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Gelukkig hebben wij nu weer nieuwe foto’s...

>

Sportkoppen:
Wiebe Loonstra

>

Ve e r t i g j a a r
s t re e k m u z i e k s c h o o l

>

Inspiratie:
A n n i e d e Vr i e s

>

Klim in de pen:
H e n r i ë t t e Ta l s t r a

>

P ro g r a m m a ’s K r u i d h o f
en IJstijdenmuseum

>

Buitenposters:
Wa a t z e e n J o k e
Boersma

(foto: Warner Kranenborg)

Januari 2009, het was alsof de weergoden het bijschrift van de voorkantfoto hadden gelezen van ons
vorige nummer. Koud lag het blad in uw bus of de winter, haast om opzettelijk te loochenstraffen, sloeg
toe. Het was niet moeilijk om dan maar gelijk een toepasselijk plaatje op de ijsbaan in het West te maken.

Brims-kunstwerk niet kunstwerk genoeg
De opdracht om een kunstwerk
te maken is ondertussen aan
kunstenaar Hans Jouta verstrekt. Ook zonder subsidie van
de Provinsje is de financiering uit
hoofdzakelijk eigen middelen en
gelukkig met de hulp van anderen
toch rond gekomen. Maar voor
Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB) was het een onverwachte
bittere pil dat haar verzoek om
een bijdrage in de kosten bij de
provinsje Fryslân weinig bijval
vond. Binnenkort vindt een hoorzitting in Leeuwarden plaats waar
PBB probeert verhaal te halen.
Over een aantal maanden kan de
roestvrij-stalen zuil op de hoek van
de Kerkstraat en Voorstraat hopelijk worden onthuld. Het kunstwerk
verbeeldt een paardenstaart met
daarop enkele brimzen (paardenvliegen), twee elementen die in
de plaatselijke geschiedenis terug
te vinden zijn. Het ontwerp is van
regionaal bekende kunstenaar
Hans Jouta uit Ferwert op instructie van het bestuur. De eerste
reactie op het ontwerp van zowel
onszelf maar ook van anderen die
het ontwerp onder ogen hebben
gehad, was onmiddellijk positief.
Het ontwerp
Voor PBB was het belangrijk dat
het een toegankelijk kunstwerk
zou worden. Het krijgt een centrale
plek in ons dorp en is daarmee
een blikvanger. De keuze werd
gemaakt voor een ook voor nietkunstminnaars herkenbare, sierlijke en concrete uitbeelding. Jouta
kon met dit idee uit de voeten en
wist een concept te maken dat
hieronder in de compositie-foto
verwerkt is. In de ogen van PBB

zorgen de gekozen materialen en
de vloeiende lijnen voor een mooi
en opvallend contrast met de in
hoofdzaak rechte lijnen van de
directe omgeving.
Historische elementen
Buitenpost heeft de naam ‘een
paardensportdorp’ te zijn, vandaar
de paardenstaart. Van oudsher
heeft de Buitenposter de bijnaam
‘brims’ gehad en dat verklaart de
aanwezigheid van de diertjes op
de staart. PBB heeft zich tot doel
gesteld om het besef van en de
waardering voor de eigen dorpsidentiteit te versterken en de binding in het dorp te vergroten. Dit
kunstwerk sluit in haar ogen daar
prima op aan. PBB is bereid het
leeuwendeel van de kosten diep
uit eigen beurs te halen. Maar
ze meende ook dat bij de uitvoering van haar plan gerekend kon
worden op verschillende subsidiebronnen. De belangrijkste van deze
is vaak de provincie, die daarvoor
een eigen budget hanteert.

De reactie van de provinsje
Het antwoord van de provinsje was
ondubbelzinnig. De afwijzing van
de subsidie-aanvraag liet van het
idee en het ontwerp weinig heel.
“Gemakzuchtig, een gebrek aan
vraagstelling, het gemis van de
essentie van het dorp, geen symbolische en verhalende kracht en
geen professionele diepgang”, is
maar een greep uit de motivatie in
de antwoordbrief. In principe zijn wij
als bestuur leken op kunstgebied.
Dat wij iets mooi en passend vinden
en daarmee de plank volledig misslaan, mag ons daarom misschien
vergeven worden. Niettemin blijven
wij achter onze oppervlakkige keuze
voor een herkenbaar en eenvoudig
kunstwerk staan, en evenzo goed
hebben wij nog steeds vertrouwen
in de artistieke capaciteiten van Hans
Jouta. Wij zijn nieuwsgierig naar wat
wij in de beroeps-hoorzitting nog
zullen horen, maar wij vermoeden
dat wij toch wat nivo tekort komen
om verandering in het besluit te
bewerkstelligen.

Zo had PBB het ongeveer gedacht, het brims-kunstwerk op de hoek van
de Kerkstraat en Voorstraat (foto: eigen compositie-foto)

Van de Feestweekcommissie
Kleintje Feestweek Buitenpost 3 en 4 april
Na het grote succes van de eerste editie kleintje feestweek organiseren
wij tijdens de voorjaarskermis weer 2 prachtige feestavonden! Op vrijdagavond pakken we uit met een Hollandse avond. In ieder geval staan er 7
artiesten op het programma die garant staan voor een geweldige avond.
Op zaterdag kunnen we helemaal met de voetjes van de vloer want dan
komt BammBamm weer voor ons optreden. Tijdens de eerste kleintje
feestweek gingen ze compleet uit hun dak!
De voorjaarskermis is van 1 tot en met 4 april, waag eens een gokje bij de
grijpmachine of krijg een adrenaline kick in de attracties en natuurlijk mag
een lekkere kip van ’t spit of oliebol niet ontbreken. Noteer hem alvast in
je agenda! Kleintje Feestweek, om alvast in de stemming te komen…
Lichtroute - Oproep aan alle buurtverenigingen.
Graag zouden wij ons dorp geheel verlicht en versiert zien in de feestweek. Daarbij hebben wij natuurlijk de hulp van de inwoners nodig! In
deze tijd van kredietcrisis groeien mensen weer meer naar elkaar toe en
is het dan niet fijn om samen de buurt te versieren en er een groot feest
van te maken, het kan al met een klein budget! Wij vragen alle buurtverenigingen een contactpersoon door te geven aan s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl ook voor opgave of vragen kunt u hier terecht. Helpt u ons
mee één feestelijk dorp te worden?!
Oud-Hollandse Markt op maandag in de feestweek
De maandag stond altijd al in het teken van braderie, rommelmarkt en
kinderbraderie. Dit jaar willen wij dit graag aanvullen met oude ambachten en een hobby en ruilbeurs. Wat was het werken vroeger toch anders
dan nu en wat is het mooi om deze tijden terug te halen. Gelukkig zijn er
mensen die deze methodes in stand houden en kennis van zaken hebben.
Leuk om eens in eigen dorp te beleven. Daarnaast zijn er zoveel mensen
met een leuke, grappige, bijzondere hobby’s en verzamelingen die dit
graag aan ons willen laten zien en die misschien onderling of met u en
mij het een en ander kunnen ruilen om hun hobby of verzameling uit te
breiden. Aan iedereen daarom de vraag: Heeft u een leuke hobby, iets te
ruilen of bent u bekwaam in een oud ambacht? Doe dan mee met de Oud
Hollandse Markt. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij:
TeunisHoekstra@feestweekbuitenpost
Wie wordt onze Bûtenposter Keninginne 2009?
We zijn weer op zoek naar leuke dames van 16 tot 60 jaar. Voor ons geeft
het de feestweek net wat meer allure wanneer er een echte keninginne
in ons midden is die leuke taken mag uitvoeren. Ieder jaar staat er een
geweldig prijzenpakket tegenover en ook dit jaar zal het weer zeker de
moeite waard zijn. Geef je op door een leuk verhaal over jezelf en een
mooie foto te mailen naar Suzanne; s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl
De verkiezing zal gehouden worden door te stemmen via onze site www.
feestweekbuitenpost.nl gedurende de hele maand mei.
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M el d p unt b e d r ij v ig heid
Sylvester Multimedia breidt uit
Met haar website breidt Sylvester Multimedia, gespecialeerd in muziekverhuur en computers,
haar mogelijkheden nu uit via het wereldwijde web.

Haarmode
Kuipersweg 13 - Buitenpost
Telefoon 0511 - 54 27 07
www.carinshaarmode.nl

5 jaar in Buitenpost
Dat gaan we
vieren met

KORTINGEN
OP ALLE BEHANDELINGEN
Knippen
€ 14.00
Kinderknippen
€ 10.00

10% korting
op permanent,
yetting en
headlines!

Alle kleurbehandelingen
€ 5.00 korting

Zonnebank
10x voor
€ 30.00

Voorheen was de website van Sylvester Multimedia slechts een website vol informatie over
het bedrijf, de mogelijkheden zijn nou uitgebreid. Zo is er binnenkort bijvoorbeeld een webshop online en kunnen klanten die een muziekabonnement willen afsluiten binnenkort ook het
gewenste muziekprogramma online activeren en aansluiten.
Al sinds 1999 is Sylvester Multimedia zich gaan richten op het verhuren van achtergrondmuziek
voor bedrijven die van deze muziek afhankelijk zijn. De programma’s PCDJ en Musicbox zijn
inmiddels dan ook gewilde programma’s door heel Nederland. Ook de winkel aan de Voorstraat
in Buitenpost, voor computerverkoop, – reparatie, -onderdelen en -accessoires, wordt steeds
drukker bezocht.

AllCars Service samen met Autobedrijf Kazemier
- regionaal auto-specialist
AllCars Service is gespecialiseerd in onderhoud van Chrysler, Jeep en Dodge. Ze is tevens
Erkend LPG-specialist voor USA Modellen; vooral Chrysler, Jeep, Dodge en Chevrolet. Inmiddels bestaat het bedrijf 2 jaar en komt de klantenkring uit de verre omtrek en zelfs ver buiten
de regio. Door goede transportmogelijkheden met een unieke haal- en brengservice, hoeft de
afstand geen probleem voor de klant te zijn. Alle voorkomende reparaties zijn mogelijk.
Ewitt Kerkman van AllCars Service, heeft 20 jaar werkplaatservaring op het gebied van Chrysler, Jeep en Dodge. Naast dit specialistisch onderhoud, is de onderneming ook LPG Specialist
voor alle type USA modellen en worden volledige reparaties en onderhoud aan verschillende
autogassystemen gedaan.
Er worden G3 systemen voor alle type’s geïnstalleerd, die via de RDW direct kunnen worden
afgemeld na montage. Het motto is: ‘Kwaliteit voor een betaalbare prijs‘. De service staat voor
echte ouderwetse service, met als doel tevreden klanten. Er wordt een duidelijke prijsopgave
vooraf opgegeven, met garantie. Eén van de beweegredenen om in Buitenpost deze service
te beginnen was, dat werd opgemerkt dat klanten steeds langere afstanden overbruggen, voor
specialistische reparaties.
AllCars Service, werkt nauw samen met Autobedrijf Kazemier op bedrijventerrein ‘de Swadde’
te Buitenpost. Voor deze opzet werd gekozen, om een totaalpakket te kunnen aanbieden aan
de klant.
De website geeft natuurlijk meer informatie www.chryslers.nl

Actie duurt tot en met zaterdag 21 februari 2009

Be d r ij v ig hei d
Matty Zijlstra, Klasiena Veerman en Henny Hiddema

SALON NEW-STYLE
In het markante gebouw aan de Voorstraat 26 is sinds 1 januari Salon New-Style gevestigd.
Een nieuwe naam met een fris concept in een pand met een historie van meer dan tweehonderd jaar, beter bekent als de Gerbo Zalen. Tot voor kort was Kapsalon Johan hierin gevestigd.
Haarstyling en Kleuradvies
De dames Matty, Klasiena en Henny zijn vanaf 1 januari al actief. Door de verbouwing die
momenteel plaats vindt, is Salon New-Style tijdelijk gesloten van 27 tot 30 januari, de dames
zijn wel telefonisch bereikbaar tijdens deze dagen. Als alles meezit, is de verbouwing 3 februari afgerond. Salon New-Style is dan geheel gemoderniseerd, de salon kan u dan nog beter
van dienst zijn met persoonlijke verzorging en van een gedegen advies voorzien. Elk van de
dames heeft haar eigen specialiteit:
Matty Zijlstra
Door haar jaren lange ervaring is Matty, de drijvende kracht van de onderneming. Zij weet als
geen ander wat er mogelijk is met het kapsel van haar klanten. Knippen, kleuren, permanenten zijn basisbegrippen voor deze doorgewinterde kapster.
Klasiena Veerman
De modebewuste, sportieve en zichzelf jongvoelende vrouw kan volledig tot haar recht komen bij Klasiena. Zij zal tijdens en na het knippen gebruik gaan maken van diverse haarcosmetische en styling producten van Keune. Ook de nieuwste voorjaarskleuren van Blend zijn
volop aanwezig en worden door Klasiena met verve gebruikt.
Henny Hiddema
Is het aanspreekpunt voor Kleur en Kledingstijl adviezen en helpt u een uitstraling te geven
die het beste bij u past, en doet u er jonger en stralender uitzien. U krijgt advies over haarkleuren, make-up en accessoires, dit beperkt zich niet tot vrouwen. Ook mannen zijn kleurgevoelig en van harte welkom. Bij het kleding advies, geeft Henny advies in hoe u uw sterke
kanten kunt accentueren en u uw minder goede kanten kunt maskeren.
Totaalconcept
Al met al kunnen we zeggen dat u bij Salon New-Style terecht kunt voor uw totaal
beeld voor het gehele lichaam. Tot en met
februari kunt u de oude klantenkaarten van
kapsalon Johan nog inleveren. Daarna kunt
u profiteren van nieuwe acties in de salon.
Nieuw in Salon New-Style is dat u er nu
ook kunt pinnen. Voor het maken van een
afspraak is het verstandig vooraf even te
bellen. De dames zijn alle bereikbaar onder
een eigen nummer.
SALON NEW-STYLE
Matty 0511-541819,
Klasiena 0511540644, Henny 0519-561370

Staand: Matty Zijlstra, zittend, Klasiena Veerman,
afwezig Henny Hiddema (foto: redactie)
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Al gelezen?

In bysûndere
foarstelling fan Krite

> Friese volksverhalen-expert Jurjen van der
Kooi van De Barrage, heeft na een bevoorrechte academische loopbaan afscheid genomen als hoofddocent van de Rijksuniversiteit
Groningen en is sinds 1 januari met pensioen.
De laatste grote klus die Van der Kooi heeft
geklaard is het Handboek Nedersaksische
taal- en letterkunde. In 1997 werd hem de
Europäischen Märchenpreis toegekend.
> In juli 2008 moest wethouder Willem van
der Wal wegens een burn-out zijn functie als
wethouder in onze gemeente tijdelijk neerleggen. Burgemeester van der Zwan heeft tijdens
de afwezigheid de portefeuille waargenomen.
De wethouder is weer hersteld en heeft zijn
werk per 1 januari hervat.
> De eerste vrijdagavond in 2009 moest de
brandweer van Buitenpost uitrukken naar
het gesloten restaurant Nijenstein. Door een
gesprongen waterleiding spoelde het water
langs een gedeelte van de muren van Nijenstein naar beneden. Volgens de brandweer
heeft een bevroren leiding in de cv-ketel na
de dooi waarschijnlijk de lekkage veroorzaakt.
Een gedeelte van het pand stond blank.
> Wegens de grote belangstelling voor het
bijwonen van de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Achtkarspelen hebben enkele
bezoekers, die wegens plaatsgebrek hun auto
in de berm hadden geparkeerd een parkeerboete gekregen. Onze burgemeester kan zich
niet vinden in de volgens hem “misplaatste
dienstklopperij” en de politie gevraagd coulant
te zijn en de foutparkeerders de opgelegde
boete dan ook kwijt te schelden. Uitvoerig is
het voorval in de media belicht en heeft Buitenpost daarmee wel op de kaart gezet.
> Fietstoerclub Buitenpost organiseerde op
zaterdag 17 januari de Slotpleats ATB-tocht in
de omgeving van Bakkeveen. De fietsroute
door de bossen en over de heidevelden was
zorgvuldig en in samenwerking met It Fryske
Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten uitgezet.

