar en
Lia Peperkamp namen hun intrek in de
winkelruimte in de al jaren leegstaande
‘dode hoek’ van het Nijensteinplein. Een
gedurfde stap en wij vroegen Martijn naar
de beweegredenen van het ondernemerspaar.
“Het oude pand was gewoon te klein voor
wat we met onze winkel wilden. We hebben
dan ook langere tijd gezocht naar een andere
plek. Overigens waren we wat dat betreft niet
eens alleen op Buitenpost gericht, een ander
dorp of stad was net zo goed een optie geweest. Binnen het dorp hebben we ook ons
best gedaan om ‘Nijenstein’ te bemachtigen,
en wij hadden er best een redelijke prijs
voor willen betalen. Maar de gemeente had
daarvoor andere plannen. Ook hadden we
interesse in de grond naast V&B, maar dat
mocht ook niet. Sowieso is de gemeente te
weinig ondernemers-minded vind ik, en alles
wat we nu voor elkaar hebben gekregen is op
eigen kracht gebeurd. Hoewel deze plek dus
niet onze eerste keus was, zijn we nu heel
tevreden met wat het geworden is.”
Ander winkelkarakter
“Het karakter van de winkel is met de verhuizing veranderd. Het is een veel ruimere en
lichtere zaak dan aan de Kerkstraat. Daar
waren we op een gegeven moment gedwongen ook de vloer te gebruiken om onze spullen te etaleren, het werd daardoor wel een
krappe bedoening. Toch hoorde je vaak dat
het ook wel iets gezelligs had, ook door de
centrale stand van de winkel was het vaak
een plek waar mensen elkaar tegenkwamen
en een praatje maakten. Dat stukje moeten
we misschien deels weer terugwinnen, aan
de andere kant kunnen we hier een ruimer
assortiment aanbieden. Het aanbod aan
boeken, kantoorartikelen en tijdschriften
is met meer dan een derde uitgebreid. Als

klant kun je nu prettiger zoeken en is er meer
overzichtelijkheid in productgroepen. Ik ben
er helemaal niet bang voor dat de mensen
niet de weg naar deze plek zouden weten te
vinden, en dat is in de afgelopen weken ook
wel gebleken. De reacties op de nieuwe zaak
waren van de meeste klanten trouwens in
hoofdzaak alleen maar positief. Het is overdreven om te stellen dat dit nou voor ons ‘de
ideale zaak’ is maar we zijn wel een eind in de
goede richting gekomen”
Toch een goede plek
“Het begrip ‘dode hoek’ zegt mij niet zoveel,
als je het over deze plek hebt. Ik denk zelfs,
als de op stapel staande ontwikkelingen
goed doorzetten, dit een hele sterke plek kan
worden. Als Nijenstein inderdaad binnenkort
een nieuwe eigenaar krijgt kan verder aan de
derde fase van het winkelcentrum gewerkt
worden, en dan is het hier goed toeven. Ik ben
best een optimist wat de mogelijkheden van
Buitenpost betreft. Met een goede insteek
voor wat betreft het ondernemerschap is
hier heus meer mogelijk. Een goede zaak
krijgt z’n klanten hier ook wel. De klacht dat
de mensen in dit dorp weinig binding met hun
ondernemers hebben, gaat voor ons niet op.
Het valt ons juist daarbij op hoe weinig collega’s in dit dorp hun kantoorspullen bij ons
halen. die gaan blijkbaar liever naar elders
of de groothandel. Wij hebben natuurlijk het
voordeel dat ons assortiment hier relatief
weinig concurrentie ondervindt, en dat we
het postagentschap in de zaak hebben. Maar
voor de rest is het ook gewoon een kwestie
van simpel en goed ondernemen”.
Afkomst
Martijn komt oorspronkelijk uit Harderwijk en
is niet afkomstig uit een ondernemersnest,
hoewel hij lange tijd gewerkt heeft als afdelingschef bij een bouwmarkt. Lia is de dochter
van het eigenaarsechtpaar dat jarenlang
kantoorboekhandel BIJB IJlstra voerde, en
is dus echt thuis in deze branche. Nadat de
Peperkamps in 1997 met de zaak stopten na-

men Lia en Martijn het pand over en gingen
verder als Boekelier. “De Boekelier is ondertussen overgenomen door de The ReadShop. De Boekelier-formule gaat verdwijnen
en vandaar dat we nu al de overstap naar The
Readshop hebben gemaakt. De naam is misschien even wennen, maar is voor een winkel
als de onze, vertaald ‘de leeswinkel’, wel
heel passend. Lia is trouwens de lezer van
ons tweeën, ze leest soms wel drie boeken
tegelijk. Als ik een boek wil lezen moet ik het
goed kunnen doen, en met het drukke ondernemersbestaan kom ik er vaak alleen maar
in de vakantie aan toe. Daarbij ben ik meer in
het ondernemen op zich geïnteresseerd, en
doe ook de boekhouding. Maar wat de winkel
betreft had ik ook net zo goed een ander product kunnen verkopen.”
Het ondernemer-zijn
“Mijn opvatting over het ondernemerschap
is dat ondernemen risico nemen is. Je hebt
bepaalde ideeën, investeert erin, en je hoopt
dat je dat geld weer terugverdiend. Goed
ondernemer zijn is geen half werk, je doet

zoiets voor de volle 100 procent. Het vraagt
heel veel, maar tegelijkertijd is het afwisselend en spannend en het geeft ons beiden
een goed stuk voldoening. Zeker als je je
klantenbestand ziet groeien. Het is daarbij
ook een kwestie van voortdurend alert blijven
en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals
nu met de nieuwe media, de CD’s en DVD’s.
Of het met de economie daarbij even beter of
slechter gaat is niet van het grootste belang.
De recessie van nu geeft ondernemers ook
bepaalde voordelen, je kunt bijvoorbeeld
gemakkelijker voorwaarden stellen aan het
huren van winkelruimte. Ik ben trouwens blij
dat er ook op dit moment best wel wat gaande
is in dit dorp qua bedrijvigheid: er komen
nieuwe winkels of er wordt uitgebreidt Het
laat wel zien dat de ondernemer hier niet stilzit. Het past wel bij mijn manier van denken.
Mijn advies aan ondernemend Buitenpost
sluit daarop aan: durf te ondernemen!”
(tekst en foto: redactie)

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt,
in uw,
èn het ‘Buitenposter’
belang
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Sociaal-Cultureel Werk
‘It Koartling’
Schoolstraat 31 9285 NE Buitenpost
telefoon 0511 541214

Eurobios

Beheer: Arjen Heidbuurt
tel.nr. ‘It Koartling’
Jongeren/Kinder-werker: Daphne Mason
Cursuswerk: Lidy Plantenga
0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen
0511 543445
Kinderwerk: Pytsje Veenstra
0511 542271

Kinderwerk-programma mei
Woensdagmiddag 12 mei

van half twee tot drie uur; kosten:  0,50
Knutselmiddag voor groep 1 tot en met 4

Vrijdagavond 21 mei

van kwart over zeven tot half negen; kosten:  0,50
Playbackshow voor alle groepen

Woensdagmiddag 26 mei

vertrek om half twee; kosten:  1,naar de biologische boerderij in Drogeham
voor alle groepen - deelname door opgave

Jeugdsoos voorlopig gesloten
Het bestuur van Sociaal-Cultureel Werk ‘It Koartling
heeft besloten de jongerensoos voorlopig te sluiten. Wij
hopen echter zo spoedig mogelijk de gewone openingstijden te kunnen hervatten. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal dit worden bekend gemaakt.

