9e jaargang, nr. 10, september 2008

Ook in dit
nummer:
 Programma
Feestweek
 Klim in de pen:
Jaring Roosma
 Inspiratie:
kledingmuseum
 Sportkoppen:
Koen v.d. Steen
(foto: redactie)

Nieuw speelplezier aan de ...

het was alleen geen blijvertje. In de vroegste schetsen voor de herinrichting van het winkelcentrum vormde een sierfontein een
belangrijk punt in het straatbeeld. In de latere plannen werd dit bruisende idee geschrapt. Met de hulp van een ongelukje bij de
werkzaamheden op dinsdag 20 mei kregen we toch een indruk van ‘hoe het eruit had kunnen zien’.

Lauwersmeerweg en Molenstraat
Her en der in het dorp zijn het hoogtijdagen voor
speelgrage kinderen. De Molenstraat is op het moment
van schrijven opnieuw een grote zandbak. Binnenkort
ondergaat de Oude Havenstraat hetzelfde lot. Buiten
de bebouwde kom valt naast de Lauwersmeerweg
ook actief bouwverkeer op. Wat gebeurt er eigenlijk?

Deze maand in ‘Buitenposters’: Piet Ploegsma
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Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:
Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties
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Al Gelezen

 Natuurgebied de Noardlike Fryske
Wâlden, waarin Achtkarspelen ligt, is
aangewezen als Nationaal Landschap.
Burgemeester, wethouders en een aantal
raadsleden zijn eind vorige maand in
Twente geweest om zich daar te laten voorlichten over hoe een Nationaal Landschap
op de kaart moet worden gezet.
 Chinees restaurant China Garden verhuist naar de westrand van het dorp. De
nieuwbouw en een woning komen nabij de
rotonde op de hoek van de Lauwersmeerweg. Later komen aan de westelijke invalsweg mogelijk ook nog enkele tientallen
woningen.
 Op het Lauwers College gaan mogelijk
mobieltjes van leerlingen op de gangen in
de ban. Nu moeten telefoontjes al uit tijdens
de lessen, maar ook daarbuiten zorgen ze
voor een hoop rumoer. Daarnaast wil de
school voorkomen dat leerlingen foto’s
en filmpjes maken, die later eventueel op
internet kunnen opduiken.
 In de rubriek ‘Op zoek naar’ van de
Telegraaf stond op 9 september de volgende oproep. Dienstmaat. Ik ben opzoek
naar ‘Rooie Arie’, mijn dienstmaat op de
kokschool te Leiden. Hij woonde ‘ergens’ in
Zeeland. T. Brouwer, Buitenpost
 Mogelijk worden in het buitengebied
paaltjes met reflecterende huisnummers
geplaatst. Als het plan financieel haalbaar
is, zullen de goed leesbare huisnummers
zeker door hulpverleners en bijvoorbeeld
de thuiszorg worden verwelkomd.
 Als u geen bezwaar heeft gemaakt krijgt
de dokterswacht Friesland begin oktober
de mogelijkheid om via de computer een
aantal medische gegevens van u op te vragen bij uw eigen huisarts. Dit kan belangrijk
zijn voor raadpleging door de Dokterswacht
bij een spoedeisende situatie. De Stichting
Centrale Huisartsenposten Friesland heeft
dit vorige maand via een aan u gericht
schrijven en de media kenbaar gemaakt.

Belangengroep Mejontsmaveld
buigt zich over toekomst
In onze kleine vergadering van dinsdag 16 september hebben we enkele
zaken afgesproken. In het kort heb ik dit als volgt geformuleerd:
- We formeren een belangengroep die zich met de toekomst van het
Mejontsmaveld bezig wil gaan houden
- In deze groep is iedereen die een belang voelt voor het behoud van het
Mejontsmaveld welkom. In ieder geval zijn erin vertegenwoordigd:
Plaatselijk Belang Buitenpost, Scouting De Brimzen, de Paardensportcommissie en omwonenden van de Mejontsmastraat en De Hoefslag.
- Als belangengroep willen we ons inzetten voor het behoud van het
Mejontsmaveld in de vorm die het nu heeft.
- We zullen in eerste instantie beperkt actief zijn - er is op dit moment geen
hete actie noodzakelijk. Wel zullen we zodra er een duidelijke bedreiging van
het Mejontsmaveld ontstaat, daar direct mee aan de slag gaan.
- Ook willen we op regelmatige basis bij elkaar komen om de vinger aan de
pols te houden en nieuwe ontwikkelingen te bespreken; alle argumentatie en
van belang zijnde afspraken te inventariseren en vast te leggen, zodat we dit
onmiddellijk kunnen gebruiken als het nodig is (Wiep zal in de archieven van
de Commissie kijken wat daar aan nuttigs te vinden is); ons ook oriënteren op
nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van het veld in de verdere toekomst.

Kopij graag getypt of per e-mail
aanleveren, en niet langer dan ongeveer 150 woorden. De redactie kan
geen garantie geven dat kopij wordt
geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
M. Bijlstra
tel. 0511-544848
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta,
tel. 0511-541699
C. Pot
tel. 0511-544988
C. Visser,
tel. 0511-542787
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046
Inlichtingen over advertenties
en de bezorging:
J. Nijboer, 06 27861498 of
e-mail: nijboer42@gmail.com
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
telefoon: 0511-451341.
Zet- of drukfouten voorbehouden.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 23 juni 2008.
De volgende editie verschijnt
in week 27.

Namens PBB, Leonie Kramer, secretaresse

Onze volgende vergadering hebben we gepland op dinsdag 20 januari 2009
om 20.00 uur in It Koartling.

Voorstelling Catarsis in
voormalig café Blauforlaet
Midden op de Friese klei in de gemeente Dongeradeel ligt het dorp Lioessens.
Het bijzondere van dit dorp is dat het onder het vissersdorp Peasens-Moddergat en tussen de landbouwdorpen Nes, Morra en Anjum ligt. Deze twee culturen, landbouw en visserij, komen bijeen in het hart van het dorp Lioessens,
namelijk in het café De Bûnte Bok. De ontwikkeling in landbouw en visserij
wordt hier dan ook daadwerkelijk beleefd en genoten. De maatschappelijke
veranderingen weerspiegelen zich aan de toog van deze kroeg.

Winterskoftiepening
yn in útferkocht hûs
Dat de toneelvoorstelling van Katarsis niet alleen in het eigen café in Ljussens
een groot succes was, enkel uitverkochte voorstellingen, blijkt nu al uit het feit
dat ook in Buitenpost ‘Kafee De Bûnte Bok’ het zonder lege stoelen moeten
doen. Een maand voor de voorstelling zijn alle plaatsbewijzen inmiddels verkocht. Stichting Maskelyn start dus haar winterprogramma in het cafégedeelte
van The Point met een uitverkocht huis, een geweldig begin.
Tsjochkonsert yn de Krûdhof
Op sneintemiddei 9 novimber fynt yn it restaurantgedielte fan de Krûdhof
wer in Tsjochkonsert plak. Dizze kear binne it Gurbe Douwstra, Gerbrich van
Dekken en de formaasje Op Streek dy’t dizze middei fersoargje sille.
Oanfang: 15.30 oere. Foarferkeap: € 6,50, oan de seal: € 7,50. De kaarten
binne te besetten by blommesaak Hedera.

De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is dienaangaande aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.
2600 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
Kopij:
Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Meer informatie is ook te vinden op:
www.binnenbuitenpost.nl

Omdat onze vo

Aanwezig waren: namens Plaatselijk Belang Buitenpost: Rients Leijendekker
en Johan Kootstra, namens de Paardensportcommissie: Wiep Speulman;
namens de omwonenden: Sierd J. Otten, Geertje van Dijk,Fokko Terpstra,

COLOFON

Oplage:

Van de bestuurstafel

Gerrit Breteler (Enschede, 1954) schreef een toneelstuk over café De Bûnte
Bok in Lioessens. Over de gasten die er schuilen tegen het leven van alledag.
Hij laat ons deelgenoot worden met de menselijke kant van extreme veranderingen. Hij geeft de toeschouwer kans om deelgenoot te worden. Het publiek
zit in de kroeg, rond de toog. Het wordt meegetrokken in het bestaan van de
personages. Indrukwekkende muziek geeft geen kans tot ontsnapping. Dit is
wat er gebeurt, hier en nu, in dit dorp, onder het beschermende theaterlicht in
café De Bûnte Bok...
Zondag 9 november aanvang 17.00 uur - Café Blauforlaet, Blauforlaet 2 te
Augustinusga - entree: €16,- inclusief bakje koffie
Reserveringen via Minke, tel. 0512-351294, of e-mail: info@cafeblauforlaet
Wacht niet te lang met reserveren want er zijn maar een beperkt aantal kaarten en de voorstelling wordt maar éénmalig op deze lokatie opgevoerd. Voor
meer informatie over de voorstelling zie ook: www.achmeaculpa.nl Het café is
geopend vanaf 16.00 uur.

Programma BvPF Vrouwen van
Nu 2008-2009, afd. Twijzel e.o.
Dinsdag 16 september: Aukje Timmerman met een Playbackshow
Maandag 20 oktober: dhr Joop Atsma
Donderdag 13 november: Koffieochtend verzorgd door eigen leden
Dinsdag 18 november: mw A.Bijlsma met “Terug naar de roots”
Dinsdag 16 december: Kerstviering voor en door leden
Woensdag 14 januari: Koffieochtend met contact en commissieleden
Woensdag 21 januari: Koffieochtend, mw J. Oosterhof over Micro Krediet in
Benin
Dinsdag 17 februari: Jaarvergadering met een muzikale Bingo
Dinsdag 17 maart: dhr A.Witteveen
Dinsdag 14 april: Feestavond in verband met het 45 jarig bestaan van de afd.
Twijzel e.o.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in ‘De Bining’, Simke Kloostermansstraat 5 in Twijzel. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij: G. van Waarden, telefoon
0511-542084 en L.Wiegersma, telefoon 0511-451570

Ledegearkomste Fryske Krite
It bestjoer fan de Fryske Krite Bûtenpost noeget al har leden út foar de ledegearkomste
op tiisdeitejûn 7 oktober 2008 yn de boppeseal fan The Point.
Oanfang: 20.00 oere.
Wurklist:
- Iepening
- Meidielings
- Ferslach ledegearkomste 23 oktober 2007
- Jierferslach.
- Finansjeel ferslach en begrutting
- Ferslach rekkenopnimmers
- Beneaming nije rekkenopnimmers
- Skoft
- Bestjoersferkiezing:
Ofgeand en net wer beneamber: Henk Roskammer.
Foarstel bestjoer: Griet de Poel, as skriuwster.
- Tsjinkandidaten kinne har oant fiif minuten foar de gearkomste skriflik,
mei 10 hântekens fan oare leden, oankûndigje by it bestjoer.
- Besprek winterwurk: novimber- en febrewarisstik.
- Omfraach.
- Sluting.

Opbrengst KWF-collecte
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Buitenpost heeft € 4892.92 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro
26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat
de collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze missie waar maken:
minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
De KWF-afdeling Buitenpost dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de
collecte. Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar 0800-0226622.
Marion Boomsma 541310 of 06-51936360 of Anja Berends 542758
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MODESHOW

8 oktober 20.00 uur
(achter in de winkel)
Plaats reserveren:
tel. 0511 541554 of
persoonlijk in de winkel
of email:
info@Buitengewoonbuitenpost.nl
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tekst en foto’s door:
Nelleke Kemps-Stam
Als ik u zou vragen hoeveel
spreekwoorden of gezegdes
u kent over ‘thuis’, dan denk
ik dat de meesten van u zullen zeggen: ‘Zoals het klokje
thuis tikt, tikt het nergens’,
of: ‘Oost west, thuis best’.
Toch verhuizen de meeste
mensen in Nederland wel
eens. Het noorden van Friesland schijnt zelfs op de vierde
plaats te staan wat de verhuiskans betreft. Iemand
die wel honkvast is, is Piet
Ploegsma. Hij woont al zestig
jaar in dezelfde straat in Buitenpost.
Jaarlijks
verhuizen
binnen
Nederland bijna 1,5 miljoen
personen, ongeveer één op de
tien inwoners. Eén miljoen mensen verhuizen binnen de eigen
woongemeente. De verhuisstromen zijn zeer divers naar
samenstelling en omvang van
het huishouden en naar verhuismotief. Vanuit beleidsoogpunt is
goed inzicht in de verhuismotie-

Piet Ploegsma is honkvast

Buitenpost. “Ik kan me nog
herinneren dat we hier met een
grote vrachtwagen kwamen. Er
woonden toen nog maar twee
gezinnen. Wij waren het derde.
De huizen waren door Enitor gehuurd, waardoor wij direct een
woning hadden. Na de oorlog
was de huizenmarkt krap.”
Piet woonde met plezier aan de
Irenestraat. “We hadden schoolkameraden met wie we speelden. Ik heb zelfs nog baantjes
geschaatst in de straat toen er
ijzel lag.” De kant van de straat
waar Piet nu woont, bestond
toen nog niet. “Dit was eerst nog
volkstuin. Mensen uit het dorp
hadden hier een tuintje. Verder
daarachter liep de Vaart. De
oneven kant van de Irenestraat
was de grens van het dorp.”
Piet pakt een fotootje waar een
doorkijkje van de Irenestraat op
staat. Hij wijst naar het artikel
31 kerkje dat er toen stond.
Op de vraag wat voor een

huis wilde. We hebben toen
met haar een woningruil gedaan. En zodoende ben ik in
dit huis gekomen.” Piet heeft
altijd met plezier aan de
Irenestraat gewoond. “Het
was vroeger gezelliger dan
nu. Er was nog niet zoveel
televisie. Wij hadden al vroeg
televisie en dan kwam de
hele buurt kijken. Soms zaten er wel een stuk of tien.”
Jammer
Het gezin Ploegsma kreeg
vier kinderen, waarvan er
twee in Buitenpost wonen.
Inmiddels zijn er tien kleinkinderen.
Aan
verhuizen
dachten ze niet. “Ik ben altijd
met plezier naar mijn werk
gegaan. Ik prakkiseerde er
niet over om ander werk te
zoeken.” Piet heeft indertijd ook meegeholpen om
een buurtvereniging op te
richten. De buurtvereniging
spekte de kas met het verhuren van palen voor de feest-