De Fryske Krite Bûtenpost sil 28 febrewaris en 7 maart
‘Kiezzige Kronkels’ spylje. Dit stik is ek spile yn it winterskoft 1973-1974 en mei grut sukses. It waard spile
yn de Bûtenposter seal Klamer en op de slútjûn foar it
Bûn fan Fryske Toanielselskippen yn de Lawei te Drachten. It sukses wie
sa grut, dat de Krite it stik ek yn it winterskoft 1974-1975 op it repertoire
holden hat. It is rûnom yn Fryslân spile.
De besetting fan 35 jier ferlyn bestie
út: Toskedokter Julien Dubois - Jan
de Zee, Juffer Stephany Poulard Nyske Pol, Antonia Simonet - Alie
Bruinsma , Igor Morin - Cees Folkertsma, Norbert Chattilon - Joeke
Dorhout, Mefrou Durand du Chevallier - Gryt Pel, Menear Cochet Herman Haytink, Botticelli - Jitske
Dijkstra, - ynstekker: Pé van Waarden, lûd en ljocht: Gerrit Roosma
en Tom van Waarden, regy: Pyt van
der Zee. De dekôrwikselingen waarden dien troch: Tryntsje van der
Zee, Coby de Vries, Henk Jongsma,
Gerrit Leune, Aan de Jong en Gerrit Roosma, de saneamde ‘Swarte
Brigade’.
It stik is skreaun troch Barrilet en
Gredy en yn it Nederlânsk útjûn as
‘Cactusbloem’, wylst it ek ferfilme is mei Ingrid Bergman yn ‘e haadrol.
De Fryske oersetting is fan Pyt van der Zee.
It sil dizze kear in bysûndere foarstelling wurde, want foar de haadrol dy
‘t Jan de Zee (ferstoarn yn 1978) eartiids spile, is Lourens, de âldste soan
fan Jan, ree fûn om no dizze rol te spyljen. De fierdere besetting bestiet
út: Iteke Roosma, Wietske de Boer, Dictus Benedictus, Harry Tiemens,
Anneke Paauw, Piet Tiekstra en
Matty Zijlstra. De ynstekster fan no
is Sjoukje Wiersma, wylst Jan Willem Bouma en Okko Jan Pietersma
foar de dekôrwikselingen soarchje.
It lûd en ljocht is yn hânen fan Ernst
Jaap de Haan en Sieger de Vries.
Regy: Jitske Bouma
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PBB Va n de bes t uu r s t a fel
De eerste maand van het jaar 2009 zit er alweer op. Wij zijn erg blij dat de jaarwisseling rustig is verlopen en met frisse moed zijn we weer aan onze werkzaamheden begonnen. Allereerst iets over het kunstwerk: Wij hebben opdracht
aan Hans Jouta gegeven om voor Buitenpost een kunstwerk te maken. Als alles
naar wens verloopt, hopen wij dit voorjaar het kunstwerk te plaatsen. U heeft
in de media kunnen lezen dat wij van de provincie geen subsidie krijgen om
diverse redenen. Deze redenen zijn volgens ons bestuur niet terecht, vandaar
dat wij een bezwaarschrift hebben ingediend. Wij mogen nu door middel van
een hoorzitting onze motivatie toelichten u hoort de afloop hiervan.
We zijn al bijna twee jaar bezig met welkomstborden en tot mijn spijt zijn deze
nog steeds niet geplaatst. Kortgeleden ben ik met iemand van de gemeente op
stap geweest om een geschikte plek te vinden. Deze borden kunnen namelijk
niet zomaar ergens geplaatst worden. Wij hebben bij diverse bedrijven offertes
aangevraagd en wij hopen dat de welkomstborden dit voorjaar geplaatst kunnen worden.
Auke Attema en ondergetekende zijn 22 januari naar een brainstorm-avond
geweest bij de gemeente. Er werd gediscussieerd over de nieuwe structuurvisie. Onderwerpen waren onder andere recreatie en toerisme, samenleving,
veiligheid en voorzieningen. De gemeente wil de inwoners van Achtkarspelen
hier zoveel mogelijk bij betrekken. Dit zal allemaal worden uitgewerkt door
een onderzoeksbureau en te zijner tijd zal men per dorp een avond organiseren waarin u als burger uitgenodigd wordt om mee te denken. Dus als u goede
ideeën heeft, moet u deze avond beslist niet missen.
Volgende week zal dan eindelijk het overleg met de directie van Haersmahiem
plaatsvinden, het werd twee maal uitgesteld maar drie keer is scheepsrecht!
In maart/april hopen we de jaarlijkse ledenvergadering weer te organiseren.
Het spijt ons zeer dat Rients Leijendekker ons bestuur zal verlaten. Wij hopen
voor hem een goede vervanger te vinden die misschien al tijdens de komende
ledenvergadering aan u voorgesteld kan worden. In deze vergadering zal weer
de brims uitgereikt worden aan een inwoner van Buitenpost die (belangeloos)
veel voor Buitenpost heeft betekent. Mocht u iemand kennen die een brims verdiend, bel of mail ons gerust!
namens Plaatselijk Belang Buitenpost, Maaike Dotinga-van der Veen,, voorzitter
pytenmaaike@gmail.com, tel. 0511-542932,

Winterjunenocht op
Sneintemiddei
Hylke Speerstra en Bauke van der Woude

No sil jim miskien wol tinke, wat dogge we mei sa ‘n âld stik, mar it ferhaal
oer in toskedokter dy ‘t in slipperke makket en him mei help fan leagen en
bedroch der besiket út te rêden, is ek hjoed de dei noch tige aktueel. We
hoopje der in moaie foarstelling fan te meitsjen.

Boeren, dokters, keatsers, reedriders, skippers en emigranten, wy fine se allegearre
werom yn de boeken fan Hylke Speerstra.
Op sneintemiddei 8 febrewaris sil hy, troch
harkers fan Omrop Fryslân Radio keazen as
nûmer-1-Fryske skriuwer, grif foarlêze út en
fertelle oer syn boeken. Op dit stuit is Speerstra klear mei it skriuwen fan in bondel Fryske ferhalen oer de alvestêdetocht, “De kâlde
krústocht”. Dit yn it ramt fan it hûndert jierrich bestean fan “De Vereniging De Friesche
Elfsteden’. Hylke Speerstra sil op ferskate
plakken yn ús provinsje, mei help fan muzikanten, dêr in soad omtinken oan jaan. Grif sil
hy dit ek dwaan yn Bûtenpost mei help fan syn muzikale freon Bauke vd.
Woude. Tegearre presintearje de beide mannen in pear noflike en nijsgjirrige oerkes winterjûnenocht op in sneintemiddei yn it restaurant fan de
Krûdhof.

Kopij:
Postbus 30, 9285ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com

By de foto’s: Twa kear mefrou Durand du Chevallier en toskedokter Julien
Dubois. Yn 1974 Gryt Pel en Jan de Zee (bovenste foto) en yn 2009 Anneke Paauw en Lourens de Zee (onderste foto).

Sneintemiddei 8 febrewaris 2009. - Oanfang 15.30 oere/ Lokaasje De
Krûdhof. - Foarferkeap: € 7,50 (Blommesaak Hedera) / Oan de seal: € 8,50
- Ynformaasje: 0511 541444

Redactie:
Marieke Bijlstra
Karin van IJsseldijk
Johan Kootstra
Bennie Nauta
Cathy Pot		
Cornelis Visser

Tentoonstelling
Rein Halbersma
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De frjemde namme dy ‘t jim lêze yn
dit rychje is dy fan Wietske de Boer.
Dit komt omdat wy yn de rûnten fan
de Krite gjin jong famke fine koenen
dy’t de rol fan Antonia Simonet spylje koe. Mar we hawwe Wietske , dy
‘t yn Ljouwert de oplieding ‘Artiest
Drama’ folget, ree fûn om dy rol op
har te nimmen.

Verrassende kindermiddag!
Ritsko van Vliet komt naar The Point

Rein Halbersma uit Kollum is vooral bekend
om zijn schilderijen van paarden en koeien.
Al meer dan dertig jaar werkt hij aan zijn
olieverfdoeken – op lokatie in de stal, in het
weiland, of in zijn atelier, waar de koeien, paarden en schapen tot vlak
aan zijn ramen kunnen lopen. Halbersma is een groot kunstenaar in het
vastleggen van deze dieren in olieverf. Hij schildert ook portretten, landschappen en bomen. Het liefst neemt hij zijn schildersspullen mee naar
het vlakke land achter Dokkum, waar hij het natte klei-landschap op het
doek brengt en waar hij probeert de sfeer van het eindeloze, steeds veranderende Wad vast te leggen bij Wierum en Paesens-Moddergat.

Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.

Op 29 januari om half 9 ‘s
avonds, opent burgemeester Tjeerd van der Zwan de
tentoonstelling van Rein Halbersma in het gemeentehuis.
Iteke
Veenstra
(afgestudeerd solist) en Willem van
der Leest (principal van de
Wâldsang) zorgen voor een
muzikale bijdrage.

Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 16 februari 2009.
De volgende editie verschijnt
in week 9 van 2009.

Afbeelding links: het schilderij “Traktor aan het ploegen”
door Rein Halbersma.


Ook dit jaar staat er voor de leerlingen van de basisscholen weer een leuke middag op het programma. Ritsko van Vliet zal een uur lang op een wel
heel bijzondere manier met goochelacts, muziek,
een sprekende vogel én natuurlijk met hulp van het
publiek zorgen voor een doldwaze en komische
middag.
Woensdagmiddag 11 februari 2009.
Aanvang 14.00 uur / Lokatie The Point.
Entree: € 3,00.

Stichting Paardensportcommissie
gaat op volle kracht vooruit!
Het nieuwe jaar is nog maar een paar weken oud en
de Paardensport Commissie is al weer volop bezig voor
het 56e Concours Hippique op 5 augustus! Gelukkig
hebben we versterking gekregen van een nieuw lid, dit
is Thijs de Vries. Met dit jonge team gaan we zéker zorgen voor topconcours met vermaak voor het hele gezin.
Wat we alvast kunnen melden is dat we wederom twee Kampioenschappen hebben! Dit jaar het Nederlands Kampioenschap Hackney’s Ereklasse Grote Maat en het Kampioenschap Fokmerries Fries Ras gereden
voor de Friese sjees.
Volgende maand meer nieuws van De Paardensport Commissie.
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door Bote de Haan

Wiebe Loonstra en
de alternatieve elfstedentocht
De friese Elfstedentocht heeft iets heldhaftigs. In 1909 werd ‘de Tocht der Tochten’ voor
de eerste maal georganiseerd. In 1997 was er
(voorlopig) de laatste. Er zijn in die tussentijd
slechts vijftien tochten geweest, maar wat een
belangstelling! In Hylpen (Hindeloopen) staat
een Elfstedenmuseum. De Fryske tv besteedt
ook dit jaar weer aandacht aan de vijftien tochten. Er worden jaarlijks wandeltochten, roeitochten, fietstochten, met de step, met een
oldtimer, met een kano georganiseerd. Maar
er gaat niets boven een echte strenge winter
met daarbij een echte Elfstedentocht op de
schaats.
Wiebe Loonstra, woonachtig op het Molenerf is
in de loop van de jaren ook in de ban geraakt
van de Elfstedentocht. In 1985 vond hij zich
als schaatser nog niet goed genoeg om deel
te kunnen nemen aan de Tocht, maar hij werd
dat jaar wel lid van de Vereniging “De Friesche
Elf Steden”. In datzelfde jaar was hij enthousiast gemaakt door verhalen van collega’s, die dat
jaar de tocht wel schaatsten. Tijdens trainingen
namen ze Wiebe mee, gaven hem tips en hij begon steeds beter te schaatsen. “Gelukkig was er
een jaar later opnieuw een Elfstedentocht en in
1986 haalde ik mijn kruisje”, zegt Loonstra, “Ik
kwam dat jaar om 21.25 uur binnen, praktisch
gelijk met prins Willem Alexander”. In 1997 ondernam Wiebe een tweede poging. Die had ook
kunnen slagen; hij was om ongeveer 22.00 uur
in Dokkum, maar toen hij wegschaatste, kwam
hij ten val en raakte zelfs even buiten westen. Hij
werd naar de EHBO gebracht en dat was einde
verhaal.
“Helaas zijn er weinig strenge winters in ons
land”, aldus Loonstra, “wanneer je dan toch
lange tochten wil schaatsen, ben je aangewezen
op de alternatieve Elfstedentocht en dan beland
je al gauw bij de Weissensee in Oostenrijk”. De
Weissensee wordt zo genoemd omdat vanuit de
lucht de kleur van het water bijna wit is. Dat komt
door de kalkachtige bodem van het grote meer,
dat in een diep dal tussen de bergen is ontstaan
door smeltend ijs en sneeuw. Het meer ligt dan
ook op een behoorlijke hoogte; 900 meter boven
NAP en is ongeveer 12 kilometer lang. Er is een
groot meer en een klein meer, maar ze zijn met
elkaar verbonden. In de engte, die beide meren
scheidt is een brug gebouwd. Men kan wel van
het kleine meer naar het grote meer schaatsen,
zelfs zonder te klúnen.
Enthousiast vertelt Wiebe Loonstra over de
prachtige omgeving en de vriendelijke Oostenrijkse bevolking. “In 2004 gingen mijn maat Sipke Veenstra en ik voor de eerste keer naar de
Weissensee. We kwamen door slechte weersomstandigheden met veel sneeuw op de wegen, ‘s avonds veel té laat aan bij ons hotel. Tot
onze verbazing had de eigenaresse zich ernstige
zorgen gemaakt. Ze was bang geweest dat we
bij een ongeluk waren betrokken. Dat meeleven
is toch hartverwarmend”, aldus Wiebe, “en al
kwamen we veel te laat, ze maakte toch nog een
warme maaltijd voor ons klaar”. Er zijn vriendschapsbanden met de Oostenrijkers ontstaan.
“Drie jaren geleden kwam de ijsmeester van de
Weissensee, Norbert Jank naar Friesland om het
bruggetje van Bartlehiem op te meten, om deze
in Oostenrijk op ware grootte na te bouwen. Vorig jaar had hij een grote slee gemaakt in de vorm
van een Friesch Houtje, die werd getrokken door
twee Haflinger paardjes”, vertelt Wiebe, “ik
weet wel dat de Oostenrijkers het prachtig vinden dat hun hotels ’s winters vol zitten met Nederlandse schaatsliefhebbers, maar kosten noch
moeiten worden gespaard om het ons naar de
zin te maken en dat stellen wij op prijs”.

U kunt zich nog voor de volgende cursussen en workshops opgeven.
CURSUSSEN:
Digitale fotografie
Maandag: 19.30-21.30 uur, start: 9 februari,
10 lessen, kosten: E 80,00
Opgave/Inlichtingen: Jettie Kronenburg, tel. 542024
Computercursus voor de beginner
Donderdag: 19.30-21.30 uur, Start: 29 januari,
10 lessen, kosten: o 75,00
Opgave/Inlichtingen: Joke de Vries, tel. 543803

In 2004 schaatsten de twee Buitenposters 180
kilometer in plaats van de 200 kilometer.” Het
was vreselijk koud en het ijs was slecht dat jaar.
In Nederlandse kranten stonden verhalen over
bevroren ledematen, ogen en zelfs geslachtsorganen”, vertelt Wiebe. Hij heeft nog een paar
krantenartikelen uit die tijd bewaard, waar dit
wordt beschreven. Gelukkig hadden de twee
Buitenposters zich goed ingepakt en kregen ze
geen problemen. Maar door de slechte omstandigheden konden ze de 200 kilometer niet volmaken.
In 2005 en 2006 schaatsten Wiebe Loonstra en
Sipke Veenstra de volledige 200 kilometer. In
2007 gingen ze opnieuw naar de Weissensee,
maar toen ze aankwamen begon het te sneeuwen en het hield maar niet op. Het ijs was niet
langer betrouwbaar en alles werd afgeblazen.
“Je kunt dan gaan zitten zeuren in je hotel , maar
je kunt ook proberen er het beste van te maken”,
zegt Wiebe. “Wij huurden skilatten en gingen
langlaufen. Ook leuk om dat een keer mee te maken”. Afgelopen winter 2008 ging Wiebe voor de
vijfde maal naar de Weissensee. Sipke Veenstra
ging ditmaal niet mee. “Toen ik aankwam was
het prachtig donker ijs, maar af en toe waaide er
een warme föhnwind. Het ijs begon een beetje
te dooien; het sneeuwde licht; daarna begon
het ‘s nachts weer te vriezen, maar het werd zodoende geen goed schaatsijs. Het was net alsof
je over suikerklontjes reed’, vertelt Wiebe. Na
130 kilometer hield hij het toen voor gezien. Van
de 3000 schaatsers finishten er uiteindelijk een
paar honderd.
Wiebe vertelt dat hij eens meemaakte dat de ijsmachine door het ijs zakte. Vlak bij de brug zaten
zwakke plekken en plotseling was de chauffeur
de controle kwijt. Hij belandde in het ijskoude
water en werd nadat hij de wal was opgetrokken ogenblikkelijk in dekens gewikkeld tegen
onderkoeling. “Om de ijsmachine weer boven te
krijgen was een hele toer”, vertelt Wiebe, “ze
maakten aan de kant een groot wak; duikers bevestigden onder het ijs een stalen kabel aan de
gezonken machine en met veel moeite kon een
brandweerauto hem toen de wal optrekken”.
Wiebe is een echte duursporter. Zo fietste hij de
Elfstedentocht al achttien keer; in 2003 liep hij
de Elfstedentocht en omdat hij het elfstedenkruisje van 1986 had, ontving hij dat jaar het Elfstedenbrevet. Een brevet wordt toegekend aan
degenen, die aan kunnen tonen de tocht hebben geschaatst, gelopen en gefietst. Hardlopen
doet hij niet, maar is wel actief als wandelaar. Zo
loopt hij ieder jaar wel een paar georganiseerde
wandeltochten in de regio. In 2007 liep hij de
80 kilometer lange Kennedy-mars van DriesumWouterswoude uit. Nu de wintermaanden weer
zijn aangebroken is Loonstra iedere week minstens één maal te vinden op ijsbaan Kardinge in
Groningen. Dit ter voorbereiding van zijn zesde
Alternatieve Elfstedentocht en ergens diep in
zijn binnenste hoopt Wiebe Loonstra natuurlijk
op een echte Elfstedentocht in Friesland.

Voor de echte beginnende computergebruiker uit Buitenpost en omgeving is
er in binnenkort opnieuw een computercursus voor beginners. Heeft u een
computer en wil het werken ermee (toch) nog niet lukken? Dan kunt u in een
tiental lessen, in een rustig tempo en met persoonlijke begeleiding, met de
meest belangrijke eerste computerhandelingen vertrouwd worden gemaakt.
Er wordt in de cursus niet naar een bepaald nivo toegewerkt, maar als
eerste voldoende kennis aangereikt en zelfvertrouwen gegeven om de vele
gemakken van een pc binnen hand- en muisbereik te brengen.