Uitstapje
biologische boerderij

Zoals aangekondigd heeft het
kinderwerk een leuk maar ook
interessant uitstapje georganiseerd naar de biologische
boerderij ‘Hamster Mieden’ in
Drogeham. Deelname hieraan
kan alleen per aanmelding,
vóór 17 mei, de kosten (1 euro
per persoon) worden aan de
boerderij geschonken.
Op de op de scholen verspreide
aanmeldstrookjes staat ook een
oproep aan de ouders om hun
medewerking te verlenen, door
zich beschikbaar te stellen
voor het vervoer van de deelnemers. Wij hopen van harte
dat zich voldoende chauffeurs
aanmelden voor dit evenement
op 26 mei!

Groot dictee der Nederlandse taal
Het enige dat hoorbaar is, is zo nu en dan een diepe
zucht, gekras van pennen en het prettig aangename
stemgeluid van de meester die een dictee voorleest.
Eerst wordt de zin in zijn geheel gelezen, dan verdeeld
in stukken en tot slot nog eens in zijn geheel. Een aantal
deelnemers krijgt zowaar een kleur op de wangen, er
wordt driftig gepend en her en der wordt het inspanningszweet van het voorhoofd gewist. Wat bezielt een
mens om in zijn vrije tijd, uit vrije wil, terug te keren
naar de schoolbanken en zich te onderwerpen aan het
vroeger (en nu) zo gevreesde dictee, onderdeel van
het taalonderwijs? Plaats van gebeuren: de gemeenschapsruimte van c.b.s. ‘de Lichtbron’. Deelnemers zijn
14 leerlingen van de groepen 7 en 8 met één van hun
beide ouders. De oudercommissie van ‘de Lichtbron’
probeert ieder schooljaar een aantal leuke activiteiten
voor de leerlingen te organiseren. Dit keer is het het ouder-kind-dictee. Twee jaar geleden werd dit evenement
voor de eerste keer gehouden voor de toenmalige groepers 7 en 8. Hoog tijd om het nog eens te proberen.
Woensdagavond 31 maart, half acht ‘s avonds. Meester Menco Flikkema begint het dictee. Ongeveer een
half uur later staan er bij de 28 deelnemers 8 lange
zinnen en 30 korte zinnen op papier. Uit de reacties
blijkt dat het lang niet gemakkelijk was. Woorden die je
dagelijks gebruikt in de spreektaal brengen je ineens
aan het twijfelen op het moment dat je ze op moet
schrijven. Was het nu met een c of een k, wel of niet met
een n ertussen, met of zonder t aan het eind, moest er
nu een streepje tussen of plaats je een trema? Het zal
ieder van ons wel eens aan het twijfelen brengen als er

iets op papier gezet moet worden. Na dit inspannende
gebeuren voor de deelnemers is het de beurt aan de
leerkrachten en de leden van de oudercommissie om
de dictees zo snel mogelijk na te kijken. In de tussentijd
worden de deelnemers bezig gehouden met een zogenaamd taalspel. Afwisselend krijgen de kinderen een
vraag gesteld, vervolgens de ouders, en dan een vraag
voor alle deelnemers. Per vraag worden er 2 of 3 mogelijke antwoorden gegeven. Aan de deelnemers de keus
om het goede antwoord te kiezen. Hoe kun je nu in vredesnaam weten wat de (Vlaamse) uitdrukking ‘iemand
zijn koek boteren’ betekent? Betekent het dat je iemand
vleit, iemand straft of iemand helpt? Tegen de meeste
verwachtingen in blijkt het de betekenis te hebben dat
je iemand straft. Dit levert de nodige hilariteit op.
Dan komt de einduitslag. De dictees zijn nagekeken
en de fouten zijn bij elkaar opgeteld. De score van het
kind wordt opgeteld bij die van zijn/haar ouder. Het gaat
hierbij dus om het totaal aantal gehaalde fouten. Op de
vijfde plaats zijn geëindigd Sjoerd van der Steen met
vader en Anneke Altena met moeder, beide leerlingen
uit groep 8. Op plaats twee Haye van der Wal (groep 8)
met zijn moeder en met één fout minder, op de eerste
plaats Femke Cnossen uit groep 7 met haar vader die
samen 27 fouten in het dictee hebben gemaakt. Een
knappe prestatie! De prijswinnaars wordt een boekenbon overhandigd en na het bedankwoord van directeur
Klaas de Jonge aan deelnemers en medewerkers is de
avond afgelopen.
(tekst: Rynette Leenstra-Schmaal; foto: Harrie Slagter/
redactie)

Film en gezelligheid
in de wintermaanden

Tijdens het winterhalfjaar is er op elke laatste zaterdagavond
van de maand een Euro-bios. Van 20.00-24.00 uur biedt deze
een goede film en een stuk gezelligheid in It Koartling. Bedoeld
voor hen die (gratis) een filmpje willen pikken en ‘er even tussenuit
willen’ in eigen dorp. Een consumptie kost (koffie/thee, fris, lichtalcoholisch) 1 euro. Graag tot dan!

The Italian Job

Film: Actie; 2003
met: Mark Wahlberg, Charlize Theron

Het plan was tot in de puntjes
uitgedacht, de uitvoering perfect.
Charlie Croker zette de kraak van
zijn leven, maar hield geen rekening
met eventueel verraad. Nu wil
Charlie niet alleen zijn geld terug,
hij wil ook wraak. In dit ‘ Zinderende
actieavontuur’
speelt
Mark
Wahlberg de geestdriftige Croker.
Vergezeld door een beeldschone
kluiskraker gaan Croker en zijn
team achter de buit aan en raken
zij verzeild in een adembenemende
achtervolging door, boven en onder
de straten van Los Angeles.