“...ik heb nog geschaatst in de Irenestraat...”
ven essentieel. Verhuizingen zijn
immers gerelateerd aan ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt, werkgelegenheid en
diverse voorzieningen. Redenen
om te verhuizen hebben vaak te
maken met demografische veranderingen in het huishouden,
zoals relatievorming door samenwonen en trouwen of relatieontbinding door (echt)scheiding.
Andere redenen om te verhuizen
hebben te maken met (verandering van) werk, opleiding en
de woning en/of woonomgeving
(bron: CBS 2002).
Arbeidersstraat
Piet Ploegsma werd op 20 januari 1944 geboren. Niet in Buitenpost, maar in Nijetrijne, een
dorp ten westen van Wolvega.
“Mijn vader was rietdekker”,
vertelt Piet. “Hij was in de oorlog
van het dak gevallen en brak
zijn heup. Hij kwam in het ziekenhuis in Heerenveen terecht.
Daarna kreeg hij werk in Leeuwarden bij de fietsfabriek Phoenix. De fabriek werd gesplitst en
een deel kwam als Enitor naar
Buitenpost. Zodoende kwam wij
in de Irenestraat te wonen.” Het
is dan 1948.
Piet wijst naar de overkant.
“Dat huis was het, nummer 39.
Mijn broer woont er nog”, zegt
hij. Het gezin Ploegsma kwam
indertijd met twee zonen naar

straat de Irenestraat was,
antwoordt Piet: “Een echte
arbeidersstraat.
Mensen
die
bij Enitor werkten, een was er
chef van de plantsoenendienst.”
Piet hoefde niet in militaire dienst
en ging werken bij autobedrijf
Rint Van der Meulen. Daardoor
had hij op achttienjarige leeftijd
al een auto. En hij ging op vrijersvoeten. Op een dansfeest in
het Groningerland trof hij Diny.
“Die is voor mij”, dacht hij. En
het klikte. “Ze kon kiezen tussen een schoolmeester en een
automonteur, en het werd de
automonteur”, zegt Piet voldaan. Toen was het wachten op
een eigen woning. Dat ging heel
anders dan nu. “De woningstichting was in die tijd nog een klein
kantoortje.
Woningzoekenden
moesten zich melden in het café.
Daar zat een commissie in een
zaaltje. Elke week moesten we
ons melden voor een huis.” Op
een gegeven moment was Piet
het wachten zat en vroeg hij een
bejaardenwoning aan. Dat werd
niet gewaardeerd. “De directeur
kwam bij me op het werk en
ik moest mijn excuus aanbieden, want anders zetten ze mij
onderaan de lijst.” Uiteindelijk
kreeg Piet een huis aangewezen
van Het Nut aan de Kuipersweg.
“Op dat moment woonde aan de
Irenestaat 46 een vrouw met
een groot gezin, die graag in ons

week. “Dat was heel gezellig.
Van het geld huurden we
bij de Gereformeerde Kerk
een zaaltje en dan kwam de
Fryske Krite een toneelstuk
opvoeren. Op een gegeven
moment is er trammelant
geweest en toen hebben anderen het overgenomen.”
De straat is dus wel oké, maar
hoe zit het met het dorp Buitenpost zelf? ”Het heeft als
voordeel dat het spoor er langs
loopt”, vindt Piet. “Maar er kan
hier bijna nooit wat”, volgt er
meteen zuchtend achteraan.
“In Surhuisterveen of Kollum is
het veel actiever dan hier. Dat
is wel jammer”. Hoe dat komt,
denkt hij wel te weten. “Het is
een ambtenarendorp, zeggen ze
wel eens.” Dat het hier moeilijk
kan zijn voor ondernemers,
daar heeft Piet wel een beetje
gelijk aan. Nu gaat restaurant
Nijenstein weer dicht. “Dat vind
ik jammer. Maar het was ’s zondags gesloten en mensen willen
’s zondag uit eten. Als ze voor
een dichte deur staan, komen ze
niet weer.” De drukke Voorstraat
die dwars door het dorp loopt, is
volgens Piet ook een boosdoener. “Je kunt het nooit gezellig
maken”, denkt hij. “Wij gaan in
de regel naar Drachten om te
winkelen. Of naar Emmen. Daar
zijn mooie winkelcentra.”

Bezig baasje
Piet is met de Vut en heeft dus
tijd om met Diny te winkelen.
Tijdens zijn werkzame leven
was hij bestuurslid van de vakbeweging FNV. “Ik heb het een
keer zo ver gekregen dat Wim
Kok hier geweest is. Dat vond
ik wel een hoogtepunt.” Verder
zit Piet in de contactraad van de
woningstichting. “Wij letten op
de verhoging van de huren. We
proberen die zo laag mogelijk te
houden. In vergelijking met andere dorpen hebben we dat vijf
jaar kunnen doen. Dit jaar lukte
het iets van de verhoging af te
knabbelen. De woningstichting
is een gezond bedrijf.” Piet zit
ook in de klachtencommissie.
“De woningstichting krijgt tegenwoordig haast geen klachten
meer”, kan Piet tevreden zeggen.
Momenteel is het zo dat er meer
koophuizen worden gebouwd
dan huurhuizen. “De bouwgrond
is te duur voor sociale woningbouw. Er zijn meer dan duizend
woningzoekenden hier en er is

Te Koop: Bernhardlaan 52
Op mooie woonstand gelegen g.o.h.
vrijstaande woning in kindvriendelijke buurt
aan de Bernhardlaan 52 te Buitenpost.
Indeling: Hal met toilet en vide, L-vormige
woonkamer met open haard en half open
keuken met eet of werkkamer, bijkeuken
met inloopkast en ruime garage. Boven
overloop, grote badkamer met toilet, dubbele
wastafel, bad en aparte douche ruimte. Grote
slaapkamer met kastenwand en bergruimte
en 2 slaapkamers met tussenliggende
kastenwand. Vlizotrap naar grote zolder.
Vraagprijs € 290.000,- k.k.
telefoon: 0511-543242/06121138 00

een plan voor veertig huurwoningen in de hele gemeente.
Maar ik was er fel op tegen om
woningen op het Mejontsmaveld
te zetten. Dat moet voor het
dorp bewaard blijven en het
Haersma de Wit park ook.”
Naast deze sociale bezigheden
was Piet dertien jaar terreinknecht bij de profs van VVV Buitenpost en stond hij achter de
bar. Tot zijn 55ste voetbalde hij
zelf op het veld, later werd dat
zaalvoetbal in de sporthal.
Zich vervelen doet Piet niet. Hij
heeft van zijn werk zijn hobby
gemaakt. “Voor de zaak rijd ik
door het hele land om auto’s
op te halen. Verder heb ik drie
auto’s gerestaureerd. Ik ben
altijd bezig.” De aanwezigheid
van een kleinkind verraadt dat
Piet en Diny oppas opa- en oma
zijn. Af en toe vliegen ze er even
tussenuit om tot rust te komen
op de camping. Om daarna weer
terug te keren op het nest in
de Irenestraat 46, want eigen
haard is goud waard!

(advertenties)

Nu: Winterbeurten!
* geheel goed nazien
* alles schoongemaakt
* uw fiets weer
in topconditie
* gratis leenfiets
Prijs: 29,95
* excl. onderdelen

Donderdagavond
2 oktober
BTW vrij inkopen*
van 18.00 - 20.00 uur
(* voorwaarden in de winkel)

al weer 10 jaar
professionele kinderopvang
dagopvang 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar
openingstijden ma t/m vrij 6.45 uur tot 18.00 uur

Bernhardlaan 106
9285 TT Buitenpost
tel (0511) 544205
info@kdvdebernebrêge.nl
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Inzameling voor Kerk in Actie

Oude mobieltjes zijn geld waard
Oude mobiele telefoons die niet meer gebruikt worden of zelfs kapot
zijn, leveren nog geld op voor het goede doel. Voor veel mobieltjes
krijgt Kerk in Actie maximaal 3,50 euro. Geld dat de organisatie goed
kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
De telefoons kunnen op verschillende punten in Buitenpost worden
ingeleverd.
In Nederland zijn er volgens onderzoek meer dan 16 miljoen mobiele
telefoons in omloop. En er komen er steeds meer bij. Veel mensen krijgen
iedere paar jaar bij hun abonnement een nieuw mobieltje. Zo belanden
duizenden oude mobieltjes ongebruikt in de keukenla. Deze ongebruikte
telefoons zijn niet waardeloos, integendeel. De opbrengst van inzamelingsacties voor Kerk in Actie bedraagt jaarlijks enkele duizenden euro’s.
De zendingscommissie in Buitenpost doet mee aan de actie.
Afrika en Azië
De ingezamelde mobieltjes worden door de organisatie Eeko nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Ze worden met name in
Afrika en Azië op de markt gebracht, waar het GSM-netwerk vele malen
betrouwbaarder is dan het vaste net en waar veel vraag is naar de goedkopere gerecyclede toestellen. Niet meer te repareren mobieltjes worden
milieuverantwoord verwerkt.
Inleveren
U kunt uw oude en zelfs ook kapotte mobiele telefoon en/of PDA inleveren
in de inzamelbox in de Kruiskerk, Mariakerk, Bakkerij A.J. van der Bijl en
Bakkerij Gouma in Buitenpost. Kerk in Actie krijgt geen vergoeding voor
accessoires als opladers, beschermhoesjes en hoofdtelefoontjes.

Een nieuwe sport voor
kinderen start!
Zodra er een paar kinderen staan te popelen om te trainen, start
instructeur Leo Bosma met het geven van lessen in Nederlands
nieuwste sport: Kids Streetdefense! Deze wekelijkse trainingen zijn
iedere donderdagmiddag van 16.30 – 17.30 uur in een gymzaal in
het Lauwers College.
Kids Streetdefense is een recreatieve en vóóral vrolijke sport gericht
op zelfverdediging en weerbaarheid (fysiek én mentaal). Het is
voor alle kinderen te volgen – dus bijvoorbeeld ook kinderen met
gedragsstoornissen (adhd, pddnos, syndroom van Asperger, etc.).
Kids Streetdefense richt zich op de leeftijden van 3 t/m 14 jaar.
De basis van deze nieuwe sport zijn gebruiksvriendelijke technieken
uit Judo, (Kick)Boksen, Jiu Jitsu, Tae Kwondo en realistische zelfverdediging – dit zorgt ervoor dat ieder kind zich bij Kids Streetdefense. “thuis” voelt, dat er altijd iets is wat het kind leuk vind of
goed kan. Het kind kan zich op deze manier volledig oriënteren in
de verschillende vecht- en verdedigingssporten én zal kennis maken
met het lichamelijk en geestelijk kunnen van zichzelf (en dus ontwikkelen!). Dit alles op een speelse manier!
Kinderen e n ouders kunnen nu voor meer informatie en inschrijvingen wenden naar Cristian van de Sande van Kids Streetdefense
Nederland via kidsstreetdefense@gmail.com of 06 – 14 55 87 58.
Kijk ook op de website voor meer informatie www.kidsstreetdefen
se.nl

Een nieuwe kans voor de IJsclub
en voor u
Het is alweer begin oktober en de eerste bladeren vallen weer van de
bomen. Weer een zomer voorbij die heel snel is gegaan. En al wil het
je eigenlijk nog niet aan, toch staat de winterperiode voor de deur. Dit
betekent voor ons als bestuur van de ijsclub dat we weer zijn begonnen
met de voorbereiding van dit seizoen. Alle leden kunnen binnenkort een
bestuurslid aan de deur verwachten met de nieuwe kaarten voor 2008\
2009. Alle mensen die voor 1 december van dit jaar lid willen worden
van de ijsclub betalen net als de leden vier euro per jaar per gezin. Na 1
december wordt dit bedrag verdubbeld. Laten we hopen dat het dit jaar
toch weer eens een flinke winter wordt. In november wordt weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden, de exacte datum wordt nog wel bekent gemaakt in deze krant maar bij deze bent u van harte uitgenodigd.
Daarna is het wachten op de vorst,en ik ben weer van menig dat dit jaar
het vast wel zal lukken. Maar dat hebben we als bestuur niet in de hand.
We wachten af wat dit jaar ons zal brengen.
Jan Visser, secretaris IJsclub Buitenpost e.o

Jubileum directeur ‘de Fontein’ school
Op vrijdag 22 augustus was het 25 jaar geleden dat Eelke Horinga begon
aan zijn loopbaan in het gereformeerd onderwijs. Na jarenlang groepsleerkracht te zijn geweest werd hij in 2000 directeur geworden. Eerst van
de Fontein-school in Buitenpost, een paar jaar later ook van de Oranje
Nassau in Kootstertille.
De invulling van de dag was een volledige verrassing voor de meester.
In de vroege ochtend werd hij gewekt door zijn collega’s met een versierde tuin en een vers ontbijtje. Vervolgens werd hij met zijn vrouw in
een oude Amerikaanse auto naar de feestlocatie gebracht. Hier kreeg hij
een prachtige hoge hoed op met de foto’s van alle kinderen van de beide
scholen. Vervolgens werd hem een ‘schoolmeesterscorsage’ opgespeld
waarin een krijtje zat verwerkt waarna
de meester werd toegezongen met een
vrolijk feestlied.
Samen met bijna 200 kinderen werd er
een fantastisch feest gevierd in en rond
de Hamstermieden in Drogeham. De
kinderen hebben de hele dag buiten in
de natuur doorgebracht met uitdagende
opdrachten. Aan het eind van de dag
volgde een etentje met de collega’s.
Bij thuiskomst vond meester Horinga
ruim 100 kaarten van de kinderen in de
brievenbus.
We kijken dankbaar terug op een prachtige feestelijke dag.

