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Vrolijke kerstviering Tjaskerhiem in Nederlands Hervormde kerk
Afgelopen vrijdagavond werd er weer een vrolijke kerstviering georganiseerd door Tjaskerhiem, met als thema: ‘Wat geef jij aan Jezus?’
Voorgangster was ds. Froukje Wesseling, die naast de herders en de wijzen uit het Oosten, ook wereldburgers uitnodigde om hun gaven
aan het kindeke Jezus in de kribbe te schenken. Naast een Amerikaan, een Afrikaanse en een Friese boer, hier op de foto, waren er ook
nog een Chinese en een Aziatische bezoekster. Er kwam ook nog een vredessoldaat een grote kaars schenken. Er werd veel gelachen en
natuurlijk ook gezongen. Tot slot zong het engelenkoor nog het lied ‘Ere zij God’.

It Koartling en Haersmahiem centraal

Werkbezoek FNP aan ons dorp
Op woensdag 9 december vond
in It Koartling voor de eerste
keer een ontmoeting plaats tussen de raadsfractie van het FNP
en Plaatselijk Belang Buitenpost. De politieke partij wilde
zich graag bij laten praten over
actuele plaatselijke zaken en
PBB voldeed daar graag aan.
PBB liet onmiddellijk blijken blij verrast te zijn met de interesse van
het FNP. Overleg met de raadsfracties zorgt ervoor dat de communicatie duidelijker verloopt en is daarom zeker nuttig, naast de gewone
mail- en briefwisselingen.
It Koartling
De FNP-fractie was als eerste geïnteresseerd in de perikelen rond het
voortbestaan van It Koartling. Na
daarover geïnformeerd te zijn gaf
de fractie aan zich zorgen te maken
over de toekomst van het sociaalcultureel werk in heel de gemeente. Men is daarbij voorstander van

een werkvorm waarin de binding
met de individuele instellingen groter is.
Haersmahiem
Als tweede grote bespreekpunt
kwam Haersmahiem aan de orde.
Dit onderdeel werd gecombineerd
met een bezoek aan de instelling
zelf. Manager Aafke Kamminga gaf
een rondleiding door het grote moderne gebouw en liet ondermeer
de nieuwe aularuimte, de kinderopvang en groepsopvang voor licht
dementerenden zien. Ze wist als
nieuwtje te vertellen dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid
van een volwaardige opvang voor
dementerenden. Mocht dit positief
uitvallen dan zal dit over een aantal
jaren resulteren in nieuwbouw of
aanpassing. Overigens gaf ze ook
uitdrukkelijk de noodzaak van betrokkenheid van het dorp aan bij de
voorziening. Iets wat door PBB van
harte aangemoedigd wordt. Al met
al een nuttig bezoek!

Haersmahiem
behoudt aula
Zorgcentrum Haersmahiem heeft
in goed overleg met de plaatselijke
begrafenisvereniging besloten om
een nieuwe aula in te richten. Er
zijn plannen om in samenwerking
met Fysiotherapie Buitenpost van
de huidige aula een fitnessruimte
te maken. Een andere ruimte binnen het gebouw wordt nu zo aangepast dat de overledenen hier opgebaard kunnen worden.
Haersmahiem zwengelde de discussie over de aula aan omdat het
zorgcentrum de kosten voor de
ruimte niet langer voor eigen rekening kon nemen. Betrokkenen zoals de gemeente, Plaatselijk Belang
Buitenpost en bewoners gaven na
bekendmaking van de plannen aan
dit te betreuren. In het geval dat de
overledene niet thuis opgebaard
kan worden, is er geen ander alternatief in het dorp.
De
begrafenisvereniging
en
Haersmahiem zijn tot een goed
compromis gekomen. De nieuwe
aula kan op korte termijn in gebruik
worden genomen.

NVVH in januari

PBB en FNP in vergadering in It Koartling. Van links af: Johan Kootstra
(PBB), Maaike Dotinga (PBB), Sjoerd Groenhof (FNP), Marten van der
Veen (FNP), Tjibbe Brinkman (FNP), Atty Sietzema (FNP) en Leonie
Kramer (PBB).

De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen organiseert in januari:
Dinsdag 5 januari 2010
10.00 uur in de Schakel: Nieuwjaarsreceptie. Jannie Koopmans uit
Buitenpost vertelt over haar Shiatsupraktijk.
Dinsdag 19 januari 2010
19.45 uur in de Schakel: Mevr. Bartol uit Roden neemt ons mee met
haar sledehonden naar Lapland.

Geslaagd World Servants
stamppotbuffet
In het Lauwers College aan De Hoefslag genoten dinsdagavond 200
mensen van een zeer gevarieerd stamppotbuffet, geserveerd door World
Servants jongeren uit Buitenpost. De reacties van de aanwezigen waren
unaniem: zeer geslaagd, wat lekker, volgend jaar weer! De verschillende

stamppotten zijn gekookt door vrijwilligers, familie en vrienden van het
WS-team. De deelnemers kwamen uit de wijde omgeving. De avond
bracht € 1.300,00 op. Dankzij de vele gasten, een sponsorbijdrage van
Autobedrijf Kazemier en All Cars Service uit Buitenpost en de gratis zuivelproducten van de Kollumer Zuivelboederij, was de maaltijd een groot succes! Het project werd mede mogelijk gemaakt door de NCDO en Wilde
Ganzen.

Gieser Wildeman
*roodkokende
stoofperen,
zak 1,5 kilo van b 1.79
voor

b 1,19

Suikerbrood per
*stukFries
700 gram, nu van
b 2.29 voor

b 1,98

Aanbiedingen alleen geldig van
21 tot en met 31 december 2009
bij Super de Boer Buitenpost
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Fuort mei
bûtenlanners

Al gelezen?
> Vele jaren achtereen werd er in de kerstnacht
in het kerkje van Augsbuurt, beter bekend als
de muziekkapel van de streekmuziekschool De
Wâldsang, een kerstnachtdienst gehouden. Van
onmisbare waarde was daarbij de cantorij uit Buitenpost onderleiding van Jitze Nicolai en Geert
van der Heide, directeur van de muziekschool,
als organist en pianist. Door een reorganisatie bij
de muziekschool ziet de plaatselijke commissie
van het kerkje van Augsbuurt dit jaar geen kans
de kerstnachtdienst te organiseren.
> De vaccinatierondes van de GGD tegen
de Mexicaanse griep voor kinderen vanaf zes
maanden tot en met vier jaar en huisgenoten
van baby’s tot zes maanden uit de gemeenten
Achtkarspelen en Kollumerland c.a. heeft plaats
gevonden in sporthal De Houtmoune. Op de
lokatie waar de injecties werden gegeven is
alles goed verlopen. De burgemeesters Van der
Zwan en Bilker waren aanwezig toen de eersten
werden gevaccineerd.
> Brassband De Wâldsang is voor de 14e keer
winnaar geworden van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. Met 96 punten op
het verplichte werk ‘Sketches from Nowhere’
van Thomas Doss behaalden zij de titel in een
spannende strijd binnen. De Wâldsang zal zich
nu gaan voorbereiden op de Europese Brassband Kampioenschappen die in mei 2010 plaatsvinden in het Oostenrijkse Linz.
> Op de eerste woensdagavond van december
moest de Buitenposter brandweer een brand
blussen in een grote bouwvalcontainer. De
ijzeren bak stond in de nieuwbouwwijk aan de
Acht Oan De Diken. De brandweer was snel ter
plaatse en haalde voldoende bluswater uit de
naastliggende sloot. Hierna was het vuur snel
onder controle.
> Terug op het oude nest. Plaatsgenoot Johannes Douma heeft zijn jawoord gegeven over een
trainerscontract voor het volgend seizoen van VV
Buitenpost. Het bestuur van voetbalvereniging
Buitenpost, maar zeker ook de spelersgroep is
erg ingenomen dat Johannes weer de nieuwe
trainer wordt.
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It is safier... op sneontejûn 23 jannewaris 2010 komt it kombo Bauke van
der Woude en Campbell Forbes nei sealesintrum The Point mei harren nije
teaterprogramma ‘Fuort mei bûtenlanners’.
Wêrom binne Friezen Friezen. Komt it troch ús taal, ús lân, ús fee, it skûtsjesilen, it aaisykjen, ús froulju of gewoan troch ús Pakes en Beppes. En...
as jo fan de Bahama’s (Campbell) komme, kinne jo dan ek Fries wurde
en jo Fries fiele? Op al dizze fragen wurdt antwurd jûn troch Bauke en
Campbell yn “Fuort mei bûtenlanners”. Harren antwurd wol te ferstean...
jowes is faaks oars. Sy wurde de
hiele jûn muzikaal bystien troch de
ferneamde muzikanten John Eskes
en Hans Sambrink. Fryslân en de
Friezen komme oan jo foarby yn
lieten en sketskes. In tige nijsgjirrich program oer identiteit en yntegraasje. Licht fan toan, muzikaal en
kabaretesk brocht. It noeget foaral
út om te laitsjen mar ek ta tinken.
Ferline jier wie Bauke vd Woude
ek al te gast by Maskelyn. Doe
fersoarge hy in sneintemiddeisprogramma tegearre mei skriuwer
Hylke Speerstra
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PBB Van de bestuurstafel...
December 2009
Vlak voor pakjes avond hadden de bestuursleden toch weer tijd gevonden
om bij elkaar te komen om allerlei zaken die in het belang zijn van Buitenpost samen te bespreken. Allereerst zit het afscheid van Johan Kootstra
en ondergetekende eraan te komen. Wij zijn nog steeds naarstig op zoek
naar vervanging. Wij doen ons best om tijdig nieuwe bestuursleden te
vinden zodat wij hen aan u voor kunnen stellen op de leden vergadering
2010.
Nu we het toch over de ledenvergadering hebben, er is ook weer nagedacht over kandidaten die in aanmerking komen voor de jaarlijkse uitreiking van ‘de brims’. Deze avond hebben we vooral gewijd aan het bespreken over het opzetten van een dorpsnetwerk. Wat is het doel hiervan, wat
is de toegevoegde waarde etc. Er is uiteindelijk besloten om eerst klein te
beginnen. Jan Klaas Gatsonides en Fokko Terpstra zullen zich hierin gaan
verdiepen en verder uitwerken.

Jo binne fan herte wolkom op sneontejûn 23 jannewaris 2010. Oanfang:
20.30 oere / LokaasjeThe Point. Foarferkeap (Hedera Blommen): € 11,50 /
oan de seal: € 12,50

Het lijkt te kort dag om een nieuwjaarsreceptie te organiseren, bovendien
zijn er al heel wat organisaties die zo’n receptie houden, waardoor wij
als bestuur dit op dit moment overbodig vinden. Er is overleg met de gemeente en diverse organisaties om een trapveldje op het Mejontsmaveld
te creëren, namens PBB hebben Fokko en Johan zitting in dit overleg. Als
Plaatselijk Belang zijn wij ons sterk aan het maken om in Buitenpost woningen voor dementerenden te realiseren. In december hebben we bezoek
gehad van de FNP en zijn we naar Haersmahiem geweest, waar we een
rondleiding en een boeiend betoog hebben gehad van Aafke Kamminga
(manager) Een verslag hiervan leest u elders in de Binnenste Buiten.

Kerstnachtdienst in
sporthal De Houtmoune

Vanaf deze plaats wil ik namens ons bestuur iedereen fijne feestdagen en
een gelukkig Nieuwjaar toe wensen. Wij leven in een maatschappij waar
de individualisering toeslaat, laten we vooral in deze donkere dagen aan
onze eenzame/arme/verdrietige medemens denken!