Zaterdag
24 april
21.00 uur

Een regen van medailles voor M.A.A.S.
Zaterdag 3 april is M.A.A.S. met een grote delegatie afgereisd naar
Harkema voor de turnwedstrijden op niveau 10,11 en 12 voor jongens en
meisjes. Peter Oldenhuis en Gerwin van der Wal turnen zich naar een zilveren en een bronzen medaille. Dourenz Algra en Tiede Terpstra, als pupil,
winnen zelfs een gouden medaille. Een geweldige prestatie van de jongens. De medailles bij de jongste deelnemers: Margrythe Beute - 5e plaats,
Henrieke Krijgsheld en Inge Steigstra beiden brons. Opnieuw goud voor
Sisca Broersma, terwijl Esther Terpstra haar dag niet heeft, en in de onderste helft belandt. Sandra Lourens en Margriet Douma laten goede oefeningen zien, en belanden in de middenmoot. Rianne van Klinken behaalt een
7e plaats, en Marjan Bos en Reina Kooistra eindigen in de onderste helft.
De beginnende turnsters Cyntha Bouma, Jaël Bennett en Raihan Popal
doen het helemaal niet slecht in de groep deelneemsters. Jaël wordt 7e, de
anderen vinden hun plek in de middenmoot. In het volgende groepje wordt
Simone Wouda 7e, Anneke Visser 6e, Dieuwertje Rusticus 4e, dus een
medaille, en goud voor Vera Wolters. Helaas valt Anita Mulder buiten de
boot, en bemachtigd geen hoge notering. Rianne Faber en Hester Ludema
eindigen bij de eerste 20, een goede prestatie. In de volgende groep wordt
Eline 2e, terwijl Martine Koopmans, Marijke Postma en Diana Bosgraaf bij
de eerste 20 eindigen. Bij jeugdnivo 10 komen Kelly Sikkema en Naomie
Bennett voor M.A.A.S. uit en worden 6e en 8e, ook een mooi resultaat. Tot
slot doen Lisanne van der Meulen en Moyra Sikkenk mee, ze turnen nette
oefeningen, maar eindigen niet bovenaan. Alle medaillewinnaars van harte
gefeliciteerd met jullie succes. Het was een lange maar succesvolle dag
voor de leiding van M.A.A.S.

VOOR-buitenpost-JAAR
In memoriam : Juliana, Oranje moeder en prinses
30 april vele jaren wuivend, bloemen op Soestdijks bordes
Koningin, dienend sociaal bewogen
Zichzelf, gewoon, vrede brengend, ingetogen.
Knoppen groenend anemoon, krokus en hyacint
Lente planten : De Kruidhof voor wie beiden bemint
Kampioen Tjipke Bosma net een dammetje meer
Punten tellen Harry de Vries goede tweede dit keer.
Veel keuze en goed advies : Jetze en Peter : ENORM
Kroondealer: H + H Bolt honden in Royal Canin vorm
Jansma en van Dijk pakken 3 mei de Swadde aan
Voor de Feestweek heeft u een ruime duit in de collecte gedaan.
Enitor groeit uit met € 1,5 miljoen naar de 24e lijn
Kien vakmanschap, een hechte ploeg: een waar festijn
Natuursteen kent bewerking, uiting en gebruik
Restauratie, interieur, kunst: het Steenhouwer drieluik.
PEVADKO
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GROOT FEEST IN BUITENPOST

Zaterdag 15 mei - Fancy Fair

Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Plaats: Openbare Basisschool De Mienskip
Groenkamp 3
Kids Corner bij Drogisterij Balsemien
Bij de prijspuzzel in het vorige nummer ontbrak het aantal correcte inzendingen en óók
de naam van de winnaar van de prijspuzzel Dat willen we bij deze even goed maken: mw.
Y. Ruisch, Haersma de Withstraat 40 te Buitenpost is als winnaar getrokken uit 21 goede
inzendingen. Dat de puzzel in het februarinummer een beetje moeilijk was, was wel te
merken. Van de 26 inzendingen waren er vijf oplossingen onjuist. Dit lag meer aan het
onjuist overnemen uit de oplossingsbalk dan aan de moeilijkheid. Dat Binne moeite met
de puzzel had, begreep een van onze lezers maar al te goed. Ze schreef: “Boaite, excuses
zijn nodig. Binne had het niet voor niets moeilijk. Zit een klein foutje in de puzzel!” Onze
opmerkende lezer én Binne hadden een beetje gelijk; het was een doorloper die aan het
eind niet helemaal doorliep. We dachten dit probleem op te lossen door ‘eindstreepjes’ in
het diagram aan te brengen. Misschien waren die streepjes niet helemaal duidelijk en we
zullen proberen de puzzels niet meer zo ingewikkeld te maken. U maakt ze tenslotte voor
de ontspanning, nietwaar? Toch konden we het niet laten een beetje eigenwijs te zijn en
voor het maartnummer maakten we weer een uitdaging: een blokpuzzel. Hierop zijn gelukkig alleen maar goede inzendingen gekomen.

Een grote wens van Jikkemien Nijboer is in vervulling gegaan. Ze gaf al vaker te kennen dat ze altijd
graag iets met en voor kinderen wilde gaan doen. Misschien is het u al opgevallen, want er staat een
bijna levensechte boom in de winkel. Onder dit groen kunnen de kinderen heerlijk spelen met puzzels en
dergelijke, terwijl de klant er zijn boodschappen doet. Dit alles kon worden gerealiseerd doordat het pand
100 vierkante meter groter is geworden. De helft daarvan is bij de winkel getrokken en de rest wordt nu
gebruikt als magazijn, zonnestudio en kantoor. Bij de kids-corner is trouwens ook veel te vinden op het
gebied van baby-artikelen of bijvoorbeeld een baby-kamer bestellen.

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van 10 euro. Deze prijs wordt
ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren
in de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 7 mei.