Nieuws van de
feestweekcommissie
Het lijkt nog rustig rondom de feestweekcommissie, editie 2009 ligt
nog ver voor ons. We hebben net al onze vrijwilligers in het zonnetje
gezet, zoals u kon zien in de vorige Binnenste Buitenpost en nu zou
je kunnen verwachten dat we even rust konden nemen.
Maar schijn bedriegt!
Inmiddels zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de Sinterklaasintocht. Op zaterdag 15 november komt de Sint met een
gezellige club zwarte pieten naar ons dorp en natuurlijk willen wij
hen weer verrassen met een leuke intocht en een gezellig feest.
Noteer deze datum maar vast in uw agenda!
In de komende edities houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen, de kinderen van groep 1 tot en met 4 krijgen via de school
de nodige informatie.
Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht op www.feestweekbuitenp
ost.nl voor het laatste nieuws en om contact met ons op te nemen
voor ideeën of andere mededelingen, wij staan open voor al uw
opmerkingen.

Buurtvereniging
Molenstraat-oost op stap
Op vrijdag 5 september was het dan eindelijk zover. De vraag van
het bestuur om eens een keer te gast te zijn bij Omrop Fryslân in
het programma Faktor Freed kon na een paar jaar op de wachtlijst
te hebben gestaan verwezenlijkt worden. Het werd een prachtige
middag. Je wordt daar in Leeuwarden in de Hemrik heel hartelijk
verwelkomt met koffie en wat lekkers erbij. We kregen eerst heel
duidelijk uitleg over het ontstaan van en het werken met de programma’s. Daarna een rondleiding in het prachtige gebouw van
Omrop Fryslân. Weer terug in de zaal waar we waren ontvangen
kregen we nog broodjes aangeboden. En toen kwam het : in het
programma Faktor Freed ben je live op de televisie. Heel Buitenpost
en waar dan ook heeft ons kunnen bekijken op die 5e september.
Het was een leuk programma want de gasten waren o.a. de vierling
van Deinum die dezelfde dag 50 jaar waren geworden. Jammer dat
alle buurtleden niet mee waren, ze hebben echt heel wat gemist.
Het bestuur van “Molenstraat-Oost”.

Verbouwen, iedereen doet het
Alsof het de normaalste zaak van
de wereld is, iedereen doet het.
Steeds minder mensen schamen
zich ervoor en laten iedereen
maar zien wat ze doen. Foto’s,
verhalen en ja hoor... zelfs eigen
websites heb ik al gezien... met
foto’s en al. De ene nog groter
dan de andere... alsof het de
normaalste zaak van de wereld
is. Ook wij houden ons er mee
bezig, al reeds lange tijd eigenlijk. Het begint met een onschuldig ideetje waar je eerst niet
over durft te beginnen, je vergeet het en het leven gaat verder. Even later komt de gedachte
weer boven en het idee breidt
zich uit tot spannende gedachten. Die spannende gedachten
ontwikkelen zich weer verder en
er ontstaat een mooie droom. Na
een poosje dromen maak je thuis
eens voorzichtig een opmerking
om te peilen hoe de wederhelft
over je spannende fantasieën
denkt. Eerst komt er geen reactie, bij een volgende poging
om het onderwerp ter sprake
te brengen begint ze een beetje
schuchter te lachen dan dat was
het dan weer. Een poosje wordt
het onderwerp ontweken…en
dan plotseling… daar is het weer,
het laat je niet los, je wilt je zin
hebben. Op een bepaald moment
is het niet meer te houden en je
vertelt stomweg open en bloot
thuis op de bank wat voor rare
fantasietjes je er op na houdt.
Eerst komt er geen reactie en
na een poosje merk je dat ook
de wederhelft het wel spannend vindt. Dan wordt er weer
een poosje niet over gesproken.
Maar ook bij je wederhelft blijft
de gedachte aan deze spannende
belevenis knagen. Op een bepaald moment ben je beide aan
de gedachte gewend geraakt en
kun je er wat gemakkelijker over
praten. Eerst bespreek je wat je
beide graag zou willen en daarna
komen de ideetjes hoe dat dan
zou moeten. Vervolgens komt de
volgende vraag... waar ga je het
doen? Ook die vraag is niet snel
beantwoord…het kan op zoveel
verschillende manieren. Tsjonge
jonge... je slaapt er bijna niet
meer van... wanneer zou het
dan gebeuren en hoe? Wanneer
je beide duidelijk voor de geest
hebt hoe en waar je het wilt
gaan doen komt de meest spannende vraag... wanneer zul je
het samen gaan doen? Tijdens
het verloop van deze spannende
periode wil je toch ook wel eens
weten of je vrienden deze zelfde
fantasieën hebben... of zouden
wij alleen zulke gedachten er
op na houden? Je probeert onder het genot van een drankje
eens een balletje op de gooien
bij je vrienden... en dan blijkt
dat ook zij wel eens aan zulke
dingen toegeven, ook zij beleven
diezelfde spannende gedachten.
Nadat je alles goed hebt voorbereid en je bent er beide klaar
voor kan het dan écht gebeuren.
Je spreekt samen af wat je gaat
doen... waar je het gaat doen...
én wanneer! En dan begint het
spannende wachten, vlinders in
de buik en slapeloze nachten.
En dan is het zover... het gaat
nu dan echt beginnen, de spannende dag breekt aan, nu wordt
je fantasie werkelijkheid.
Verbouwen... iedereen doet het!
Reinold

meldpunt bedrijvigheden
Modeshow Buitengewoon buitenpost
Woensdag 8 oktober om 20.00 uur vindt onze najaarsmodeshow plaats. Achter
in de winkel zullen onze modellen u laten zien wat voor combinaties er allemaal
mogelijk zijn met onze nieuwe collectie.
In de show onder andere tuniekjes,blouses,jurken,t.shirts,vesten en broeken. De
modellen laten mooie combinaties hiervan zien. Tevens zullen de broeken die
bekend staan om de uitstekende pasvorm uitgebreid aan bod komen. Deze zijn
verkrijgbaar in vele kleuren van maat M tot en met maat XXXL. De broeken worden
gemaakt van diverse materialen zoals corduroy en viscose elastan. Ook de vele
modellen t-shirts met driekwart mouw of lange mouw van katoen of viscose laten
zich daarmee weer heel goed combineren. Van de materialen linnen (winterkwaliteit), katoen, viscose en zijde zult u de meeste kleding in onze winkel aantreffen,
we gaan voor mooie goed passende,comfortabele kleding.
Nieuw in onze collectie zijn jurken en rokken van nieuwe dessins die alle geïnspireerd op de stofjes uit de jaren ‘70. Deze jurken zijn draagbaar en passend bij de
mode van nu. Alle kleding kan door de juiste accessoires erbij te kiezen geschikt
zijn voor vele gelegenheden... Dit alles is slechts een greep uit onze uitgebreide
collectie. We hebben ook nog heel veel blouses,broeken,rokken en shirts van goede
merken die onderling ook heel goed matchen.
Nieuwsgierig geworden ? PLAATS reserveren voor de Modeshow?
-In de winkel persoonlijk aanmelden
-telefonisch 0511 541554
-email info@Buitengewoonbuitenpost.nl uw naam en het aantal personen voor wie
u reserveert)

11 Oktober Open Dag Waldwinkeltsjesroute
De initiatiefnemers van de Waldwinkeltsjesroute (Buitengewoon Buitenpost,
Saartje Nostalgie, de Smederij, Yms Wolatelier, Ornament, Cadeauwinkel Op é
Stâl, theeschenkerij Jinkepaed, Het Vergeet-me-nietje en theeschenkerij fam.
Bosma) houden 11 oktober open dag!
Ditmaal zal de open dag in het teken staan van het thema HERFST…….Leuk om
in herfstsfeer te winkelen, workshops te doen en te genieten van de lekkernijen van
de theeschenkerijen! De deelnemers willen met enthousiasme de aandacht vestigen op het bijzondere aanbod van desbetreffende artikelen dat varieert van woonen cadeauartikelen, verkoop van boeken en prenten, natuur- en streekprodukten
tot informatie over wolschilderen en vilten.
Om deze dag extra feestelijk te laten verlopen kunt U meedoen aan een letterspel.
Het deelnameformulier kunt U op de dag zelf bij de beginnende winkel ophalen.
Vervolgens puzzelt U gedurende de route een woord bij elkaar. Elk bedrijf stelt een
kadopakket beschikbaar voor de winnende deelnemers! Een folder met gegevens
over de Wâldwinkeltsjesroute (het aanbod, openingstijden, routebeschrijving) is te
vinden bij de deelnemende winkels, het VVV en bij andere toeristische plaatsen in
de Wâlden. De Wâldwinkeltsjesroute is ook opgenomen in de Winkeltjesgids van
Friesland.
U kunt de route, die langs de plaatsen Kollum, Buitenpost, Veenwouden,
Veenklooster, Twijzelerheide, Zwaagwesteinde en Noardburgum voert, fietsen
maar de route is ook geschikt als een mooie toeristische autoroute. De winkels zijn
herkenbaar aan het Wâldwinkeltsjeslogo dat door middel van een vlag of bordje
voor het raam duidelijk te zien zal zijn. Voor verdere informatie kunt U ook terecht
op onze internetsite: www.waldwinkeltsjesroute.nl.
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Presentatie poëziebundel
van Atze van Wieren
Op zaterdag 6 september vond in het tuincafé van
de Kruidhof de presentatie plaats van de poëziebundel ‘Grondstof’ van Atze van Wieren. Temidden
van een groot gezelschap van genodigden werd,
na een inleiding door uitgever Willem Desmense,
het eerste exemplaar van deze dichtbundel door
Van Wieren aan de bekende Friese kunstenaar
Gerrit Breteler aangeboden. Breteler (zanger,
schilder en schrijver en door Van Wieren geapprecieerd om zijn “ongekunstelde ziel”) luisterde
de bijeenkomst vervolgens op door het zingen van
enige Friese liederen.
Atze van Wieren schrijft al lange tijd gedichten
en zijn werk is in bladen en verzamelbundels gepubliceerd. Ook op het internet is zijn poëzie te

vinden. Zijn werk wordt door velen gewaardeerd
en hij heeft ook al diverse prijzen gewonnen. Hij
wist de Utrechtse uitgeverij IJzer, waar in 2006
zijn vertaling van de ‘Duineser Elegien’ van Rilke
verscheen, dan ook zonder al te veel moeite te
interesseren voor zijn poëzie, wat resulteerde in
de uitgave van Van Wierens eerste eigen gedichtenbundel: ‘Grondstof’, een mooi gebonden, goed
verzorgd boek.
Na de overhandiging van het eerste exemplaar,
sprak dichter/recensent Remco Rekkers in een
ontspannen interview met de dichter over een
aantal aspecten van diens poëzie en dichterschap.
Op verzoek van Rekkers las hij ook enkele gedichten uit de bundel voor.
‘Grondstof’ heeft een thematiek van vergankelijk-

heid, leven en dood. De ruim vijftig gedichten die
in de bundel staan, zijn gegroepeerd in vier onderafdelingen: ‘Grondstof’, ‘Raffinage’, ‘Bijprodukt’ en
‘Residu’. Termen die doen denken aan een fabricageproces. In ‘Raffinage’ gaat het bijvoorbeeld over
suikerbieten die worden gerooid en uiteindelijk
tot suiker worden. Een metafoor voor de mens:
de weg van begin tot eind, van oorsprong naar
bestemming en alles wat daartussenin met een
mens gebeurt.
Van Wieren, vóór zijn pensionering werkzaam als
loopbaanadviseur aan de R.U.G., is opgegroeid als
zoon van een boer en heeft daardoor een vanzelfsprekend gevoel voor de natuur, wat duidelijk
te zien is aan zijn beeldgebruik. Het gebruik van
stevige beelden is een voor hem kenmerkende
manier om zijn gevoelens weer te geven.
Zo vraagt bijvoorbeeld, in het allereerste gedicht,
een vogel, gezeten op de rand van zijn nest, zich
af of hij wel voldoende is toegerust om uit te kunnen vliegen. In het beeld van de vogel beschrijft
de dichter zichzelf, maar hij doet dat op zo’n manier dat zijn gedicht het persoonlijke overstijgt. Hij
verwoordt wat we allemaal kennen: die angst om
het leven in te gaan, is voor iedereen herkenbaar.
Van Wieren heeft geen duistere, onbegrijpelijke
gedichten geschreven. De poëzie in ‘Grondstof’ is
niet zweverig of breedsprakig, maar aards, direct
en ontroerend en zal zeker veel mensen aanspreken.
Diegenen die bij de presentatie in de Kruidhof een
exemplaar aanschaften, kregen de gelegenheid
het door de dichter te laten signeren.
‘Grondstof’ is verkrijgbaar bij de boekhandel en
bij uitgeverij IJzer in Utrecht. (uitgeverij.ijzer@h
etnet.nl)

Klim in de pen... Jaring Roosma
over Jaap Rusticus
Mijn naam is Jaring Roosma en ik wil deze gelegenheid gebruiken om een oud Buitenposter
onder de aandacht te brengen, namelijk Jaap
Rusticus. Vertegenwoordiger bij steenhouwerij
De Vries en in z´n vrije tijd kunstenaar. Misschien was het wel andersom, kunstenaar en in
z’n vrije tijd vertegenwoordiger. Hij is helaas veel
te vroeg overleden, slachtoffer van de tornado op
Ameland in 1972.