Op donderavond 24 december wordt de Kerstnachtdienst van de Protestantse Gemeente Buitenpost
i.w. in sporthal De Houtmoune aan de Vaart gehouden. Het thema voor deze dienst is: Kerstmis 2009,
‘Laat je maar vallen’. Voorganger is ds. A.J. van der
Wiel uit Leeuwarden. Muzikale medewerking verlenen: Brassband Concordia onder leiding van Richard
Visser en de gemengde koren Canto Libre uit Buitenpost en Looft den Heer uit Ureterp onder leiding
van Hylke de Jong. De koren worden begeleid door
een combo.
Samenzang van bekende Kerstliederen is eveneens een belangrijk onderdeel van de dienst. Aanvang 21.00 uur.

Trapveld op Mejontsmaterrein
Op 9 december is er overleg geweest tussen de gemeente, de Paardensportcommissie, Timpaan, scouting de Brimzen en een afgevaardigde van de commissie voor het behoud van het Mejontsmaveld.
De reden van dit overleg was dat er vanuit Jeugdwerk naar de gemeente een voorstel gedaan was voor een verhard trapveld (afmetingen: 42 meter x 28 meter) voor jeugd op het Mejontsmaveld. Dit
veld zou kunnen voorzien in een grote behoefte.
Als plaats voor de sportvoorziening had de gemeente de ruimte rechts
naast de ingang van de Troelstralaan op het oog. Dit stuitte echter op het
bezwaar dat deze plek tijdens het CH gebruikt wordt als inrijdplaats. Een
alternatief voorstel was de andere hoek aan ‘de Troelstralaan’. Hier staan
ook deelnemers tijdens het concours hippique, en als dit verhard zou worden zou dit ook voor dat gebruik ideaal zijn. De gemeentewoordvoerder
gaf aan dat dit helaas geen optie is aangezien de gemeente nog steeds
te zijner tijd hier woningen wil bouwen. Het punt van woningbouw op het
terrein blijft daarmee een heet hangijzer. PBB heeft al verschillende malen
te kennen gegeven dat ze vindt dat deze grote groene plek in de huidige
vorm moet blijven bestaan.
Mocht het alternatief niet mogelijk blijken, dan is er een lokatie tegen de
Hoefslag mogelijk en daar is dan ruimte voor twee veldjes. De afmetingen worden dan iets anders, namelijk 30 meter x 15 meter). Hierover zal
verder worden overlegd. Toch was het al met al een constructieve avond
en hebben alle partijen aangegeven dat er nu aan de indeling en gebruik
van het Mejontsmaveld niets moet veranderen door de aanleg van een
trapveld.

Kopijsluitingsdata De Binnenste Buiten 2010

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
Maaike Dotinga-van der Veen;
e-mail: pytenmaaike@gmail.com; tel: 0511-542932

Wat bieden wij u in 2010
Vanaf 1 februari komt onze nieuwe website online. Het adres blijft
hetzelfde www.feestweekbuitenpost.nl, maar er is hard gewerkt aan
een nieuwe layout en meer gebruikers gemak. Wij hopen dat u onze
site weer massaal weet te vinden en u zo nog beter op de hoogte
kunnen houden van onze activiteiten.
Feestavond
Op zaterdag 13 februari organiseren wij een 80’s en 90’s party in de zaal
van de Point. Noteer deze datum alvast in uw agenda, verdere informatie
volgt wanneer de voorbereidingen vorderen.
30 april Koninginnedag - Aanmelding optocht!
De stichting Feestcommissie gaat samenwerken met de stichting Maxima-AL. Deze samenwerking is vooral financieel, Maxima-Al zal de invulling
van Koninginnedag op zich nemen en de Feestcommissie zal met hen proberen het financieel rond te krijgen. Dus samen proberen we er een mooi
feest voor het hele dorp van te maken. Wij als feestcommissie zouden
het erg leuk vinden om een optocht met versierde wagens te kunnen organiseren. We hadden dit eerst voor de feestweek gepland, maar kregen
hier toch reacties op dat dit een hele drukke periode is en veel mensen
zijn dan met vakantie, dus minder hulp. Dit heeft ons doen besluiten om
te proberen een dergelijke optocht tijdens Koninginnedag te organiseren.
Wij zijn dan ook opzoek naar straten, verenigingen of vriendengroepen die
hier aan mee willen werken en een mooie versierde wagen willen maken,
natuurlijk blijven versierde fietsen, skelters en dergelijke ook welkom. In
de omgeving wordt het veelvuldig georganiseerd, dus inspiratie genoeg.
Graag zien wij aanmeldingen zo spoedig mogelijk tegemoet via mail:
j.dijkstra@feestweekbuitenpost.nl of s.ploegsma@feestweekbuitenpost.
nl Ook voor vragen of suggesties kunt u hier terecht. U begrijpt dat er bij
te weinig deelname de optocht niet door kan gaan. Wij houden u natuurlijk
op de hoogte over het wel of niet doorgaan van deze optocht. Bij opgave
graag ook een telefoonnummer voor eventueel afmelden.
Feestweek 2010
Donderdag 29 juli tot en met woensdag 4 augustus. We zijn alweer druk
bezig met nieuwe ideeën uitwerken en traditionele programma onderdelen te verfijnen.
Sinterklaasintocht
Een vast onderdeel op onze agenda, het organiseren van een mooie intocht voor de goedheiligman. Hij is nu net weer vertrokken naar het warmere Spanje, maar wij denken alweer vooruit. Volgend jaar hebben wij
met Sinterklaas afgesproken dat hij zaterdag 20 november bij ons langs
zal komen.
Tot slot
Dit was in vogelvlucht wat er op onze agenda staat. Wij hopen zo weer
voor ons mooie dorp leuke evenementen te organiseren. Heeft u ideeën,
opmerkingen of vragen dan horen wij dit graag, u kunt via onze site een
contactformulier invullen. Ons nieuwe motto is dan ook:
Samen Actief!
Wij hebben ook een nieuw logo. Dit is ontwikkeld door Custart Creatief
Betrokken en wij zijn hier erg content mee. Wij hopen dat het nieuwe logo
voor u als inwoners ook een herkenbaar iets gaat worden.

25 % Korting
Fijne Kerstdagen en een creatief 2010 gewenst!
De eerstvolgende demonstratie is op 23 januari

op alle Winterjassen!!
*geldt niet op reeds afgeprijsde jassen!!

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

ZEER RUIM ASSORTIMENT
KERSTKAARTEN
EN MOOIE KERSTKADO’S
wij wensen u prettige feestdagen!

De Binnenste Buiten Post
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Ik heb het liefst brand omdat het onvoorspelbaar is
door Nelleke Kemps-Stam

Jacob Bremer zet traditie vrijwillige brandweerman voort

Uit een artikel in het populaire tijdschrift Psychologie Magazine blijkt
dat mensen die hun buren kennen zich veiliger, minder eenzaam en
gelukkiger voelen. De dag is pas goed als de buurman je groet. Maar
ook al ken je de buurman van naam en gezicht, daarom weet je nog
niet alles van hem. Neem nou Jacob Bremer die met zijn vriendin aan
de Haersma de Withstraat is komen wonen. Zijn buren zien hem als
een tengere jongeman die dagelijks in zijn bedrijfsauto naar zijn werk
gaat. Maar schijn bedriegt…
Als er ergens bij u in de buurt een
brand uitbreekt of een ernstige
aanrijding plaatsvindt, een auto te
water raakt of een tankauto met
gevaarlijke stoffen omslaat, dan
belt u de brandweer (alarmnummer 1-1-2). Maar ook als er een
vliegtuig neerstort, er een ontploffing plaatsvindt, bomen omwaaien
of dieren in nood raken, dan belt u
de brandweer. De brandweer roept
dan zijn ‘vrijwilligers’ op. Mensen
die net zoals u gewoon aan het
werk of thuis zijn, alleen dan met
een draagbaar oproepapparaat bij
zich. Wij laten meteen alles en iedereen in de steek als onze ‘pieper’ gaat. Want vanaf dat moment
telt letterlijk elke seconde. (bron:
www.brandweer-opsterland.nl)
Zien doet volgen
Jacob Bremer is zo’n man met een
pieper. In 1979 kwam hij in Leeuwarden ter wereld, sindsdien is hij
woonachtig in Buitenpost. In het
kort vertelt hij hoe het hem verder
verging. “Na de lagere school ben
ik op de ambachtschool in Kollum
begonnen. Daarna heb ik in Leeuwarden een middelbare opleiding
voor installatiemonteur gevolgd.
Toen ben ik naar Drachten gegaan voor eerste monteur. Ik heb
zeven jaar bij Breman in Drachten
gewerkt en nu al weer zeven en
half voor Bremer in Buitenpost.
Dat is mijn werkcarrière.” Installatiebedrijf J. Bremer & Zn BV is
een familiebedrijf dat al meer dan
100 jaar bestaat. Het bedrijf is in
handen van vier broers, waaronder
Jacobs vader. “Er wonen drie Bremers in Buitenpost”, legt Jacob uit.
“Andries, Wobbe en Klaas. Klaas en
Andries waren vroeger brandweerman. Mijn vader niet.” Dat had wel
een reden volgens Jacob. “Anders
kreeg je misschien kans op praatjes dat het de Bremer brandweer
was. Mijn pake zat ook al bij de
brandweer.”
Jacob wist al heel jong dat hij bij
de brandweer wilde. Met zijn toetreden staan er nu drie generaties
Bremer bij het korps te boek. “Ik
keek wel tegen mijn ooms op die
brandweerman waren. Toen er in
2001 een vacature vrij kwam, heb
ik gesolliciteerd. Tot twee jaar terug
was ik de jongste van het korps. Je
moet minimaal achttien zijn om bij
de brandweer te worden toegelaten. Tot voorheen moest je er op je
55ste uit, vanaf 1 oktober is dat 58,
mits je goedgekeurd wordt.” Het
kan ook zijn, dat iemand gevraagd
wordt om bij het korps te komen.
“Je krijgt sowieso een gesprek
met de commandant en de groepscommandant. Ook komen er mensen van de personeelsvereniging
bijzitten om te kijken of je wel bij de
groep past ja of nee. En dan begint
de opleiding.” De eerste opleiding
die Jacob volgde duurde toentertijd
twee jaar. “Dan ben je brandwacht.
Zo werk je je steeds hogerop. Je
kunt door tot hoofdbrandwacht.
Door de ploeg ben ik gevraagd om
de taak van onderbrandmeester
en bevelvoerder op me te nemen.
Ieder heeft zo zijn eigen specifieke
taak, zoals chauffeur of wvd’ ers,
die schadelijke stoffen kunnen meten.”
Het korps Buitenpost bestaat mo-