DE HOEFSLAG
DE PENSTEEN
DE RING
DE WIEK
DOTTER

EDISONSTRAAT
EGYPTE
ERINGALAAN
FREULEPAD
GELE LIS

GROENKAMP
IRENESTRAAT
JELTINGALAAN
KALMOES
MARCONISTRAAT

MOLENERF
OOST
PIJLKRUID
TREKWEG
TROELSTRALAAN

VOORSTRAAT
WATERLELIE
WATTSTRAAT
WEST
ZEGGE

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar
beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. De letters
mogen meer dan eenmaal gebruikt worden.
Oplossing prijspuzzel maart
De puzzel in het maartnummer heeft 25 correcte inzendingen opgeleverd. De oplossing
luidde: (vet) CARIN’S HAARMODE. De winnaar is S. Jacobi, Wederik 4, Buitenpost.
Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

Binne Lutje en Boaite Post
Er waait een fris voorjaarsbriesje, terwijl
Binne en Boaite op hun gemak vanaf het
bankje het straatbeeld tot zich nemen. Een
groepje luidruchtige scholieren passeert
zigzaggend, kwalijk de uitgestrekte benen
van Binne missend. Een schreeuwerig kereltje roept in het voorbijgaan: “Hier ouwe, heb
jij ook wat!”, en met een treiterende boog
belandt een leeg pak frisdrank bij Boaite op

schoot. Binne verschiet van kleur, van winterbleek naar woede-rood, en z’n sigaar valt
uit z’n mond. Maar Boaite schudt z’n hoofd
en pakt het doosje op. “Wat een energie hè,
maar volgens mij ligt het aan die kleurstoffen, tenminste dat zeiden ze op tv - ADHD
weet je. En ‘t is de tijd, onze maatschappij
lijdt aan IDAD - Ie-Dereen Altijd Druk, en dan
moet het het opruimen er wel bij inschieten,
denk ik”; en wijzend naar Binne’s sigaar, “je
laat wat vallen volgens mij”. Binne heeft ondertussen zijn oude kleur teruggevonden,
en antwoord verbaasd: “goh, wat ben jij
filosofies vandaag, het is dat ik je ken maar
anders zou’k denken, wijsheid komt toch
met de jaren. “ Boaite glimlacht: ”Ach ja, als
je ergens nog de tijd voor neemt, zoals wij,
dan kom je nog wel eens op een idee. Een
paar centen bijverdienen met het Kerkstraat
opruimen, bijvoorbeeld. Weet je wat, een
volgende keer bedank ik zo’n blaaskaakje
misschien ook nog. Het zou trouwens kunnen met een prikstok”.
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kinderhoek
Toen we ‘de Lichtbron’ binnenkwamen werden we meteen
hartelijk ontvangen door de directeur, de heer de Jonge, die
alles voor ons geregeld had. De kinderen ontvingen ons ook
enthousiast, toen zij er eenmaal lucht van hadden gekregen
dat wij van de krant waren, deden ze er ook alles aan om er
in te komen. Ook meester Herrema probeerde een plaatsje
in de krant te bemachtigen en maakte allerlei reclame voor
de school. Met een site in aanmaak. Alle kinderen wilden op
de foto, en kleuters lieten zien wat ze konden. Bij de kleuters vloog van alles door de lucht en overal door de school
liepen kinderen. De meeste juffen en meesters herkenden
ons nog wel en wij hen...
Met Idols kun je geen ster worden
Dat was de stelling die we aan groep 8A van CBS ‘de Lichtbron‛
voorlegden. De klas werd er stil van nadat we wat enthousiasme
hadden opgeroepen begonnen ze meningen te geven:

- Met Idols kun je wel een ster worden, kijk maar naar Hind. Die
heeft tenslotte een Edison gewonnen.
- Het kan wel, maar dan moet je goed kunnen zingen, er goed
uitzien, aparte kleren dragen en anders zijn.
- Het is niet makkelijk om met Idols een ster te worden.
- JK wordt wel een ster, ze kan goed zingen.
- Je moet vrolijk zijn om een ster te worden.

Gelukkig hielp de Juf ook een beetje, en door de klasgenoten
werd geroepen dat een meisje uit hun klas ook wel aan Idols mee
had kunnen doen. Dat ze goed kon zingen en dansen. Helaas wilde
ze geen voorproefje geven.

Een fraaie kleurplaat
door Donny Windsant

Interview met:
De meester van groep 6 liet een getal raden, en de gelukkige rader was
Arjen Douwma. Hij is 10 jaar; zijn hobby is voetbal, voetbal en voetbal.
1. Wie vind je de grootste ster van de wereld?
- Richard Knopper van Heerenveen. Hij kan heel goed voetballen en heel
hard schieten!
2. Wie vind je de grootste ster van Buitenpost?
- uhh...uhh...Jan Douma.
(Wie is dat?) De trainer van het eerste elftal van Buitenpost.
3. Wie vind je dat er moet winnen met idols?
- Ik kijk zelf geen Idols, maar mijn zus wel,
dus ik denk wel dat ik het weet: Boris!
4. Als je voor 1 dag een ster mocht zijn, wie zou je dan willen zijn?
- (1x raden) Richard Knopper natuurlijk!
5. Wie vind je de grootste ster van de school? - Ik vind juf De Jong de grootste ster,
omdat zij zo mooi Friese verhaaltjes kan voorlezen! En omdat ze boeken schrijft.
In groep 5 werd Joanneke van Helden uitgezocht, de Juf wist zeker dat
zij wel wat te vertellen had. Joanneke is 9 jaar oud.
1. Wie vind je de grootste ster van de wereld?
- Cilla, van Chipz (een popgroep), ze kan heel goed zingen, heeft hele
mooie kleren aan en ik heb er ook een single van. Geen cd, maar een cd met
één liedje erop.
2. Wie vind je de grootste ster van Buitenpost?
- Mijn zus Annemieke, zij kan heel goed zingen en gaat mee doen met het
Junior Songfestival. Ze heeft ook een haar eigen cd opgenomen.
Ze is 11 jaar oud.
3. Wie vind je dat er moet winnen met Idols?
- Ik kan zelf niet naar Idols kijken, want dan lig al te slapen. Mijn zus
kijkt wel, en ik zie ook wel eens spotjes... dus ik weet het wel.
Ik vind dat Marlies of Maud moet winnen.
4. Als je voor 1 dag een ster mocht zijn, wie zou je dan willen zijn?
Cilla van Chipz! Dan ga ik videoclips maken en wil ik cd‛s opnemen.
5. Wie vind je de grootste ster van de school?
Mijn zus zit hier ook op school, dus ik denk mijn zus (met een grote glimlach).
Van groep 4 mocht Maria Elzinga met ons mee, ze is 8 jaar oud.
1. Wie vind je de allergrootste ster van heel de wereld?
- Chipz en K3. Want ze maken hele leuke liedjes.
2. Wie vind je de grootste ster van Buitenpost?
- Ik vind dat wel een beetje een moeilijke vraag...eigenlijk weet ik het
niet...maar dan toch mijn vader en moeder.
3. Wie vind je dat er moet winnen bij Idols?
- Marlies, ze zingt mooi en ziet er altijd heel leuk uit!
4. Als je voor 1 dag een ster mocht zijn, wie zou je dan willen zijn?
- Hind, dan kan ik optreden en dansen en zingen
(red: en stiekem naar Jim en Jamai?) Ja!
5. Wie vind je de grootste ster van de school?
- (na heel lang nadenken wist ze het niet, ze zit namelijk nog maar een jaar op de Lichtbron).
Groep 3 had een paar leuke verhaaltjes over Sterren/Idols
- K3 is een popster, want ze hebben mooie lietjes en ze heeten Karin, Kristel en Karen (red: wij
dachten toch echt Kathleen). Van Siska.
- In Idols singen mensen die popsterren zijn. En mijn beste popsterren zijn Karin en Kristel en Kathleen van K3 als jullie ze kennen. Van Marrit.
Idols.
Ze gaan liedjes zingen bijvoorbeeld het liedje van Djamaai. Als het liedje afgelopen is dan gaat de
sjurie zeggen dat het goed was ofzo... En dan gaan ze veen praten en dat is de volgende aan de
beurt. Dan vragen ze weer vragen stellen. Van Andrea Dam van groep 4b