Binne Lutje en Boaite Post

Kleur bekennen

Jaap Rusticus was een kunstenaar met een heel
brede kijk op de kunst. Hij maakte niet alleen
aquarellen, etsen en olieverfschilderijen, maar
was ook beeldhouwer, en dat weer niet alleen in
steen maar ook in hout. Niet alleen klein maar
soms ook heel groot. Hij had een hele grote productie van kunstwerken, die hij met het grootste
gemak ook uitdeelde aan vrienden en bekenden.
Jaap Rusticus was een van de vijf kunstenaars
van Yn ’e line, samen met Klaas Koopmans,
Sjoerd Huizinga, Pier Feddema en Jan van der
Bij. In Buitenpost zijn nog twee van zijn kunstwerken in de openbare ruimte te bewonderen,
die voortgekomen zijn uit de 1% regeling uit de
zestig/zeventiger jaren. Bij het AOC staat een
groot reliëf werk uitgevoerd in Franse kalksteen,
voorstellend de Zaaier. Bij de Mienskip staat het
Hynder, een van oude baksteentjes gemetseld
paard. Dit beeld schijnt hier in de volksmond
het puinpaard te heten, een naam het beeld
onwaardig. Op de steenhouwerij is nog een klein
reliëf werkje te bewonderen in de achterkant van
de oude werkplaats, ook van Franse kalksteen,
voorstellend Eva in het paradijs (zie foto)
Helaas moet ik constateren, dat het onderhoud
van zowel de Zaaier als het Hynder veel te

wensen overlaat. Beide kunstwerken verdienen
het om met meer respect behandeld
te worden en respect is in dit geval
regelmatig onderhoud. We zijn het
als dorpsgemeenschap niet alleen
aan ons zelf verplicht om de schaarse
kunstwerken in ons dorp te koesteren, maar
wat betreft deze beide kunstwerken, ook de oud
dorpsgenoot Jaap Rusticus.
Ik geef de pen door aan Jan Kloosterman.

- Vanavond vergaderen we Binne!
- O ja Boaite waarom dan?
- We krijgen nieuwe
vloerbedekking.
- Nieuwe vloerbedekking, waar
dan?
- Op de galerij en in de gangen
Binne!
- Zo zo Boaite en dan moeten wij
vergaderen?
Jazeker Binne want wij kiezen de
kleur.
Okay Boaite begrepen; Ik zal er
zijn!
De vergadering is geopend en
we gaan kleur bekennen!
De keus is Paars of Roze.
Wat denk jij Binne?”
Ik vind roze wel mooi Boaite!
Ik ook wel Binne… dus het wordt
roze!
Gelukkig geen problemen Boaite.
Nee, gelukkig kiest iedereen voor
roze.
Da’s dus prima geregeld, mooi hè,
die inspraak?

Maar…..enkele weken later.
Nou breekt me de klomp Binne!
Hoezo Boaite, wat is er nou weer?
Heb je het nog niet gezien dan
Binne?
Wat moet ik gezien hebben
Boaite?
D’r ligt PAARSE vloerbedekking in
de gangen Binne
Wat zeg je me nou Boaite we
kozen toch voor roze?
- Inderdaad dat dacht ik ook Binne!
- Wat blijft er dan over van onze
inspraak Boaite?
- Helemaal niks, helemaal niks!
- Waarom dan ons vragen en er
niks mee doen Boaite?
- Dat houdt ons van de straat!
Hier klopt iets niet Boaite!
- Nee, hier is iets niet goed gegaan!
- Toch moet ik zeggen dat het wel
mooi staat Boaite!
- Da’s waar Binne, maar inspraak is
inspraak!
- Mee eens, dit pikken we niet!
- Zal ons protest wel helpen Binne
- Dat niet natuurlijk Boaite, maar
voor de vorm!
- Ja, voor de vorm moeten we wel!
- Maar ik ga nooit meer naar
bewonersvergaderingen Boaite!
- Ik ook niet, ze bekijken het maar!

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

De nieuwe zaak is klaar!
Newtonstraat 2 - 9285 XX Buitenpost

IJlstra
Top 10
1. De Vliegeraar - Khaled Hosseini -  10,-

2. De Boekhandelaar van Kaboel Anne Seierstad -  10,3. Het huis van de Moskee - Kader
Abdolah -  20,4. Duizend Schitterende Zonnen Khaled Hosseini -  19,90
5. Koninginnenrit - Van Sambeek  18,95
6. Versplinterd - Karin Slaughter
-  19,90
7. Bokwerd Totaal - Rink van der
Velde -  22,50
8. Digitale zwart-wit fotografie Beardsworth -  12,95
9. Kunstschatten uit Egypte Francesco Tiradritti -  25,10. Het recht op terugkeer Leon de Winter -  19,90

Feestaanbiedingen
want onze winkel
is geheel vernieuwd!
bij aankoop van:
- pak van 500 vel A4,
80 gr. HP Home & Office
kwaliteits-printerpapier
 4,95
> 2e pak voor de halve prijs
bij aankoop van:
- een metalen schuifdoos
Clairefontaine fotopapier
300 gr. mat of glanzend
A4, 20 vel,  17,95
> een metalen Parker hangpen
geen  10,- maar  5,voor alle aanbiedingen geldt:
op = op
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Zelfverdedigings
seminar ‘vechten
tegen kanker’
Op zaterdag 4 oktober aanstaande
zal er door Krav Maga Noord in
Buitenpost een speciale zelfverdediging seminar gehouden worden.
De opbrengst van dit seminar zal
voor 100% gedoneerd worden aan
de Stichting Pink Ribbon. Deze
stichting heeft als doel aandacht te
vragen voor de strijd tegen borstkanker. Het doel van dit seminar
is eenvoudig: we willen graag dat
mensen zich zo veilig mogelijk
voelen op straat en thuis, ook nu
we de donkere dagen tegemoet
gaan. Tijdens het seminar zal
duidelijk naar voren komen dat
opgeven geen optie is. We maken
ons met dit seminar sterk voor
de Stichting Pink Ribbon, omdat
vrouwen en mannen die te maken
hebben met borstkanker een net
zo oneerlijk gevecht moeten aangaan als mensen die met geweld
worden aangevallen. We hopen
met dit seminar voor beide doelgroepen een verschil te maken,
voor de één op fysiek gebied
en voor de andere op financiëel
gebied”, aldus Klaas Hoekstra
Krav Maga Worldwide instructeur.
Krav Maga is een moderne, praktische wijze van zelfverdediging, die
inspeelt op de huidige agressie in
de wereld. Het wordt gekenmerkt
door een logische benadering
van zelfverdediging en gevechtssituaties waarbij men, na een korte
periode van instructie, een relatief
hoog niveau kan bereiken.

Het groene dorp
Het is de redactie opgevallen dat het gemeentelijk groen in ons dorp op
sommige plaatsen wel erg welig tiert. Waar vroeger gemeenteambtenaren en jeugdige vakantiekrachten het uitbundige groen binnen de perken
plachten te houden heeft onze gemeente er tegenwoordig voor gekozen
deze werkzaamheden uit te besteden aan Caparis. Dit blijkt in de praktijk
niet echt een vooruitgang. Ja, we weten het, er moet tegenwoordig overal
op bezuinigd worden, dus ook op de gemeentelijke uitgaven. Maar dit
heeft wel een verloedering van het dorpsbeeld tot gevolg. Als het gras in
de goten van de straten hoger dan de stoepranden komt te staan is dat
geen fraai gezicht. En als de grasperken even snel met een grasmachine
worden gemaaid, zonder de kantjes en om de bomen heen te trimmen,
ziet het er ook bepaald niet verzorgd uit. Om nog maar niet te spreken
over al het groen tussen de bestrating in. Het moet toch niet zo zijn dat we
het personeel de uitkering in bezuinigen, terwijl er ook weer op de uitkeringen bezuinigd moet worden. Waar zijn we dan mee bezig.
Een goede uitstraling van het dorp mag toch ook nog wel een paar centen
kosten of niet soms?

Het seminar zal beginnen om
14.00 uur in de gymzaal aan de
Eringalaan 2 te Buitenpost. Het is
voor iedereen, mannen én vrouwen, sporters én niet-sporters! De
kosten voor het seminar bedragen
€ 10.00 per persoon. Wilt u meedoen, dan moet u zich vooraf opgeven via info@kravmaga-noord.nl
of via mobiel: 06-55177075. Meer
informatie over Krav Maga kunt u
vinden op de website van de sportschool: www.kravmaga-noord.nl
met vriendelijke groet, Klaas
Hoekstra, 06-55177075

Volksdansgroep De Ketting 30 jaar
Ter gelegenheid van dit jubileum hiervan zijn de
dames 17 september op stap geweest. Door een
schenking van een onbekende gever of geefster
kon er een leuk reisje van worden gemaakt. Met de
firma Dalstra is een tocht gemaakt naar Ost-Friesland
in Duitsland. De eerste stop was in Nieuweschans,
waar in een monumentale boerderij een glasblazerij
is gevestigd. Na een demonstratie en de koffie met
gebak ging de reis verder naar Emden, duitse havenstad aan de Dollard. Hier konden de dames winkelen
en de inwendige mens versterken. Om half twee werd
onder leiding van een nederlands sprekende gids
(Mw. Truus) een rondrit gemaakt door Ost-Friesland.
In Greetsiel was de mogelijkheid om dit karakteristieke

vissersplaatsje te bekijken. Van hieruit varen nog veel
garnalenvissers en het is een zeer bezienswaardig
stadje. In Suurhusen staat de scheefste toren van de
wereld. Nadat de gids was uitgestapt werd de terugreis aanvaard, maar niet rechtstreeks naar Buitenpost.
Eerst werd er nog voortreffelijk gegeten in de ‘Klaver’
te Niebert. Uit de enthousiaste reacties van de dames
bleek wel dat iedereen het deze dag uitstekend naar
de zin heeft gehad.
Dient nog vermeld te worden dat de dames Dorhout,
Fokkema, Van der Land en Oldenburger vanaf de
oprichting lid zijn en dat Mw. Brandsma al 30 jaar
leiding geeft.
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Een uitgesproken praatplek...

Tuinbeleven
Oogstdag en fruitshow

Soms is er een plek die uitnodigt tot bespiegeling. Zeker in het besef dat het niet lang meer
duurt tot ze er niet meer is. Het lot van het vergankelijk wereldse treft ook de telefooncel
aan de Molenstraat. Jarenlang was ze een vast en zelfs haast onmisbaar contactpunt
voor buitenposters - in een wereld van overal aanwezige communicatie is ze overbodig
geworden. Maar toch, deze 2 publieke vierkante meters zijn het podium geweest van veel
intieme menselijke emotie. Liefdes werden er verklaard, relaties werden er verbroken,
nieuws over ziekte en gezondheid, nieuw leven en de dood, feest en verdriet, praktische
boodschapjes, langdradig geneuzel, alledaags prietpraat, diepzinnige gedachtenwisseling
en alles er tussenin, vonden er een weg naar een buitenwereld die steeds dichterbij kwam.
Voeg daaraan toe een mengsel van verloren gewachte tijd, ergernis over ontbrekende pagina’s in een telefoonboek, het halverwege ‘hangende’ muntstuk, de graffiti, urine- en ander
onduidelijke luchtjes en, niet te vergeten, een afwezige kiestoon.

Zaterdag 11 oktober is de jaarlĳkse Oogstdag. Op deze feestelĳke
dag, die van 10.00 tot 17.00 uur duurt, is er van alles te beleven: een
prachtige Fruitshow van oude fruitrassen, een gezellige markt in de
Kloostertuin, pompoenen snĳden en luisteren naar verhalen. In de
Verkooptuin zĳn veel planten in de aanbieding. Pomologen helpen bĳ
het determineren van fruit en kunstenaars hebben in de tuinen hun
tĳdelĳke atelier.
De Kruidhof presenteert zo’n tachtig soorten appels en peren van
overwegend oude rassen uit de Fruithof, één van de zeventien thematuinen. De peren, maar vooral de appels doen het dit jaar bĳzonder
goed, zodat er veel verschillende soorten te zien zullen zĳn. Er zĳn
pomologen (fruitkenners) aanwezig, die u van alles kunnen vertellen
over fruit. Zo kunt u te weten komen welk appel- of perenras u zelf
in de tuin hebt als u een aantal vruchten en wat blad aan een takje
meeneemt. Ook over ziektes en de verzorging van fruitbomen kunt
u informatie krĳgen. In de Kloostertuin staan diverse kramen waar u
allerlei heerlĳkheden kunt proeven en kopen.
Tĳdens de Oogstdag is er een leuk programma voor de kinderen. Van
11.00 tot 16.00 uur kunnen zĳ onder begeleiding van vrĳwilligers uit
pompoenen een lampion snĳden. Traditiegetrouw kunnen alle kinderen raden hoe zwaar de grootste tentoongestelde pompoen is. Nu zĳn
dit jaar alle pompoenen erg groot geworden door de vele regen, zodat
het nog een hele toer wordt om de allergrootste er uit te zoeken! Een
leuke prĳs wacht er voor de winnaar of winnares. Ook Beppe Blomke
is er weer bĳ om de kinderen van acht tot tachtig mee te nemen naar
haar verhalentuin.
U kunt nog even en helemaal voor niets genieten van de tuinen op zaterdag 11 en zondag 12 oktober. Ook zullen er dan enkele kunstenaars
in aan het werk zĳn in het kader van het Rondje Kunst Achtkarspelen. Daarmee is voor 2008 het openingsseizoen ten einde. In het eerste
weekend van april 2009 gaan de deuren weer open.