menteel uit zeventien man. “Je
hebt één auto (tankautospuit TS
BUIT) met zes man die je dubbel
moet kunnen bezetten. Dan hebben we nog een hulpverleningsauto (HV BUIT) waar met een
dubbele bemanning vier man op
zitten. Deze auto bevat extra zwaar
gereedschap voor het knippen van
vrachtwagens”, verduidelijkt Jacob.
Het volgen van een opleiding is
niet de enige voorwaarde om een
‘spuitgast’ te worden.
Er moet ook aan persoonlijke eisen
voldaan worden. “Je moet sociaal
zijn”, noemt Jacob, “in teamverband
kunnen werken, geen hoogtevrees
hebben of bang aangelegd zijn. Als
iemand zich aanmeldt, is de vraag
vaak: wie kent hem. Meestal is er
wel iemand die weet of hij in de
groep past.” Stoere jongens die nu
denken: ik wil ook wel brandweerman worden, moeten zich dus goed
bedenken. Je kop erbij houden is
belangrijker dan je spierballen laten
rollen. Jacob kan het weten. “Het
eerste wat je leert, is: eigen veiligheid gaat voor! Als je het niet vertrouwt, trek je je terug.”
Een stier op vrijerspad
Een keer per jaar gaat het korps
naar het oefencentrum in Wijster,
waar men laat zien wat brand doet.
Allerlei situaties worden daar nagebootst. Daarnaast wordt er elke
maandagavond geoefend in de
kazerne aan de Vaart in Buitenpost.
“Alle zaken die met de brandweer
te maken hebben, worden geoefend. Zo houd je het werk bij of leer
je weer iets nieuws. Het zou niet
best zijn als je bij een brand komt
en je weet niet meer hoe het moet”,
vindt Jacob. Als brandweerman
ben je in dienst bij de gemeente.
Die is ook verantwoordelijk voor
de mannen. “Zodra de pieper gaat,
zijn wij verzekerd. Ook overlijden
zit daar bij in”, zegt hij. Hij wijst naar
zijn vriendin Riekje die inmiddels bij
de tafel is aangeschoven. “Behalve
als ik me door haar naar de kazerne
laat rijden en we krijgen een ongeluk. Ik moet wel de chauffeur zijn.
We hebben net de nieuwe CAO
besproken, die onder andere over
arbeidsomstandigheden gaat.”
Wie ‘vrijwillig’ zijn diensten verleent, doet dat meestal voor niets.
Dat geldt niet voor de vrijwillige
brandweer. “Je krijgt betaald omdat je een pieper bij je draagt, je
krijgt per uitrukuur betaald en alle
cursus- en oefenuren. En voor het
onderhoud van het materiaal dat
we op een zaterdagmiddag doen”,
zegt Jacob.
Wanneer er iets gebeurd is, worden in principe alle zeventien man
opgepiept. “De bevelvoerder kijkt
dan hoe het ervoor staat en zegt
wat er gebeuren moet. “De meeste uitrukkingen die indruk gemaakt
hebben, kan ik nog wel terughalen”,
antwoordt Jacob op de vraag of er
nog een speciaal geval op zijn netvlies geschreven staat. “Ook ongelukken met dodelijke afloop wel.
We komen daarna bij elkaar in de
kazerne en praten erover met een
opvangteam. Ik zit er dan niet meer
mee en ga er niet mee naar bed.”
De taak van de brandweer is duidelijk breder dan het blussen van
branden. “Zestig procent van de

gevallen betreft een brand, in veertig procent gaat het om ongevallen”,
schat Jacob. “Dit jaar kregen we
maar twee meldingen van ongevallen. Wat we dit jaar wel vaak hebben gehad, is koeien en pony’s in
de sloot. We kregen ooit eens een
melding van een koe in het Prinses
Margrietkanaal. Er stonden koeien
aan de ene kant en een stier aan
de overkant. In het water was niets
te vinden. Komt er een boer langs
die vraagt wat we zoeken. Met zijn
antwoord: ‘Die stier die daar staat,
die zwemt wel eens over naar de
koeien’, was de zaak opgelost.”
Rustig
Wat echt vervelend is, zijn de loze
alarmen van brandmeldinstallaties.
“Bij zorginstellingen is het schering
en inslag. We gaan er wel altijd
heen.” En met de feestdagen moeten er ook zes man beschikbaar zijn.
Bijvoorbeeld met oud en nieuw.
“Van zes uur ’s avonds tot acht uur
’s morgens moet je paraat staan. Je
mag het dorp niet uit en je mag niet
drinken. Alleen afwachten of er iets
gebeurt. Het afgelopen jaar zijn we
niet een keer weggeroepen.” Dat
is een goede ontwikkeling. 2009
was over het algemeen een rustig
jaar. “Twee huisbranden en twee
ongevallen.” Riekje heeft zich nog
niet echt zorgen gemaakt als Jacob
werd weggeroepen. “Voor ik het
weet is hij weg als de pieper gaat”,
zegt ze. “Mijn moeder had er meer
last van toen ik nog thuis woonde”,
zegt Jacob. Voor de vrouwen werd
onlangs een Lady’s avond georganiseerd. “We kregen vier opdrachten”, vertelt Riekje, “We moesten
het uniform en een chemisch pak
aantrekken om te voelen hoe zwaar
het was, mochten de brandslangen

proberen, een auto ‘knippen’ en
met ademlucht lopen. Het was wel
een hele ervaring.”
De vrijwillige brandweer is een
serieuze zaak die de manschappen tijd kost. Toch belet het Jacob
niet om er nog iets naast te doen.
“Ik fitness twee keer in de week
en doe één keer aan spinning. De
vrijwillige brandweer zie ik ook als

hobby. Van alle gevallen heb ik het
liefst brand. Omdat het zo onvoorspelbaar is.” Tenslotte moet mij nog
één vraag van het hart. Is het waar
dat er in iedere brandweerman een
pyromaan schuilt? “Wij hadden
vroeger een open haard en daar
mocht ik graag naar kijken”, bekent
Jacob. “Maar zelf krijg ik nog geen
pallet in de fik.”

Het volledige team van de brandweer Buitenpost

It Dak

door Janne Oosterwoud

Yn ’e wiete hjerst en kâlde winter kinne wy net bliid genôch wêze
mei in goed dak boppe de holle. Sûnder dak gjin gesellichheid en
waarmte yn desimber.
Him sil it dak net gau fan ’t hûs waaie.
Hij redt zich wel, hij heeft geen gebrek aan geld.
Hy krige behoarlik op syn dak.
Hij kreeg een flinke terechtwijzing.
No binne der gjin pannen mear op it dak.
Niemand kan nu ons gesprek afluisteren.
Hy hat in hûs mei in gouden dak.
Hij heeft een hypotheek op zijn huis.
Pas op, it dak lekt by dy minsken.
Wees voorzichtig, wat je daar vertelt blijft niet geheim.

(advertentie)

Stoofperen Gieser Wildeman, 1 kilo
			
€ 0,99
Lekkere handsinaasappelen, 10 stuks
			
€ 2,99
Aardappelen Rode Star, 5 kilo
			

Kuipersweg 74a

€ 2,50

Buitenpost

Auto van de week

Opel Astra 5drs Pearl1.6
bouwjaar: 2001;
kleur: zwart-metallic;
km. stand: 98.000;
Opties: airco, elec. ramen
en spiegels, trekhaak,
boardcomputer, enz.
Prijs: g 5950,-

Alfred Visser - Radio, TV en Witgoed
Hallo ik ben Alfred Visser. Al meer dan 30 jaar ben ik met mijn
winkel in Buitenpost gevestigd.
Vanaf het begin heb ik al een ruim assortiment op het gebied
van radio, tv, witgoed en huishoudelijke artikelen. Daarnaast
verkoop ik ook stofzuigerzakken, audio – video - satelliet aansluitmaterialen, tl-buizen en gloeilampen. In de loop der tijd
zijn daar satelliet-ontvangers, KPN digitenne, telefoons
(zowel vast als mobiel), foto-camera’s en al de benodigdheden daarvoor in het assortiment gekomen.
Naast de verkoop doe ik reparatie (ook aan
huis) en de onderhoud ervan. Ook bezorg
en sluit ik uw apparatuur aan.
Tevens heb ik een zeer ruim aanbod op het
gebied van audio, wat uniek is in deze regio. Op mijn internetsite www.alfredvisser.nl
kunt u hierover meer lezen.
Ook sta ik klaar voor advies en informatie,
en hoop ik u terug te zien in mijn winkel gevestigd in de Kerkstraat 68 te Buitenpost.

De Binnenste Buiten Post

S p or tko p p en door Bote de Haan Bert Vegter: internationaal
scheidsrechter KNSB
Schaatsen is in Nederland een populaire sport. Vaak
zijn er wedstrijden op de tv, die veel kijkers trekken.
Sommige Buitenposters gaan naar de overdekte
ijsbaan Thialf in Heerenveen om naar wedstrijden
te kijken. Waar de meeste mensen zich niet van
bewust zijn, is dat daar een complete organisatie
achter zit. Het lijkt wel of het allemaal automatisch gaat. De waarheid is, dat het wordt gedaan
door vrijwilligers, die je als schaatsliefhebber niet
genoeg kunt waarderen. Al deze werkzaamheden
moeten ook worden gecoördineerd. Onze plaatsgenoot Bert Vegter is één van die mensen, die deze
veeleisende taak op zich neemt.
Het begon in 1985 heel onschuldig. Bert woonde samen met zijn vrouw Janny en hun drie kinderen in Surhuisterveen. Hij hield van schaatsen op natuurijs. Van de
vereniging “De Friesche Elf steden” was hij weliswaar
geen lid, maar de Noorder rondritten, de 160 kilometer lange schaatsklassieker in de provincie Groningen,
had hij met succes volbracht. Daarom werd hij lid van
de schaatsclub De IJsvogels in Surhuisterveen. Al snel
was hij secretaris van deze vereniging. Zijn interesse in
het ‘hoe en waarom’ in de schaatssport was gewekt
en daarom volgde hij in Groningen een opleiding eerst
tot jurylid en een jaar later tot scheidsrechter. Dat was
zijn eerste kennismaking met Jan Charisius en Folkert
Brouwer. Beiden waren internationaal scheidsrechter en hadden veel ervaring als coördinatoren van de
schaatssport.
In 1986 werd Bert benoemd tot jurylid van het langebaan gewest Groningen. Wanneer je als tv-kijker goed
oplet, kun je overal juryleden tijdens de schaatswedstrijden ontwaren. De starter is een jurylid en ook in
elke bocht van de ijsbaan staan diverse juryleden op te
letten. De blokjes worden gelegd door blokjesleggers.
Zodra een schaatser valt, zijn er juryleden aanwezig om
de baan te controleren en zo zijn er tientallen vrijwilligers bezig om een schaatswedstrijd in goede banen
te leiden. “Je moet in de eerste plaats passie hebben voor de schaatssport en in de tweede plaats veel
ervaring”, aldus Bert, “Ervaring kun je opdoen via de
club- en gewestelijke wedstrijden. Ben je goed en heb
je interesse, dan kun je langzamerhand doorgroeien
naar de grotere wedstrijden, zoals deze in Thialf worden georganiseerd. Concentratie en toewijding van de
juryleden is ontzettend belangrijk. Het lijkt allemaal erg
gemakkelijk, maar één moment van niet goed opletten en het kan gebeuren, dat je ’s avonds je blunder
op tv ziet in één of ander sportprogramma”. Wanneer
een jurylid een schaatser een fout ziet maken, geeft
hij dit per portofoon door aan de scheidsrechter en die
bepaalt wat er dan met de schaatser gebeurt. De oudere Buitenposter schaatsliefhebbers herinneren zich
ongetwijfeld Jan Bols, die verkeerd wisselde tijdens de
EK van 1971 en uit de uitslag verdween. Dit tot woede
van bijna heel schaatsminnend Nederland.
In 1990 werd Bert nationaal scheidsrechter langebaan
en vijf jaren later promoveerde hij tot internationaal
scheidsrechter. Voor wereld- en europees kampioenschappen worden ISU scheidsrechters aangesteld. Bert
Vegter functioneert als internationaal scheidsrechter alleen binnen de grenzen van Nederland. Met langebaan
wedstrijden worden de schaatswedstrijden bedoeld
van 500-1000-1500-5000 en 10000 meter voor mannen en 500-1000-1500-3000 en 5000 voor vrouwen.
Naast langebaan bestaat ook nog de kortebaan, het
shorttrack, het kunstrijden, de marathon en natuurlijk
de natuurijswedstrijden, die weer hun eigen organisaties kennen. In 1988 verhuisde de familie Vegter naar
Buitenpost en Bert had een drukke baan bij het Waterschap. In 2004 ging hij met pensioen en vanaf dat moment werd hij pas echt actief in de schaatssport. Jan
Charisius vroeg Bert om secretaris te worden van het
gewest Friesland. Daarna kwamen de benoemingen
bijna als vanzelf. Afgevaardigde gewest Friesland in OC
Thialf, jurycoördinator, plaatsvervangend Bondsraadslid en opleidingscoördinator. Vooral in de wintermaanden hebben Bert en Janny Vegter het ontzettend druk.
Bert vindt het erg belangrijk dat er nieuwe juryleden,
scheidsrechters en trainers komen en sinds 2007 verzorgt hij diverse opleidingen van de KNSB voor nieuwe
juryleden, scheidsrechters en trainers.
Bert spreekt de namen van Charisius en Folkert Brouwer met respect uit, maar beiden zijn inmiddels overleden. “Ik werd in 2006 gevraagd als opvolger van Charisius in het OC Thialf als vertegenwoordiger van het
gewest en zo moet er later ook voor mij een opvolger
klaarstaan, want de keiharde waarheid is, dat de wedstrijden gewoon doorgaan, met of zonder jou”, aldus
Bert. “Ik verzorg nu de opleidingen hier in het noorden
en het midden van het land tot en met Amsterdam.