WORKSHOPS BARTHA ALTENA:
Paasdecoratie
Donderdag 2 april van 19.30-21.30 uur
Opgave/Inlichtingen: Elly Kramer, tel. 543242, bgg tel. 543803
Midwinterdecoratie
Om al een beetje een voorjaarsgevoel te krijgen maken we een tas
met daarin veel voorjaarsbolletjes en werken we het af met
verschillende soorten groen.
Donderdag 22 januari van 19.30–21.30
Opgave/inlichtingen: Elly Kramer, tel. 543242, bgg tel. 06 12113800
Cursusvoorwaarden
inschrijving
dit kan telefonisch of op de cursusmarkt
betaling
- uw aanmelding geldt voor de hele
cursus
- na aanmelding ontvangt u een
kwitantie met daarop het verschuldigde
bedrag
- het cursusbedrag dient zo snel mogelijk
overgemaakt te worden
- in bepaalde gevallen is gespreide
betaling van het cursusgeld mogelijk

- afzeggen kan tot 1 week voor aanvang
van de cursus
terugbetaling
restitutie van het cursusbedrag, bij
onderbreking van de cursus, is slechts bij
hoge uitzondering mogelijk
Alle cursussen zijn onder voorbehoud
van voldoende deelname. Data en
tijdstippen kunnen (mogelijkerwijs in
overleg) nog wijzigen. De cursusbedragen
zijn onder voorbehoud van drukfouten.

- Jeugdsoos It Koartling donderdag geopend van 19.30 tot 21.30 uur
vrijdag geopend van 19.30 tot 22.00 uur
leeftijd: 11 tot 18 jaar
Entree / deelname: Gratis!

Activiteiten:

vrijdag 30 januari: open inloop (wat kan je doen:
poolbiljart, tafelvoetbal, ps2, computeren)
Vrijdag 6 februari: karaoke
vrijdag 13 februari: open inloop met valentijns tintje
vrijdag 20 februari: dropping opgave per persoon
of in groepjes van 5.
op vrijdag 6 februari is er weer een kinderdisco
voor alle kinderen van de basisschool.
van 17.00 tot 18.00 uur voor groepen 1 t/m 4 en
van 19.00 tot 20.30 uur voor groepen 5 t/m 8
entree is € 1,-, drinken, snoep en chips zijn er te koop.

Opbrengst Kerstactie Siloam
In december 2008 hebben wij weer kerstbomen
en kerstgroen verkocht voor het Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam op Curacao. We hadden
de kerstbomen binnen een week allemaal al verkocht. Dit ging boven verwachting en we moesten helaas veel ‘nee’ verkopen. Daarom hopen wij

december 2009 nog meer kerstbomen voor u in
te kopen. Kunnen we weer op uw steun rekenen?
De opbrengst van afgelopen kerstactie was het geweldige bedrag van € 1640,10 Iedereen die hieraan
meegeholpen heeft willen wij hartelijk bedanken!
De familie Douma

Jan Veenstra nam tijdens de nieuwjaarsreceptie afscheid als voorzitter van het bestuur. Zijn
opvolger Jan-Klaas Gatsonides bedankt hem op de foto voor zijn inspanningen in de afgelopen
9 jaar. (foto: Arjen Heidbuurt, It Koartling)
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“Als je wilt is er vrijwilligerswerk genoeg”
Waatze en Joke Boersma zijn actieve VUTters

Dankzij de welvaart die vanaf de jaren zestig Nederland kenmerkt,
kunnen veel werknemers zich de luxe van de VUT veroorloven.
Mannen en vrouwen stoppen vaak met werken als ze nog goed
gezond zijn. Je ziet ze overal fietsen: echtparen in jassen van dezelfde kleur, een routekaart op het stuur geklemd. Ze hebben het
nog nooit zo druk gehad. Waatze en Joke Boersma zijn ook met
de VUT. Hun leven kenmerkt zich door vrijwilligerwerk. En dat is
niet gestopt na hun pensionering.
Dagblad Trouw meldt dat
ouderen steeds minder vrijwilligerswerk doen. Het draagvlak
onder bedrijven om hun medewerkers aan vrijwilligerswerk
te laten doen is te laag, meldt
de krant. De inzet van oudere
vrijwilligers is met 18 procent gedaald. Kees Penninx
van het kenniscentrum Movisie constateert dat het aantal
vrijwilligers tussen de 55 en
74 jaar sinds 2000 terugloopt.
Waren zij eerst nog goed voor
2 uur en 12 minuten per week,
tegenwoordig is dat nog maar
1 uur en 48 minuten. Penninx
ziet niet hoe het tij gekeerd
kan worden. “De overheid is
tegenstrijdig. Aan de ene kant
moeten mensen steeds langer
doorwerken en aan de andere
kant wil dezelfde overheid dat
meer mensen vrijwilligerswerk doen. Langer doorwerken betekent minder tijd om
je actief in te zetten voor de
maatschappij.” (bron: Trouw,
juli 2008)
Verdriet
Aan de Scheltingastraat 44 zit
ik met Waatze en Joke Boersma
aan de eettafel. Hoewel Waatze
even buiten het dorp geboren
is, kun je hem wel een Buitenposter noemen. “Ik ben geboren op Rohel en later zijn we
verhuisd naar de Buitenposter
Mieden. Daar heb ik mijn jeugd
doorgebracht”, zegt hij. Joke
is import. “Ik ben geboren in
Haulerwijk, in het Blauwe bos”,
zegt ze op haar beurt. “Mijn
broer woonde hier en in 1970
ontmoette ik Waatze. We zijn
getrouwd en hier gaan wonen.
Eerst op een boerderijtje in
De Mieden, toen twintig jaar
in de Concourslaan, daarna
nog drie jaar op het Molenerf
en nu hier.” Waatze was voor
zijn werk niet afhankelijk van
Buitenpost. “Ik zat in de bouw
en we zaten overal. Maar we
zijn altijd in Buitenpost gebleven”, vertelt hij. Joke was huisvrouw. Tijdens werkloze tijden
als vorstverlet ging ze werken
als schoonmaakster. “Eerst als
invalster op basisschool De
Fakkel, later als seizoenswerkster bij de NAK, de keuringsdienst. Toen kreeg ik een vaste
baan op school.” Er worden
herinneringen opgehaald aan
het noodgebouw dat er indertijd nog stond op de plaats
waar nu drie nieuwe woningen
staan.
Door zijn voetballende zoon
Syds Jan raakt Waatze betrokken bij het vrijwilligerswerk.
“Ik heb wel vijftien jaar bij het
jeugdvoetbal gezeten. Eerst
als leider, later vijf jaar als
wedstrijdsecretaris. Daar zat
veel werk in”, herinnert Waatze zich. “Je moest alles regelen voor de wedstrijden en de
scheidsrechters. Daar was je
de hele zaterdag mee bezig, en
de halve week in de avonduren.
Voor de competities moest je
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de wedstrijden indelen en er
leiders en trainers bij zoeken.”
“En als het dan niet door ging,
moest alles weer afgebeld”,
vult Joke aan. Toen Waatze zich
te oud voelde, stopte hij bij de
voetbalvereniging. “Syds Jan
is later overleden”, zegt Waatze. “Hij is vijfentwintig jaar
geworden.” Deze opmerking
overrompelt me en even weet
ik niets te zeggen. “In 1999.
Op 19 februari is het tien jaar
geleden”, zegt Joke. “Hij kreeg
acute leukemie.” Het gesprek
neemt opeens een andere
wending. Het gaat over verlies
en verdriet dat nooit over gaat.
Maar ook over twee dochters
die samen voor vijf kleinkinderen zorgden. “Je kunt heel wat
beleven in het leven”, is Waatze’s conclusie.
Tevreden
Rommy, de jongste dochter,
deed vrijwilligerswerk bij mensen met een verstandelijke
beperking en werkt nu zelf bij
Talant, een organisatie die volwassenen met een verstan-

delijke handicap ondersteunt.
Zodoende werd Waatze al
weer acht jaar geleden vrijwilliger bij TOF, Stichting Tegeare
Op Fakânsje. De stichting verzorgt vakanties voor mensen
met een verstandelijke beperking. “Ja, dat is mooi werk”,
zegt Waatze.
“Ik ben twee keer mee geweest
naar Kreta. En in Nederland
naar Texel, Terschelling, Hoenderloo, Ommen, Groenlo”,
somt hij op. Waatze heeft een
aantal foto’s klaargelegd die
we even bekijken. “Meestal
bestaat een groep uit zes mensen en twee begeleiders”,
vertelt Waatze ondertussen.
“Vooraf krijg je training in hoe
je met de mensen om moet
gaan. Wat je moet doen bij een
epileptische aanval of in geval
van agressie. Maar dat heb ik
eigenlijk nog nooit meegemaakt.”
Het is niet iedereen gegeven
om goed met deze bijzondere
medemensen om te gaan.
Vaak deinzen mensen terug
als ze een groep gehandicapten tegenkomen. “Daar heb ik
helemaal geen last van”, zegt
Waatze. “Je komt in zo’n groep
en het klikt meestal direct. Ze

noemen me vaak ‘pake’”, lacht
hij. “En ze doen alles voor je:
moet pake ook drinken hebben? En ze zijn altijd tevreden.
Tevreden en dankbaar. Ze
genieten als ze op een terrasje
zitten en iets te drinken krijgen
met iets lekkers erbij. Het is
helemaal niet eng om met ze
om te gaan. Je moet als gewone mensen met ze omgaan, dat
is het allerbeste.”
Is dit niks voor jou? vraag ik
Joke. “Nee”, antwoordt ze
beslist. “Ik vind het prima dat
hij het doet, ook al gaat hij twee
of drie keer per jaar.” De rust
die Waatze uitstraalt, maakt
hem geschikt voor dit werk.
Joke kan niet stilzitten. Twintig
jaar had ze een betaalde baan
bij Herbranda. Herbranda was
vroeger het bejaardentehuis,
nu wonen er alleen nog mensen in de huisjes. “Naast mijn
werk deed ik daar van alles,
was een soort duizendpoot.
Helpen met de Kerst, bij de
bingo. Het hoofdgebouw is nu
een multifunctioneel centrum.
Dinsdags en donderdags is de
dagverzorging er te vinden, de
Oanrin zit er op maandag en
woensdag, er is biljarten en de
logopediste zit er”, noemt Joke
op. “Het is er altijd druk. Ik
heb er twintig jaar met plezier
gewerkt en het was prachtig.
De collega’s en de oude mensjes mis je eerst wel.”

Waatze en Joke zijn lid van de
PKN (Kruiskerk). “Ik heb acht
jaar als diaken in de kerkenraad
gezeten”, vertelt Joke. “En ik
ben nu weer contactdame in de
straat. Dat betekent dat je het
verjaardagfonds beheert en
zieken bezoekt.” “Er is vrijwilligerswerk genoeg. Als je maar
wilt”, merkt Waatze op. Zelf
zit hij al achtentwintig jaar bij
de IJsclub Buitenpost e.o. “De

Ly t se w r âl d

IJsclub bestaat al sinds 1887”,
weet Waatze. “Vroeger was
de ijsbaan op de Buitenposter
Vaart. Die liep toen nog om de
Hervormde Kerk heen. Later
werd de vaart gedempt. Nu is
de baan op een weiland aan
het West.” Het bestuur van de
ijsclub zit niet stil als er geen ijs
ligt. “In het voorjaar schilderen
we het hok en onderhouden
we de omgeving. En in oktober
halen we de contributie op bij
de leden. En maken we de baan
klaar voor de winter. De huurder maait het gras in de herfst
en maakt de sloten schoon.
In november komen de palen
erin en sluiten we het terrein
af. Dan pompen we het onder
water en dan is het afwachten wat de natuur doet.” De
afgelopen vorstperiode was
een drukke tijd voor de ijsclub.
“We waren er ’s morgens van
tien tot ’s avonds elf uur. We
werkten in ploegen en gingen
om de beurt eten.”
Waatze heeft bij TOF ook
gemerkt dat er steeds minder
vrijwilligers zijn. “Vorig jaar
was het een hele toer om vrijwilligers te krijgen.” Het plan
van de regering om in 2011 een
maatschappelijke stage in te
voeren voor middelbare scholieren, vinden Joke en Waatze
niet zo gek. “Dat is een goed
ding. Dan weten ze ook wat er

door Janne Oosterwoud

Earste krystdei om trije oere giet
it my even kâld oer de lea. Ik
rydboskje, doch in fest oan en
set de ferwaarming heger. Mar it
jout neat. Om seis oere stel ik de
diagnoaze: gryp! Ik krij in waarme
krûp fan myn maat, hy is nearne
bang foar, hy hat de grypspuit wól
helle.
Op ’e boekeplanke lizze twa boeken
al wiken nei my te knypeagjen: ‘Pak
my dan!’ No pak ik se einlings en
ynstallearje my op ’e bank mei
sinaasappelsop en kieltabletten. Sa

bring ik de dagen troch, sliepend en
lêzend. It is my allegear wol goed.
Mar elke middei fan twa oant
fjouwer oere krij ik rom myn
part fan it prachtige winterwaar.
De sinnestrielen falle rjocht yn
’e prisma foar it rút. Se spatte
útelkoar yn fiif reinbôgen dy’t
stadich oer de muorre en it plafond
bewege. Oeren lit ik myn eagen te
gast gean oer it yntinse kleurefeest
fan read oranje giel grien blau en
pears. In wûnder, sa mar by de
gryp ynbegrepen!

gebeurt in de wereld.” Waatze
heeft ook wel een idee om het
tekort aan vrijwilligers op te
heffen. “Als alle mensen die in
de VUT zitten één weekje vrijwilligerswerk doen, scheelt dat
al heel wat. Iedereen kan er wel
tijd voor vinden. Vroeger deed
je dit soort dingen tussendoor.
Dat was gewoon, het hoorde
erbij. Maar de meeste mensen
willen als ze thuis komen niks
meer doen.”
Er blijft echt wel tijd over voor
jezelf als je vrijwilliger bent,
bewijzen Waatze en Joke.”Ik
mag graag een boek lezen of
een spelletje doen op de computer”, zegt Joke. “Wat wandelen met de hond van onze
dochter of het Lauwersmeer
rondfietsen”, noemt Waatze.
“En ’s zaterdags bij de kleinzoon kijken op het voetbalveld.
Zo blijven pake en beppe wat
bezig.”
Zolang de gezondheid het toelaat. Want Joke loopt al acht
jaar met een pacemaker rond
en Waatze heeft ook de nodige
hartproblemen gehad. Toch
klagen ze niet. “We wonen hier
op een heerlijk plekje”, zegt
Joke heel tevreden. Zou die
eigenschap ook bij vrijwilligers
horen?

(advertentie)

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

Openingstijden:

25% korting op
trouwringen

De bank van wolle is kinne.
Friesland Bank, Kuipersweg 32, 9285 ST Buitenpost,
telefoon (058) 299 55 99, frieslandbank.nl

Willen is kunnen

De Binnenste Buiten Post

Swaddekuier in Stichting
Per 1 januari 2009 is de Swaddekuier ondergebracht
in een zelfstandige stichting. Tot nog toe werd dit
jaarlijkse tweedaagse wandelevenement door de
Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost opgezet. Bij
een evaluatie van de tweedaagse Swaddekuier in
2008 bleek dat een verdere uitbouw van dit wandelevenement qua doelstellingen en financiële afwikkeling minder goed te passen in de activiteiten van het

IJstijdenmuseum. Daarom werd besloten de
Swaddekuier onder te brengen in een afzonderlijke stichting. In december zijn nieuwe statuten bij
notaris Ebele Veerman in Buitenpost ondertekend
en is de nieuwe stichting aangemeld bij de Kamer
van Koophandel. Vooralsnog bestaat het nieuwe
bestuur van de Stichting Swaddekuier Buitenpost uit
Nynke Kloosterman - Buitenpost, secretaris; Maaike
Veenstra - Gerkesklooster, penningmeester; Jan van
der Bij - Buitenpost, begeleiding; Willem Kroodsma
- Buitenpost, bestuurslid en Jan Kloosterman Buitenpost, voorzitter.
In 2009 wordt de Swaddekuier gehouden op vrijdag
31 juli en zaterdag 1 augustus. De afstanden die de
wandelaars beide dagen kunnen lopen zijn 10, 25 en
40 km. Er is voor 2009 voor nieuwe routes gekozen.
De tochten zullen ook in 2009 weer in het teken staan
van natuur en cultuur van het Nationaal Landschap de
Noordelijke Wouden.

Jaarprogramma van het IJstijdenmuseum
Zaterdag 14 februari, van 10.00 tot 17.00 uur,
plaats: Tuincafé van de Kruidhof. Dag van de bodemvondsten. Dag is voor degenen die vondsten hebben
gedaan en deze willen laten determineren. Ook is er
een stand van de Trije Stinzen uit Kollumerzwaag met
metaaldetectoren en demonstraties.
Donderdag 12 maart, tijdstip 20.00 uur,
museum open 19.30 uur. Plaats: Tuincafé de Kruidhof.
Lezing over de oorsprong en historie van het Friese
Wouden gebied.

Zaterdag 25 juli, om 10.00 uur,
Prehistorische markt op terrein van de Kruidhof.
Kramen met prehistorische artikelen. Broodjes bakken,
kralen rijgen, kunst maken, speerwerpen, enz.