Aquarelcursus weer van start
Vanaf dinsdag 7 oktober om 9.00 uur gaat de aquarelcursus van 8 lessen in het Tuincafé van de Kruidhof weer van start. De onderwerpen
voor de lessen komen uit de natuur en naaste omgeving. Onderwerpen die men dagelĳks om zich heen ziet, maar waar de cursist door de
cursus heel anders tegen aan zal kĳken!
De meest voorkomende technieken worden toegepast.
Margreet Braaksma, cursusleider, is zeer vertrouwd met aquarelleren. Zĳ is illustrator en illustreerde met haar aquarellen verschillende
boeken. Door haar kennis en ervaring is de cursist verzekerd van een
goed onderbouwde cursus. Met de aquarelcursus wordt gemikt op
hen die op ontspannen wĳze iets moois willen maken. De cursus is
geschikt voor zowel de beginnende aquarellist als degene die al vaker
hee� geschilderd.
De Kruidhof leent zich uitstekend voor de cursus. “Het is een plek
met uitstraling, ook in het komende herfstseizoen. De verstilde
doorkĳkjes, de zon die de dauwdruppels laat fonkelen, de bomen
die nog een kleurentoegi� geven…We gaan mooie dingen maken en
waar kan dat beter, dan in de kruidentuinen van Buitenpost!”, aldus
Margreet. Daarnaast is De Kruidhof centraal gelegen en is er ruim
voldoende parkeergelegenheid. Voor meer informatie of opgave is
Margreet Braaksma te bereiken op 0511-701031.

Het is herfst in De Kruidhof. Het
seizoen sluiten we op 11 en 12
oktober af met de Oogstdag op
zaterdag. Toch is het geen echte
afsluiting. Om te beginnen blĳ�
Talant gedurende de hele winterperiode actief: It Winkeltsje
en het tuincafé De Uithof blĳven
open. Ook staan er voor deze
maanden diverse culturele activiteiten op het programma. En nu
al kĳken we uit naar het nieuwe
seizoen van 2009, waarvoor de
eerste plannen worden gemaakt,
het thema is vastgesteld en de
agenda daarop aangepast. Reserveringen van groepen komen
voortdurend binnen en plannen
voor de Natuurmarkt en andere
evenementen worden besproken. Deze tĳd van het jaar ervaar
ik als heel bĳzonder: je stelt een
jaarprogramma vast, terwĳl de
data nog zover vooruit liggen.
Ook in het echte hovenierswerk
is tuinieren vooruitzien!
In 2009 zal het thema van De
Kruidhof zĳn: ‘Kruiden: gif of
gi�?’. Aan de hand van deze
one-liner willen we bezoekers
het komende seizoen laten
kennismaken met de vele giftige planten in onze collectie.
We stellen een top 10 van meest
gi�ige planten vast, maar zullen
zeker ook de andere kant van de
zaak, de gi�, onder de aandacht
brengen. Zo zĳn diezelfde gi�ige
planten dikwĳls leverancier van
waardevolle
geneesmiddelen.
Niets nieuws eigenlĳk. Professor Van Os, de grondlegger van
de Geneeskrachtige Kruidentuin, wees ons hierbĳ de weg
en rich�e speciaal deze tuin in
om de kennis over de geneeskrachtige werking van tientallen
planten aan volgende generaties
door te geven. Van Os verrich�e
uitgebreid
wetenschappelĳk
onderzoek naar geneeskrachtige
planten als Rheum (rabarber),
Artemisia (bĳvoet), Cannabis
(‘wiet’) en Digitalis (vingerhoedskruid). Even bevlogen kon
hĳ zĳn studenten college geven
over de gi�, zowel als het gif van
de kruiden. In 2009 treden wĳ
dus in zekere zin in de voetsporen van Van Os.

Burendag op het Kruirad
Afgelopen zaterdag 20 september
was het nationale burendag,een
dag om iets te doen voor je buren
of met je buren. Tijdens de buurt
barbeque van 8 augustus werd het
idee naar voren gebracht om een
buurtvereniging te starten.
Om hier wat extra aandacht aan
te schenken, werd bij het Oranje
Fonds een bijdrage gevraagd

- dit werd gehonoreerd. Daarna
is besloten bij ieder huishouden
aan het Kruirad een bloemetje te
brengen. Bij het bezorgen van de
bloemetjes is direkt iedereen uitgenodigd om vanaf 11.00 uur bijeen
te komen op het speelveld, zodat
we gezamenlijk onder het genot
van een kopje koffie met oranje
koek bij te praten. Ook aan de

kinderen werd gedacht zij kregen
frisdrank met oranjekoek. Ook
kregen ze de gelegenheid om met
stoepkrijt de weg te kleuren en met
de bellenblazer mooie bellen te
blazen. Door de positieve reakties
en het fantastische weer, kunnen
we terug kijken op een geslaagde
dag.
Henny Lourens, het Kruirad

Keuzes maken in het maïsdoolhof
De Kruidhof is een maïsdoolhof rĳker. Al dwalend door de doolhof zal
de bezoeker zich dikwĳls gesteld zien voor het maken van een keuze.
De weg naar de uitgang is niet bepaald overzichtelĳk en daar kun je van
in de war raken. Lopen door de doolhof is tegelĳkertĳd een spannend
spel, waar heel wat plezier aan te beleven valt. Doolhoven en labyrinten
prikkelen de verbeelding - niet voor niets hebben kunstenaars en schrĳvers zich er door laten inspireren. In beide situaties kunnen mensen in
verwarring raken, maar evenzeer tot inkeer komen, omdat de weg die
gevolgd wordt symbool staat voor de eigen levensweg. Zo kan het lopen
in een doolhof een spirituele oefening zĳn. Maar tegelĳk is de doolhof
een plaats waar je kunt genieten en plezier kunt beleven, bĳvoorbeeld
als je met je vriendjes en vriendinnetjes samen de doolhof ingaat en elkaar helpt of juist tegenwerkt om de goede weg te vinden. Ook leuk dus
voor collega’s, partners en anderen die een bepaalde band met elkaar
hebben.
U kunt het beleven tot en met 12 oktober in De Kruidhof in Buitenpost, van
dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00
tot 17.00 uur. Informatie: www.dekruidhof.nl; tĳdens kantooruren 0511-

541253.
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Via Rusland naar de Noordkaap
en weer terug
door Theo en Mary van Asperen

Onmogelijke wegen, zand, grind en asfalt met
gaten en hobbels! Dat staat ons te wachten als
we Rusland willen verkennen. En dat hebben we
geweten! Zelfs een maand later, op eigen bodem,
schudden we nog na en ik kan u zeggen: “ Het
was geen pretje!” Maar… onze lang gekoesterde
wens om de Oostzee te ronden ging deze zomer in
vervulling. Omdat wij het niet veilig genoeg achtten om het alleen te doen, werd uitgezien naar een
organisatie die de reis in groepsverband doet en
die vonden we.
In Malbork (Polen) ontmoeten wij de overige deelnemers en met 18 campers vertrekt de karavaan voor een
reis over de naar de Poolcirkel, die ons door Litouwen,
Letland en Estland naar Moermansk in Rusland doet
camperen! Over allerlei onverharde wegen hobbelen we
voort en sommige trajecten leggen we af met gemiddelde snelheden van 30 tot 40 kilometer per uur! Daarbij
komt ook nog, dat de bestuurders geen moment van het
natuurschoon kunnen genieten, want even niet opletten
kan inhouden, dat de camper in een diep gat belandt!
Maar wat een reis!
Litouwen
De eerste stop is camping de Harmonie in Rudiskes,
waar we 3 dagen zullen blijven. De campingbaas is een
Nederlander (Willem Brauns) een zeer sociaal bewogen
man, die veel doet voor de bevolking van Rudiskes. De
volgende morgen vertrekken we met de bus naar Trakai
(vroegere hoofdstad), waar we de waterburcht bezoeken. De burcht werd gebouwd rond 1400 om weerstand
te bieden aan de Duitse Orde. Daarna rijden we richting
Vilnius, de huidige hoofdstad met ruim 500-duizend inwoners, waarvan slechts 53% Litouwer is en de rest bestaat uit Polen, Russen en Witrussen. We bezoeken het
Kathedraalplein en krijgen een rondleiding door de oude
stad. De overblijfselen van de Russische overheersing is
nog duidelijk waarneembaar!
Onderweg naar Letland passeren we de “Kruisberg”. Dit
is een bedevaartsoord,
waar miljoenen kruisen, hele grote en hele
kleintjes liggen opgestapeld. Een heuse
berg met kruisen! De
Russen verklaarden al
in de 19de eeuw het
gebied voor verboden
en haalde regelmatig
alle kruisen weg; in
1991 werden er echter opnieuw massaal
kruizen bijgelegd, ter
nagedachtenis
van
de gevallenen bij de
bestorming van de
TV toren van Vilnius.
Voor de Litouwers is
de Kruisberg dan ook
het symbool van nationale geestkracht en onwankelbaar
geloof!
Letland
We trekken verder naar Riga, hoofdstad van in Letland
en krijgen daar een rondleiding langs de vele barokhuizen en gebouwen. We overnachten op Camping Nemo
aan de kust bij Jurmela.
Estland
De reis eindigt bij de jachthaven van Tallinn, in het verleden werden hier de Olympische watersporten gehouden.
Restanten van de accommodaties en de Olympische
ringen zijn hier nog te zien. Tallinn is een prachtige stad
en ook hier krijgen we een mooie rondleiding we kijken
onze ogen bij het zien van de mooie gebouwen.

Grenspassage Estland-Rusland.
We gaan in colonne de grens over en om klokslag 08.00
uur worden we in Estland op een ommuurd parkeerterrein gestald en daar moeten we WACHTEN! Na eindeloos
lang wachten en veel geduld mogen we dan één voor
één naar de Russische grens en daar wordt alles gecontroleerd en nog eens gecontroleerd. Na de controle
mogen we tien meter doorrijden naar het douanehokje,
waar onze papieren worden bekeken en worden overgezet (met één typende vinger) in het Russisch.
Sint Petersburg
Uiteindelijk zijn om 16.15 uur alle campers de grens over
en kunnen we onze vervolgen naar Sint Petersburg. Hier
worden we geplaatst op het parkeerterrein van hotel
Olgina en krijgen we 245 uur per dag bewaking, want
gedurende vijf dagen zullen we per “touringcar” Sint
Petersburg bezichtigen. Onze tolk Jelena spreekt uitstekend Nederlands, vertelt honderduit en neemt geen
blad voor de mond! Een prachtige stad met heel mooie
gebouwen, zoals de Hermitage, de Peter en Paul Vesting,
de Peterhof, de Bloedkerk en nog veel meer moois. Ons
wordt ook nog een folkloreavond in het theater voorgeschoteld en we genieten van de danseressen en dansers
(veel heel hoge sprongen). Het bezoek van vijf dagen
had best wat langer mogen duren, want Sint Petersburg
is een plaatje!
Sortavala
Maar we trekken verder door Karelie en komen via zanden grindwegen uiteindelijk aan in Sortavala. Eén van
onze collega campers is echter onderweg over de kop
gegaan en na een paar uur komt de camper zowaar op
eigen gelegenheid aanrijden. Niets aan de hand luidt het
laconieke antwoord van de twee inzittenden en onder
luid gejuich wordt hun aankomst begroet!
Na het diner ontstaat er een spontaan “overlevingsfeest”
en met gitaar en zang worden toppers van weleer ten
gehore gebracht, hetgeen de feestvreugde tot een hoogtepunt doet komen!
We gaan op excursie naar het Valaameiland en varen
erheen met een draagvleugelboot. Met een lokale gids
bezoeken we het klooster, daterend uit de 14e eeuw en
het kloosterkoor zingt speciaal voor ons.
Petrazovods
Weer over bijna onbegaanbare wegen vervolgen we
onze weg richting Petrazovods en zonder ongelukken en
pech arriveren alle campers op tijd bij de “camping”. We
gaan de volgende dag op excursie naar het Kizhi eiland
in het Onegameer en wederom per draagvleugelboot.