Hallo allemaal!
Wij zijn Jelmer Tamminga en Iris
Kloosterman. We zijn 17 en 16 jaar en
wonen beide in Buitenpost. Iris ken
je misschien al, zij staat af en toe met
een stukje in de krant. Jelmer ken je
misschien ook, hij schrijft elke maand
stukjes voor korfbalvereniging Flamingo’s. Vanaf nu nemen wij ‘de kinderpagina’ voor onze rekening. Elke
maand is er een ander thema en een
andere school waar we heen gaan,
dus wordt alvast maar zenuwachtig!
Het thema voor deze keer is ‘Idols’,
en de school waar we zijn geweest is
cbs ‘de Lichtbron’. Veel leesplezier!
Groetjes en misschien tot ziens op
jullie school.
Jelmer Tamminga en Iris Kloosterman
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Leerling van C.B.S. De Lichtbron
wint prijs met verhaal
Wuyata Sowa van basisschool De Lichtbron heeft
meegedaan aan een schrijfwedstrijd. Ze heeft dat
zo goed gedaan dat ze een van de 15 winnaars is
geworden. En dat terwijl er meer dan 7000 inzendingen waren!
De wedstrijd was georganiseerd door ABN-Amro,
samen met de 50e Kinderboekenweek.
Op 22 maart mocht Wuyata (groep 7), samen
met haar moeder en haar groepsleerkracht naar
de Amsterdam Arena om daar deel te nemen aan
een Masterclass Schrijven. Zes bekende kinderboekenschrijvers, onder wie Rindert Kromhout,
waren daar aanwezig om de 15 jonge schrijvers
op weg te helpen met hun tips en schrijfervaring.
De feestelijke dag, met een rondleiding en lekker
eten, werd besloten in de Koninklijke Loge van de
Amsterdam Arena.
De kinderen gaan thuis of op school hun verhaal
afmaken en in oktober worden alle 15 verhalen
verzameld in een boek dat zal worden uitgegeven
ter gelegenheid van de 50e Kinderboekenweek. Zo
gaat het verhaal van Wuyata in tienduizendvoud
het hele land door!
Wuyata heeft een geweldige prestatie geleverd,
vooral als je bedenkt dat ze nog niet zo lang in
Nederland woont: vier jaar geleden is ze met
haar moeder en haar zusje Fatou voor de oorlog
gevlucht uit Sierra Leone. Ze hebben enkele jaren
in het AZC in Kollum gewoond en zijn bijna twee
jaar geleden naar Buitenpost verhuisd. Sindsdien
zijn Wuyata en Fatou leerlingen van De Lichtbron.
Het is heel erg knap dat ze zo snel en zo goed de
Nederlandse taal heeft leren gebruiken.
Wuyata was zelf heel verbaasd toen ze hoorde dat
ze bij de 15 winnaars hoorde. “Ik had het niet verwacht. Juf zei dat er een wedstrijd was en dat de
hele klas een brief aan meneer Kromhout moest
schrijven. Het moest gaan over de toekomst. Maar
ik ging schrijven over mijn eigen leven. Hoe het is
om te vluchten en een nieuw leven te beginnen.
Ik vond het heel leuk dat ik ben uitgekozen en dat
ik naar Amsterdam mocht. In de Arena hebben
we niet geschreven, alleen gepraat: over hoe het
verhaal gaat. Ik heb iets over mezelf verteld, over
wat ik graag wilde worden. We kregen tips van de
schrijvers, bijvoorbeeld dat je niet bang moet zijn
dat je verhaal mislukt. Als je het niet goed vindt
wat je geschreven hebt moet je het gewoon weggooien en opnieuw beginnen.
Ik vind het wel moeilijk om mijn verhaal af te maken. Gelukkig heb ik een begeleider, de schrijfster

Muziekkoepel In Buitenpost?

Martine Letterie. Als ik wat af heb, laat ik het haar
eerst lezen en dan zegt zij of het goed is.
Ik schrijf ook wel eens wat voor mezelf, voor
mijn plezier, niet omdat het moet. Ik ben een
fantasiemens. Vaak zit ik te dromen en verzin ik
verhaaltjes in mijn hoofd. Dat is veel makkelijker
dan schrijven! Het is moeilijk om precies op te
schrijven wat je bedoelt.
In het verhaal voor de Kinderboekenweek gebruik
ik eigen ervaringen, maar ik verzin ook dingen.
Ik weet eigenlijk niet hoe het komt dat ik zo vlug
Nederlands geleerd heb. Ik ben in het AZC wel op
school geweest en daar kregen we Nederlandse
les. Thuis spreken we onze eigen taal, een soort
Engels.
Ik ben hier nu wel gewend. Vooral op school vind
ik het heel leuk. De juffen zijn erg aardig en ik heb
een paar vriendinnen met wie ik praat en veel lol
maak. Daar zijn we goed in! In het AZC had ik wel
kinderen om mee te spelen, maar dat waren geen
echte vrienden: we wisten dar we toch weer uit
elkaar zouden gaan.
In mei of juni horen we of we in Nederland mogen blijven. Ik hoop van wel, maar ik ben ook wel
nieuwsgierig naar Sierra Leone. Ik weet nu bijna
meer van Nederland dan van mijn eigen land.
Vooral mijn moeder wil graag terug, maar dan
moet er geen oorlog meer zijn. Ik wacht het wel
af.” Wuyata is voorlopig nog bezig met schrijven.
Haar school is alvast beretrots en kan haast niet
wachten tot haar verhaal klaar is!
(tekst: Ineke Mooijweer; foto: redactie)

De voormalige muziekkoepel achter de toenmalige dokterswoning
aan de Julianalaan in de jaren ‘30.