Zaterdag 28 maart, van 10.00 tot 12.00 uur,
plaats: Tuincafé de Kruidhof. Grote schoonmaak
van IJstijdenmuseum voorafgaand aan het seizoen.
Besluit met gezamenlijk etentje van vrijwilligers van
het IJstijdenmuseum en vrijwilligers van de Kruidhof.

Woensdag 5 augustus, vanaf 10.00 uur,
Natuurmarkt. IJstijdenmuseum thema hunebedden.

Vrijdag 3 april,
Persbijeenkomst in verband met de tentoonstelling Gif
of Gift 2009, plaats: Tuincafé de Kruidhof. Kruidhof in
samenwerking met het IJstijdenmuseum.
Zaterdag 4 april, om 10.00 uur opening seizoen,
IJstijdenmuseum kleine festiviteiten
Maandag 13 april, paasmaandag, vanaf 10.00 uur,
in samenwerking met de Kruidhof en Talant jeugdactiviteiten.
Donderdag 30 april, Koninginnedag,
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur, Dag van de Prehistorie.
Kramen en spelletjes jeugd.
Zondag 21 juni, vanaf 10.00 uur,
Midzomertheater voor jong en oud. Vertellingen in het
IJstijdenmuseum.

Zaterdag 5 september, vanaf 10.00 uur,
Bollen en giftendag. IJstijdenmuseum presentatie
steenwerktuigen
Zaterdag 10 oktober, vanaf 10.00 uur,
Oogst
en
Fruitshow.
Vertellingen
IJstijdenmuseum.

in

het

Donderdag 22 oktober, om 20.00 uur,
Museum open 19.30 uur, plaats: Tuincafé in de
Kruidhof. Lezing archeologie.
Zaterdag 24 oktober, om 10.00 uur,
plaats: Tuincafé van de Kruidhof. Dag van Kunst en
Kitsch in het Tuincafé. Demonstraties in het groene
gebouw.
Donderdag 26 november, om 20.00 uur,
museum open: 19.30 uur, plaats: Tuincafé de Kruidhof.
Lezing over geologie.

Bodemvondstendag in het IJstijdenmuseum
Op zaterdag 14 februari organiseert de Stichting
IJstijdenmuseum de jaarlijkse bodemvondstendag in het tuincafé bij het IJstijdenmuseum.
Het IJstijdenmuseum zal de hele dag in het teken
staan van de bodemvondsten. In de afgelopen jaren
kwamen daarbij bijzondere zaken boven water die
waren opgegraven of gevonden. De bodem in de
Friese Wouden is een rijk archief van het verleden en
bij opgravingen of met behulp van detectoren zijn al
heel wat schatten die onze voorouders achterlieten
en die vervolgens in de bodem bleven bewaard, naar
boven gekomen. Het varieerde in de afgelopen jaren
van een Romeins beeldje, een door de monniken in
onze omgeving achtergelaten pot tot munten, gespen,
aardewerk of scherven daarvan en veel bewerkte
stenen zoals geslepen en geslagen stenen bijlen.
Ook dit jaar verwacht het stichtingsbestuur dat er tijdens de bodemvondstendag weer fraaie voorwerpen
boven water komen. Voor het onderzoek zijn deze dag
deskundigen op het gebied van prehistorische en de
historische voorwerpen in het IJstijdenmuseum aan-

wezig. Op het gebied van kennis van munten zijn eveneens deskundigen aanwezig. Verder worden er deze
dag demonstraties gegeven met metaaldetectoren.
Ook wordt instructie verstrekt aan degenen die zich in
het zoeken met behulp van een metaaldetector willen
bekwamen.
Het tuincafé en het IJstijdenmuseum zijn deze dag
open van 10 tot 17 uur.

Een verzoek van het IJstijdenmuseum
Het IJstijdenmuseum wil in de zomermaanden
graag een aantal vrijwilligers inzetten die in het
IJstijdenmuseum een rondleiding kunnen geven tijdens één of meer dagdelen per week. Jammer genoeg
hebben niet genoeg vrijwilligers in ons bestand om dit

te kunnen doen. Hierbij doen wij een oproep voor dit
vrijwilligerswerk. Ieder die zich aanmeldt krijgt eerst
een instructie over de rondleidingen.
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Tuin ( b e ) leven
Cyclamen uit Buitenpost
Zomaar ineens is het januari: hartje winter met een heuse vorstperiode. Wanneer het vriest kunnen er op De Kruidhof naast de werkzaamheden in de kas
ook eens typische winterklusjes worden gedaan. Opruimen bijvoorbeeld, waarbij
oude materialen tevoorschijn komen die iets vertellen over het werk op De Kruidhof in vroeger tijden. Een van onze medewerkers vond een boek van P. Smeeding
over de tuinbouw in Friesland.
In het hoofdstuk over de bloementeelt noemt hij een
aantal kwekerijen en proeftuinen, zoals die van A.
Haytink in Buitenpost. In de kas van de Proeftuin,
de latere De Kruidhof, kweekte hij cyclamen, later op
zijn eigen kwekerij aan de Jeltingalaan. Toen ik dit las
herinnerde ik mij, dat ik als jongen veel bij de familie
Haytink over de vloer kwam en zo ook kennismaakte
met de cyclaam. Smeeding vertelt, dat de succesvolle
selecties “Sonja, Anneke en Willy” werden genoemd. Ik
kende eigenlijk alleen de door Anton Haytink sr. speciaal gekweekte minicyclaam. Een prachtig stevige
cyclaam met heel kleine bloemen, die beter dan andere tot dan toe gekweekte cyclamen tegen de warme huiskamers van destijds kon.
Duizenden van deze planten werden op de kwekerij aan de Jeltingalaan gekweekt
en veredeld. Ik herinner me hoe de familie hier prijzen mee won. Het veredelen
had een bepaalde mystiek om zich heen. In mijn herinnering aan de kwekerij op
de Jeltingalaan zie ik een aantal moerplanten staan waarvan de zaden werden
geoogst en in verschillende bakjes in een andere kas werden bewaard. Deze zaden werden zorgvuldig uitgezaaid en later verspeend. Als de cyclaam op het punt
stond in bloei te komen werd er een selectie gehouden naar kleur en grootte. De
Haytinks hadden hier een bijzonder oog voor.
Met cyclamen heb ik mijn hele leven een band gehouden. Natuurlijk was het niet
alleen de familie Haytink, die zich heeft beziggehouden met de veredeling van
cyclamen. Tegenwoordig zijn er witte, roze, rode, lila cyclamen en combinaties
daarvan in groot en klein formaat; allemaal prachtig stevige planten die zo gekweekt zijn dat ze de warmte in huis verdragen. Op De Kruidhof worden al lang
geen cyclamen meer voor in huis gekweekt. Maar in de Varenhof staat wel een botanische vorm van de cyclaam. En met dergelijke wilde soorten is het allemaal begonnen toen men vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw cyclamen ging veredelen. De cyclaam is een vaste plant uit de sleutelbloemfamilie. Het is een knolgewas,
dat in het najaar bloeit. Er zijn minstens 23 verschillende wilde soorten. In het
Middellandse Zeegebied groeien ze in bergachtige streken en dan bij voorkeur op
droge bosgrond. De grootste concentratie aan soorten vindt men in Klein-Azië.
In de bloemenwinkel of de supermarkt zie ik de planten dikwijls staan en denk
dan altijd weer even terug aan mijn jeugd op de Jeltingalaan. Binnenkort maar
eens een cyclaam kopen. Daar kan ik vast en zeker mee thuis komen.
Jan Willem Zwart

Seizoensprogramma De Kruidhof
4 april - Start seizoen 2009
Opening seizoen. Vanaf nu zijn onze tuinen weer te bezichtigen. Ons thema
voor dit jaar: “Kruiden: gif of gift?”. Tot en met 30 april een speciale toegangsprijs van € 2,00.
4/5 april - Museumweekend. Thema dit jaar is ‘Verleiden’. Toegang € 2,00.
12/13 april - Pasen: ook op maandag geopend
Op Paaszondag geopend van 12-17 uur en op Paasmaandag van 10-17 uur.
25 april - Tuindag Buitengewoon
Specialistendag. Kwekers uit de regio bieden hun assortiment aan.
31 mei - Pinksteren: ook op maandag geopend
31 mei en 1 juni: Pinksterzondag en -maandag geopend van 12.00 tot
17.00 uur
21 juni - Zonnewende: openluchttheater voor jong en oud
Op de mystieke avond van 21 juni, de Zonnewende, wordt een toneelstuk
opgevoerd in de Muziektuin. Tuin geopend vanaf 19.00 uur. De voorstelling
begint om 20.00 uur en duurt ongeveer één uur. Na afloop is er gelegenheid
om in het tuincafé iets te eten en te drinken. Kosten € 5,00, incl. toegang.
Kinderen tot 12 jaar half geld.
5 augustus - Natuurmarkt
De Natuurmarkt is een jaarlijks terugkerend evenement dat samenvalt met
het Concours Hippique. Van heinde en verre stromen bezoekers dan toe.
Meer dan 50 standhouders worden verwacht. Natuurbehoud en duurzaamheid staan centraal, met informatieve stands en activiteiten voor de
kinderen. Originele handgemaakte artikelen, kleding en sieraden, natuurproducten voor de in- en uitwendige mens, kunstnijverheid, tuinplanten van
bekende kwekers en advies. Van 10 tot 17 uur vrij entree. Talant verzorgt in
en om het tuincafé o.a. soep en broodjes. Plantenverkoop in de Verkooptuin.
28 augustus - Nationale Nachtvlindernacht
Onder begeleiding van de Vlinderwerkgroep Fryslân-leden op zoek naar
nachtvlinders. Ook kunt u rupsen uit eigen tuin meenemen voor determinatie. Zelf een zaklantaarn meenemen. Toegang gratis. Aanvang 21.00 uur.
5 september - Bollen en Giftendag
Verkoop van onder andere bijzondere bloembollen en knollen door onder
andere ‘Bolle-Jist’ uit Finkum.
10 oktober - Oogst- en Giftshow
Op de gezellige markt in de Kloostertuin vindt u diverse standhouders met
jams, kaas, fruit, tuingereedschap, waddenproducten etc. Ook de fruit- en
pompoenenoogst wordt fraai gepresenteerd. Verder leuke kinderactiviteiten
zoals pompoenen snijden en een verhalenvertelster. Toegang gratis.
24 oktober - Laatste dag van het seizoen
Dit is de laatste kans om in 2009 De Kruidhof te bezoeken. In april 2010
hopen wij u te mogen begroeten tijdens ons 80-jarig jubileum. Het IJstijdenmuseum organiseert een Kunst- en Kitschdag. Laat uw schatten beoordelen door deskundigen.

De Binnenste Buiten Post
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Volmaakt winterfeest bij ijsclub

Genieten bij André Rieu

Eindelijk na zoveel jaar wachten was het op de valreep van 2008
toch volop winter. Genoeg om op 30 december de ijsbaan te kunnen
openen. Menigeen herkende dan ook de muziek die vanaf tien uur
over ons dorp galmde.

Bladerend door de Leeuwarder Courant, zag ik een advertentie van Veenstra Reizen: naar André Rieu’s Kerstshow in Arnhem voor 22 euro. Dit bleek slechts de
busreis te zijn, de kaartjes voor de show moesten wij
zelf via internet bestellen. Zo gezegd, zo gedaan. We
hadden geluk en konden nog net de laatste kaartjes
bemachtigen. Op 19 december gingen wij (mevrouw
van Helden, Bennie Nauta, Mary en Theo van Asperen) opgewekt en verwachtingsvol naar de opstaphalte
bij Veenstra Reizen. Theo, die anders onze chauffeur
is, was vastbesloten zich deze keer te laten rijden. De
bus vertrok om kwart voor drie ’s middags en om vijf
uur reden we pas bij Lemmer weg. Ach ja, de andere
Rieu-gangers moesten slalommend door Friesland
opgehaald worden. Nadat we de laatste passagiers
in Emmeloord hadden opgepikt, gingen we de snelweg op naar Arnhem. Gelukkig stopten wij rond 6 uur
bij een AC restaurant om wat te eten. Na een half uur
gingen wij verder en om half acht kwamen we bij de
Gelredome aan. Wat een files, opstoppingen, drukte!
We dachten dat we nooit op tijd op onze zitplaatsen
zouden zijn. Maar een vriendelijke agent loodste ons
door de verkeersdrukte heen en… wij waren op tijd.
Het stadion was verwarmd en groot. Maar het leek
niet op een voetbalstadion. De grasmat was weggerold en op die plek stonden stoelen als in een echt
theater. En alles was in kerstsfeer gebracht ; het decor was in winterse sfeer met kerstbomen, sneeuw,
lichtjes en aan weerskanten een ijsbaan. Vanaf de nok
hingen kroonluchters naar beneden. Wij ontdekten nu
dat de laatste plaatsen niet echt een buitenkansje zijn.
Wij zaten helemaal bovenin het stadion, er moesten
vele trappen beklommen worden. Enfin, tijdens de
Kerstshow zaten wij in de Engelenbak. Mevrouw van
Helden merkte op dat zij het idee had dat het orkest uit
Madurodam kwam. Zo ver zaten we van het podium
vandaan. En dat was jammer, want je weet dat het
orkest tijdens het spelen dikwijls grappen en grollen
maakt. Dat zie je goed op tv en dat is ook een van de
attracties van de show. Men had het probleem opgelost door twee enorme schermen naast het podium te
plaatsen, waarop de artiesten in close-up verschenen.
Maar de muziek zou het zicht vast wel compenseren
hielden wij elkaar voor. En dat was zo. Prachtig! We
waren helemaal omringd door de muziek en het gezang. Je werd er koud en warm van. De grappen en
grollen deden er niet meer toe. De klanken, de zuivere
stemmen van de zangers en zangeressen, je zonk er
helemaal in weg. Dit was mooier en indringender dan
op televisie. Voor de pauze speelde en zong men het
geijkte repertoire: walsen, de drie tenoren, de sopranen, de paren van “Die Wiener Tanzschule” walsten
op het ijs. Tijdens het spelen van “Jingle Bells” werden
de mensen op de voorste en duurste rijen verrast op
een sneeuwbui die vanuit het plafond op hen neerdaalde. André riep meteen: ”Ja,dat heb je ervan als je de
beste plaats wilt hebben.”

Het was een drukte van belang en ook avonds was er veel bezoekers
die hun rondjes draaide op de 400 meterbaan. Ook de scholen in het
dorp hebben allemaal een schaatsfeest gehouden voor de leerlingen. Wij
hebben ze allemaal kunnen ontvangen op een baan die continu in een
goede conditie is geweest.
Alle bestuursleden hebben hun best gedaan om alle mensen op alle tijden
te kunnen ontvangen. Was de baan voorheen nog gesloten tussen 18.00
en 19.00 uur, nu was hij de hele dag open. Vele duizenden mensen zijn
de afgelopen dagen de kassa gepasseerd en hebben met ons een fijne
tijd beleefd. Niet alleen mensen hier uit het dorp, ook uit vele omliggende
dorpen kwam men naar Buitenpost om te schaatsen. Ook de bekende
worsten en poeiermolke werden volop verkocht, verder was het assortiment uitgebreid met sinas en cola en dat blijkt een goede beslissing te
zijn geweest.
Heel het dorp stond in het teken van het schaatsen, de middenstand was
druk met het slijpen en verkopen van schaatsen, waarbij de mensen soms
in de rij moesten staan om aan de beurt te komen. Wij als bestuur hebben
met veel plezier ons best gedaan om alles goed voor elkaar te hebben. Ik
heb dan ook alleen maar positieve reacties gehoord en dat is voor ons als
bestuur belangrijk. Als laatste zeg ik nog maar eens: Hier doen we het dus
voor en met veel plezier.
Groet vanaf de ijsbaan, Jan Visser, secretaris

Veertigdagen viering… doet u mee?
De veertigdagentijd is een periode die voorafgaat aan en voorbereidt op
het grote feest van Pasen. Het is een tijd waarin door christenen - in katholieke kring na ‘carnaval’ - boete wordt gedaan. Tevens is het een tijd
van bezinning, van stilte en gebed, om in te keren tot jezelf. Binnen het
protestantisme is er geen expliciete gezamenlijke traditie van vastenperiode. Wel zijn er individuele protestanten die vasten in de 40 dagen voor
Pasen.
Vorig jaar zijn voor het eerst enkele leden van de Protestantse gemeente(n)
Buitenpost drie avonden bijeen geweest, waarin zij hebben geprobeerd
invulling te geven aan deze viering. Het waren ‘hartverwarmende’ avonden waarin ze ‘heel open’ met elkaar hebben gepraat en ervaringen hebben uitgewisseld; naar elkaar hebben geluisterd en elkaar ook hebben
gestimuleerd om deze vastenperiode in de ‘privé-sfeer’ vol te houden.
Door zo met elkaar samen delend en vierend in de 40 dagen-tijd naar
Pasen toe te leven kwam Pasen voor hen allen in een ander daglicht te
staan. Een bijzondere ervaring die ze de aankomende periode graag met
meer mensen zouden willen delen. Want zo is samen ‘vasten’ in de 40
dagen-tijd echt vieren met elkaar en uitzien naar Pasen.
Mocht u belangstelling hebben om vanuit uw ‘persoonlijk’ christelijk geloof - ook al komt u niet meer in de kerk - met ons aan zo’n ‘bezinning’
mee te willen doen, dan bent u hierbij van harte welkom. U kunt zich
aanmelden bij een van onderstaande personen.
De bijeenkomsten zijn op de maandagen 2 februari, 23 maart en 20 april
(20 april is evaluatieavond). Lokatie: de Schakel. Aanvang: 20.00 uur.