Belangstellenden in de zuidelijke regio’s worden opgeleid door een collega uit Gouda. Het is erg belangrijk,
dat er genoeg mensen zijn die iets willen doen voor de
schaatssport en dan moeten er ook goede opleidingen
zijn”. Gelukkig heeft Friesland in dat opzicht niets te klagen, want het schaatsen blijft onverminderd populair in
onze provincie.
In de wintermaanden maakt Bert voor en tijdens de
wedstrijden lange dagen. Als jurycoördinator moet hij
de juryleden hun opdrachten geven. “Dat doe je tijdens de voorbereiding, een of meerdere dagen voor
de wedstrijd. Op de wedstrijddag zelf, sta ik ook vroeg
op, meestal om 6.00 uur ’s morgens want je moet
wel op tijd zijn. Meestal worden ’s morgens de Bwedstrijden gereden, voor een handjevol publiek en
beginnen ’s middags de A–wedstrijden. Dan heb je
het erg druk. Wanneer er gereden is, worden de resultaten daarvan gelijktijdig doorgegeven aan de pers
en aan de tv presentatoren. Je vliegt zo’n dag veel af,
temeer omdat je de wedstrijden perfect wil laten verlopen. Uiteindelijk willen we ook ons visitekaartje bij de
Internationale Schaats Bond afgeven voor eventuele
vervolg wedstrijden en dan geeft het een kick, dat in
2012 de wereldkampioenschappen afstanden in Thialf
zullen worden georganiseerd”. Zijn vrouw Janny vult
aan, “vaak vergeet hij tijdens de wedstrijden te eten en
te drinken en dat is wel belangrijk. Gelukkig is er een
dame in de kantine, die geregeld bij Bert langs gaat
met een broodje en een drankje”. ’s Avonds is er na
afloop meestal een gezamenlijke maaltijd en dan weer
hurry-up in de auto naar Buitenpost. “Ik kan wel in een
hotel slapen, maar slaap het liefst in mijn eigen bed”,
vertelt Bert, “Het heen en weer rijden kost tijd, maar
dat heb ik er voor over”.
Het scheidsrechteren doet Bert de laatste paar jaren
wat minder. Dit jaar de Nederlandse kampioenschappen Junioren A op de nieuwe ijsbaan in Enschede en
vorig jaar de World Cup Junioren in Groningen. Maar
het mede organiseren van en coördineren bij de grote
wedstrijden en het lesgeven kosten een heleboel tijd
en energie en dat heeft zijn hart. Ook Janny, zijn vrouw
is actief in de schaatssport als assistent-scheidsrechter
bij het marathonschaatsen. “Dat begon toen onze twee
zonen interesse kregen voor de marathon”, vertelt zij,
“De beide jongens hadden geen rijbewijs en daarom
reed ik ze naar de wedstrijden. Nu kun je aan de kant
van de baan staan als supporter, maar ik vond het leuk
om wat te gaan doen en volgde daarom de opleiding
tot nationaal scheidsrechter”. De beide zoons zijn allang
gestopt, maar Janny vindt het marathonschaatsen nog
steeds leuk en ze volgt ook vol interesse de verrichtingen van Bert. “Gelukkig maar”, zegt Bert, “want als je
vrouw er niet achterstaat kun je er nooit zoveel tijd in
steken, zoals ik nu doe, want het lijkt soms wel een
drukke baan en dat terwijl ik nu al een aantal jaren gepensioneerd ben. Maar ik doe het nog steeds met veel
plezier en heb dat over voor de schaatssport”.
Bert vertelt tot slot nog een grappig voorval. “Onze
kleindochter was een paar jaar geleden boos op mij.
Ze zag haar opa op tv en zwaaide naar mij, maar ik reageerde niet. Ze was toen drie jaren oud en vond dat
maar raar. Inmiddels is ze zes en nu weet ze het: Opa
is bezig met zijn grote hobby en passie: de schaatssport”.
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Tuin(be)leven
december 2009
Al in de prehistorie konden mensen de dag van midzomer en midwinter bepalen.
Zij hadden geen klokken en kalenders nodig, maar keken naar de baan van de zon
en de schaduwen op aarde. Algemeen wordt aangenomen, dat de grote cirkels van
staande stenen, zoals Stonehenge in Engeland, hiervoor gebruikt werden. Maar
ook met eenvoudige middelen is het mogelijk de stand van de zon te bepalen en
de tijd van de dag en van het jaar te leren kennen. Eigenlijk is een stevige rechte
tak op een vaste open plaats voldoende. Door te kijken hoe lang de schaduw is en
in welke richting de schaduwlijn loopt kun je de tijd van de dag en de periode van
het jaar schatten.
Het grote keerpunt tweemaal per jaar is de zonnewende. Traditioneel werden deze
momenten gezien als een magische gebeurtenis. Feesten en rituelen die daarbij
hoorden, waren niets anders dan een ode aan de zon en het licht. Hoewel we nu
veel meer weten over de aarde en hoe deze om de zon draait, vinden rond 21 juni
en 21 december nog altijd feesten en rituelen plaats. Uit respect voor de traditie, uit
spirituele overwegingen, maar ook gewoon om te vieren, dat de dagen zo lang zijn
(met midzomer) of dat de korte dagen weer gaan lengen (met midwinter).
Typische midwintertradities zijn het midwinterhoornblazen in Twente en de Achterhoek en het Sint-Thomasluiden in Zuidoost-Friesland. Deze van oorsprong heidense gebruiken waren lange tijd op sterven na dood, maar staan weer volop in de
belangstelling. Voor ons is het allereerst een leuke toeristische attractie, te combineren met een winterwandeling of een bezoek aan een Kerstmarkt. Maar van oorsprong zijn ze bedoeld om tijdens de donkerste dagen van het jaar met veel geluid
de kwade geesten te verjagen. Ook het Kerstfeest valt bijna samen met het midden
van de winter. Oude Kerstliederen vertellen ervan: “Middenin de winternacht ging
de hemel open”. Een ster kondigt de geboorte aan van een Koningskind. Een kind,
dat licht brengt in een koude, donkere wereld. Nieuw leven op een moment dat alles
dood lijkt. Nieuwe hoop en nieuwe kansen voor de mensen.
In de natuur lijkt alles stil te staan in de kou. Eén plant is er die door de koude en natte
grond heen breekt: de kerstroos. In de Geneeskrachtige Kruidentuin van De Kruidhof staat de eerste kerstroos deze decembermaand al vroeg te bloeien. Dat is eerder
dan anders, waarschijnlijk toch omdat het nog niet zo heel erg koud is geweest. De
kerstroos hoort bij de midwintertijd en bij het kerstverhaal. Een prachtige legende
vertelt hoe ieder jaar, als de kerkklokken gaan luiden om de geboorte van Jezus van
Nazareth aan te kondigen, in een diep en donker bos een prachtige, paradijselijke
tuin tot leven komt. Een oude abt gaat het wonder bekijken. Als de monnik die hem
begeleidt een vloek
uitspreekt, verdwijnt
de tuin spoorslags. De
abt valt dood neer van
ontzetting, maar in
zijn hand houdt hij de
laatste kerstroos geklemd. Sindsdien is dat
de enige bloem uit dit
winterse paradijs die
is overgebleven als getuige van het wonder:
het licht, het nieuwe
leven dat geboren is.
Het team van De Kruidhof wenst alle lezers van de Binnenste Buitenpost prettige
kerstdagen en een heel gelukkig 2010.

www.binnenbuitenpost.nl

De website www.binnenbuitenpost.nl is al een aantal jaren aanwezig
op het internet. In eerste instantie met een bescheiden opzet, maar er
wordt volop aan gewerkt om de site steeds verder te ontwikkelen.
Als eerste is het bedoeld als naslagplek voor De Binnenste Buiten. Op
de site kan het laatste nummer (en de twee nummers daarvoor) van ons
dorpsblad in PDF-vorm gelezen worden. Misschien ook een aanrader voor
oud-Buitenposters elders! Daarnaast krijgen de meeste vaste rubrieken
een plekje en, steeds meer, voorzien van meer en kleurenfoto’s. Waar het
papieren blad soms lijdt onder ruimtegebrek, kan dit op de website ruim
gecompenseerd worden.
De site geeft ook informatie over Plaatselijk Belang, het dorp, adressen
en links die van belang zijn en een uitgebreide fotocollectie van met name
historische foto’s van het dorp. Ook deze onderdelen worden steeds verder uitgebreid. Ook uw bijdrage is hierbij van harte welkom. Heeft u materiaal dat interessant is voor ons eigen plekje Buitenpost op het internet,
stuur het op naar: johkootstra@gmail.com of naar De Binnenste Buiten.
Alvast hartelijk bedankt.

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West
92,33,
Buitenpost,
tel.tel.
0511
543870 of 06-23115155,
www.eikenvaten.nl
West
Buitenpost,
0511-543870,
www.eikenvaten.nl

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

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

Toewijding
in techniek...
 cv
 dakbedekking
 elektra
 gas
 riolering
 water

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888 - www.faber-installaties.nl

Eindejaarsknaller !!!!!

Vanaf maandag 28 december 2009
ELK TWEEDE ARTIKEL GRATIS!
Geldt voor kleding met een gele sticker en alle herenkleding.
U betaalt de duurste.