Op het eiland ligt een openluchtmuseum met een bijzondere architectuur voor de houten huizen en kerken.
Centraal ligt de “Kerk der Verheerlijking”, een fantastisch
bouwwerk met 22 koepels, gevelspitsen en andere ingenieuze versieringen en dat alles van hout, tot aan de
dakpannen toe!
Belomorsk
We komen nu in de provincie Moermansk en over een

onmogelijke weg met ouderwetse kinderkopjes en gigantische gaten arriveren we op de “Camping”. We worden belaagd door muggen, die blijkbaar speciaal op ons
hebben gewacht, want met duizenden storten zij zich op
de vermoeide reizigers. Het is erg warm, dus de lange
kleding maakt het nog warmer, waarbij de muggen gewoon dwars door je kleding heen steken!
Tegenover Belomorsk, in de Witte Zee, liggen de Solovetsky eilanden, eens deeluitmakend van de Goelag
archipel waarop de strafkampen van de Goelag hebben
gelegen. Hierheen gaat de excursie.
Het klooster, met eromheen de burcht is mooi en interessant vanwege de bijzondere ligging. Maar over de
goelagperiode wordt met geen woord gerept en naar
diverse vragen krijgen we als antwoord, dat dit alles
fabeltjes waren!
Kandalaksha (Beloje More)
Vandaag passeren we de poolcirkel en we rijden door en
langs eindeloze berkenbossen. Hier woont bijna niemand
en de dorpen liggen een heel eind van de weg af! Parkeermogelijkheden zijn er bijna niet en de tankstations
liggen zo’n honderd kilometer uit elkaar, dus het is zaak
om op tijd te tanken. Trouwens het tanken is Rusland is
een heel ritueel. Je hangt eerst de slang in je tank (zorg
dat er een lege jerrycan bij staat!) en dan meldt je je bij
het hokje, vertelt het aantal liter dat je wilt tanken, je
betaalt en direct drukt de kassier op de knop en je krijgt
je liters. Is je tank vol, maar er komen nog meer liters
dan moet je als de bliksem de slang overhevelen naar
de klaarstaande jerrycan! Na aankomst in Kandalaksha
komen we tot de ontdekking, dat het licht aan blijft…het
wordt niet meer donker en we zitten tot diep in de nacht
buiten te lezen
Moermansk
Vandaag voert de reis ons langs een van de mooiste
gebieden. Maar zodra we in de buurt van Moncegorsk
komen verandert het landschap en iedere vorm van
vegetatie verdwijnt. Het wordt een maanlandschap en
verantwoordelijk hiervoor is Nikkel Noord, maar we komen zonder verdere kleerscheuren aan in Moermansk.
We parkeren onze campers bij het hotel “De lichten van
Moermansk” en het is er koud en guur. Bij 2 graden is
het niet gezellig, maar als we dan de stad gaan bezichtigen blijkt het één nare en grauwe toestand te zijn. Onze
gids is ervan overtuigd, dat de ‘Koersk’ door de Russen
werd gelicht en geloofde niet, dat dit door een Nederlandse bergingmaatschappij was gedaan! We bezoeken
een paar kerken en het grote beeld van de soldaat die
boven op een berg over Moermansk “waakt” en zijn blij
als we na een paar dagen vertrekken richting Ivalo in
Finland.
De grenspassage Rusland – Finland
Een verschrikkelijk slecht weg meet grote grindblokken
en zand brengt ons richting grens. Wij hebben geluk,
want we zijn bij de eerste campers die de grens gaan passeren. Zowaar na anderhalf uur zijn we de grens al over
en komen we Finland binnen. Wat een verademing om
weer in de civilisatie te komen. Prachtige gladde wegen,
mooie en schone parkeerterreinen. Ne een uurtje vanaf
de grens arriveren we op de camping bij Ivalo; gelegen
aan een prachtig meer met mooie en ruime plaatsen. Na
een paar uur echter bereikt ons een telefoontje van één
onzer collega camperaars. Zij staan met vijf campers bij
de Russische grens en worden daar vastgehouden. Eén
van de papieren geeft aan, dat zij al 2 dagen geleden de
grens hadden moeten passeren! Fout dus… na vijf uur
heen en weer gepraat en uiteindelijk door het betalen
van 1500 roebel (plm 50 euro) per camper ‘mogen’ de
campers uiteindelijk Finland binnenrijden.
Hier eindigt onze gezamenlijke reis en nadat we de
avond hebben gebruikt om uitvoerig afscheid van elkaar
te nemen gaan de campers de volgende dag ieder op
eigen gelegenheid verder! Na 31 dagen over bijna onbegaanbare wegen, maar na heel veel moois zijn we op ons
zelf aangewezen, maar in Finland en Scandinavië hoeft
dat geen problemen te geven! Al met al een reis om
nooit te vergeten en een aanrader voor avonturiers!
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Cursus
Bloemschikken

Jeugd en jongerenwerk
Toneelcursus

Groep 7 & 8
Schuilt er in jou dé nieuwe filmster van Nederland? Of heb je
altijd al op het podium willen staan? Geef je dan nú op bij It
Koartling waar een cursus toneel

de Jeugdsoos

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

Survival op 11 oktober

Na de geslaagde survival van vorig jaar in Kootstertille,
wordt er ook dit jaar een survival georganiseerd voor
jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar oud.
Op zaterdag 11 oktober organiseren de Jeugdhonken van
Achtkarspelen een survival in Drogeham met medewerking
van Stichting Survival Kootstertille. Je kunt je hiervoor
opgeven in groepen van 4, of alleen, dan delen wij je in bij een
groep. Probeer ook meteen een chauffeur te regelen die je
naar Drogeham brengt en weer haalt. Misschien dat deze
ook je groep kan begeleiden. De starijden variëren
van 17.00 – 21.00 uur. Bij opgave wordt dit met je
afgesproken. Het maximale aantal deelnemers is 200, dus
geef je snel op!! De kosten zijn 1 euro per persoon, graag bij
opgave betalen!
Geef je op voor 4 oktober bij het jeugdhonk in jouw
woonplaats of bij Grejanne Dijkema jongerenwerker Timpaan
welzijn, 06-15016841, g.dijkema@timpaanwelzijn.nl

Cursus
Boekbinden
Snuffelen aan een oud
ambacht.
Leren een boek( je) te naaien
en te bekleden met linnen of
sierpapier.
Inbinden van tijdschriften en
het repareren van een zelf meegebracht of beschadigd boek horen tot de mogelijkheden.
ervaring of handigheid is niet nodig.
deze cursus bestaat uit 5 lesen op maandagsmiddags van
13. 30 tot 16.30 uur.
De kosten voor de cursus bedragen 100 euro
De eerste cursusavond is op 27 oktober om 13.30 uur.
de leiding van de cursus is in handen van Nanda Trouw

Dream kessentsje mei krûden

In deze workshop gaan we aan de slag en stellen ons eigen droomkussen samen.
Er wordt een uitgebreide uitleg gegeven
over de planten en kruiden die je kunt
gebruiken en welke werking deze op onze
slaap uitoefenen.
Na deze uitleg maken we van een lapje stof
een kussentje met kruiden, dat heerlijke
geuren verspreidt…
TIP: leuk sinterklaas cadeau
Dinsdag 25 November 2008
Kosten: Euro 15,00 (excl. mat. Kosten mat. Euro 5,00)
Opgave/Inlichtingen: Elly Kramer
Tfn : 0511-543242
Bgg 06-12113800

Computercursus Windows - gevorderden
De eerste half uur wordt uitleg gegeven - in het daarop volgende half
uur werken we met de computer. Dan volgt tien minuten pauze, waarna
een half uur herhaling en uitleg gegeven worden, gevolgd door twintig
minuten praktisch werken. Na de lesduur van half acht tot half tien
is er nog een half uur tijd voor vragen. Dit kunnen zaken zijn die in de
cursus aan de orde geweest zijn maar ook eigen vragen over het computergebruik of over zaken die van thuis meegenomen zijn. Deze cursus
is er op gericht om zoveel mogelijk in te gaan op de behoefte van de
cursisten - op hun ‘vraag’ zou je kunnen zeggen.Vragen en opmerkingen
van de cursist zijn daarom belangrijk.
Het doel van de cursus is drieledig: het vergroten van je kennis van
Windows, het vergroten van je vaardigheid met Windows en het geven
van handreikingen en voorbeelden voor het werken met Windows.
Deze cursusis bedoeld voor mensen die al wat verder zijn met het
werken met een gewone computer. Zo moet je weten wat : de software
hardware en besturingssysteem van een computer zijn; bestanden,
mappen en een mapsysteem zijn en er ook mee werken kan. Daarnaast
vaardigheid heeft met het werken van Windowsgereedschappen als
knippen, kopiëren en plakken; basiskennis heeft van het Startmenu, het
Bureaublad, de Verkenner en het Configuratiescherm; met Wordpad
kan werken en basiskennis van Internet heeft en met bijbehorende
programma’s kan werken.
In deze cursus draait het alleen om het besturingssysteem Windows.
Daarnaast worden programma’s gebruikt die een directe aanvulling
zijn op het werken met Windows. We gaan niet
in op specifieke toepassingen zoals bijvoorbeeld
tekstverwerken (bijv. Word), spreadsheets (bijv.
Excel), digitale fotografie of muziekbewerking.
Deze cursus richt zich op de computer-thuisgebruiker: iemand die niet beroepsmatig met
Windows werkt.
De onderwerpen van de10 cursusavonden zijn:
1. Inleiding en de basiskennis van Windows; 2.
Sneller en handiger in Windows; 3. ‘Chirurgie’ in
Windows; 4: Uiterlijkheden in Windows; 5. Bewaren, installeren en deïnstalleren in Windows;
6: Configureren en ‘tweaken’ van Windows; 7:
Veiligheid in Windows; 8: Onderhoud van Windows; 9: Interneen met
Windows; 10: Probleemoplossen in Windows
Contactpersoon van de cursuswerkgroep is: Joke de Vries, telefoon 0511543803.

Er worden 4 lessen gegeven voor
verschillende jaargetijden. De
1e les is op 28 oktober met als
thema ‘Herfst’.
De volgende data zijn:
- 9 december, ‘Kerst’
- 3 februari, ‘Voorjaar’
- 7 april, ‘Pasen’
De kosten bedragen voor alle vier
keer 38 euro.

Workshop
Herstdecoratie
In It Koartling wordt onder leiding
van Bartha Altena een workshop
met als onderwerp een krans op
decoratieve schaal met leuk verwerkt middengedeelte gegeven.
Deze vindt plaats op 9 oktober
van 19.30-21.30 uur. De kosten
bedragen 20,50 euro, inclusief
materiaal en koffie.
Opgave bij: Elly Kramer, tel. 0511543242 of 06-1211800

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

Felinda van der Wal

The Readshop
Felinda van der Wal

De kapster bij u in huis

Al enkele jaren liep Felinda van der Wal met de gedachte rond een kapperszaak
voor zichzelf te beginnen. Per 1 april mag zij zich thuiskapster noemen in de
regi

Al enkele jaren liep Felinda van der Wal met de gedachte rond een kapperszaak
voor zichzelf te beginnen. Per 1 april mag zij zich thuiskapster noemen in de
regio Buitenpost. Naast de andere 4 kapperszaken in ons dorp, ziet ze het zeker
als een verrijking van de mogelijkheden.
De voordelen
De driejarige opleiding tot kapster werd door Felinda op haar gemak in twee jaar
gehaald. Tijdens de werken en leren opleiding en erna is Felinda meer dan 6 jaar
werkzaam geweest bij een kapsalon. Steeds vaker werd de vraag aan Felinda
gesteld: “Kun jij mij thuis niet even knippen?” Na de keuze voor het onderneemsterschap bleek haar agenda altijd goed gevuld te worden. “Naast het feit dat ik
goedkoper ben dan een kapperzaak met een vaste werkplek, merk ik dat vooral
jonge gezinnen de thuisservice op prijs stellen. De kinderen zijn in hun eigen
omgeving en kunnen lekker spelen als moeder geknipt wordt. Bovendien zijn de
kinderen rustiger op hun eigen plek dan in een vreemde kapperszaak. Een ander
voordeel is dat de klant niet door weer en wind naar de kapper hoeft te reizen en
er geen wachttijden zijn want de afspraak is gemaakt”, vertelt ze.
Veelzijdig talent
Dat een kapster de haren knipt, een permanentje verzorgt en indien gewenst het
haar voorziet van een ander kleurtje mag duidelijk zijn. Maar naast deze behandelingen kunt u bij Felinda ook terecht voor het laten zetten van extensions, het
laten aanbrengen van make-up, het epileren van wenkbrauwen en dergelijke.
Ook voor bruiden is het een aanrader om zich te laten verwennen, omdat Felinda
al deze specialiteiten in huis heeft. “Het mooie van het thuisknippen vind ik, dat
het voor mijn klanten vaak een hele metamorfose is. In een kapperzaak kunnen
ze door de vele spiegels het gehele knipproces volgen. Thuis is het na het knippen altijd direct even in de spiegel kijken wat het resultaat is geworden. Dan
komt de waardering, waar je het voor doet”. Wilt u ook eens geknipt worden door
Felinda of vragen naar de andere mogelijkheden, bel haar gerust op telefoonnummer 06-55534110 voor een afspraak.

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs
wordt dit keer ter beschikking gesteld door de Binnenste Buiten. Oplossingen
– bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The Readshop
(Nijenstein 7) voor vrijdag 18 januari 2008.

Hoe werkt deze Sudoku-puzzel?

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

Oplossing prijspuzzel november

Door een fout in de puzzel was deze eigenlijk niet oplosbaar,
desondanks heeft de puzzel in het novembernummer 3 correcte
inzendingen opgeleverd! De oplossing luidde 5127.
De winnaar is J. Brouwer, de Roede 6.