Er werd een nieuwe ster aan het publiek voorgesteld.
Melissa Venema,een trompettiste van 13 jaar. Toen

ds. G. van Helden, tel. 540011 of E. Medema, tel. 542144

K leuren m a ar...

Van de Loesje-scheurkalender 2009. En daar kunnen we als
redactie het alleen maar mee eens zijn.

door Donny Windsant

zij vier jaar was, kreeg ze een speelgoedtrompet en
was boos. Zij wilde een echte! Die kreeg ze toen ze
zes werd en sindsdien speelt zij trompet. Nu, 13 jaar
oud, zit zij op het conservatorium en treedt op bij André Rieu. Zij speelde “Il Silenzio” glaszuiver en later bij
“Bugler’s Holiday”, geflankeerd door twee trompettisten uit het orkest, stond zij ook haar mannetje.
De dames van ons groepje waren vastbesloten te
zwieren op de klanken van de walsen. Helaas, kwam
daar niets van terecht wegens gebrek aan ruimte in
de Engelenbak. Er waren trouwens maar een tiental
dapperen die zich aan een walsje waagden .Ook na
herhaalde aansporingen van André, werd de dansvloer
matig bezet. De mensen van boven de rivieren zijn
toch gereserveerder dan die van beneden de rivieren .
Na de pauze kwam de Maastreechter Staar met brandende fakkels vanuit de zaal op. Dat was heel indrukwekkend. En toen werd het meer een kerstshow. De
Australische sopraan Mirusia Louwerse, een dochter
van Nederlandse ouders die naar Australië emigreerden, zong het Ave Maria zo zuiver en gevoelvol. Het
uitverkochte Gelredome was doodstil. Bij Stille Nacht
mocht het publiek meedoen; eerst aandachtig luisteren, daarna mee neuriën en als laatste meezingen.
Hier kreeg je kippenvel van. En het ging maar door:
Halleluja,Jeruzalem… Dit alles ondersteund door het
orkest, een doedelzakband, een waldhoornfanfare,
een gospelkoor, de solisten en de Mastreechter Staar.
Het einde werd zo als gewoonlijk aangekondigd met
het Limburgs volkslied: “Waar in het bronsgroen
eikenhout...”En wij zongen uit volle borst mee, want
die liedjes leerde je vroeger op school. Het spel met
de toegiften was zoals bij de andere shows. Het duurt
wel een half uur voor de laatste noot gespeeld is en
dat is goed want het eindigt niet abrupt. Je krijgt de
gelegenheid om af te kicken. Na de terugreis van vier
uur was het afkickproces voltooid en kwamen we moe
maar voldaan om half drie thuis.
Mary van Asperen,
met kanttekeningen van Sien van Helden

EEN VERNIEUWDE
KLANTENKAART
BIJ ENORM VAN DER VEEN
De Enorm klantenkaart loopt al weer een aantal jaren mee en was aan een
vernieuwing toe. Eén van de vernieuwingen is het lay-out van de kaart,
deze was nog niet aangepast aan de nieuwe huisstijl van Enorm.
De kaart heeft nu de nieuwe frisse Enorm kleuren en natuurlijk het vernieuwde logo.

ENORM PUNTEN SPAREN
Met de gratis Enorm klantenkaart ontvangt u voor elke bestede Euro één punt. Enorm spaarpunten
worden automatisch bijgeschreven op uw klantenkaart.
Uw actuele spaarsaldo vindt u terug op uw kassabon. Bij 200 gespaarde punten zal er een waardebon
van 10,00 euro worden uitgegeven. Deze waardebon krijgt u dan vervolgens over de mail of via de post
thuisgestuurd. Met deze waardebon kunt u bij ons ‘betalen’, hierbij kunt u een keuze maken uit het
gehele assortiment. Zo gaat het sparen wel heel erg gemakkelijk.

AANVRAGEN
U kunt heel gemakkelijk in aanmerking komen voor de gratis enorm klantenkaart. Kom bij ons in de
winkel en vraag hem aan, u krijgt de klantenkaart direct mee en kan dus meteen beginnen met sparen.

DEMONSTRATIES:
Zaterdag 7 februari: scrappen op canvas
Met een canvasdoek, foto’s, verf en versieringen een mooi schilderij maken.
Zaterdag 28 februari: kaarten maken
met stempels, potloden, mooi papier en frutsels

Kaarten maken:

(wat we precies gaan doen is nog niet bekend)
Maandag 2 februari - Maandag 23 februari Maandag 23 maart
Kosten per avond € 10,00
Meenemen: snijmat, liniaal, mesje, schaartje en prikpen

Decoratief en gezellig:
Maandag 16 februari: Breicafé
Onder het genot van een kopje koffie met iets erbij gezellig breien.
En komt u er niet uit, we kunnen u helpen. Onafgemaakte werkstukken krijgen zo de kans om afgemaakt te worden. Kosten € 5,Maandag 16 maart:
Een leuke versiering maken van vilt voor het voorjaar/Pasen
Kosten: € 10,-

De cursussen worden in de winkel gegeven
en beginnen om 19.30 uur
en eindigen om ongeveer 21.30 uur.
Van te voren opgeven.
Telefoon: 0511-542351

Creatief met foto’s:
Maandag 9 februari:
Maak een mooi schilderij op canvas met eigen foto’s. Neem
een paar foto’s mee en met verf, lint, papier en andere versieringen een “schilderij”maken.
Kosten: € 17,50
Maandag 9 maart:
Een dienblad maken met foto’s. Eigen foto’s meenemen en
die verwerken in een dienblad.
Kosten € 20,-

Sieraden maken:
Dinsdag 3 maart:
Vanavond een sieraad maken naar keuze. Het is vakantie
dus ook de jeugd is welkom!
Basiskosten: € 5,- + kosten extra kralen.

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

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

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

Leegverkoop!

De hele wintercollectie voor
dames en heren HALVE PRIJS
Inruilactie
Vrijdagavond 30 januari van 18.00-21.00 uur
bij inleveren van uw oude Beha:
20% korting op een nieuwe! OP=OP!

NU DE GEHELE WEEK
2 halen - 1 betalen
op de gehele wintercollectie kleding!!!

Vrijdag 30 januari aktieavond:

Lever a.s. vrijdagavond uw oude schoenen in en
ontvang 20% korting op een paar nieuwe!

Tegen inlevering van een zelfgemaakte kaart
een gratis pakket om kaarten te maken

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

(actie geldt niet op al reeds afgeprijsde artikelen)

PRIJSKNALLERS!
bij Woonexpo Kapenga

Leolux
Superkeukens
Lippe Lap
Henders & Hazel
Stressless

- Zonnebank-actie! 12 keer voor de prijs van 10!

Happy Living
In House
Siësta Slapen
Etc...

ko m sn el !

- Pasfoto’s 2e setje voor de halve prijs! - Veel nieuw leesplezier zowel Boeken als Tijdschriften -

Ze er ve el
aa nb ie di ng en !
om
ro
ow
sh

BuItEnpoSt

Voorstraat 2 tot 14, (0511) 54 44 44
geopend: maandag t/m zaterdag
(maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond)

Alle dames-, heren- en kinderschoenen
HALVE PRIJS!
Vrijdagavond 30 januari
van 18.00 tot 21.00 uur inruilactie!
Bij inlevering van een paar oude schoenen:
5 euro extra korting!
Pedicure
tel. 06 20870882

Wagenaar Schoenmode
Kerkstraat 17
9285 TA Buitenpost

Tegen inlevering
van deze advertentie

15% korting!

Bij inlevering van deze advertentie
ontvangt u 25% korting
op een spaarlamp naar keuze !

Alleen geldig op
vrijdagavond 30 januari
tussen 17.00 en 20.00 uur.

* actie alleen geldig op de koopavond van 30 januari 2009
* maximaal 3 spaarlampen
per advertentie

IJlstra boeken-top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coca-Cola
4 pack

Ambachtelijk
spek

pak à 4 flessen

r 5,68

Lekker ite mei Reitse - R. Spanninga - € 17,50
De overgave - A. Japin - € 19,95
Het afzien van 2008 - Fokke en Sukke - € 8,95
De Hearen fan Fryslân - Arjen Terpstra - € 19,50
Eten, bidden, beminnen - E. Gilbert - € 12,50
Het pauperparadijs - S. Jansen - € 17,95
Maanlief - D. Deckers - € 9,95
De rechtvaardigen - D. Baldacci - € 19,95
Suezkade - J. Siebelink - € 19,90
Bacteriën moeten ook leven - Y. van ’t Hek - € 7,50

pakje à 250 gram

+ 50

r 2,69

+100
7 februari 2009

+ 50

Bildstar

zak à 5 kilogram

r 2,49

+ 50
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R e i n o l d Pa auw

De reünie
“Tsjonge jonge”, zeg je tegen de
ietwat gezette vrouw naast je en
je vaag bekend voorkomt “hoe
lang is dat wel niet geleden…” De
vaag bekende gezette vrouw kijkt
je aan met glinsterende ogen en
zegt….”nou, toch zo’n 20 jaar”…”
EN...” vul je zelf jolig en aangeschoten aan…”ook wel 20 kilo…
woeaaahahaha” de glinstering verdwijnt als donderslag bij heldere
hemel uit de ogen van de gerijpte
vrouw. Diezelfde donderslag komt
met een niet te herhalen opmerking
verbaal naar je hoofd geslingerd. De
chemie van toen is verdwenen, de
gerijpte vrouw ook. Terwijl ze wegbeent door de menigte schiet je
plotseling het beeld door je hoofd
van jou en haar in het fietsenhok
van het Lauwerscollege en begrijp
je de woeste reactie op de door jou
zo grappig bedoelde opmerking.
Sommige mensen veranderen
Even later komt het alom bekende
nummer van Madness voorbij en
de menigte begint zich te roeren.
Langzaam wordt het deinende
tempo opgevoerd tot een springende mierenhoop van midlifers
in de mentale puberstand. Met het
zweet op de rug en het bier klotsend uit de plastic bekers op de buik
verdwijnt plotseling de grond onder
je voeten. Bij de ontmoeting met
de gerijpte vrouw was dat nog psychisch, nu is dat fysiek. De houten
vloer is veelvuldig gevoed met bier
en blubber. Gevolg is een glibberig
geheel geschikt voor schaatsen
in plaats van pogo. Liggend in de
glijdende massa denk je even “ja
hoor, net als vroeger… daar lig ik
weer”. Lachend strompel je weer
overeind en kijkt even ontwijkend
op je heen. Dan besef je dat ook
de mensen om je heen er niet van
opkijken dat jij het weer bent die
daar op de grond ligt, eigenlijk is
dat het ergste, ze kijken er niet eens
meer van op…
Sommige mensen veranderen
nooit
Het is een gezellig geheel en iedereen is in een feestelijke stemming.
Even praten hier en even praten
daar, plaatje aanvragen bij de DJ
en… net als toen… drinken. Dat
drinken gaat op zich nog wel goed,
misschien niet meer in het stromende tempo wat we destijds ten
toon konden stellen maar toch…
er gaat nog genoeg door de slokdarm om het lichaam in één nacht
de vernieling in te helpen. Want, de
oorzaak van een kater is misschien
niet gewijzigd door de tand des tijd,
het herstel zeker wel. Hoe verder je
komt in het leven, het kost minder
tijd aangeschoten te geraken maar
het kost meer tijd om er weer vanaf
te komen.
Sommige zaken veranderen zeker
Kortom, het was geweldig. Veel
muziek van toen, vrienden van
toen, vrienden van nu. De meisjes
van toen waren de vrouwen van nu.
De strakke jongens van toen waren
de bierbuikjes van nu. Allemaal
tekenen dat we verder zijn gekomen in ons leven, en dat is mooi.
De technieken om één en ander
wat te verbergen moeten wat verbeterd worden en misschien moet
er eens zwaarder getraind worden
maar gezellig waren we zeker allen,
en dat is toch veel belangrijker. Dit
moeten we zeker vaker doen, zo’n
reünie, één keer per jaar is prima
dacht ik zo. Graag zou ik dan ook
de organisatie willen motiveren tot
herhaling! Sommige dingen moet
je niet veranderen...

Sprek wurd fan de moanne
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D e p h oto door de redactie

De hûn
Der wurdt wol sein dat in baas op de lange duer op syn hûn
begjint te lykjen. Yn alle gefallen wurdt it gedrach fan de
baas yn siswizen faak fergelike mei dat fan de hûn.
Hy rint om it wurk hinne as de hûn om in
stikelbaarch.
Hij kan heel moeilijk aan zijn werk beginnen.
Se hat it sa drok as in hûn mei jongen.
Ze heeft het ontzettend druk.
Se stjoerden my fan de hûn nei de bok.
Ze stuurden me van het kastje naar de muur.
It is te gek om in dea hûn de bek ta te binen.
Je hoeft geen onnodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
Hy wynt yn ’e hûs om as in sike hûn.
Hij loopt doelloos rond in huis.

Een foto uit 1945 van de fietsenhandel van Marten en Antje Wiersma aan ‘de Bouwwyk’, nu
bekend onder de straatnaam Herbrandastraat. Op de plek van de bomen op de achtergrond
is nu zorgcentrum Herbranda. Dit mooie kijkje werd aangeleverd door zoon Dedde, die de
zaak later voortzette. Nu heeft kleinzoon Marten een fiets- en autohandel onder dezelfde
naam aan Voorstraat en Franklinstraat.

Schaatsen met buurtvereniging Molenerf-De Roede
Afgelopen zaterdag 10 januari werd er fanatiek geschaatst aan het Molenerf te Buitenpost. De Buurtvereniging Molenerf-De Roede organiseerde
een alternatieve elfstedentocht voor jong en oud op de vijver naast het
Tjaskerhiem.
Om half elf ‘s ochtends werden de schaatsen ondergebonden en ging
men los. De opkomst was hoog en er was zelfs publiek. De kinderen
konden een heuse oorkonde verdienen door hun stempelkaart vol te
schaatsen.
Uit de radio klonken hollandse klassiekers en er was warme chocolademelk met koek. Het werd ouderwets gezellig. De foto’s zijn binnenkort te
bezichtigen op de website www.molenerfderoede.nl.

Schaakclub De Twee Kastelen verhuist naar ons dorp
Binnenkort kan er weer geschaakt worden in ons dorp. Schaakclub De
Twee Kastelen houdt vanaf vrijdag 9 januari de wekelijkse clubavond
in gebouw De Schakel achter de Kruiskerk aan de Voorstraat. De ledenvergadering van DTK heeft op vrijdag 19 december het voorstel
van het bestuur bekrachtigd, in de zomer zal de verhuizing geëvalueerd worden.
Tot nu toe speelde de club het ene jaar in Kollum en het andere jaar in
Gerkesklooster. Dat is bij de fusie van de oorspronkelijke schaakclubs van
beide dorpen statutair vastgelegd. In de ledenvergadering van september
bleek er unanieme steun voor een onderzoek naar een geschikte speellocatie in ons dorp. De club kent leden uit een wijd gebied en Buitenpost ligt
hierin mooi centraal. Ook is het dorp goed per trein bereikbaar, wat voor
enkele leden een prettige bijkomstigheid is. Daarnaast was een meerderheid van de leden niet meer overtuigd van de noodzaak van de jaarlijkse
wisseling van speellocatie.
Gebouw De Schakel bleek na onderzoek door een commissie van drie
leden een zeer geschikte speellocatie. Het zalencentrum is goed bereik-

baar, heeft meerdere geschikte zalen en, niet onbelangrijk, een bar waar
na afloop van de partij een drankje genuttigd kan worden. Ook is er voldoende parkeergelegenheid. Verder is er weinig verstoring door andere
activiteiten te verwachten in het gebouw, voor schakers erg plezierig.
De club denkt in ons dorp ook meer jeugd te kunnen aantrekken. Voor
jeugdleden is de jaarlijkse wisseling van speellocatie niet aantrekkelijk.
Als er voldoende belangstelling is kan de jeugd vanaf zeven uur in de zaal
terecht en kan men ook schaakles krijgen van leden van de club.
Natuurlijk zijn nieuwe leden van harte welkom bij de club. Schakers uit
Buitenpost en omgeving die wekelijks hun denkkracht willen meten met
clubgenoten, zijn op de vrijdagavond van harte welkom. De club heeft
schakers van alle niveaus, het eerste team speelt in de promotieklasse,
het tweede in de tweede klasse en het derde in de vijfde klasse. Dat
illustreert ook de variëteit aan speelsterkte binnen de club. Nieuwe schakers kunnen zonder probleem in januari in de competitie inschuiven. Een
avondje komen kijken en sfeer proeven mag natuurlijk ook. De partijen
beginnen om kwart voor acht.

DTK organiseert schaaksimultaan met Mighiel de Jong
Om de verhuizing luister bij te zetten organiseert DTK op vrijdag 30 januari een openbare
simultaan waaraan belangstellenden kunnen
meedoen. Ook oud-leden van de club en van
de opgeheven schaakclub Achtkarspelen, die
ooit in Buitenpost speelde, zijn welkom. Het
bestuur heeft geprobeerd hen uit te nodigen,
maar niet alle adressen konden achterhaald
worden. Iedereen die kan schaken, jong of
oud, beginner of gevorderde, is welkom om
op de 64 velden te strijden met één van Friesland’s sterkste schakers: Migchiel de Jong. De
simultaan wordt rond acht uur gestart, deelnemers moet voor half acht aanwezig zijn.
Fide-meester Migchiel de Jong (1972) leerde
schaken op de basisschool in Bergum. Op zijn
twaalfde werd hij lid van de plaatselijke schaakclub NEO. Een paar jaar later maakte hij de overstap naar Philidor Leeuwarden, waar hij vanaf
het seizoen 1988-1989 vele malen clubkampioen werd. Als jeugdschaker was Migchiel zeer
succesvol: ondanks de grote concurrentie werd
hij drie keer jeugdkampioen van Friesland in
de categorie tot 21 jaar. Hij werd in 2000 Fries
kampioen voor de bekende Friese topschaker

nig schaker al in een vroeger stadium het onderspit zal delven, maar een simultaan levert altijd
verrassingen op.