De Binnenste Buiten Post

Zwemmen: een fantastische sport!
Ooit overwogen om lid te worden van een vereniging, die
* Bestaat uit recreatiezwemmers, hardzwemmers en waterpoloërs?
* Bestaat uit kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen?
* Op verschillende tijden het zwembad open stelt?
* Naast trainingen en wedstrijden ook veel gezelligheid biedt?
PWC nodigt je van harte uit! Wordt lid! Je kunt 4 x gratis meetrainen!
Probeer maar gewoon, of kom eens kijken (trainingen op maandagavond
vanaf 20.15 uur, woensdagavond vanaf 19.00 uur, vrijdagmorgen vanaf
8.30 uur en vrijdagavond vanaf 19.30 uur)!
PWC (Paradyske Wetterrotten Combinatie) is een zwem- en waterpolovereniging voor Buitenpost, Kollum en omstreken. Onze uitvalsbasis is
zwembad De Kûpe.
Ik wil alleen maar rustig baantjes zwemmen, kan dat? Jazeker, op woensdagavond en vrijdagmorgen kunnen volwassenen en ouderen in hun eigen tempo, onder begeleiding, baantjes trekken. Voor de mensen, die in
de zomerperiode in it Paradyske zwemmen is dit een uitkomst! U kunt het
hele jaar door in de Kûpe terecht!
Voor wie?
Alle kinderen met minimaal diploma A zijn welkom. Vaak wordt gedacht,
dat het Zwem-ABC verplicht is: dat is dus niet waar! In alle leeftijdsklassen
en niveaus wordt gezwommen. Kinderen beginnen bij de instromers: daar
wordt geleerd hoe je je zwemtechniek kunt verbeteren en je leert nieuwe
zwemslagen aan. Ook wordt er aan je conditie gewerkt, want hoe beter
je conditie is, hoe sneller je tijden, natuurlijk! En wat een kick als je een
p.r. haalt! Je zwemt dus niet alleen tegen andere kinderen, maar ook nog
tegen je eigen tijd; dus zelfs als je verliest van andere kinderen, kun je toch
nog een winnaar zijn!
Heb je geen zin in wedstrijden? Geen punt: als je goed meedoet tijdens de
trainingen ben je ook van harte welkom! En waarom zou je ook niet: het is
een hartstikke gezellige club! Mocht je echt fanatiek zijn en goed kunnen
zwemmen, dan kun je naar de selectie. Maar misschien ben je goed in het
helpen van jongere kinderen: dan mag je meehelpen als assistent-trainer,
begeleider bij wedstrijden of organiseer je activiteiten in de activiteitencommissie: wat je maar wilt!
Onze (gediplomeerde) trainers zijn positief ingestelde mensen, die vooral
letten op wat kinderen al kunnen. Volwassenen zijn ook meer dan welkom: op woensdagavond en op vrijdagmorgen is nog plek: heb je net je
kinderen naar school gebracht of wil je fit op je werk komen? Als je om
half 9 of 9 uur in de Kûpe bent, kun je meezwemmen. Op maandagavond
en vrijdagavond wordt er getraind door de waterpoloërs. Er zijn 2 herenteams. We hebben ook een paar dames, die dolgraag weer in de competitie mee zouden willen spelen, maar daar hebben we nog wel een paar
flitsende meiden voor nodig: dus dames: doe eens gek, meld je aan! Op
vrijdagavond wordt een groepje kinderen getraind; met nog een paar kinderen extra, kunnen we ons jeugdteam aan de waterpolocompetitie mee
laten doen, dat zou leuk zijn!
Bijzonder
Eenmaal in het jaar worden de clubkampioenschappen gehouden: we
doen dan wedstrijden met de leden onderling, allen door elkaar, groot,
klein, poloër of wedstrijdzwemmer: het maakt niet uit! Dat dat een gezellige boel is, is wel duidelijk, hè? Buiten het bad om worden er door het jaar
heen allerlei activiteiten georganiseerd: een zwemkamp, een barbecue,
een vrijwilligersfeest, noem maar op!
Spreekt je dit aan? Meld je dan aan! Kijk voor meer info op onze website:
www.pwc-buitenpost.nl of bel voor informatie met Jolanda Ludema (tel:
543813) voor de zwemtrainingen of Egbert van der Velde voor het waterpolo (tel: 0640997281).

Geslaagden Ouder- en
Kindzwemmen zwembad De Kûpe
Voor het eerst werd onder toeziend oog van ouders en opa’s en oma’s
diplomazwemmen voor dreumesen en peuters gehouden in zwembad De
Kûpe. Deze kinderen komen 1 keer per week oefenen samen met hun
papa of mama (of allebei). Tijdens het diplomazwemmen moesten de kinderen laten zien wat ze geleerd hadden zoals spetteren met water, water
over het hoofd, springen, drijven, rechtop blijven in het water, enz.
De aanwezige dreumesen en peuters zijn allemaal geslaagd: Mare
Hoekstra, Yarno Postma, Aatzen Peter Kuipers, Johannes Boomsa, Hidde
Bruins Slot, Mareth Tina Kingma, Tygo de Vries, Rindert Martijn Hiemstra,
Johan Witteveen, Marco Witteveen, Annelies Kingma, Nick Jan Baarda,
Mathijs de Boer en Anna Withaar.

R e i n o l d Pa auw

Je moet er even
doorheen...
Hinkelend verplaats ik mij tussen
de stinkende donkere vlekken op
de houten vloer door richting de
lade met luierdoekjes om het door
dat kleine mormel door de kamer
verdeelde poep van mijn schoen te
verwijderen. Al zo vaak heb ik hem
gezegd dat het niet de bedoeling is
dat hij zijn behoefte maar te pas en
te onpas rond laat rondslingeren in
ons netjes verzorgde woning, het
komt kennelijk nog niet binnen. Het
advies om met zijn neus zijn eigen
gedropte ontlasting nog meer in
te poetsen in de vloer hebben we
nog niet toegepast. Misschien kunnen we er voorlopig beter niets aan
doen daar dit één van die puppy’s is
die zijn eigen dropstaven opvreet.
Dat klinkt gemakkelijk maar ik kan
je verzekeren dat de lucht uit zijn
schattige bekje dan echt niet meer
te harden is en even knuffelen met
een “Tommy van Sesamstraat” op
vier poten is er dan echt niet bij. Bijna heb ik de luierdoekjes bereikt om
vlak voor de lade net uit te glijden in
een warm plasje…..
Sneeuw, niets voor onze “Boeke”.
Trillend staat hij bij de achterdeur
te kijken naar de vreemde koude
substantie die verdeeld ligt over
de buitenwereld. “toe maar” hoor
ik mezelf zeggen “sta jij ook eens
in iets wat je maar nix vindt!” en
ik geef hem een drukker richting
sneeuw. Als reeds bevroren blijft hij
staan en ik bedenk me dat het best
een stevig pak sneeuw is als je zulke
korte pootjes hebt. Even laten heeft
hij de lol van sneeuw ontdekt en als
een volwaardige antilope springt hij
over de witte prairie in onze voortuin.
Na een poosje meld ik dat ik niet
ben voorzien van zo’n bruins-witte
berenvacht en weer naar de warme
vloerverwarming wil. Echter….Boeke heeft het tussen zijn flaporen en
negeert mij volledig……
Als ik hem weer binnen heb doe ik
verwoede pogingen zijn berenvacht
droog te maken. Echter…. Boeke
vindt de doek erg interessant en
daar zijn wilde bui nog niet voorbij
is doet hij zeer goede pogingen de
doek op alle mogelijke manieren
klem te krijgen tussen zijn vlijmscherpe puppytandjes.
Eindelijk heb ik hem binnen en zo
te zien droog, echter, wanneer we
samen op de vloerverwarming liggen en ik koude stroompjes tussen
mijn billen langs voel lopen ontdek
ik dat de sneeuw lekker dik in die
vacht gaat zitten en met doeken niet
te verwijderen is…..
Even later moet ik nog maar even
wat doen voor de kost en ik nestel mij achter het beeldscherm op
mijn pas verworven kantoor. Na een
poosje wordt ik mij bewust van een
zeer penetrant luchtje wat de neus
binnen dringt en het voelt alsof je
ruikt tot achter je ogen. Heel voorzichtig inspecteer ik de vloer en heb
plotseling spijt dat ik zo graag een
donkerbruin tapijt in dat deel van het
kantoor wilde hebben. Na een korte
speurtocht kom ik een klein keuteltje
tegen welke ik met het luierdoekje
oppak, ik ontdek dat dit keuteltje al
redelijk hard is en kom tot de conclusie dat dit keuteltje niet de oorzaak
van het penetrante luchtje kan zijn.
Ik draai me om zodat ik de zoektocht
kan voortzetten en zie de donkerbruine vlekken op de houten vloer,
ik bedenk me dat ik het geheel weer
mooi heb verdeeld over het vloer
oppervlak...
Je moet er even doorheen... letterlijk...
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Acht leden PWC
naar friese titelstrijd
In het weekend van 9 en 10 januari 2010 worden in Burgum de Friese
Winterkampioenschappen zwemmen georganiseerd. Om deel te mogen
nemen aan deze titelstrijd moesten er in het kalenderjaar 2009 limieten
worden gezwommen.
Afhankelijk van afstand/zwemslag en de leeftijd van de zwemmers/zwemster heeft de organisatie van genoemd toernooi deze limieten vastgesteld.
Maar liefst 8 leden van zwemclub PWC wisten 1 of meerdere limieten,
totaal 22 stuks, te zwemmen voor deze zwemhappening in zwembad De
Wetterstins. Een unieke prestatie voor deze in verhouding kleine vereniging.
De zwemmers bepalen uiteraard zelf, dit in overleg met de begeleiding,
op welke afstanden ze zullen acteren in het tweede weekeinde van 2010.
De volgende ‘wetterrotten’, met afstand(en) komen in Burgum in actie: Thea Baas: 200m wisselslag, 100m rugslag, 100m vrije slag, 100m
schoolslag; 200m rugslag; Jouke Minze Benedictus: 200m wisselslag,
100m vrije slag; Sander de Boer: 100m vrije slag; Ellen Jager: 200m wisselslag, 100m rugslag, 200m vlinderslag, 100m vrije slag 1:10.40, 100m
schoolslag, 200m vrije slag, 100m vlinderslag; Hester Ludema: 200m wisselslag, 200m schoolslag, Sieta Ludema: 100m schoolslag; Maaike Sikma:
100m vrije slag; Jeroen Tijsma: 100m schoolslag, 200m wisselslag, 200m
schoolslag.

Op de foto staan, achter van links af: Jeroen Tijsma, Sieta Ludema, Hester
Ludema, Maaike Sikma en Jouke Minze Benedictus. Voor van links af:
Sander de Boer, Ellen Jager en Thea Baas.

Massaal ontbijt voor 370 personen
De bakker heeft overuren gemaakt om alle brood en broodjes te bakken
die werden genuttigd op Het Nationale Schoolontbijt op CBS De Lichtbron.
‘s Morgens om 7.30 uur reed de bakkersauto van bakker Gouma voor. Helemaal gevuld met broodjes, bolletjes en heerlijke broden. Het brood werd
aangeleverd in 15 grote manden: voor elke groep 1 mand. Al de heerlijkheden werden verdeeld over de 15 groepen. De dag daarvoor waren het
beleg, de eieren, het bestek, de bordjes en de feestelijke placemats al
bezorgd. Intussen was ook de melk en karnemelk binnen, geleverd door
Super de Boer.

Het werd al met al een fantastisch ontbijt waarbij meer dan 1200 stuks
brood werden verorberd. Dat het lekker was bleek al heel gauw, want
alles werd opgegeten en ieder had meer dan genoeg. Een heel gezellig
en gezond gebeuren en dat allemaal dank zij de verenigde bakkers van
Nederland in het algemeen en onze eigen bakker Johan Gouma in het
bijzonder. Een gemiddeld ontbijt van deze omvang kost toch gauw 10 euro
maar deze 370 ontbijtjes kregen we voor... 0 euro!
Het was geweldig en natuurlijk ook heel gezond. Met onze hartelijke dank
aan onze plaatselijke bakker Gouma, die alles tot in de puntjes had verzorgd. Groep 4a had helemaal geluk, want zij mochten bij de bakker op
bezoek komen om allerlei lekkere dingen te bakken. CBS De Lichtbron
kijkt alvast uit naar het volgende Nationale Schoolontbijt.