Elf keer per jaar krijgt u
van ons een cadeautje...
Ongevraagd weliswaar, dat weten
we, vindt u de Binnenste Buiten bijna
maandelijks in de brievenbus. Een
gegeven paard dus... maar wel een
presentje met goede bedoelingen.
Het is onbeleefd misschien, maar toch
vragen wij u nu eens om een cadeautje.
Vul de onderstaande bon voor ons in,
en u brengt een volledig bestuur en
redactie in feeststemming!
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Remco Vaatstra:
kok in China
Al bijna 2 jaar
woont en werkt
Remco Vaatstra
uit Buitenpost
in China, het
op twee na
grootste
land
ter wereld. Een
land dat zich
kenmerkt door
een zeer lange
geschiedenis,
een rijke cultuur
en ongekende
mogelijkheden.
Samen
met
nog een team van 60 Chinese collega chefs is hij als
‘western chef’ verantwoordelijk voor alle plaatsen waar
de gasten van het Sofitel Galaxy Hotel in Nanjing eten
kunnen bestellen.
Even voorstellen
Ik ben 24 jaar geleden in Gerkesklooster geboren.
Toen mijn vader werk bij Enitor kreeg, (hij werkt hier
nog steeds), zijn wij naar Buitenpost verhuisd. Ik heb
goede herinneringen aan de lagere school De Flambouw. Na de lagere school ben ik naar het Lauwers
College gegaan. Ik had toen al belangstelling voor
kookprogramma’s op televisie en het lezen van lectuur
hierover boeide mij ook. Ook hielp ik mijn moeder wel
eens in de keuken. Na 3 jaar HAVO wist ik het wel.
Ik wilde naar de hotelschool voor een opleiding als
kok. Een hotelschool is een onderwijsinstelling waar
jongeren opgeleid worden voor een functie in het
hotelwezen of aanverwante sectoren. Deze heb ik 2
jaar in Groningen en daarna nog 2 jaar in Apeldoorn
gevolgd. In 2003 heb ik de gespecialiseerde opleiding
afgerond. Toen nog niet wetend dat ik ooit in het land
waar nu de Olympische en Paralympische Spelen zijn
gehouden terecht zou komen.
Stage en werken
Mijn 1e stageplaats was Restaurant Lauwersland te
Oudwoude. Na de vorderingen op school heb ik ook
stage gelopen bij De Rustende Jager te Eext. Een
kleinschalig maar gemoedelijk 3 sterren hotel. Ook
heb ik mij kunnen uitleven in de keuken van Auberge
Navet te Apeldoorn. Het voormalige in 1999 gerenoveerde tolhuis staat vermeld in de Guide Rouge van
de Michelin. De stage hield in dat je 4 dagen moest
werken en 1 dag in de week naar school moest. Ook
moest er aandacht aan het huiswerk worden besteed.
Na mijn opleiding
heb ik nog gewerkt in een hotel op het Engelse eiland
New Jersey en bij het schitterende Bilderberg Landgoed Lauswolt. Een uit 1868 statige villa aan de rand
van Beetsterzwaag, eens het woonhuis van de baronnen Van Harinxma, (in het aanpalende koetshuis werd
de recente kabinetsformatie afgerond). De combinatie
van de vele faciliteiten maakt dit hotel tot een van de
mooiste van Nederland. Ik heb hier veel ervaring opgedaan. Uiteindelijk ben ik weer bij De Rustende Jager in Eext terechtgekomen. Maar ik liep al een tijdje
met de gedachten rond om naar elders te vertrekken.
Ik wilde de wijde wereld in. Via internet heb ik contacten gelegd en ben vertrokken naar China.
Sofitel Galaxy Hotel
Het 50 verdiepingen tellende luxe hotel met 248
hotelkamers en 30 suites is in 2006 geopend. In het
hotel is ook een shopping mall ondergebracht. Het

Sprekwurd fan de moanne

veel ervaring op doen en
het hangt ook af van de
categorie van het restaurant
of hotel waar je werkt en
vooral voor welke positie je
geschikt bent. Je moet je ook in ons vak waarmaken.
Wij bieden onze gasten een ‘internationale keuken’.
In het chinese restaurant, heeft een Chinese chef
de leiding. Hier worden cantonese en lokale specialiteiten geserveerd. Ik probeer de gasten die nog
nooit in China zijn geweest de verscheidenheid van
de Aziatische keuken uit te leggen. In het Franse à la
carte restaurant wordt op hoog niveau gekookt. In het
buffet restaurant serveren wij dagelijks een internationaal buffet met westerse en Chinese specialiteiten
voor ontbijt, lunch of diner. Geregeld worden in ons
hotel ook bijeenkomsten en vergaderingen gehouden,
evenals bruiloften en grote banketten. Met een team
van 60 collega’s ben ik er verantwoordelijk voor dat
alles op rolletjes verloopt. Verder verzorgen wij de
catering voor bijna alle grote bedrijven in Nanjing. Onder andere voor Porsche, Gucci, Bvlgari en de Duitse
luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Het is interessant
in een andere cultuur te werken. Ook de mentaliteit
van de staf en de collega’s spreken mij aan. En als je
dan ziet dat collega’s die geen of een beetje Engels
spreken je ideeën uitvoeren geeft dit mij voldoening.
Nanjing
Nanjing is een beroemde oude stad, hoofdstad van
de provincie Jiangsu in het oosten van China en telt
ongeveer 1,8 inwoners. Door het gunstige investeringsklimaat trekt de economie aan. Het land maakt
een geweldige economische bloei door. Veel buitenlandse zakenlieden zijn onze gasten. Het hotel ligt op
een gemakkelijke toegang tot de luchthaven en het
centraal station. Het vliegveld is binnen een uur en

het treinstation binnen 10 minuten bereikbaar. Ook
veel toeristen bezoeken de stad. De Ming Tombe en
de beroemde tempel van Confucius zijn 2 belangrijke
bezienswaardigheden.
Klimaat
In de zomer wordt het hier 40 graden en s’nachts koelt
het niet echt af. Er is een groot verschil tussen arm
en rijk. Omdat de meeste mensen weinig verdienen
is een airco vaak een luxe. De eenvoudige appartementen beschikken ook niet over een badkamer. De
lokale bevolking maakt dan gebruik van een openbare
wasgelegenheid. Er zijn altijd mensen op straat en het
is druk en dynamisch. De chinezen zijn over het algemeen erg gastvrij en vriendelijk.
Naar bezoek uitzien
Ik heb het geweldig naar mijn zin in China en werk
met heel veel plezier in het Sofitel Galaxy Hotel.
Hier woon ik ook. Feitelijk kun je zeggen dat ik ‘op
stand’ woon. Maar na mijn werk is er niet zo veel
te beleven en denk je wel eens aan het thuisfront.
Ik ben dan ook blij dat ik mijn ouders, die ik bijna 2
jaar niet heb gezien, begin oktober in Nanjing kan
verwelkomen. Ik heb dan ook vakantie. Wij gaan uitstapjes maken. Maar zullen vooral genieten van wat
de stad en zijn inwoners en de cultuur ons te bieden
heeft. Ook wil ik mijn ouders een indruk meegeven
van het ‘reilen en zeilen’ in het Sofitel Galaxy Hotel.
Remco Vaatstra

beschikt verder over 3 restaurants, 2 bars, 14 conferentieruimen, een grote balzaal en sport en recreatie
faciliteiten. Van het verwarmd binnen zwembad, de
tennisbaan, het fitness centrum maken de gasten
veel gebruik. Het ontbreekt de lokale en internationale
gasten hier dan ook aan niets. Als western chef ben ik
verantwoordelijk voor alle ruimten in het hotel waar de
gasten eten kunnen bestellen. Ik heb nu een positie
als chef. Het wil niet zeggen dat als je de opleiding
hebt afgerond je meteen chef bent. Je moet eerst

It waar
As minsken útpraat binne is der gelokkich noch it waar
as ûnderwerp. Dêr is altyd wol wàt oer te sizzen, en ek yn
oardrachtlike sin wurdt in soad gebrûk makke fan ‘waarsechjes’.
It is goed waar foar de baas.
Koud weer, je moet hard werken
om warm te blijven.
Nó ha wy it waar noch net hân.
Nu komt er iets bijzonders.
Ik ha him it mâle waar opsein.
Ik heb hem flink de waarheid
gezegd.

Hy spilet moai waar fan in oar
syn jild.
Hij leidt een vrolijk leven op
andermans kosten.
De buorlju binne meielkoar yn
tsjok waar rekke.
De buren hebben ruzie met
elkaar.

Jonge sporters in Buitenpost (1)
De Olympische Spelen zijn weer achter de rug en de Chinezen hadden er een perfecte show van gemaakt. Het organiseren was hen
goed toevertrouwd. Alles verliep naar wens. Het bestuur had de
touwtjes strak in de handen; de vrijwilligers deden hun best. Maar
het allerbelangrijkste van de Spelen zijn de toch sporters. Zij moeten
de prestatie neerzetten. Duizenden nemen er aan deel; er zijn slechts
enkelen die de medailles meenemen. Nederland deed het prima door
zestien medailles mee naar huis te nemen.
Zijn er in Buitenpost soms ook talentvolle jongeren, die misschien in de
toekomst aan Olympische Spelen deel kunnen nemen? De Binnenste
Buiten ging hiernaar op zoek en belandde zodoende bij de sportieve familie Van der Steen. Vader van der Steen was in zijn jeugd een fanatiek
roeier. Hij roeide in de ‘acht’ en werd daarmee een paar maal Nederlands
kampioen. Twee maal roeide hij bij een wereldkampioenschap, maar jammer genoeg niet bij de Olympics.
Zijn vier zonen zijn ook allemaal erg sportief. Oudste zoon Bob doet aan
korfballen en hij zwemt graag. De tweede zoon Sjoerd werd in 2003 tafeltenniskampioen. De jongste zoon Douwe zwemt en korfbalt ook, net als
zijn oudste broer. Wij spreken met Koen, de derde zoon in het gezin Van
der Steen.
Koen is nu veertien jaar. Hij gaat in Groningen naar de Belcamposchool,
een zogenaamde lootschool. Loot staat voor Landelijk Overleg Onderwijs
en Topsport. Dit betekent dat Koen op sportief gebied zijn mannetje staat.
Zo werd hij op twaalfjarige leeftijd Nederlands kampioen survivalrun. Wat
houdt zo’n survivalrun in ? Koen vertelt: “Na de start is het een kwestie
van hard rennen, met touwen over sloten heen slingeren, over omgevallen bomen kruipen en allerlei andere hindernissen nemen. De afstand is
ongeveer 6 kilometer voor mijn leeftijdsgroep”. Mede vanwege zijn vwo
studie en de andere sporten, die hij beoefent heeft hij besloten met de
survival te stoppen.
Koen houdt zich nu bezig met voetballen. Bij Buitenpost speelt hij in C2.
Zijn grote (sport)liefde is echter judo. “Toen ik nog een klein jongentje was
en in Indonesië woonde, waar mijn vader als arts werkte, was ik al gefascineerd door de judosport. Helaas was er in Indonesië geen gelegenheid
om deze sport te leren”, vertelt hij. Toen de familie Van der Steen later
besloot naar Nederland terug te keren en zich in Buitenpost vestigde,
werd Koen snel lid van Judo Kollum. Dat is een kleine club en in zijn leeftijdgroep waren dan ook weinig trainingsmaatjes. Omdat Koen een goed
in sport is, werd hij toegelaten tot de Belcamposchool in Groningen. Om
zich verder in judo te bekwamen werd hij lid van Judoclub Groningen, een
grotere club met meer trainingsmogelijkheden.
Dat Koen talent heeft blijkt uit de drie Noord-Nederlandse kampioenschappen, die hij heeft behaald. Voor de jongste leeftijdcategorieën zijn
geen nationale kampioenschappen, maar vorig jaar was het zo ver dat
Koen voor de eerste maal naar de NK mocht. In zijn gewichtsklasse haalde hij de kwartfinale, maar daar werd hij uitgeschakeld. En passant vertelt
Koen dat judo een soort afgeleide is van de veel hardere vechtsport jiujitsu. “Judo betekent in het Japans de zachte weg”, vertelt hij, “Het aantal
blessures valt, vergeleken met de andere vechtsporten mee”.
Inmiddels is Koen weer een gewichtsklasse hoger; van 50 kg naar 55 kg.
Gewicht is heel belangrijk voor een judoka en Koen let er dan ook op wat
hij eet.
Dit is het eerste gesprek wat plaats vond tussen de Binnenste Buitenpost
en een jonge, talentvolle sportman of vrouw uit Buitenpost. Er volgen er
nog een paar in deze rubriek.
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Kostuummuseum
De Gouden Leeuw
Voor dit gesprek voert mijn pad mij deze keer naar een
plaats buiten Buitenpost en zelfs buiten Friesland: ik
ben op bezoek bij Hyke en Sytze Pilat in hun kostuummuseum De Gouden Leeuw in Noordhorn. De naam Pilat doet natuurlijk vermoeden dat er toch een verband
is met Buitenpost en dat klopt: Sytze is er geboren en
allebei hebben ze er gewoond, de één wat langer dan
de ander. Bovendien heeft Sytze in Buitenpost gewerkt
als leerkracht handvaardigheid, eerst aan de MAVO en
later, tot 1998, aan het Lauwers College.
Het is een bedrijvige boel op de ochtend van mijn bezoek:
terwijl de zaak gewoon open is, wordt er geklust en zijn er
schilders aan het werk. Er wordt kennelijk goed voor de
Gouden Leeuw gezorgd.
Die betrokkenheid blijkt ook uit de manier waarop de
eigenaren omgaan met elkaar én met de collectie. Daar
spreekt namelijk een enorme drive uit. Schoon en netjes,
gerangschikt naar hun aard, worden de oude stukken, met
oog voor historische details, tentoongesteld in een aantal
stijlkamers, nog verlevendigd door het gebruik van poppen, waarop de kleding en de sieraden goed uitkomen.
Centraal in de collectie staat alles wat te maken heeft met
de oorijzerdracht van Friesland, Groningen en Drenthe.
Elke stand in iedere streek had, vanaf halverwege de
negentiende eeuw, zijn eigen model oorijzers, van smal
zilver tot breed goud, en daar hoorde bepaalde kledij bij.
Geen klederdracht (die stamt uit de zeventiende eeuw en
bleef onveranderd), maar streekdracht: rokken en jakken
die afgeleid waren van de heersende mode (soms met wat
vertraging), aangevuld met tipdoeken en schorten.
Behalve authentieke kostuums, toont het museum ook
replica’s, die in eigen atelier zijn genaaid. Hyke: “Onze
collectie is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Het
is begonnen in 1960, toen ik het smal zilveren oorijzer en
de zondagse kleding van mijn overgrootmoeder kreeg,
een arme vissersweduwe uit Moddergat. Het pakte me:
veel oude kleding en accessoires zijn zo verfijnd en vakkundig gemaakt. Ook Sytze raakte geïnteresseerd en we
gingen steeds meer verzamelen. Zo sprokkelden we van
alles bij elkaar, maar op een gegeven moment kregen we
de behoefte om een totaalbeeld te laten zien: je wilt een
bepaalde periode compleet maken. Ik ben toen begonnen
om mooie oude kostuums, die musea in de buurt aan ons
uitgeleend hadden, te kopiëren.”
Door veel studie van authentieke stukken en het analyseren van werkwijze en naaitechnieken, leerde ze hoe ze
verantwoorde replica’s kon maken. Zo vullen de replica’s
de collectie aan, maar ook vinden ze hun weg naar klanten van over de hele wereld, veelal folkloristische dansgroepen en mensen uit de (Friese-) paardensport. Op
paardenshows in Frankrijk rijdt nu bijvoorbeeld een sjees
rond met mensen in Friese kostuums.