Yge Visser, die hij bij die gelegenheid versloeg.
Migchiel is een gewaardeerd jeugdleider en trainer. Ooit is hij begonnen als trainer van Sipke
Ernst. Hierna heeft hij Jan Werle getraind. Ook
heeft hij sterke meisjes getraind als (oud)DTKlid Petra Veenstra en Rinske IJsselhof. Op dit
moment traint hij de noordelijke talenten Milan
en Xander Mostertman (DTK) en Milan Heller.
Ook de jeugd is welkom bij de simultaan. De
partijen kunnen tot laat in de avond duren, tenzij Migchiel de deelnemer in een vroeg stadium
van het bord veegt. Gezien de Jong’s huidige
FIDE-rating van 2349 is de verwachting dat me-

DTK gaat er van uit meer jeugd te trekken door
wekelijks schaaklessen te verzorgen en jeugdtrainingen te geven. Die vinden altijd plaats voorafgaand aan de speelavond op vrijdag en beginnen rond 7 uur. Enkele leden van de club zijn
gekwalificeerd om schaakles en training geven
aan kinderen vanaf de basisschoolleeftijd. Ook
als men de regels van het schaakspel nog niet
kent is men welkom om het spel onder de knie
te krijgen. Maar ook oudere jeugd is welkom.
Het is alom bekend dat schaken het denkvermogen stimuleert en de hersens traint. Wie belangstelling heeft voor het jeugdschaken kan op een
vrijdagavond rond zeven uur eens binnenlopen.
Ook ouders die hun kinderen willen laten schaken zijn welkom.
En wilt u niet schaken, maar wel zien hoe een
dergelijke simultaan verloopt, loop dan op vrijdag 30 januari gerust even naar binnen in De
Schakel.
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Veertig jaar streekmuziekschool De Wâldsang
Streekmuziekschool De Wâldsang viert haar veertigjarige jubileum. Directeur Geert van der Heide
geeft hier een kleine biografie van het bekende onderwijsinstelling.
Het begin

Het is dit jaar veertig jaar geleden dat Streekmuziekschool
De Wâldsang werd opgericht. De kiem voor de school werd
in 1963 gelegd in Buitenpost. Daar blies de pas afgestudeerde muziekdocent Jitze Nicolai samen met zijn vrouw Louise
Coïni de Stichting Muziekschool Achtkarspelen nieuw leven
in. Deze stichting was al in 1959 opgericht maar vertoonde
niet veel activiteiten. Vanaf 1963 werden er lessen gegeven
in Buitenpost maar ook in de andere dorpen van de gemeente Achtkarspelen. Voor de Algemene Muzikale Vorming, wat
nog steeds voor veel kinderen de eerste kennismaking met
de muziek is, werd een aantal onderwijzers ingeschakeld. Via
een spoedcursus werden deze onderwijzers klaargestoomd
om muzieklessen te geven. Ook werden particuliere docenten benaderd om bij de stichting te komen werken. De eerste lessen in Buitenpost werden gegeven in het pand aan

Spin in het web

Een voorwaarde voor een goede muziekschool is het in dienst
hebben van goed personeel. Veel conservatoriumstudenten
werden door directeur Nicolai gevraagd om lessen bij het nog
jonge instituut te geven. Sommige van hen zijn ook niet meer
weggegaan en zijn tot hun pensioen gebleven. Maar naast
het lesgeven is er ook een administratieve functie. Die functie is het grootste deel van het bestaan van de muziekschool
uitgevoerd door Simmie de Boer. De uren die zij bezig is geweest met het uittypen van roosters zullen in de duizenden
lopen. En ook de andere administratieve bezigheden waren
bij haar in goede handen. Zij was zo met de school verweven dat zij zich tot op de dag van vandaag nog adressen en
telefoonnummers van leerlingen kan herinneren. Soms weet
ze ook nog van wie deze leerlingen les hebben gehad. Een
elektrische typemachine was haar belangrijkste hulpmiddel.
Legendarisch is het schrift waar de nieuwe aanmeldingen in
werden genoteerd en waar een streep door werd gezet als
de leerling was geplaatst. Een eigen kopieermachine had de
school niet. Als er gekopieerd moest worden gebeurde dat
op het gemeentehuis van Achtkarspelen. Van daaruit werd
ook de postverzending gedaan. De fietstochtjes van Simmie
naar het gemeentehuis behoorden tot haar dagelijkse werkzaamheden. De komst van de computer werd aanvankelijk
met argusogen bekeken, maar bleek uiteindelijk ook voor
de administratie een enorme verlichting te zijn. In 2006 nam
Simmie de Boer na een bijna veertigjarig in dienstverband
afscheid van de muziekschool.

Lokaties

de Voorstraat . In de andere dorpen van Achtkarspelen werd
vaak gebruik gemaakt van schoollokalen. Dat had voordelen:
de ruimtes waren verwarmd, de huur was niet hoog en, wat
toen en nu belangrijk is, er was contact met de basisschool.
In 1965 werd de school een gemeentelijke stichting.

Uitbreiding

Het succes van de muziekschool in Achtkarspelen bleef niet
onopgemerkt. In 1969 sloten ook de gemeenten Dantumadeel en Kollumerland zich bij de school aan. Op woensdag
2 juli van dat jaar werd in het Jeltingahuis het algemeen bestuur van de muziekschool geïnstalleerd. Een muziekschool
die vanaf dat moment intergemeentelijk was en de naam
kreeg ‘Streekmuziekschool De Wâldsang’. De toenmalige
burgemeester van Achtkarspelen, H. Ottevanger, noemde
de muzikale vorming van het jonge kind “Bouwen aan de
toekomst”. Jitze Nicolai werd directeur van ‘De Wâldsang’
en Arnold Feddema uit Damwoude werd adjunct-directeur.
Feddema was in dienst bij de stichting muziekschool Dantumadeel, een stichting die opging in Streekmuziekschool De
Wâldsang. Het werkgebied van de school werd enorm uitgebreid en daarmee nam ook het aantal leerlingen fors toe. Het
streven was - en is nog steeds - om de muzieklessen bij de
mensen te brengen. Daarom werden de lessen niet beperkt
tot de grotere plaatsen maar werd er ook in plaatsen als Munnekezijl, Birdaard (wat toen nog bij Dantumadeel hoorde) en
Boelenslaan lesgegeven. En een deel van de docenten deed
dat op de fiets of op de brommer.

De laatste loot

Na de uitbreiding met de gemeenten Dantumadeel en Kollumerland c.a. in 1969 sloot in 1971 ook de gemeente Tytsjerksteradiel zich bij Streekmuziekschool De Wâldsang aan.
De particuliere praktijken van onder meer Berend de Jong
in Burgum en Marten Brouwer in Gytsjerk werden door de
school overgenomen. Hierdoor verzekerde men zich van docenten met ervaring die ook leerlingen meenamen. Ook de in
Eastermar woonachtige Roelof Veltman kwam bij de muziekschool in dienst. Zijn vervoermiddel bleef hetzelfde als toen
hij zijn particuliere praktijk uitoefende: de fiets. Het aantal
leerlingen en lesplaatsen nam aanzienlijk toe maar de hoofdvestiging en de administratie bleven in Buitenpost gevestigd.

Wel werd het pand aan de Voorstraat verruild voor een pand
in de Simke Kloostermanstraat te Buitenpost. Daar betrok
de familie Nicolai een dubbele woning waarvan de ene helft
voor bewoning werd gebruikt en de andere helft voor lessen
en de administratie van de muziekschool.

In 1978 kreeg de gemeente Achtkarspelen een nieuw gemeentehuis. Het historische Nijenstein aan de Voorstraat
kwam toen vrij en daarin werd de muziekschool ondergebracht. Een voornaam pand op een mooie locatie in de
hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen. De directie en
de administratie waren daar ondergebracht en er werden
lessen gegeven. In het gedeelte van Nijenstein waar vroege
de concierge woonde werden de slagwerklessen gegeven
en beschikte de school voor het eerst over een goed geoutilleerde ruimte voor het slagwerk. In de hal van Nijenstein
maakte kunstschilder Klaas Koopmans een fraaie wandschildering van musicerende kinderen die helaas bij de verbouw
van Nijenstein een aantal jaren geleden, verloren is gegaan.
Ook in andere plaatsen kwamen eigen ruimtes voor de muzieklessen. In Surhuisterveen kwam een eigen ruimte met
vier leslokalen, in Hurdegraryp kreeg de school drie ruimtes
in dorpshuis De Schalmei en in Burgum werd de voormalige
Muloschool aan de Westersingel in gebruik genomen. Inmiddels zijn de lessen in Surhuisterveen verplaatst naar een
nieuw gebouwd MFC, beschikt de muziekschool in Burgum
over een eigen gebouw en is in Hurdegaryp de bouw van
een kindcentrum gestart waar ook de muziekschool haar eigen plekje zal krijgen. In de andere plaatsen waar les wordt
gegeven is niet veel veranderd en worden de lessen gegeven in scholen, dorpshuizen en kerkgebouwen.

Ook op het gebied van de dwarsfluitcultuur heeft de school
een belangrijke rol gespeeld. De motor daarachter was fluitist Jelle Hogenhuis. Hij nam in 1985 het initiatief tot een
orkest wat uitsluitend bestond uit dwarsfluiten. In het buitenland toen een bekend fenomeen maar dat was in Nederland niet het geval. De Fluteband, zoals het orkest werd
genoemd, was voor veel muziekscholen in Nederland een
voorbeeld wat werd nagevolgd. Het orkest werd een aantal
keren nationaal kampioen en maakte tournees naar Tsjechië
en Ierland. Ook It Frysk Recorder Orchestra, een orkest bestaande uit louter blokfluiten, maakte naam. Onder leiding
van Dinie Goedhart deden ze grote projecten zoals een project rond de componist Telemann en in het Rembrandtjaar
een project met muziek uit de tijd van Rembrandt, wat ook
werd uitgevoerd in de Grote kerk van Dordrecht. Deze en de
andere niet genoemde ensembles zijn belangrijke vertegenwoordigers die het beeld van de muziekschool naar buiten
toe bepalen. De uithangborden van de muziekschool waarbij
attent wordt gemaakt op het product en de klant uitnodigt
om mee te doen.

Dynamiek

De afgelopen veertig jaar werden gekenmerkt door veranderingen op velerlei gebied. Op economisch, maatschappelijk,
cultureel en kerkelijk terrein. De muziekschool is geworteld in
de maatschappij en daardoor zijn de ontwikkelingen haar ook
niet voorbij gegaan. In de beginperiode van de muziekschool
was muziek één van de weinige afleidingen in de dorpen. Televisie was er wel maar nog niet zo dominant aanwezig als in
2009. In 1969 was de computer al in ontwikkeling maar had
niemand er erg in dat die zo een grote plaats in de samenleving zou innemen. Ook de belangstelling voor de sport heeft
een hoge vlucht genomen. En kinderen kunnen hun tijd maar
één keer besteden en de tijd doorgebracht voor de televisie
of op het sportveld kan niet aan muziekstudie worden gewijd.
En het bespelen van een muziekinstrument vraagt vaardigheden waarvoor geoefend moet worden. Vaak jaren achtereen.
Ook de ontkerkelijking heeft een grote rol gespeeld binnen de
muziekschool. Van de grote aantallen orgelleerlingen uit de
beginperiode zijn er enkele tientallen overgebleven. De klassieke muziek heeft een geduchte concurrent gekregen van
de popmuziek. En daarmee is ook de belangstelling voor de
instrumenten die verweven zijn met de popmuziek zoals het
keyboard, de (elektrische) gitaar, de saxofoon en de drums
toegenomen. En dat is ten koste gegaan van de meer traditionele instrumenten. De muziekschool heeft getoond daar in
mee te gaan door personeel te benoemen dat is opgeleid om
op deze instrumenten les te geven. Een dynamische tijd als
de onze vraagt om een dynamisch antwoord. Niet stil blijven
staan maar mee gaan met de tijd en inspelen op de vragen
en behoeften die er vandaag leven.

In de jaren negentig van de vorige eeuw koos de gemeente
Achtkarspelen voor een andere bestemming van Nijenstein.
Voor de muziekschool werd in Buitenpost een nieuwe locatie gebouwd nabij scholengemeenschap Het Lauwers College. Sinds februari 2000 is de administratie daar gevestigd
en worden de lessen daar gegeven. Het jaar 2000 was ook
het jaar waarin directeur Jitze Nicolai afscheid nam van de
school. Bij dat afscheid werd hij benoemd tot ridder in de
orde van Oranje Nassau. Nicolai werd opgevolgd door Geert
van der Heide die tot die tijd adjunct-directeur was.

Uithangbordjes

Veel van de muzieklessen spelen zich in de beslotenheid van
de leskamers af. Maar het mooie van muziek is om dat met
elkaar te delen en er mee naar buiten te gaan. Vanaf het begin van het bestaan van de school is dat het geval geweest.
In vrijwel alle plaatsen waar les werd gegeven werden ouderavonden gehouden. Soms onder het genot van een sigaar of
sigaret terwijl de ober rondging met koffie of kroketten. De
ouderavonden, later leerlingenuitvoeringen genoemd, waren
de uithangbordjes van de muziekschool. Daar werden de resultaten van de studie voor familie en vrienden ten gehore
gebracht. Een ander uithangbord was en is de Muziekkapel
te Augsbuurt. In 1976 kreeg de school de beschikking over
deze voormalige kerk en sindsdien zijn er op zondagmiddag
concerten door leerlingen en docenten van de muziekschool.
Als laatste uithangbord moeten de ensembles worden genoemd. Om te beginnen de brassband. Streekmuziekschool
De Wâldsang is van grote betekenis geweest voor het niveau
van de blaascultuur in Friesland. Eind zeventiger jaren van de
vorige eeuw namen directeur Jitze Nicolai en koperdocent
Tjeerd Brouwer het initiatief om een ensemble op te richten
waarin de meer getalenteerde leerlingen gezamenlijk konden
musiceren. Dat werd de nu nog bestaande brassband De
Wâldsang. Zij oogstten nationale en internationale successen. Tot op de dag van vandaag heeft Streekmuziekschool
De Wâldsang nog de naam als leverancier van muzikanten
voor topbrassbands. En een aantal van die voormalige leerlingen is de muziek ook vakmatig gaan beoefenen.

Perspectief

Bij een jubileum past een terugblik. Maar een nostalgisch terugblikken hoe mooi het allemaal was heeft geen zin. In de
20e eeuw hebben de ontwikkeling en op nationaal en mondiaal niveau zich in een razendsnel tempo voltrokken. Gelet op
wat er de afgelopen jaren zich heeft afgespeeld lijkt de 21e
eeuw daar niet voor onder te doen. Een nieuwe tijd vraagt
om nieuwe uitdagingen. En dat geldt ook voor Streekmuziekschool De Wâldsang. Aan de ene kant zal er afname zijn van
belangstelling voor bepaalde muziekinstrumenten en aan de
andere kant toename. Het lang cursorisch onderwijs zal voor
een deel plaats maken voor kortlopende cursussen. Cultuureducatie zal zeker blijven bestaan maar de cultuurparticipatie
zal een belangrijk aandeel op gaan eisen. Met andere woorden: er zal tot in lengte van jaren pianoles of vioolles worden
gegeven, maar het aantal kinderen en volwassen leerlingen
dat deelneemt aan een (kortlopende) muzikale activiteit zal
toenemen. Door gebruik en toepassing van nieuwe media
zal er voor een deel ook een andere manier van lesgeven
ontstaan. Ook dat vraagt personeel dat daarvoor de competenties heeft en dat de taal van de tijd en de taal van de
jeugd verstaat. Streekmuziekschool De Wâldsang kan bogen
op een rijk verleden. Maar er ligt ook een rijke toekomst in
het verschiet. Een toekomst met uitdagingen waarvan de uitkomsten niet altijd voorspelbaar zijn maar die desalniettemin
vol overtuiging aan zullen worden gegaan.
Buitenpost, januari 2009, Geert van der Heide
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Prima prestatie MAAS in 1e wedstrijd

Uniek concert Koperensemble Muziekschool De Wâldsang

Afgelopen zaterdag werd de eerste plaatsingswedstrijd gehouden in niveau
11, 12 en 13. Deze wedstrijd was in de knusse zaal van Kollumerzwaag. In
totaal had MAAS in alle drie de rondes, in totaal 13, meiden die meededen.
In de eerste wedstrijdronde turnde Nynke Walinga een mooie wedstrijd.
Zelfs met een lage score op de balk werd zij 4e. In jeugd niveau 11 turnden
Jaël Bennett, Margriet Doume en Eline Bijlsma. Zij werden respectievelijk
17de, 10de en 6de. De laatste twee turnen junior niveau 13 (Annemei Hiemstra en Ilse Kazimier). Met dikke scores kunnen zij volgende keer weer goed
strijden met de rest. Annemei werd 8ste en Ilse nam de eerste medaille in
ontvangst. Zij werd namelijk 3de. In Ronde twee deed alleen Aline Terpstra
(niveau 11 pupil 1) mee. Zij turnde zeer goed. Zelfs het vallen vanaf de balk
kon haar niet van de wijs brengen. Want tijdens de prijsuitreiking mocht zij
de gouden medaille in ontvangst nemen. In ronde 3 deden meer meiden
mee. Junior niveau 12 deden Wilma Tabak en Bea Meijer mee. Met plaatsen 6 en 5 deden zij goed mee. In junior niveau 13, met Esther Post, Anita
Mulder en Anneke Visser, nam Anneke de 2de plaats. Esther 13de en Anita
9de deden goed mee. Evenynke Terpstra (Senior niveau 12) heeft, met 3
punten voorsprong op nummer 2, de gouden medaille meegenomen naar
Buitenpost. Hierdoor kan de leiding tevreden zijn op de prestaties. De balk
heeft nog wel even aandacht nodig (veel wiebels) maar dat komt wel goed.
Op zaterdag 24 januari hebben deze meiden hun tweede plaatsingswedstrijd in Oenkerk.