‘Maskelyn’ blikt met tevredenheid terug
De Stichting ‘Maskelyn’ kan met
een goed gevoel aan de opzet van
het nieuwe seizoen beginnen. Want
in zijn totalilteit gezien werden de
producties van het afgelopen seizoen goed tot zeer goed bezocht.
Zo trokken Tryater, het Lemster
Mannenkoor en ‘de toppers fan
eigen grûn’ een grote belangstelling, terwijl ook Duo Ferbean met
de Wâldsilers en Klún en Knoffelhakke een breed publiek vonden.
Ook werden er twee jeugdmiddagen georganiseerd, die ondanks
de geboden goede kwaliteit, wel
wat meer belangstelling hadden
mogen krijgen. Toch, al met al, een

geslaagd seizoen van de nog jonge
stichting.
Intussen wordt er al weer druk
gewerkt aan het nieuwe seizoen.
De eerste contracten hiervoor zijn
al weer afgesloten. Zo zal Tryater
opnieuw haar opwachting maken
in Buitenpost. Hun productie vindt
plaats in oktober, terwijl Rients
Gratema het culturele seizoen op
19 maart 2005 zal afsluiten met zijn
nieuwste programma. Bovendien
wordt er gewerkt aan een themaavond met buffet, en ook Toppers
Fan Eigen Grûn krijgt weer een
vervolg. Naar alle waarschijnlijkheid zal er ook weer een zondag-

In de vorige ‘Binnenste Buitenpost’ stond te lezen dat tijdens de laatste
ledenvergadering van PBB dinsdag 16 maart jl: “Eén van de aanwezigen
met het idee kwam om in ons dorp (weer) een muziekkoepel te plaatsen.
PBB wil dit initiatief graag steunen, maar er moet dan wel een comité
opgericht worden die zich hiervoor inzet.”
Die aanwezige ben ik, Anton Venselaar. Ik woon hier alweer bijna 14 jaar
en heb een tijdje geleden ook in de kunstcommissie van PBB zitting gehad. Muziek is– in haar vele vormen – dè kunstvorm in Buitenpost welke
naar mijn idee het meest wordt beoefend en genoten. Denk maar aan
de Muziekschool, de uitvoeringen van het Lauwerscollege, de wereld
beroemde Brassband met zijn optredens, de verschillende koren, de
muziekvoorstellingen van het Behouden Huis, het accordeongezelschap
etc. en zo is er nog meer op te noemen. In de kunstcommissie van toen is
indertijd het idee van een moderne muziekkoepel bij me opgekomen en
komt het op gezette tijden weer bij mij op.
Zo’n onderneming hoort en kan echter geen éénmansaktie zijn. Ik denk
dat het uiteindelijk iets is wat het hele dorp aangaat en zich voor kan en
zal moeten inzetten, maar voorlopig eerst het te vormen comité. Hiervoor
zoek ik – in ieder geval voorlopig – twee tot vier mensen om hierover
samen het één en ander uit te wisselen en op gang te brengen. Zodat we
binnen een niet al te lange tijd in staat zullen zijn om de bevolking, Plaatselijk Belang en het Gemeente bestuur een duidelijk plan voor te leggen.
Natuurlijk heb ik in de tussentijd al enige voorlopige ideeën over mogelijke
vorm, plaats en realisatie ontwikkeld, bijvoorbeeld dat het beter geen moderne vorm van de bekende ronde koepels moet zijn (romantisch, maar
beperkend), maar een wat bredere met een akoestische achterwand en
overdekking, welke ook voor bepaalde uitvoeringen op een eenvoudige
manier wat in de breedte kan worden uitgebouwd. Ook de scholen zouden ons zo zelfs op een openlucht voorstelling kunnen trakteren. Dit is dus
het idee. Om diegenen die hierover verder met mij van gedachten willen
wisselen en er dan eventueel ook de schouders onder te zetten een kans
te geven, volgt hier mijn telefoonnummer: 541194. Ik hoor graag spoedig
van u. Anton Venselaar.

Ook zo’n zin in zelfgeteelde groenten?
middagconcert door ons op de
kalender geplaatst worden. Zoals
u ziet, opnieuw een programma
met voor ieder wat wils. Dit wordt
allemaal mogelijk gemaakt door
de geweldige medewerking die we
mogen krijgen van het bedrijfsleven
en de plaatselijke middenstand.
Ook de inbreng van het Nut tot het
Algemeen en Plaatselijk Belang is
voor een belangrijk steuntje in de
rug. Eind augustus wordt de nieuwe
flyer met het totale programma voor
het seizoen 2004-2005 weer huisaan-huis bezorgd.

Gezonde kroppen sla, knapperige boontjes, overheerlijke piepers en wortels, mooie bloemen: er gaat niets boven oogst van eigen tuin! Jammer
genoeg heeft niet iedereen ruimte voor een groentetuin. Dat hoeft echter
niet te betekenen dat u niet kunt genieten van zelfgeteelde groenten. Op
volkstuincomplex De Swadde Ikker aan de Einsteinweg zijn namelijk nog
een aantal percelen beschikbaar waarop u naar hartelust kunt tuinieren.
Tuinieren op De Swadde Ikker is niet alleen ‘hard’ werken. Het is ook genieten, zeker als u zich bedenkt dat het volkstuincomplex grenst aan een
prachtig natuurgebied. Gezien deze omgeving is het ook niet meer dan
vanzelfsprekend dat er op De Swadde Ikker biologisch wordt getuinierd.
Dat betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De ervaringen van de tuinders op De Swadde Ikker
met milieuvriendelijk tuinieren zijn positief: het levert een goede oogst op
en is daarbij ook veel beter voor mens en milieu.
Belangstelling? Neem dan contact op met Sytze Metzlar, tel. 543734,
Folkert Langhout, tel. 541510 of Wies Kooistra, tel. 544079.