Bijzondere Kennisgeving
van uw notaris Palstra Veerman Notarissen
De afgelopen tien jaar zijn wij onze klanten met veel plezier van dienst
geweest vanuit onze vestigingen Surhuisterveen en Buitenpost. Nu is het moment gekomen voor een wisseling van de wacht. Per 1 januari 2010 zal onze
gezamenlijke praktijk worden overgenomen door mevrouw H.B.M. Mook,
die vanaf het begin heeft meegewerkt aan de opbouw van onze praktijk. Zij
geeft blijk van kennis van zaken en betrokkenheid bij het wel en wee van u,
onze klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat mevrouw Mook samen met onze
en binnenkort haar medewerkers, u dezelfde prima dienstverlening zal bieden die u vanouds van ons gewend bent.
Om u nóg beter van dienst te kunnen zijn, worden de beide kantoren met
ingang van 1 januari 2010 samengevoegd in het kantoor te Surhuisterveen op
het vertrouwde adres aan de Nije Jirden 14. De notarispraktijk van mevrouw
Mook werkt voortaan dus vanuit één locatie, waar u alle notariële diensten
onder één dak vindt.
U kunt mevrouw Mook inschakelen voor alle vormen van dienstverlening op
het gebied van testamenten en erfrecht, samenlevingscontracten of huwelijksvoorwaarden, koopovereenkomsten, leveringen en hypotheekakten. Ook
voor de agrarische praktijk bent u in goede
handen. Verder is mevrouw Mook gespecialiseerd in de vennootschapspraktijk.Wij
zien haar notariële toekomst dan ook met
vertrouwen tegemoet.
WAARVAN AKTE
M.D. Palstra en E.L. Veerman
telefoon 0512-369800
notaris@palstraveerman.nl

Be d r ij v ig heid

Machiels Advocaten aan de Bernhardlaan
We werpen een blik achter de schermen van het advocatenkantoor aan de
Bernhardlaan 12. Een kantoor waarvan
soms gedacht wordt dat de drempel
hoog is en advocaten altijd de stropdas voor hebben en in de rechtbank
staan te pleiten. Niets blijkt minder
waar te zijn. Advocaten zijn ook gewone mensen met een glimlach op het
gezicht die als het even mogelijk is,
en die liever proberen u de gang naar
de rechter te besparen.
Machiels Advocaten behoort met 14
pleitbezorgers tot de drie grootste
advocatenkantoren van Friesland, het
kantoor heeft vestigingen in Sneek,
Drachten en hier in Buitenpost. Vanuit Buitenpost zijn drie verdedigers
actief, mw. mr. S.C. Bosch, mr. D. Van
der Wal en mr. P.S. van Zandbergen,
ten kantore beter bekend als Chantal,
Dirk en Piter. De dame en de heren
hebben allen spraakmakende portefeuilles onder hun beheer.
Chantal Bosch is meer dan bedreven
in personen- en familierecht en algemene praktijk. Haar dagelijkse kost

streven is om te proberen zonder de
tussenkomst van de rechter de boedel
en het bezoekrecht te verdelen. Dit
scheelt de al gespleten gezinnen veel
geld en ergernis.
Dirk van der Wal heeft naast personenen familierecht en algemene praktijk
ook sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht en huurrecht in zijn portefeuil-

Van links af: kantoormedewerkers Martha de Boer en Jannet Koop-Stellema

le. “Het sociaal zekerheidsrecht is een
aparte tak binnen de rechtspraktijk”,
vertelt de advocaat, “Er zijn maar
weinig advocatenkantoren die hier bedreven in zijn. Het betreft hier namelijk vaak zaken die niet gefinancierd
zijn, de andere kantoren haken hier
af, omdat daar de stelregel ‘voor niets
schijnt de zon’ geldt”. Bij Machiels advocaten, duiken ze ook in deze zaken;
een teken van sociale betrokkenheid.
Piter van Zandbergen heeft een niet
minder uitgebreide portefeuille. Van
Zandbergen heeft zich verdiept in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij

is dan ook het bemiddelen in echtscheidingen, waarbij de kern van de
gesprekken ligt in het samen naar oplossingen zoeken. De tendens bij de
echtscheidingen ligt de laatste jaren
steeds meer in het zoeken naar een
vlotte en goedkope oplossing. Het

is daarvoor lid van de vereniging van
insolventieadvocaten Insolad. Daarnaast neemt Piter zaken aan die betrekking hebben op de Algemene praktijk MKB en alles wat te maken heeft
met incasso.
Met deze pleiters en hun specialismen
is dit een goed bemand kantoor. De
dame en de heren zijn voornamelijk
veel op kantoor te vinden. De zaken
worden hoofdzakelijk buiten rechte
opgelost. De illusie dat een advocaat
regelmatig in de rechtzaal aanwezig
is, is gemiddeld beperkt tot 2 tot 3
keer in de week. Het valt het kantoor
op veel mensen veel te lang wachten
met het zoeken van een advocaat. Een
eerste adviesgesprek is op dit kantoor
eigenlijk altijd gratis - het gaat meestal dan ook om oriënterende gesprekken. Door het te laat inschakelen van
een advocaat is een dure en emotionele rechtsgang soms onomkeerbaar.
Dit terwijl de advocaten zelf dit als
een uiterste middel zien.
Het advocatenkantoor kent een historie die begonnen is voor 1981. Het
kantoor in Buitenpost bestaat uit allemaal Friestalige medewerkers. “We

proberen de drempel nar het kantoor
zo laag mogelijk te houden”, vertelt
Piter. “Het moet een roeping in een
mens zijn om advocaat te worden”,
merkt Dirk van der Wal op, “Je moet
een mens willen helpen door rechtvaardig te willen zijn. Dat betekent
ook dat je betrokken moet raken bij
de zaak”. Het kantoor is trots op de
samenwerking die ze met andere advocatenkantoren hebben. Het heeft
geen zin om een andere advocaat of
een rechter een hak te zetten, door
onzin te verkopen of onjuistheden te
vertellen. Je komt in deze wereld elkaar vroeg of laat toch weer tegen is
hierbij de gedachtengang.
Als laatste waarschuwen de rechtskundigen voor de vele ongecertificeerde
advocaten die in den lande actief zijn.
Deze mensen proberen vaak koste wat
kost een zaak te winnen zonder over
de mogelijke gevolgen na te denken.
De belangrijkste moraal van dit verhaal is: Neem als u een geschil heeft
zo spoedig mogelijk contact met een
advocaat op. Zij kennen de weg om
problemen in een vroeg stadium op te
lossen.

De Binnenste Buiten Post

Verslag jaarvergadering IJsclub
Op 26 november werd weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden
van de ijsclub. Traditioneel word de agenda al vele jaren halverwege
november doorgenomen in de bovenzaal van The Point.
De voorzitter opende de avond om acht uur en kon buiten het bestuur om
een paar leden welkom heten. Hierna las de secretaris het verslag van
vorig jaar en het jaarverslag voor. Een heel verhaal, maar er was dan ook
heel wat te noemen in een jaar waarbij we vele dagen open konden zijn.
Vervolgens deed de penningmeester verslag over de financiën van het afgelopen jaar. Tijdens de pauze die hier op volgde was er weer een verloting
met leuke prijzen die met de feestdagen op komst zeer welkom waren.
Met het seizoen 2009/2010 op komst heeft het bestuur besloten om een
nieuwe baanveegmachine aan te schaffen. Deze zal een dezer weken worden geleverd en is een goede aanwinst voor de ijsclub omdat we hierdoor
nog sneller de baan schoon kunnen maken. Dit betekent in de praktijk dat
de ijsvloer altijd in een goede conditie kan zijn en dat is iets waar de baan
van Buitenpost toch wel een naam hoog heeft te houden.
Tijdens de rondvraag is er de wens om een toilet op de ijsbaan te hebben.
Het bestuur kan dit niet realiseren omdat de leidingen bevriezen en we
niet aan kunnen sluiten op de riolering. Misschien wel jammer maar we
hebben het vanaf 1917 altijd nog gered zonder. Het
blijkt overigens dat er nog
best veel mensen zijn die
er vanuit gaan dat de bestuursleden huis-aan-huis
komen voor de contributie. Dit is echter niet het
geval, alleen bij de leden
word jaarlijks de contributie opgehaald.

Basisschool de Fontein winnaar
Sinterklaasintocht Buitenpost
De stichting Feestcommissie Buitenpost had ook dit jaar weer de basisscholen van Buitenpost benaderd en hen gevraagd een versiering te maken voor in de Kerkstraat. Deze versieringen, door groep 5 tot en met 8
gemaakt, werden op zaterdag 14 november opgehangen om Sinterklaas
extra feestelijk te verwelkomen. Alle scholen hadden enorm hun best
gedaan! Maar de versiering van De Fontein sprong er toch wel uit. Alle
kinderen hadden kleine bootjes gemaakt en deze mooi versiert. Al deze
bootjes werden tot een mooie lange slinger gemaakt. De Feestcommissie
vond dit erg creatief en beloonde deze met een spel voor de hele school.
Op dinsdag 1 december werd de prijs overhandigd aan alle kinderen en
juffen die deze slinger hadden gemaakt.
De Feestcommissie Buitenpost wil iedereen bedanken voor zijn inzet en
hopelijk tot volgend jaar!

Op de foto Suzanne Ploegsma en Hans de Vries namens de Feestcommissie Buitenpost met leerlingen van De Fontein (foto gemaakt door
Romke van der Wal).