Hyke draagt haar kennis ook uit in workshops Historisch
Kostuumnaaien, waar vrouwen uit heel Nederland op afkomen. Annabeth, de dochter van Hyke en Sytze, die twee
en een halve dag in de week in De Gouden Leeuw werkt,
assisteert haar moeder in de workshops en verder heeft ze
haar eigen atelier, waar ze naaiopdrachten uitvoert, zoals
bijvoorbeeld voor de eerder genoemde Franse klanten.
Het is geen alledaagse workshop: een historisch kostuum naaien. Waarom kiezen vrouwen daarvoor? Hyke:
“ Sommigen willen gewoon eens wat anders dan een
cursus quilten; anderen zijn geraakt door de sfeer van de
kostuums en de historie die er achter zit. Er is ook een
groep vrouwen die bezig zijn met hun ‘roots’ . Het kan
zijn dat ze een erfenis hebben gekregen van streeksieraden en daar iets mee willen doen. We vinden het heel
belangrijk dat dat op een historisch verantwoorde manier
gebeurt. Stof, sieraden en accessoires moeten met zorg
worden uitgekozen en bij elkaar worden gezocht. Geen
oorijzers van een vissersvrouw bij kleding van een rijke
boerin bijvoorbeeld, want de standen waren strikt gescheiden. We hebben een eigen collectie mooie stoffen
in huis, om vrouwen zo goed mogelijk te kunnen helpen
en adviseren. Een extra uitdaging is, dat de mensen
tegenwoordig veel breder en groter zijn dan vroeger.
Je moet de snit van de kleding dus wel aanpassen.”
De collectie van De Gouden Leeuw beperkt zich tot

Noord-Nederland. Waarom geen uitbreiding naar heel
Nederland? Sytze: ”Wij vinden dit mooi werk. Maar je
moet zorgen dat het binnen de perken blijft, want anders
is het met een paar man niet te doen. Wij krijgen geen
subsidie. Wel heeft de Provincie Groningen ons destijds
geholpen met dit huis. We hebben het helemaal exploitabel gemaakt en we zijn nu eigenaar. De kunst is om het
exploitabel te houden, wat des te meer speelt bij een pand
van bijna 400 jaar oud. Daarvoor moet je je budget goed
in de gaten houden en op tijd investeren in onderhoud.
We werken hard, maar in feite zijn we vrijwilliger voor onszelf. Onze dochter kunnen we gelukkig een goed salaris
geven. Verder hebben we geen hoge personeelskosten,
zoals veel andere musea, die gespecialiseerde experts in
dienst willen hebben. Ons museum is kleinschalig en we
doen er bovendien dingen naast die ook geld opleveren:
de workshops kostuumnaaien, de winkel, het naaiatelier
en het verzorgen van partijen en diners voor groepen. Zo
houden we onze eigen broek op.
Van de zomer was er bijvoorbeeld een kantcongres in
Groningen. Van uit de hele wereld waren er kantklossters
bij elkaar gekomen. We hebben hier honderden vrouwen
binnen gehad. Verdeeld over zes dagen hebben we voor
driehonderd vrouwen gekookt. Onze winkel met antiek
textiel, sieraden, huisraad en snuisterijen heeft ook goed
gedraaid. Vandaar dat hier nu die schilders rondlopen!
Veel geld verdienen hoeft van ons niet: we zijn blij als we
quitte spelen. We voelen ons vooral heel bevoorrecht dat
we hier kunnen wonen en dat we ons privé-museum zo
hebben kunnen uitbouwen. We zijn het enige kostuummuseum in Nederland. Er zijn in Leeuwarden en Den
Haag wel musea met een goede kostuumafdeling, maar
vergeleken met het buitenland neemt kostuumgeschiedenis in Nederland geen belangrijke plaats in. In Engeland
bestaat wat dat betreft een heel andere denkwereld: daar
is Costume History echt een vak aan de universiteit. Wij
hebben het idee dat we langzamerhand een stukje in
Nederland invullen. Er zijn hiervandaan 250 historische
kostuums de wereld ingegaan. Daarvan zijn er veertig
ondergebracht in onze Vereniging Kostuumgezelschap
de Gouden Leeuw. Op uitnodiging geeft die vereniging
shows, bijvoorbeeld in de Martinikerk in het kader van
Religieus Erfgoed en op de Historische Dagen in Leens.
Ook hebben we onderhand in alle textielbladen van Nederland gestaan. Zo is er langzamerhand een hele kring
van mensen om ons heen ontstaan die door ons bevlogen
zijn geraakt en er ook voor gaan. Dat geeft voldoening
en daar zijn we trots op. Je moet wel wat geld verdienen, maar juist die erkenning vinden we heel belangrijk.”
Hoe lang Hyke en Sytze Pilat het werk in hun museum
nog zullen kunnen voortzetten, weten ze niet. “Het is mooi
werk en motiverend, want je krijgt veel en ook nog geïnteresseerde mensen over de vloer, maar ook heel druk.
Je moet het echt samen doen: wij hebben elkaar altijd
goed aangevuld, ieder met zijn eigen sterke kanten. Het
voortbestaan van De Gouden Leeuw in deze vorm is in
de toekomst niet zeker: we worden ouder en we hebben
geen opvolgers. Maar helemaal stoppen met onze hobby
zal ons wel niet lukken. Hopelijk worden we actief oud.
Bovendien, doordat Annabeth van haar moeder veel heeft
geleerd over het naaigebeuren en haar vader haar coacht
op het gebied van de kostuumgeschiedenis, gaat de kennis die wij in de loop van de tijd hebben opgebouwd verder
in onze dochter. En daar zijn we trots en blij om.”

Wer Jong

!

door Janne Oosterwoud

Brievebuskleplûd.
Ha, de post. Sit der in
postoarderkatalogus
tusken it steapeltsje. Dat ik
nijsgjirrich mei in bakje tee
der by oan ’e sneup yn dat
boekje. Der giet in wrâld
foar my iepen. Ik tocht
altyd dat âld wurden neat
oan te dwaan wie. Mar de
ivige jeugd sit yn potsjes
en túbkes en kinst gewoan
bestelle. Do hoefst der
de doar net iens foar út.
‘Tsien jier jonger’, glimkje
ik hoopfol tsjin de spegel,
mar dy liicht net.

Ik meitsje fuortdaliks in
beauty-begrutting foar in
rigoereuze ferjongingskuer.
Wat de âlde rimpelholle
oangiet, kies ik in kuer fan
€ 98,- Dat mept der yn,
mar, in moaie geve hûd
is haadsaak. In tube dzjel
tsjin hingjende eachlidden
kin it net sûnder. Fierder
noch spesjale shampoo
en pillen foar in nij, fol
bosk hier. As boppeslach
in bjusterbaarlike
boarstkrêm foar in strakke
toppenkondysje. Alles
opteld aanst foar € 164,85
wer hielendal up to date.
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uit het plakboek
TV Programma zoekt spoorverhalen
Voor het tv-programma Spoor van Leven (RTL4) ben ik op zoek naar mooie verhalen op en
langs het spoor. Iedere aflevering staat een spoortracé centraal. Voor de aflevering Leeuwarden – Nieuweschans wil ik u vragen of er in Buitenpost mooie, sterke, interessante of rare
verhalen over en op het spoor bekend zijn. Persoonlijke verhalen, of juist verhalen waar het
hele dorp bij betrokken is (geweest).
Alvast hartelijk dank,en met vriendelijke groet,
Niki Schoondergang, Researcher Spoor van Leven
Postbus 12010 1100 Aa Amsterdam
Kraanspoor 50, 1033 Se Amsterdam
T + 31 (0)20 314 33 73;M +31 (0)6 16330002; e-mail: niki.schoondergang@idtv.nl

PWC Wetterrotten
Weet je het nog? Het Europees Kampioenschap zwemmen begin dit jaar in Eindhoven? Geweldig hoe daar het ene na het andere record werd verbeterd, ook door Nederlandse zwemmers! En dan hebben we ook nog de Olympische Spelen in Beijing achter de rug, waar de
Nederlandse waterpolodames boven alle verwachtingen zelfs goud gehaald hebben!
Daarom organiseert zwem- en waterpolovereniging P.W.C. uit Buitenpost in samenwerking
met de KNZB op vrijdag 10 oktober aanstaande een instuifavond in zwembad De Kûpe in
Buitenpost. Alle leerlingen van het basisonderwijs zijn van harte welkom tussen 18:30 uur en
21:30 uur. Je moet wel tenminste het zwemdiploma A hebben. Je kunt dan kennismaken met
alles wat P.W.C. op zwemgebied te bieden heeft. Er zijn demonstraties van zwem- en waterpolowedstrijden, en je kunt ook zélf aan zo’n wedstrijd meedoen. Er is zelfs een spannende
super-estafette! Je zult zien dat het een enorme kick is om bij de wedstrijd alles uit de kast
te trekken terwijl ze je vanaf de kant staan toe te juichen. En ook al win je misschien niet, het
belangrijkste is het méédoen, net als bij de echte Olympische Spelen. We sluiten de avond
feestelijk af met leuke waterspelletjes. De toegang is helemaal gratis!
Dus, heb je op vrijdag 10 oktober aanstaande zin om van 18:30 uur tot 21:30 uur een leuke
zwemavond in De Kûpe in Buitenpost mee te maken, meld je dan zo snel mogelijk aan via het
speciale e-mailadres KNZB@pwc-buitenpost.nl. Vertel in deze mail even:
- Hoe je heet,
- Hoe oud je bent en
- Op welke school je zit.
Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wordt wel gewaardeerd.

Rode Kruis afdeling bezoekt
struisvogelhouderij
In De Binnenste Buiten van augustus stond een prachtige foto van hotel De Roskam.
Het pand dat op de achtergrond op de foto stond werd in het onderschrift genoemd
als het notariskantoor. Dit is niet juist. Het pand dat u op de achtergrond ziet was
het pand met adres Rijksstraatweg 91. Dit is later gewijzigd in Voorstraat 34. Dit
was het pand dat mijn grootvader, M.F. Veenstra, in 1938 gekocht heeft van de
familie Jonker. De bovenste foto laat de originele situatie zien.
Dit pand werd door mijn grootvader verbouwd tot manufacturenwinkel Firma M.F.
Veenstra & Zn. Onderstaande foto laat het resultaat zien van de verbouwing in 1938
tot manufacturenwinkel.
Het door u genoemde notariskantoor is het pand op de hoek Voorstraat/Kuipersweg
waar voorheen de Nutsspaarbank in gevestigd zijn.
met vriendelijke groet, Jellie de Vries-Veenstra, Makkum
noot red.: misschien ten overvloede: het fraaie pand is ondertussen uit het straatbeeld verdwenen, op dezelfde plek is nu de winkel van Greetje Haagen te vinden.

Op 18 sept. heeft het Rode Kruis, afdeling Achtkarspelen haar startmorgen voor de vrijwilligsters gehouden. Het ging deze keer naar de Struisvogelhouderij van de familie de Kreij in
Boerakker. Toen iedereen er was, kregen we koffie met een lekkere struisvogel eierkoek. Tijdens het tweede kopje koffie heet onze voorzitter mevrouw Vries ons welkom aan het begin
van het nieuwe winterseizoen en volgen er een aantal mededelingen.
Daarna is het woord aan de heer de Kreij. Hij laat ons eerst een filmpje zien over het reilen
en zeilen op zijn bedrijf. Vervolgens vertelt hij van alles over de vogels. Wist u dat een haan
wel 125-150 kg. weegt en een hen 100-125 kg.? Dat ze wel 60 km. per uur lopen en 80 jaar
oud worden? De hennen leggen 60-120 eieren per jaar. In één zo’n ei past de inhoud van
20-30 kippeneieren. De schaal van het ei is zo sterk dat je er gewoon op kunt staan. Tijdens
de rondleiding op het bedrijf mochten de dames dit uitproberen. We krijgen de verschillende
soorten struisvogels (grootste 2.70 m. hoog), emoes en nandoe’s te zien. Bij de boerderij is
ook een winkeltje waar verschillende producten, afkomstig van de struisvogels te koop zijn,
zoals beschilderde eierschalen, prachtige lederproducten, cosmetica (goed voor de zeer
gevoelige huid), advocaat en eierkoeken.
We hebben heel wat geleerd en kunnen terug zien op een zeer gezellige morgen. Wilt u
ook geregeld bezoek van een vrijwilligster, neem dan contact op met mevr. A. Bruintjes, tel.
0511- 544524.

Aanvulling op oude foto’s
In het april-nummer stond er een fotootje van
een voormalige poldermolen in uw krantje.
Op deze plaats staat thans een electrisch
gemaal. Achterop dit gemaal hangt een bord
met daarop:
Waterschap Buitenpost-Oosteinde, opgericht 3 mei 1878
In de plaats van den in den nacht van 23
op 24 november 1938 afgebranden watermolen is dit gemaal gesticht in de maand
april 1939.
Het bestuur: H.U. Bottema, voorz.; F.W.
de Vries; D. Kuipers; A.S. Tuinman,

pen.secr.ontv.; adviseur: H.W. Bos, ing.
Sneek
In de laatste De Binnenste Buiten staat een
stuk over de voormalige korenmolen. De
brand waar u over schrijft haalde destijds
het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland
van dinsdag 29 april 1947. Er staan tevens
twee fotootjes in. U kunt dit inzien bij Tresoar,
al zijn de afdrukken niet altijd even goed. De
molen was toen eigendom van A. Hoekstra,
en werd al geruime tijd slecht onderhouden.
F. Ralten

Een groot aantal van de vaste rubrieken, een deel van de informatie
en de verschillende foto’s die u in dit blad aantreft, is binnen
een week na verschijning ook terug te vinden op onze website:

www.binnenbuitenpost.nl