Agenda kaatsclub Buitenpost
zondag 16 mei
zaterdag 5 juni
zondag 6 juni
zondag 20 juni
zondag 27 juni
zondag 11 juli
zaterdag 31 juli
zondag 1 augustus
zaterdag 14 augustus
zondag 15 augustus
zondag 5 september

Makelaardij Sikkema-partij
KNKB 50+
San Marino-partij
Frissel-kapsalon partij
Federatiekaatsen Buitenpost
Smant-partij
Pearke-keatsen
De Point Feestweek-partij
KNKB-schooljongens
Hossebos-partij
Veenstra Rijtuigen-partij

12.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
12.00 uur

Jeugdpartijen
Woensdag 9 juni
Woensdag 30 juni
Woensdag 14 juli
Woensdag 18 augustus
Vrijdag 14 mei

De Point-partij
DA-drogisterij-partij
F. de Vries-partij
J.J. van Kammen-partij
Jeugdfederatie Buitenpost

17.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
17.30 uur

De kopijbus hangt op uw
bijdrage te wachten in
‘The Readshop’.
Stel ons op tijd op de
hoogte van ‘alles wat er in
Buitenpost speelt’.
Volkstuincomplex ‘de Swadde-ikker’ op het industrieterrein (foto: eigen foto).
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 4 -

door Dirk R. Wildeboer

‘Paarden onder den man’
De jaarlijkse paardenmarkt te Buitenpost in
de eerste helft van augustus is al eeuwen
oud. In oude jaargangen van de Kollumer
Courant komt men dan ook geregeld een
berichtje tegen over dit gebeuren.
“4 Augustus 1900. Buitenpost - Woensdag j.l. had de jaarlijkse
paardenmarkt alhier plaats. Aangevoerd waren 1173 paarden en
65 veulens. De handel was levendig. Bij gelegenheid van de kermis
werd donderdag ene harddraverij van paarden onder den man
gehouden, waaraan tevens eene wedren van poney’s was verbonden”.
‘Op coöperatieven grondslag’
In het begin van de vorige eeuw en een tiental jaren daarvoor kreeg
bijna elk dorp in Fryslân een zuivelfabriek, die nadien langzamerhand voor het overgrote deel weer ter ziele gingen. De fabriek te
Lutjepost ging in 1891 van start.
“17 Februari 1900. Te Surhuizum en Gerkesklooster zullen zuivelfabrieken worden opgericht, beiden op coöperatieven grondslag.
Achtkarspelen telt nu acht zuivelfabrieken”.
‘Onderdompelaars’
“24 Maart 1900. Surhuisterveen. De secte der Mormonen of Onderdompelaars, zich noemende leden van de kerk der Heiligen van
de laatste dagen, heeft te Surhuisterveen een kleine gemeente
gesticht. Een leeraar dier secte, alhier gevestigd, tracht door huisbezoek in den omtrek, zijne gemeente uit te breiden, wat echter
niet veel succes oplevert. De onderdompeling, een bewijs van het
lidmaatschap dezer gemeente, geschiedt in de Wijde Pet “.
‘Niet pluis’
Ruim honderd jaar geleden geloofde men nog wel aan spoken en
tovenarij. Bij Rottevalle was het weer raak, want daar deugde het
niet.
“5 Mei 1900. Rottevalle. Aan de zgn. Lange Wijk, ongeveer een
half uur gaans van Rottevalle, schijnt het niet pluis te zijn. Daar
is gezien, zoo zegt men, de vorige week woensdagmorgen, toen de
dauw nog op ´t veld was, een half uur voor de zonsopgang, een
witte gedaante met vlammende oogen en opgeheven handen. En
´t moet niet de eerste maal zijn, dat volgens verklaringen van anderen zich dit wezen sedert Januari hier in de omstreken heeft
vertoond, meermalen in de late avond. Velen beschouwen dit als
een voorbode van een naderend onheil”.
BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1945, die woonden in Buitenpost.
6/4: Rijkens, Willem, oud 3 maanden, z.v. Rijkens, Willem, arbeider
en Tjoelker, Antje.
7/5: Kazemier, Berend, oud 35 jaar, kweker, e.v. van den Berg,
Sijtske.
25/5: van der Velde, Hendrika, oud 90 jaar, wed. van Atsma,
Sijbe.
2/6: Snijder, Grietje, oud 5 maanden, d.v. Snijder, Gerrit, arbeider
en van Eik, Jantje Popkje.
9/5: Mulder, Grietje, 5 maanden, d.v. Mulder, Pieter, veehouder en
Postmus, Antje.
22/5: Postuma, Wiebo, oud 2 maanden, z.v. Postuma, Sake, arbeider en van de Haan, Jantje.
25/5: Slagter, Magdalena Catharina, oud 72 jaar, wed. van Nicolai,
Sijtze.
8/7: Meijer, Willemke, oud 43 jaar, e.v. Zijlstra, Jurre Hart.
12/7: Schaap, Janke Annie, oud 3 maanden, d.v. Schaap, Karst,
arbeider en van Hofstee, Anna.
14/7: Dijkstra, Luitzen, oud 15 jaar, z.v. Dijkstra, Harm, brandstofhandelaar en van Kamminga, Rinskje.
wordt vervolgd

Het herdenkingsmonument
Elk jaar op 4 mei vindt bij de Hervormde Kerk
de herdenking plaats van de gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog. De afgelopen jaren
gebeurt dat bij het monument dat er nu al
weer negen jaar staat. De heer S.J. Otten uit
Buitenpost- de ontwerper - vertelt erover.
“Het monument is gebouwd in het voorjaar van
1995 en onthuld tijdens de dodenherdenking van
dat jaar. Hoe het idee is ontstaan om het te maken,
weet ik niet precies, maar op een zeker moment
schreef het 4-Mei comité een prijsvraag uit voor
het maken van een ontwerp.”
De plaats
“De plaats bij de Hervormde Kerk was de plek
waar kort na de oorlog tot in de jaren ‘60 elk jaar
begin mei een tijdelijk monument werd opgericht,
dat na de herdenking weer naar de zolder van de
gemeentewerkplaats ging. Het lag dus voor de
hand om daar ook het definitieve monument te
bouwen”.
Achterliggende gedachten bij de vormgeving
“Bij mijn inzending heb ik de volgende toelichting
gegeven: “De situatie in de wereld is er één van
min of meer georganiseerde chaos. Dit wordt gesymboliseerd door het door een muurtje omsloten
onregelmatige grondvlak. Binnen deze chaos
speelt zich een voortdurende strijd af tussen goed
en kwaad, recht en onrecht, liefde en haat, licht

Het maken van het monument
“De bouw is gebeurd door leden van het comité,
personeel van Steenhouwerij De Vries en mijzelf,
waarbij Jurjen Adema en Jaring Roosma een belangrijke rol hebben gespeeld. De financiering van
het monument gebeurde destijds door sponsoring
en door de verkoop van plaquettes. De kosten bedroegen uiteindelijk ongeveer 11.000 euro. “De
fundering bestaat uit gestabiliseerd zand. Daarop
is beton gestort waaraan de natuurstenen platen
zijn verankerd. De bol is van gelakt plaatstaal en
kan er af met behulp van een speciaal hijsoog dat
er boven in kan worden geschroefd, dit in verband
met eventueel onderhoud”. Naast het monument
is een tegelplateau waarin 3 tegels losliggen.
Daaronder zitten buizen in de grond waarin bij
de herdenkingen vlaggenmasten kunnen worden
geplaatst. De gemeente heeft destijds een beplantingsplan voor de omgeving gemaakt, waaraan de
omringende leilinden zijn ontsproten”.