D esim b er n a c ht
Stikelbaarch risselet mei de siel
ûnder de earm troch de wiete
hjerstblêden. Hy kin syn draai net
fine. Op ’e râne fan ‘e fiver sit
kikkert, mismoedich njonken de
ferljochte krystman. ‘Hea, kikkert’,
ropt stikelbaarch fernuvere, ‘bisto
net yn ’e wintersliep?’ ‘Skei út
man’, fûteret kikkert, ‘by sok ljocht
krij ik gjin wink yn ’e eagen. De
blabze broeide my om ’e bealch,
dat no sit ik hjir.’ ‘Sa giet it my krekt
allyk’, suchtet stikelbaarch, ‘ik bin
hielendal fan ’e roai.’
‘It binne de minsken,’ mingt
ynienen spitsmûs him yn it petear

door Janne Oosterwoud

ûnder de kleurde flikkerljochtsjes.
‘Se dogge wa’t de moaist ferljochte
tún hat.’ Spitsmûs kin it witte, hy
hat famylje rûnom en komt oeral.
‘Wy moatte in partij oprjochtsje’,
seit stikelbaarch
kriichshaftich.
‘Ja,’ kweaket kikkert, ‘ foar ús
rjochten opkomme.’ ‘Besparje jim
de muoite’, pipet spitsmûs wiis.
Myn beide broers hawwe yn har
tún de stroomtriedden trochfretten.
Mei deadlike ôfrin. De oare nachts
wie der al wer nije ferljochting.
Minsken lûke altyd oan it langste
ein. Wy ha noch gelok dat wy net
op it krystmenu stean.’
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It prikje, in Krystferhaal troch Anny de Jong
‘Ik ha my de kop ferbrând,’ gûlde it prikje. Syn
maten seagen him meilydsum oan. ‘Hy hat him
de kop ferbrând,’ seine se smeulsk. In prikje
ûnder út de doaze wei kochele en sei strang:
‘Wêrfoar bisto makke prikje?’ It prikje mei de
ferbrânde kop wist fuortynienen dat hy bedoeld
waard. ‘Om te brânen,’ bibbere er mei in tin
stimke. ‘Krekt,’ sei it strange prikje, ‘en wat
is dêr dan foar bûtengewoans oan?’ ‘Ik ha my
de kop ferbrând.’ Hy snokkere it út. De oare
prikjes yn it doaske skeukten ûnrêstich hinne
en wer. It kaam wol faker foar dat in prikje mei
in swarte kop wer tusken de readkoppen belâne
en altyd wie sa’n prikje like fleurich. In prikje
dat skriemde om syn ferbrânde kop, wie te gek
om oer te praten. Dat wie ommers de gewoanste
saak fan de wrâld. Se kamen just altyd mei de
moaiste ferhalen yn it doaske werom. It iene
wie noch spannender as it oare en de bêste ferhalen waarden oan nije prikjes trochdien.
Benammen it ferhaal fan de nijjiersbult, koe elk.
It ferhaal wie fan doaske nei doaske trochferteld. In pear âldere prikjes heugde it noch dat
in lyts swartkopke syn eigen ferhaal grutsk oan
harren ferteld hie. Hy hie al skoften by in jonge
yn de broeksbûse sitten. Dy hie him dy middeis
mei doaske en al út de bûse helle en it iependien. Doe hie er it sjoen. In brânbult sa heech
as in heale beam, kreas yn in punt oploege. Hy
en al de oare prikjes hiene knikt. Deskundich
as hja wiene, hiene se tsjinelkoar sein: ‘Dizze
bult sil brâne as in liere. It ljocht sille se rûnom
sjen en elk sil him oan dizze feestbult waarmje
kinne.’
De jonge hie ien fan de prikjes út it doaske
oanstutsen om te sjen hoefolle trek der ûnder
it hout siet. It flamke hie eefkes helder brând,
oerstjoer flakkere en wie doe mei in gejuichje
útwyndere. ‘Wa soe jûn de grutte bult oanstekke
meie,’ hiene se tsjin elkoar flústere. De nachts
hie it kâld west. De stjerren skitteren oan in
blauglêzen loft en de moanne liet swarte skaden
om de brânbult dûnsje. Doe hie de klok slein.
Tolve heldere slaggen dy’t oer it fjild rôlen nei
alle huzen en pleatsen ta. Plechtich hie de jonge
it doaske lúsjefers út ’e bûse helle. De prikjes
hiene de siken ynhâlden. Wa soe er der úthelje?
Wa soe dy ferskuorrend grutte bult oanstekke
meie?
‘Ik grif net,’ hie it prikje mei it lytse reade kopje
tocht, mar doe hie er fingers om him hinne
field. Dy fingers strieken him oer de swevelkant
fan it doaske en hy hie brând. Hy hie neat net
senuweftich west. Syn lyts kopke hie in kreaze
rjochte flam makke. De jonge hie him foarsichtich tsjin in pear wiete plankjes oanhâlden en
doe hie hy, dat ûnnoazele prikje mei syn lyts
read kopke dat ûnderwilens swart wurden wie,
de petroalje oanstutsen en hy hie sels sjoen
dat it hout begûn te brânen. Doe hiene deselde
fingers dy’t him oanstrutsen hiene, him werom
yn it doaske skood.
‘Ik ha de waarmte fan it fjoer noch tiden troch
de broeksbûse field,’ hie it prikje mei de lytse
kop optein ferteld. Alle readkoppen suchtsje
as se oan dat ferhaal werom tinke. Stel dat se
ienkear sa’n bult oanstekke mochten. Mar dêr
net fan, alle swartkoppen hiene wat belibbe en
as se it gelok hiene dat se werom kamen yn it
doaske, fertelden se der graach oer. Der wie
noch nea ien gûlend weromkommen en no lei
it prikje mei de ferbrânde kop stilwei tusken
harren yn te skriemen. Sels it strange prikje wie
der mei oan.
‘Fertel ris,’ sei er sacht, ‘hoe hast dyn kop
ferbrând?’ ‘No gewoan,’ suchte it prikje, ‘ik ha
it gas oanstutsen.’ ‘En doe?’ It strange prikje
hearde dochs in bytsje koartôf. ‘No it fjurke dat
ik makke ha, ferwaarme jirpels en der hawwe
minsken fan iten.’ Alle prikjes rôpen: ‘Boe’ en
‘sjochst wol, hy hat wol wat aardichs dien.’ ‘As

ik no gûlde,’ rôp
in prikje mei in
grouwe swarte
kop. ‘Ik ha ien de
fingers ferbrând
dy’t mei my boarte,
mar do hast goede
dingen dien.’ ‘Ja,
mar,’ snokkere
it prikje mei de
ferbrânde kop. ‘Ik
woe sa graach... ’
De oaren harken
net. Se praten drok
troch elkoar hinne.
‘Do bist in ûntefreden houtsje,’ rôp in prikje
brutaal oer alles hinne. De oaren wiene der stil
fan wurden. ‘Ik hie sa graach in krystkears oanstekke wollen.’ It prikje mei de ferbrânde kop
hie it sa sacht sein dat de oaren it mar amper
hearre koene, mar se hiene it heard. Allegearre.
‘Hoe doarste,’ sei op ‘t lêst it strange prikje.
‘Do neamst it moaiste wat er is. It is noch folle
moaier as in nijjiersbult oanstekke, mar dit
meie allinne reade prikjes mar winskje. Swarte
koppen komme der noait mear oan ta.’ ‘As der
no ris in wûnder barde,’ flústere it prikje mei de
ferbrânde kop. ‘Dat kinst wol ferjitte,’ skodhollen de oaren, ‘wûnders besteane net mear.’ It
prikje mei de ferbrânde kop kroep yn in hoekje
en gûlde him yn sliep.
Elk wie senuweftich yn it doaske. It hie justjes
even iepen stien en wat se doe sjoen hiene! Yn
’e hoeke fan de keamer hie in krystbeam stien
mei ljochtsjes út in stopkontakt. Dêr hiene se
fansels gjin boadskip oan, mar op ’e tafel! In
krânse mei wol tsien grutte wite kearsen! De
prikjes hiene elkoar oerémus oansjoen. Allinne
de prikjes mei in reade kop fansels. De swarten
mochten net mei dwaan. Dy wiene troch de
readen yn it fierste hoekje fan it doaske treaun.
‘Wy wolle gjin lêst fan jimme hawwe as it grutte
wurk begjint,’ hiene se sein. Tsien kearsen! Dat
soe noait mei ien prikje kinne. Optimisten hiene
rûst dat der wol fjouwer prikjes foar nedich
wêze soene. Oaren hâlden it op twa. De readen
ferkrongen har tsjin it dak fan it doaske oan.
Dêrmei wrotten se de swarten noch mear nei
ûnderen.
De spanning wie te snijen doe’t letter op de jûn
it doaske iepen gie. It prikje dat útkard waard,
wie hielendal oeral en spatte in rige stjerkes de
loft yn doe’t er oanstutsen waard. Nei’t er fjouwer kearsen oanstutsen hie, dôve syn flamke.
De twadde dûnse fan de senuwen sa bot hinne
en wer dat er mar twa oanstekke koe. Nûmer
trije wie sa foarsichtich dat er wol twa kear oer
it swevelstrypke helle wurde moast foar’t er
brânde. Hy koe trije kearsen oanstekke. Njoggen kearsen brânden no mei in stille flam heech
op de skouders. Fingers taasten yn it doaske.
Sûnder erch hellen se der in swartkop út. It
prikje mei de ferbrânde kop!
It waard in pear kear lâns it doaske strutsen,
sûnder resultaat. De hân gie wifkjend nei it
doaske werom, klear om it prikje der wer yn
te stekken. Doe betocht er him en hâlde de
swartkop yn de flam fan in kears. De ferbrânde
kop wist net hoe’t er it hie, mar doe fielde er
de waarmte fan it ljocht. Ynienen wie er sels
ljocht. De hân gong mei him nei de lêste kears.
Hy flakkere net. Stadich soeide er op syn eigen
waarmte hinne en wer. De kears naam plechtich syn ljocht oer en sei. ‘Ut my sels hie ik net
brâne kinne. Tankje wol datst my it ljocht trochjaan woest.’ De ferbrande kop bûgde de holle en
gelokkich as er wie, dôve er syn flam en foel op
’e grûn. De swarte prikjes neame it in wûnder.
De readen prate der leaver net oer. Se skamje
harren in bytsje.

Een gezellige Kerst
...en veel lees- en
kijkplezier in 2010
met de Bosatlas van
Fryslân
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Bent u de nieuwe vrijwilliger bij
Concours Hippique Buitenpost?
Elk jaar is het Mejontsmaterrein
de eerste woensdag van augustus gereserveerd voor het Concours Hippique Buitenpost. Er
komen elk jaar duizenden bezoekers. Om dit allemaal in goede
banen te leiden zijn er vrijwilligers nodig. Voor 2010 zijn we op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een dag of een halve
dag mee willen helpen. Als vrijwilliger kun je dit prachtige evenement gratis bijwonen.
Wij zijn op zoek naar de volgende
vrijwilligers:
- Kassamedewerk(st)ers
- Kaartcontroleurs
- Assistent ringmeester
- Assistent verkeersregelaar
Op de vacaturebank website van t
Koartling (http://www.itkoartling.nl/
pages/p5-1.html) vind je een omschrijving van de vacatures en welk
profiel nodig is voor de functie. Via
de website van CH Buitenpost vind
u ook een link naar deze vacaturebank. Surf voor het laatste nieuws
ook naar www.chbuitenpost.nl.
Wij hopen op jullie steun!
Een leuk voorbeeld van vrijwilligers
zijn de lintendames. Elk jaar wordt
de paardensport commissie geholpen met het opspelden van de rozetten bij de paarden. Wie dit jaar

goed naar de
rozetten heeft
gekeken, zag
dat er gebruik
werd gemaakt
van nieuwe CH
Buitenpost rozetten. Het concours
staat bekend om zijn fraaie rozetten. Dit jaar werd dus met trots de
nieuwe rozetten uitgereikt aan de
deelnemers. Naast het eigen logo
bevatten de rozetten de basiskleuren van het evenement. Voor wie
de volgorde van de rozetten niet
meer weet komt hier een overzicht:

1e prijs: oranje, 2e prijs: rood, 3e
prijs: wit, 4e prijs: blauw, 5e prijs:
groen, 6e prijs: paars, 7e prijs:
roze.
Met deze nieuwe rozetten wordt
CH Buitenpost nét weer een beetje mooier en daar gaan we voor!

Sinterklaasfeest in Haersmahiem
Op 2 december brachten Sinterklaas en zijn Pieterbazen een bezoek aan
Haersmahiem. Te voet kwam hij aan over de nieuwe wandelpaden in de
tuin. De pieten vergezelden hem ieder op een fiets en crossten door de
nieuwe tuin. Bij binnenkomst werd Sint luidkeels toe gezongen door de
aanwezigen.
Sint hield een toespraak en blikte terug op het afgelopen jaar en natuurlijk moesten er ook aantal mensen naar voren komen om een cadeau in
ontvangst te nemen. Na de pauze, waarin iedereen getrakteerd werd op
chocolademelk en een stuk roomboterletter, kwamen de kinderen van de
BSO voor Sinterklaas en voor ons zingen. Na afloop ging sinterklaas nog
met de kinderen mee naar De BSO-ruimte en bezocht hij een aantal bewoners die niet bij het feest aanwezig konden zijn. Sinterklaas is inmiddels
weer vertrokken naar Spanje, maar we hebben een ouderwets gezellige
sinterklaasmiddag gevierd.