Het Koperensemble van Streekmuziekschool De
Wâldsang onder leiding van Bienze IJlstra organiseert op 31 januari 2009 voor de tweede keer een
exclusief ‘Imperial Brass’ concert in Buitenpost.
Hiermee demonstreren koperleerlingen van de
muziekschool opnieuw dat enthousiasme en doorzettingsvermogen leiden naar belangrijke posities
in vooraanstaande bands in en buiten Fryslân.
Op 31 januari is eveneens het Nationaal Fanfare Jeugd
Orkest (NFJO) van de partij. Het NFJO, onder leiding
van Danny Oosterman, is het paradepaardje van de
fanfarecultuur in Nederland. De leden zijn tussen de 15
en 25 jaar oud en zij zijn afkomstig uit heel Nederland.
Veel leden komen na hun NJFO-carrière eveneens in
een beroepsorkest terecht. In zijn lange bestaan maakte het orkest veel buitenlandse concertreizen.
Het Koperensemble heeft in de afgelopen jaren zijn
bestaansrecht meer dan bewezen. Op 28 november
2008 behaalde het Koperensemble op indrukwekkende wijze met 95 punten de eerste plaats in de 3e
divisie van de Nederlandse brassbandkampioenschappen. Een geweldige prestatie, vooral omdat het Koperensemble voor de eerste keer uitkwam in deze divisie.
In december 2007 behaalde het Koperensemble in de
4e divisie met 90 punten de 2e plaats. In 2005 werd

het Koperensemble eerste in de 5e divisie tijdens het
Gouden Spiker Festival in Bakkeveen.
Op het programma voor 31 januari staat onder andere
het concourswerk The Dark side of the moon van Paul
Lovatt-Cooper. Verder vertolkt de band delen uit het
concertwerk Hymn of the Highlands van Philip Sparks
Aan “Imperial Brass” werkt ook de solist Oedo Kuipers uit Gerkesklooster mee. Hij zingt de volgende
nummers: Cervo a Primavera van R.Cocciante, arr.
Thijs Oud en Lege Stoelen, Lege Tafels (uit Les Misérables) van Claude Michel Schönberg, arrangement
Gouke Gerben Wielenga. Oedo Kuipers, euphoniumspeler bij het Koperensemble, deed mee aan de voorronden voor de hoofdrol ‘Jozef’ in het TV-programma
‘Op zoek naar Jozef’. Hij eindigde bij de laatste 20 kandidaten en dat is een voortreffelijke presentatie.
De presentatie van dit unieke concert is in handen van
Line Atsma. Line schrijft regelmatig columns in de zaterdagbijlage van het Friesch Dagblad. Nieuwsgierig?
Noteer dan alvast dit concert op 31 januari.
Plaats: Fonteinkerk Buitenpost, De Achtkant 48, datum: zaterdag 31 januari 2009, tijd: 20.00 uur; entree:
€ 3,00 per persoon.

Expositie bewoners Tjaskerhiem in Haersmahiem
In Zorgcentrum Haersmahiem is vanaf maandag
19 januari 2009 een expositie ingericht van bewoners van gezinsvervangend tehuis Tjaskerhiem.
Het betreft schilderijen van Iris Boersma, Ineke
Wijma, Ineke Dijkstra, Sander Topma, Antoinette
Blok en André Zwier.

M.A.A.S. - meiden scoren goed
Afgelopen zaterdag was 1ste plaatsingswedstrijd keuze-oefenstof niveau
10 en hoger in Surhuisterveen. M.A.A.S. deed mee in niveau 10. In deze
niveau´s kunnen de meiden m.b.v. richtlijnen hun eigen oefening in elkaar zetten. Het is erg leuk om op z´n dag mee te draaien en te kijken.
Gelukkig konden de meisjes uitslapen. Vrijdagavond was het M.A.A.S.
nieuwjaarsfeest. Pas in de 3de wedstrijd mochten Tjitske Veenstra en
Inge Krijgsheld hun leuke oefeningen tonen. Zij zijn senioren en in hun
categorie zaten 15 meiden. Met plaats 6 en respectievelijk 11 een prima
score. In de 4de wedstrijd waren Sanne Douma, Ymke Riemersma, Femke Steigtra en Elisabeth de Groot aan de beurt. Sanne zit in de categorie
jeugd. Hier deden 42 meiden mee, dus een zeer grote groep. Sanne
werd in total 16de. Ymke, Femke en Elisabeth zitten in categorie junior
en dit was een groep van 19 meiden. Hier werd Ymke 10de , Femke 3de
en Elisabeth zelfs eerste! Al onze meiden hebben het ontzettend goed
gedaan. Zij waren erg zenuwachtig, en hierdoor vroegen ze steeds als de
oefening wel goed gedaan werd. Uiteindelijk ging het ook goed en zoals
het moet. Deze meiden hebben op 7 februari hun 2de plaatsingswedstrijd
in Dokkum. Dus nu nog de laatste puntjes op de i zetten en dan op naar
Dokkum.

Winnaars La-Okido Bokaal
Op dinsdag 11 november was het, na een tussenpoos van bijna 2 jaar,
weer eens tijd voor de Badminton Club Buitenpost om het toernooi LaOkido te houden. De wisselbeker, welke door La-Okido Special Bikes ter
beschikking wordt gesteld, was sinds 27 februari 2007 in handen van
Jellie de Jong en Emiel Veenstra. Emiel heeft de badminton club verlaten,
zodat alleen Jellie de felbegeerde wisselbeker moest verdedigen. Maar
hier kreeg ze wel hulp bij van haar nieuwe teamgenoot Hille. Er werden
in totaal 6 rondes gespeeld, waarbij de spelers fanatiek om elk puntje
met elkaar streden. Tot aan het einde toe bleef het spannend, maar Jellie moest de wisselbeker met 1 punt verschil toch afstaan aan Marten
Zijlstra en Ricardo Brouwer. Zij gingen met de wisselbeker en met een
mooie herinneringstrofee naar huis. Volgend seizoen hopen we weer het
La-Okido toernooi te mogen houden.

Beide huizen willen in de toekomst graag meer samenwerken en zochten een manier om dit ook te
laten zien aan de buitenwereld.
De cliënten van Tsjaskerhiem willen erg graag iets
betekenen voor de ander in de samenleving en de
bewoners in Haersmahiem vinden het gezellig dat
er activiteiten zijn in het huis.
Toen groeide het idee om bewoners van Tjaskerhiem te vragen een aantal schilderijen te maken en
deze te exposeren in Haersmahiem. Deze ideeën
zijn inmiddels omgezet in daden en maandag 19
januari heeft wethouder Stellinga de expositie officieel geopend.
De expositie is te zien van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 20.00 uur

Opening van de expositie door Ineke Wijma (Tjaskerhiem)
en wethouder Sjon Stellinga (foto: eigen foto)

Themadienst Christengemeente 8 februari
Dirk van Genderen zal spreken over het thema
‘Spannende tijden voor Israël en de wereld’. Toegespitst op de tijd waarin we leven, en waarvan velen
geloven dat de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Daarbij zal hij aparte aandacht besteden
aan Israël, en dan met name om de geestelijke strijd
die woedt om Israël. De positie van Israël als Gods
oogappel en hoe de wereld daar moeite mee lijkt te
hebben. Tegelijk is deze boodschap ook een appél

om bereid te zijn de Here Jezus te ontmoeten wanneer Hij komt. Een oproep om heilig en rein te leven.
De themadienst begint om 19.00 uur in de Fonteinkerk Achtkant 48 te Buitenpost. Medewerking wordt
verleend door het Israëlkoor Fryslan onder leiding
van Nico Nauta.
Met vriendelijke groet, Jaap Terpstra

D e foto door de redactie

Ze g het
m a ar... ingezonden brieven
Stationsgebouw

Mocht je interesse hebben in badminton, de club speelt iedere dinsdagavond om 21.00 uur in sporthal De Houtmoune.

Ook al is het inmiddels januari, toch willen we aandacht schenken aan de Kerstviering in Boelenstate. Op de foto kunt u zien dat er een zangkwartet uit Hurdegaryp optrad, begeleid door een organiste. De Pruttelpot uit Kollum verzorgde de
catering. De bewoners, die aan de viering deelnamen genoten met volle teugen
(foto: eigen foto).

Naar aanleiding van een stukje in
‘de Binnenste Buiten’ van december wil ik even reageren. Er zijn momenteel plannen ontwikkeld voor
het stationsgebied. Eén onderdeel
daarvan is het slopen van het huidige stationsgebouw, en dat vervangen door een exemplaar wat veel
meer ‘uitstraling’ heeft. Pardon?
Wat is er mis met het bestaande?
Wees blij dat Buitenpost nog een
stationsgebouw heeft, ondanks de
leegstand destijds in combinatie
met vele vernielingen. Beter is het
om er camera’s te plaatsen. Het
uitgespaarde geld kan dan naar ons
overdekte zwembad.
F. Ralten, Gysbert Japiksstraat 9

BELASTINGAANGIFTE

geldig voor de maand januari

e 6,-

voor PARTICULIEREN
en BEDRIJVEN

e 1,-

Wacht er niet te lang mee!
Neem nog vandaag vrijblijvend contact op.

TAAK van Zuiden
Administratie en advies
Wollegras 4

e 2,95

e 3,50

e 2,95

e 4,50

■

9285 LN Buitenpost ■ T. (0511) 54 46 00
www.taakvanzuiden.nl

■

M. 06-46 626 680

Hylke Speerstra

De Koude
Kruistocht
€ 25,-
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Ze g het m a ar... ingezonden brieven
Nieuws van de Bulgarije commissie
Het traditionele oliebolbakken de dag voor oudejaarsdag ligt weer achter
ons. Toch willen we even terug blikken op dit jaarlijkse evenement, dat
veel mensen op de been brengt, allemaal vrijwilligers. Dinsdag 30 december werd er begonnen met het bakken van de vele oliebollen. Deze dag
hebben veel mensen warme oliebollen afgehaald, die goed in de smaak
vielen. Woensdag 31 december gingen de venters langs de huizen in Buitenpost. Maar tot onze spijt hebben wij dit jaar mensen moeten teleurstellen, dat er geen venters bij u aan de deur zijn geweest. Wij hebben
opgemerkt dat het aantal oliebollen te weinig was dit jaar. En omdat de
oliebollen eerder verkocht waren, dan we in de planning hadden. Onze excuses daarvoor, en we hopen dit jaar u wel van oliebollen te voorzien. De
opbrengst van deze actie was een succes € 2468.67, waarvan € 627.24
aan giften. Wij willen ook de sponsors niet vergeten die deze actie ondersteunen, onder ander de firma Bremer en Zn. Hartelijk dank daarvoor.
Ook alle medewerkers bij het bakken en de vrijwillige jonge en oudere
venters, die in de kou hun oliebollen moesten verkopen, allen hartelijk
dank daarvoor. Wij als commissie willen een ieder die de mensen in Bulgarije een warm hart toedragen een goed en gezond 2009 toewensen.
Namens de Bulgarije commissie

In buurt van de Oude Dijk en het Nonnepaed in de Buitenposter Mieden staat een bijzondere populier. De boom valt
door zijn bijzondere grootte op. Op de foto heeft het touw rond de boom een omvang van 5.50 meter en bij de stam
zelfs 7.50 meter. Deze boom is in elk geval ouder dan 80 jaar! Waarschijnlijk is er in de wijde omgeving geen boom
te vinden van deze grootte. Wij denken zelfs in heel Achtkarspelen niet. (foto: Geert Mollema)

Insp iratie door Ineke Mooijweer

Annie de Vries: creatief met plastic
Sinds ik deze rubriek onder mijn
hoede heb, ben ik al heel wat creatieve mensen tegengekomen. Het
is verbazingwekkend om te zien
wat sommigen te voorschijn weten te toveren uit de meest uiteenlopende materialen.
Neem nou Annie de Vries. Kennissen van haar maakten me op
haar attent omdat ze het zo leuk
vonden wat ze maakte. Ze maakt
namelijk tassen- op het eerste gehoor misschien niet zo heel bijzonder, maar het zijn niet zomaar tassen, zo blijkt bij mijn bezoekje aan
haar appartement in de Bouwhof.
Ze zijn namelijk gemaakt van…
plastic zakken. Mooie, stevige,
kleurige tassen, gehaakt van talloze repen plastic die zijn geknipt
van wegwerpzakken van allerlei
verschillende winkels.
Hoe komt iemand op het idee om
tassen te gaan maken van plastic
zakken? Mevrouw de Vries: “Drie
jaar geleden was ik op vakantie
in Putten. Daar zag ik iemand
die strandtassen maakte van
plastic zakken. Ik vond het een
leuk idee, maar het model stond
me niet erg aan. Ik heb toen zelf
wat ontworpen en ik ben er thuis
mee aan de slag gegaan. Ik heb er
aardig wat gemaakt en er ook al
heel wat weggegeven. Achteraf
had ik er beter mee op een markt
kunnen gaan staan, dan had ik er
nog wat aan verdiend”, zegt ze lachend. “Het is nog een heel werk
en je hebt veel materiaal nodig. Ik
zit met een stel vrouwen op een
zwemclubje en de één na de ander ging plastic zakken voor me
sparen. Zo kwamen er allerlei ver-

schillende binnen. Als er iemand
op vakantie was geweest, had ik
bijvoorbeeld opeens een tas met
‘Nederhorst den Berg’ erop. Een
aantal van hen is nu zelf ook aan
het tassen haken. Ze zijn hier één
middag geweest om het te leren
en nu maken ze hun eigen tas.
Het leuke is dat het materiaal
vrijwel gratis is: als ik ergens
een boodschap deed, vroeg ik
wel eens wat extra tasjes mee. Bij
Groenrijk hebben ze heel mooie,
groene. Daar had ik er al zóveel
meegenomen, dat ik niet goed
meer durfde. Toen heb ik gevraagd of ik er wat mocht kopen.
Voor een euro heb kreeg ik toen
een hele stapel mee. Ik heb er een
tafelkleed voor de tuintafel van
gemaakt, want het is natuurlijk
waterbestendig materiaal. Leen
Bakker heeft ook mooie zakken,
van een prachtige kleur blauw.”
De tassen van mevrouw de Vries
hebben vrolijke patroontjes, die
min of meer per toeval ontstaan
en waar de herkomst eigenlijk
niet meer aan is af te zien. Althans
voor een leek, want de maakster
weet het allemaal precies.
“Niet alle zakken zijn geschikt:
het moeten ritselzakken zijn, niet
van die dikke, want daar krijg je
geen haakpen door. Ik vind het
een leuk idee dat ik aan recycling
doe. Anders worden die zakken
maar weggegooid. Het enige wat
ik koop zijn de ringen waarmee
de schouderband aan de tas wordt
vastgemaakt.”
Mevrouw de Vries heeft voor
zichzelf een tas gemaakt om mee

naar haar zangkoor te gaan. Hij
is zo stevig dat er een grote ordner met muziekpapier in kan. Ze
oogstte er veel bewondering mee.
“Ik mag graag handwerken. ‘s
Avonds heb ik de krant op tafel,
ik kijk wat tv, maar ik heb er altijd
een handwerkje bij. Als ik een dag
niet heb gehandwerkt, heb ik ‘s
avonds het gevoel dat er iets mist.
Vroeger op school was ik altijd al
als één van de eersten klaar. Dan
mocht ik iets extra’s maken, bijvoorbeeld een teddybeer. Sokken
breien deed ik ook veel, met allemaal randjes erin. Mijn beppe kon
dat ook goed, dus misschien zit
het wel in de genen.” Ter illustratie komen er uit een la een paar
prachtige, opengewerkte tafelkleden te voorschijn, heel precies en
netjes gemaakt.
Vrienden die wisten dat ze goed
kan handwerken, vroegen haar
op een gegeven moment om een
omslag voor hun bijbel te maken.
“Daar schrok ik wel een beetje
van, maar ik wilde het hun niet
weigeren. Zij hadden immers
veel voor me gedaan tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn man. Het idee van de plastic
zakken heb ik toen ook voor de
omslag gebruikt. Dat ging goed
en nu heb ik al een aantal mensen
een zelfgemaakte omslag kunnen
geven die ze gebruiken voor hun
bibliotheekboeken. Dat vinden ze
hygiënischer.
Tassen maak ik momenteel niet
veel meer; ik ben nu weer met een
tafelloper van garen bezig. Zolang
mijn handen willen en kunnen,
blijf ik bezig met handwerken.”

Geslaagden bij zelfverdedigingsport Krav Maga
In de maand december deden 14 leden van Krav
Maga Noord hun eerste examen voor de zelfverdediging sport Krav Maga. Onder toeziend oog van enkele instructeurs toonden de leden wat ze waard waren. “Tijdens het examen ging het er soms hard aan
toe”vertelt Klaas Hoekstra. “de leden moeten laten
zien hoe ze in een reële situatie zouden reageren”.
Bijvoorbeeld tegen stoten, trappen en verwurgingen.