De achttien doden door Jan Campert
Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel kleiner nog is het stuk grond
dat ik nu nog niet weet,
maar waar ik naamloos rusten zal
mijn makkers bovendien,
wij waren achttien in getal,
geen zal de avond zien.
O lieflijkheid van lucht en land
van Hollands vrije kust eens door de vijand overmand,
vond ik geen uur meer rust;
wat kan een man, oprecht en trouw,
nog doen in zulk een tijd?
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw,
en strijdt de ijdele strijd.
Ik wist de taak die ik begon
een taak van moeiten zwaar,
Maar ‘t hart dat het niet laten kon

schuwt nimmer het gevaar;
het weet hoe eenmaal in dit land
de vrijheid werd geëerd,
voordat een vloekb’re schennershand
het anders heeft begeerd.
Voordat die eden breekt en valt
het misselijk stuk bestond
en Hollands gronden binnenvalt
en brandschat zijne grond,
voordat die aanspraak maakt op eer
en zulk germaans gerief,
het land dwong onder zijn beheer
en plunderde als een dief.
De rattenvanger van Berlijn
pijpt nu zijn melodie
zowaar als ik straks dood zal zijn,
de liefste niet meer zie
en niet meer breken zal het brood
nog slapen mag met haar -

verwerpt al wat hij biedt of bood,
die sluwe vogelaar!
Gedenkt die deze woorden leest,]
mijn makkers in de nood
en die hen nastaan ‘t allermeest
in hunne rampspoed groot,
gelijk ook wij hebben gedacht
aan eigen land en volk, er komt een dag na elke nacht,
voorbij trekt iedere wolk.
Ik zie, hoe ‘t eerste morgenlicht
door ‘t hoge venster draalt,
mijn God, maak mij het sterven licht,
en zo ik heb gefaald gelijk een elk wel falen kan schenk mij dan Uw gena,
opdat ik heenga als een man
als ‘k voor de lopen sta.

Het 4-Mei Comité
De organisatie van Dodenherdenking
Op 4 mei wordt stilgestaan
bij allen, burgers en militairen, die hun leven hebben
gegeven in dienst van ons
land. Direct na het einde van
de Duitse bezetting in 1945
begon men in veel plaatsen
in Nederland met het herdenken van de gevallenen
uit de Tweede Wereldoorlog.
Zo ook in Buitenpost. Er werd
een 4 Mei-comité opgericht
om de jaarlijkse dodenherdenking te organiseren.

Foto uit het gemeente-archief: woning Kerkstraat 17, afgebroken
in juli 1964, in verband met de bouw van de winkelgalerij nu
(kapper Verhoef e.a.). Eigenaar/bewoner: G. Talma.

en donker, leven en dood. Het contrast tussen
het zachte levende groen van de planten en het
harde, dode grijs van het beton (later veranderd in
natuursteen, red.) brengt dit tot uitdrukking. Wij
zien evenwel af en toe tekenen van verbetering.
Wij hopen door niet aflatend verzet tegen onrecht
uiteindelijk te komen tot een waarlijk beschaafde
wereld. Het beton vertoont scheuren en daaruit
omhoog rijst een glanzende bol: de volmaakte
vorm met het volmaakte oppervlak”.

De voorbereidingen voor het
programma van de dodenherdenking beginnen al in februari.
Sytze Harders, één van de vijf
leden van het 4 Mei-comité:
“Sinds vorig jaar houden we de
herdenkingsdienst in een kerkgebouw in plaats van in de open
lucht zoals voorheen gebruikelijk
was. Dit betekent medewerking
van het kerkbestuur, de koster,
de organist. Voor de stille tocht
moet de politie geïnformeerd

worden, bij het monument moet
geluidsversterking
aanwezig
zijn, vlaggen en bloemen. Ook
de regionale kranten worden
van te voren ingeseind.” Al met
al moet er veel geregeld worden
voor het programma een feit is.
Nationale Herdenking
Het programma van de jaarlijkse dodenherdenking – officieel
heet het Nationale Herdenking
– begint met een korte herdenkingsdienst in de Fonteinkerk
aan de Achtkant. Dan volgt een
stille tocht, waar bij de ingang
van ‘Haersmahiem’ ongeveer
dertig seconden wordt stilgehouden. Vervolgens gaat de
tocht via de Eringalaan en de
Beatrixstraat richting het monument bij de Nederlands Hervormde kerk. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur blazen de
muzikanten van ‘Concordia’ de
“Last Post” gevolgd door twee
coupletten van het “Wilhelmus”.
Hierna openen kinderen van de

basisscholen het bloemendefilé en leden van de Scouting
vormen
een
vlaggenwacht.
“Dat jongeren meedoen aan de
herdenking is heel belangrijk”,
vindt Harders, “ze horen van
de dingen die 60 jaar terug zijn
gebeurd en ze staan stil bij het
feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.”
Hoe te steunen?
“Het is belangrijk dat we eenmaal per jaar de mensen willen
gedenken die destijds hun
leven voor onze vrijheid van nu
hebben gegeven. Zoveel mogelijk meelopen met de stille tocht
betekent aandacht schenken
aan de herdenking, dus steun
voor de organisatoren.”
Voor meer informatie over het
4 Mei-comité kunt u contact
opnemen met J. van der Wal,
tel. 542080 of S. Harders, tel.
541577.

Wie zijn wij?
ATB administratie & adviesburo is een jong administratiekantoor gevestigd in het
centrum van Buitenpost.
ATB is met name gericht op het Midden- en Kleinbedrijf, maar verleent ook
diensten aan particulieren.
Onze klanten hebben een naam, het liefst een voornaam.

Wat doen wij?
Verzorging van: Administraties
Jaarrekeningen
Salarisadministratie
Fiscale werkzaamheden
Financiële analyses

Ondersteuning bij: Start van een onderneming
Voeren van een boekhouding
(ook in uw bedrijf)
Aangifte van:

Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Loonbelasting
Omzetbelasting

Waarom ATB?
ATB is een klein bedrijf met een grote deskundigheid. Mede door ons netwerk van
specialisten kunnen wij kwaliteit bieden op vele gebieden tegen een lage prijs. Wij
kijken verder dan de cijfers en zijn uw partner in bedrijfsvoering.

Interesse?
Bel voor een afspraak of loop even binnen
Postadres: Postbus 24, 9285 ZV Buitenpost

Telefoon: 0511 - 543919
Fax: 0511 - 543094
Roel Wijma:
06 - 24502362
Eddy Terpstra:
06 - 51170073

Kerkstraat 76, 9285 TB Buitenpost