Eén van de leden geeft aan dat het een zeer leerzaam
examen is geweest “nu weet ik echt dat ik me kan
verdedigen tegen bepaalde manieren van aanvallen en
tegen personen die veel groter zijn dan ik, terwijl ik nog
niet zolang Krav Maga doe.” Na twee uur zwoegen
voor het examen kreeg iedereen te horen dat zij geslaagd waren. Afgelopen maandag 19 januari werden
de diploma’s uitgereikt

Kollumer katten en
Bûtenpostmer brimsters
Tusken de Kollumers en de Bûtenpostmers hat it noait rjocht bûterje
wollen. De Kollumers wiene fan âlde
tiden ôf rûge fjochtersbazen mei it
mes los yn ’e bûse en de Bûtenpostmers sa eigenwiis as interhinnen.
Op in kear seine de Kollumers tsjin de
Bûtenpostmers dat se de greiden better ôffreedzje moasten –
har fee ferwâde it lân fan ’e Kollumers en friet har gewaaks op.
De Bûtenpostmers skodhollen meilydsum en ornearren wyslik: “It hat altyd sa west, en wat foar ús heit-en-dy goed wie, is it foar ús ek. It moat jim
ek mar goedernôch wêze”. Dêr krigen se omraak spul om en de Kollumers
drigen om mei iepene knyften nei Bûtenpost te kommen en al it folk kâld to
meitsjen. It fee soene se meinimme en slachtsje.
Nou wenne der yn Bûtenpost in man, in ferneamd tsjoender – ik mien
hast dat er Tsjalbe hiet – en dy waard der by roppen. Hy tocht der ris
oer nei en joech ried. Hy liet in wacht útsette, dy’t alarm slaan moast sadree’t de Kolummers deroan kamen. Alles wat manminske wie moast dan
yn in rûnte om it fee hinne stean gean en hy, de tsjoender, soe se tydlik
feroarje yn brimstrûken mei sokke flymskerpe toarnen dat der gjin Kollumer trochkomme koe. Dy fan Kollum fûnen dan gjin man yn it doarp
om to fermoardzjen. Froulju en bern soene se wol neat dwaan en by it fee
komme koene se net.
Der lekte wat fan út en omdat de Kollumers it net op ’e Bûtenpostmer
tsjoender stean hiene, gongen se nei har eigen tsjoender ta en leine him it
gefal foar. Dy lake: “Wy sille se te fiter nimme – ik feroarje alle Kollumer
manlju yn katten. Sûnder dat de Bûtenpostmers it fernimme kinne jim dan
ûnder de brimstrûken troch krûpe en sa by it fee komme”.
It fierdere ferrin fan dizze skiednis wie sa: doe’t de Bûtenpostmer wachtman (of miskien kin ik better prate fan spion) ûntdiek dat yn Kollum de
jûnes alle manlju fan ’e strjitte wiene fleach er nei hús. De Bûtenpostmer
manlju gongen om it fee hinne stean en de tsjoender feroare se mei in pear
fikse preveleminten yn brimstrûken mei skerpe toarnen. Mar de Kollumers
kamen as katten troch de heide oanslûpen en krûpten plat op ’e bealich
ûnder de toarnen troch en doe soe it heve. Beide partijen wachten der op
dat se wer yn minsken feroare waarden. Mar de Kollumers wisten likemin
as de Bûtenpostmers dat de duvel dyselde nacht de beide tsjoenders ophelje
soe. Sadwaande koene dy de minsken net wer ûnttsjoene.
De Kollumer katten waerden sa lilk fan it wachtsjen dat se it fee oanfleagen
en se begûnen it te klauwen en te biten. Nou waarden de Bûtenpostmer
brimstrûken sa lilk dat se har toarnen feroaren yn brimsters (brimzen) en
dy begûnen de katten to stekken. It waard ien grutte wyldeboel, de hiele
nacht binne se as gekken yn ’e rûnte flein. Mar yn it twiljocht fan ’e dage
saaide der in ingel del tusken it fee en sei: “As jim gjin frede slute kinne dan
sil hjir tusken Bûtenpost en Kollum foar ivich in bosk brimmerheide stean
bliuwe en dat sil bewenne wurde troch wylde katten en brimzen.
Bûtenpost en Kollum sels kinne fan Gods ierdryk ferdwine en it plak dêr’t
de beide doarpen lein hawwe sille net iens mear oanwiisd wurde kinne.
Slute jim frede dan wurdt alles wer sa’t it wie. De Bûtenpostmers moatte
allinnich better op har fee passe en de Kollumers moatte it knyft ticht yn
‘e bûse hâlde”.
De brimzen loeken har angels en de katten de neils yn. Se feroaren wer yn
mannen fan Kollum en Bûtenpost en sleaten op datselde plak frede. It hjit
dêr noch altyd ‘It Paradyske’. De Kollumers binne ‘katten’ bleaun en de
Bûtenpostmers hjitte hjoed de dei noch fan ‘brimsters’. Se binne noch altyd
de eigenwize kant neist en de Kollumers steane der ek noch om bekend dat
se earder it knyft as de mûle brûke.
Ut: ‘It fleanend skip’ (Fryske folksferhalen ferteld troch Steven de Bruin)
fan Ype Poortinga.

Renoveren of verbouwen?

H

eeft u plannen om binnenkort uw woning of
bedrijfspand te verbouwen of te renoveren?

Dan willen wij u met onze 25 jaar ervaring en vakbekwaamheid graag van dienst zijn. Zowel in traditioneel
bouwen als in de toepassing van moderne materialen,
zoals kunststof en aluminium, voelen wij ons thuis.
Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?
Bel dan (0511)

54 19 19.

Kunststof kozijnen • Serres • Dakkapellen • Vouwwanden • Gevelbekleding

Einsteinstraat 4, 9285 WP Buitenpost Tel. (0511) 54 19 19 E-mail info@vtb-buitenpost.nl

K i j k o p w w w. v t b - b u i t e n p o s t . n l

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

De Binnenste Buiten Post

Oud nieuws uit Buitenpost en omstreken . . .
door Dirk R. Wildeboer

Jacob neemt die getuige niet aan. “Waarom niet ?”, vroeg de president. “Omdat hij afgekeurd is voor den dienst, omdat hij verstandeloos is, zegt de beklaagde. Eisch 14 dagen”.

Petroleumbron in Buitenpost ?
BUITENPOST - 2 juli 1896 – “Toen
Zaterdag j.l. de pomp van den heer F.
de Hoo alhier geen water meer gaf,
openbaarde zich het verschijnsel,
dat zij een mengsel van petroleum
en water opleverde, ongeveer de
helft. Liet men het mengsel eenigen
tijd staan, dan dreef de petroleum
deel 52
boven. Met deze petroleum vulde
men de lampen, die zeer goed brandden. Ook op de volgende
dagen is de pomp petroleum blijven leveren. Of men hier met
eene petroleumbron heeft te doen, is niet zeker. Naar men verneemt, zal er een onderzoek worden ingesteld”.
Van de trap gerold
BERGUMERHEIDE – 18 juni 1902 – “Twee mannen uit het armhuis
te Bergumerheide nemen plaats op een bank in het gebouw van
de rechtbank te Leeuwarden, de eene rechts, de andere links
van het podium. Jacob B. is de beschuldigde, Oeds Venema, is
waker in het armhuis, de aanklager. De vrouw van Jacob is op
zekeren morgen van de trap gerold, wel 17 treden. Daarom geeft
de man de schuld aan den waker; deze had naar zijn zeggen, het
licht dat boven stond, er weggenomen, hetgeen de oorzaak was
van het ongeval. Venema verklaart echter, dat hij ’s morgens om
5 uur naar bed mag gaan en dan verplicht is, de lichten uit te
doen. En het ongeluk gebeurde om half zeven. Ergo… Jabob luisterde echter niet naar die logica en mishandelde thuis komende,
Venema. Hiervoor stond hij heden terecht. N. Bulthuis, ook een
verpleegde in ’t armhuis, heeft die mishandeling gezien. Maar

K lim in d e p en

Veulens waren te dartel
WOUTERSWOUDE – 5 april 1916 – “Twee eenjarige veulens stonden bij den veehouder Sijbren T., 47 jaar, wonende alhier, in
een hok. In den morgen van 8 Februari kwam er iemand om
te zien. De boer gelastte zijn knecht Gerrit Monsma om bij de
veulens in het hok te gaan en ze “voor te geleiden”. De knecht
maakte bezwaar, hij had nog nooit met paarden omgegaan en
de veulens waren nog al dartel. Gerrit probeerde het, maar was
spoedig weer het hok uit. De boer woedend. “Dan sil ‘k er dy wol
ynsmite”, dreigde hij en hij greep Gerrit bij den hals, kneep hem
in keel en wang. En de jongen kon wel opd….ook. De president
vindt het een verkeerde handelswijze van den boer. “Dat gaat
zoo niet meer, die tijden zijn voorbij, hoor” krijgt beklaagde te
hooren. Deze beweert dat Gerrit het gebeurde overdrijft. De
subs.-officier keurt het gedrag van beklaagde af. Eisch f. 25,boete of 10 dagen hechtenis”.
Los kruit en een prop papier
SURHUISTERVEEN – 27 januari 1899 – Hier is het ook Nieuwjaar
geweest. Bij deze gelegenheid liep de 21-jarige Christoffel Bos
met een pistool in zijn zak. Hij heeft dat, volgens verklaring van
sommige getuigen, in de Boelenslaan afgeschoten, vlak in het
gezicht van Wiebe van der Meer. Gelukkig was het maar kruit en
een prop papier. Maar Wiebe werd toch bloedend verwond. De
subst.-officier van justitie, kwam naar aanleiding van deze zaak
nog eens terug op hetgeen van die zijde bij een vorige gelegenheid gezegd is, dat de bewoners van deze streken zoo verbazend
vlug met gevaarlijke wapens klaar staan en dat dit moet worden
afgeleerd. Spreker neemt daar niets van terug, doch legt er
opnieuw nadruk op en eischt tegen Christoffel twee maanden”.
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BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1962, die woonden in Buitenpost
9 juli: Binnema, Jan, 87 jaar, ongehuwd
6 september: Oosterhof, Jacobus, 74 jaar, e.v. Pol, Jeltje
7 oktober: Fokkema, Teatske, 83 jaar, gehuwd geweest met: de
Vries, Ytje
30 oktober: Kooistra, Jan, 51 jaar, chauffeur, e.v. Alma, Geertje
16 november: Rijpma, Sjouke, 56 jaar, e.v. Braaksma, Aafke
29 november: Boonstra, Trijntje, 66 jaar, e.v. Kootstra, Wijtze
1 december: Valks, Douwe, 77 jaar, gehuwd geweest met:
Bergsma, Froukje
2 december: Bottema, Jakob, 97 jaar, gehuwd geweest met:
Lautenbach, Roelfke

Ansichtkaart van de Schoolstraat, verstuurd in 1910.
(uit de collectie van A. van Lune)

Henriette Talstra

Buitenposter: wanneer wel en/of wanneer niet?
Vaak wordt mij de vraag gesteld waar ik oorspronkelijk vandaan kom: “komst hjir net wei tink?”. Inderdaad, een echte buitenposter ben ik niet en zal ik
in de letterlijke zin van het woord ook niet worden.
Of mijn kinderen zich een buitenposter mogen noemen, zou ik ook niet weten. Tja, wanneer ben je een
buitenposter en wanneer niet...
In 1981 in juni moest ik naar Buitenpost voor een sollicitatiegesprek gesprek verschijnen op het oude politiebureau,
destijds gevestigd op de hoek van de Kerkstraat en Voorstraat, naast de muziekschool waar tot voor kort restaurant Nijenstein gevestigd was.
Zeventien jaar en toen nog niet in bezit van mijn rijbewijs
kon ik mij laten rijden, maar niet zonder dat ik eerst zelf

nog even op de kaart had gekeken waar Buitenpost nou
precies al weer lag. Opgegroeid in de omgeving van Rottevalle en Drachten, was de gemeente Achtkarspelen
nagenoeg een onbekend gebied voor mij, verder dan Surhuisterveen, disco de Lauwers, fietsten we niet.
Toen ik ging wonen in Buitenpost kreeg ik regelmatig
te horen: “in Buitenpost wonen verwaande mensen, ze
werken alleen maar In Leeuwarden of Groningen en hebben verder niets met elkaar”. Nu inmiddels 27 jaar werken
in Buitenpost en 26 jaar wonen later, weet ik wel anders.
De eerste jaren wonen aan het West op ´de Polle´. In de
allereerste jaren weinig bemoeienis in vrije tijd met Buitenpost: werken, huis verbouwen, sporten, er bleef verder weinig tijd over. Het was door mijn werk dat ik veel
mensen leerde kennen in Buitenpost. Soms leuke
contacten, soms minder leuke contacten.
De Buitenposter feestweek met op de woensdag de
paardensportdag, betekende voor mij de eerste jaren
een lange drukke werkweek. Door de 3 dochters
werd het contact in Buitenpost snel anders: scholen,
vriendjes/vriendinnetjes, ´pliesjefrou´ nu ben ik vooral
´mem fan´. Veel mensen ik van naam of ieder geval
van gezicht in Buitenpost.
Zo stelde ik mij een tijdje terug de vraag of ik terug
zou willen naar mijn ouderlijk dorp waar ik ben opgegroeid of naar deze omgeving. Dus weg uit het dorp
met de “verwaande” mensen, weg uit het dorp waar
“de mensen niets met elkaar hebben”. Voor geen
goud was mijn eerste gedachte. Dit is mijn plekje,
mijn dorp. Een dorp voorzien van alle gemakken,
voorzieningen, waar we snel alle kanten op kunnen
met het spoor. Kortom een prachtig dorp om in te
wonen in te leven. Dus kwam ik tot de conclusie dat
ik volmondig ja kan antwoorden op de vraag of ik mij
een Buitenposter voel.
Of ik na zoveel jaar een echte Buitenposter ben, dat
laat ik graag in het midden. Misschien maken mijn
dochters kans op die titel...
Dat ik mij ook in 1986 tijdens de feestweek toch al
verbonden voelde met Buitenpost, blijkt denk ik wel
uit bijgaande foto waarvan ik het bestaan al weer
vergeten was. De persfotograaf had al wel door dat
ik zelfs mijn lange vlecht in mijn haar had afgestemd
op de vlechten die de paarden die dag in hun manen
gevlochten kregen
Ik geef de pen door aan: Henny Duhoux-Pilat

Binne en Boaite in gesprek

Het oude zwembad
- Waar heb jij zwemmen geleerd Binne?
- Nee Boaite niet binne, maar boaite!
- Doe niet zo interessant, je weet wat ik bedoel!
- Ik vond het wel leuk klinken Boaite!
- Kún je eigenlijk wel zwemmen?
- Wat dacht je dan Boaite, ik leerde zwemmen in het oude zwembad langs de Alde Dyk!
- Ik heb daar ook zwemmen geleerd Binne!
Iedere Buitenposter leerde daar immers zwemmen!
- En het was er altijd hartstikke druk; veel volk!
Wat hebben we daar een plezier gehad Boaite!
- Inderdaad Binne, dat was nog eens een goeie oude tijd!
- En al het kattenkwaad dat we daar uithaalden!
- Jazeker, ook onderweg er naar toe gingen we ook vaak buiten ons boekje!
- Soms joegen we beesten op en de natuur kreeg er ook van langs!
- Maar… toen was er nog geen Milieubeweging.
- Nee Boaite, gelukkig niet want danwaren de rapen allang gaar geweest!
- Zeker weten Binne, zeker weten.
- Maar waarom begon je eigenlijk over zwemmen Boaite?
- Nou Binne je hebt toch wel gehoord van de Survival Club?
- Survival, wat is dat nou weer!
- Die doen allemaal moeilijke oefeningen in, onder, boven en om het water Binne!
- En wat heeft dat zwembad er mee te maken?
- Zij moeten oefenen en doen dat in het oude zwembad en
nu wil de Milieubeweging dat ze daar stoppen?
- Wat kinderachtig Boaite, die paar “Survivallers” richten toch geen schade aan de natuur aan?
- Natuurlijk niet Binne, zij houden alles netjes en vergeleken met
die ruige boys van vroeger zijn het keurige mensen!
- Ik vind dat die Milieu-ers niet zo moeten zeuren Boaite!
- Helemaal mee eens Binne, helemaal mee eens!
- Alleen jammer dat die “Survivallers” de toegang voor
het publiek hebben afgesloten Boaite!
- Dat doen zij om de natuur extra te sparen Binne!
- Om een lang verhaal kort te maken: Survival in het oude zwembad?
- Ja, gezellig en van Binne en Boaite mag het zo blijven!
surodoehT

TE HUUR
CAMPER: HEHN ‘RHEINSTAR’ 2.5.TD AUTOMAAT
Deze camper is volledig ingericht en is geschikt voor 2 personen.
Met o.a. vast bed. Is nog vrij tot 31 mei 2009 en na 6 juli 2009.
Huurtarieven: Tot 31 mei: € 500 / week (borg: € 500)
Vanaf 6 juli: € 600 / week (borg: € 500)
1500 km. per week vrij. Daarboven: €0,20/km.
Voor verdere informatie en huurcondities kunt U contact opnemen met, telefoon: 0511-543403 / 06 30809620 of e.mailadres:
geert.wietske@gmail.com.