Johan de Bruin’s jarenlange hobby,
de Citroën DS ofwel de Snoek
Binne en Boaite in gesprek

Auto kwijt?
Wat me nu is gebeurd geloof je niet!!
Vertel op Boaite wat is er aan de hand?
Ik was mijn auto kwijt!
Je auto kwijt… hoe kan dat nou?
Hij stond niet meer waar ik hem had
geparkeerd, Binne!
En waar had je ’m dan geparkeerd?
Bij het voetbalveld in de berm!
En daar raakte die zoek?
Ja Binne, want toen ik terugkwam
wazzie weg!
Da’s niet zo mooi Boaite en wat toen?
Ik ging toen naar de politiebureau voor
de aangifte!
En konden zij je daar helpen Boaite?
Jazeker, zij wisten waar de auto was!
Gelukkig maar en waar stond ie dan?
Op de vuilstort bij Lutkepost Binne!
Hoe kwam-mie daar nu Boaite?
Daar heeft men hem naar toe gesleept!
En daar kon je hem nog wel ophalen?
Inderdaad, maar dat kostte wel wat!
Oh, moest je daar dan voor betalen?
Ik moest betalen en niet zo weinig ook!!
Hoeveel dan wel Boaite?
Ik moest 200 euro “aftikken” Binne!
Tweehonderd euro, waarom dan wel?
De auto stond blijkbaar hinderlijk en
niet veilig geparkeerd!
En dat kost dan 200 euro?
Ja Boaite, want er is een nieuwe
WEGSLEEPREGELING!
Oh ja, dat heb ik inderdaad gelezen!
En ik ben nu de dupe van die regeling!
Zo Boaite, dat is niet zo leuk!
Zonde geld... zondegeld!
Misschien wil burgemeester van der
Zwan dat wel voor je betalen, Boaite!
Dat zou mooi zijn… deed-ie vorig jaar
ook Binne!
Het is te proberen je weet nooit!
Nee, hij heeft zich al keurig ingedekt!
Dus onze lezers zijn nu
gewaarschuwd?
Zeker, parkeer dus je auto
waar het mag!!!
En…dan blijven die 200 euro in
“The Pocket”
Binne & Boaite wensen alle lezers
prettige feestdagen en een gelukkig 2010!

Raad van Kerken
opgericht

Zondagsschool kerstfeest
doopsgezinde gemeente
Op donderdag 24 december om 19.00 uur vieren
de kinderen van de zondagsschool van de Doopgezinde Gemeente het
Kerstfeest met een heel
speciale tocht naar de stal
van Bethlehem. U wordt
bij dezen van harte uitgenodigd om, met ons, de
herders en de wijzen te
volgen op hun tocht...
Doopsgezinde Kerk, Julianalaan 12a, 24 december
om 19.00 uur.
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Sinds 28 oktober 2009 heeft Buitenpost een Raad van Kerken. Tijdens
een gezamenlijk overleg van de
Christengemeente, de Doopsgezinde gemeente, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de PKN i.w.
is het besluit hiertoe genomen. De
afspraak is gemaakt dat de kerken
elkaar drie keer per jaar zullen ontmoeten onder een eens per jaar
wisselend voorzitterschap. Om te
beginnen zal de Raad van Kerken
zich richten op het gezamenlijk organiseren van drie kernactiviteiten,
namelijk gebedsbijeenkomsten, de
kerstnachtdienst in 2010 en in 2011
een project in het kader van de 40dagentijd. Aan de hand van de diverse activiteitenkalenders van de
vier kerken wordt verder gekeken
of ook andere activiteiten, zoals
bijvoorbeeld gespreksavonden, op
elkaar kunnen worden afgestemd.
Op dit moment wordt door de kerken al samengewerkt bij de herdenking van 4 mei, de week van
het gebed in januari, de gezamenlijke dienst in de feestweek en de
kerstviering in Haersmahiem. Ook
in het WMO-platform, bij Dorcasacties en bij het organiseren van
een bus voor EO-jongerendag weten de kerken elkaar te vinden.

Begin jaren ’70 kwam
één van zijn broers er
als eerste mee thuis,
de Citroën DS of, in de
volksmond, de Snoek.
En Johan de Bruin was
verkocht. Het begin van
een levenslange hobby
was geboren. De eerste
jaren sleutelde hij, samen met twee broers,
Piet Miedema en Pieter
van Santen. Ieder had
zijn eigen specialiteiten:
Piet Miedema de hydraulica en Pieter van Santen de elektronica. Roel de
Bruin was er voor het uitdeuken en spuiten, Johan haalde de motoren
er uit en zette ze er, gereviseerd weer in en ook voor een versnellingbak
draaide hij zijn hand niet om. Dit alles gebeurde meest bij broer Pieter
achter het huis waar ze onderdelen haalden uit een stuk of 20 slopers.
In 1974 kocht Johan zijn eerste DS (5 jaar oud, met schade), er volgden
er nog een paar en in 1980, richting Surhuisterveen rijdend, werd Johan
aan de kant gezet door de rijkspolitie (deze reed toen in een Citroën HY
bus) Johan verwachtte een bekeuring maar in plaats daarvan verkocht hij
ter plekke zijn, toen een rode, Snoek aan de enthousiaste politieagent.
Maar voor het zover was lazen we het volgende in Het Nieuwsblad voor
Noordoost Friesland:

Februari 1978
Buitenpost. Afgelopen vrijdag trad Johan de Bruin in het huwelijk met Geke
Haijema, beide wonende aan de Kuipersweg te Buitenpost. Omdat Johan
een verwoed liefhebber is van de Citroëns, die in de volksmond beter
bekend zijn als Snoeken, wilde hij beslist in zo’n auto trouwen. Omdat niet
alleen hij, maar ook twee van zijn broers zo’n auto hebben werd enige tijd
geleden het idee naar voren gebracht om de hele trouwstoet uit Snoeken
te laten bestaan. Dat dit ook is gelukt was vrijdag te zien. Maar liefst 10
Snoeken in verschillende kleuren en uitvoeringen maakten de tocht naar
het Jeltingahuis alwaar het huwelijk werd voltrokken.
In oktober 1955 werd de Citroën DS gepresenteerd op de autosalon in
Parijs en werd met de productie begonnen. In 1975 werd de laatste gemaakt, in totaal zijn er zo’n 1,4 miljoen van gemaakt, in 72 verschillende
uitvoeringen, o.a. ambulances en politieauto’s. Er waren niet veel van deze
auto’s te vinden in Buitenpost en omgeving. In Buitenpost reden de heren
Roosma, Schootstra en Nicolai er in. In Harkema reed er ook één.
Na een aantal Citroënloze jaren (de nieuwere modellen van Citroën vond
Johan niet interessant) waarin het toch bleef kriebelen gingen Johan en
Geke in 2005 naar Nienoord, Leek, waar het 50-jarig bestaan van de Snoek
werd gevierd. En toen was er geen ontkomen meer aan. Er werd weer
een Snoek gekocht. Deze werd compleet ontmanteld en gerestaureerd,
een project van een jaar. En toch was Johan nog niet tevreden over deze
auto. Opnieuw een zoektocht door Nederland en Duitsland en uiteindelijk
vond Johan in Oranjewoud een Snoek die aan zijn eisen voldeed. Weinig
kilometers en er was niet aan gesleuteld. Ditmaal resulteerde het in een
schitterend gerestaureerd exemplaar waar weer heel wat uren in zijn gaan
zitten maar nu naar tevredenheid. Een bijkomend voordeel van het rijden
in een klassieke auto (ouder dan 25 jaar) is dat er geen wegenbelasting
betaald hoeft te worden en een speciale Oldtimerverzekering is ook goedkoper dan een normale autoverzekering. In Buitenpost is nu ook Arnold
Vaatstra bezig een Snoek te restaureren. Hij komt regelmatig bij Johan
langs om over één en ander van gedachten te wisselen.
Nog wat leuke wetenswaardigheden over deze auto:
- Prins Bernhard had er ook één, speciaal voor de jacht, in een aparte kleur
en ruimte voor de wapens. Deze Snoek is gerestaureerd en te bezichtigen.
- Charles de Gaulle was ook een fanatiek DS rijder. Deze auto heeft zelfs
zijn leven gered.
- In Nederland is een ID/DS club. Deze club heeft zo’n 3000 leden en zoveel DS’ en rijden er ook nog hier. Jaarlijks zijn er bijeenkomsten en activiteiten waar per keer zo’n 300 auto’s + chauffeurs aanwezig zijn
- Zo het nu lijkt rijden er in Nederland meer Snoeken dan in Frankrijk!
- Voor meer info over de Citroën DS het boek: Jan de Lange – De DS

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
tot en met 6 JANUARI 2010
OPHEFFINGSUITVERKOOP START
DONDERDAG 7 JANUARI
OM 10.00 UUR ‘s MORGENS
KORTINGEN TOT 50%
OP = OP

“De Winterschilder”
vanaf 1 november
tot en met maart 2010
Vraag een vrijblijvende offerte voor uw
binnen- of buitenschilderwerk.

Eindelijk van
uw overtollig vet af !
in
k
o
o
Nu npost
te
Bui

Veilig, eenvoudig en doeltreffend met het nieuwe hoogwaardige eiwitdieet van Body
Control. Dit dieet bestaat uit een programma van 3 fases. Dit kan zijn 3 x 5 dagen,
3x10, 3x14 tot max. 3x21 dagen. Makkelijk en met een verbluffend resultaat. U houdt
zich aan het programma en uw lichaam doet de rest… nl. vet verbranden. In tegenstelling tot andere diëten zorgen de hoogwaardige eiwitten niet voor een slappere huid
maar juist voor een mooie steviger huid. Uiteraard staat het programma onder deskundige begeleiding. Kijk voor meer informatie: www.bodycontrolslank.nl
Body In Control Center “Boersma”
De Vijzel 6, 9285 MV Buitenpost
boersma51@planet.nl
0511-542638 of 06-24728937
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Onze website: www.itkoartling.nl
Op zoek naar mogelijkheden

Het werk gaat zo lang mogelijk door
Ondanks de onzekerheid over de toekomst van
onze instelling hebben wij als bestuur besloten
het hoofd niet in de schoot te leggen. Wij zijn zelfs
volop bezig met het ontwikkelen van initiatieven
die de rechtvaardiging van het bestaan van It Koartling verder kunnen aantonen. In de loop van de
komende maanden volgen verschillende gesprek-

ken waarin wij ons bestaansrecht zullen verdedigen. Tegelijkertijd zullen wij een beroep doen op de
bereidwilligheid van de eigen inwoners in ons dorp
om het sociaal cultureel werk verder vorm te geven.
Het zal u duidelijk zijn dat wij zeker doorgaan, zolang dit enigzins kan!
het bestuur

Jongerenwerk opnieuw bekeken

Een nieuw jongerenwerkinitiatief
Als bestuur van de Stichting voor Sociaal Cultureel
Werk It Koartling hebben wij onlangs kennis genomen van het feit dat jongeren uit deze gemeente,
en dus ook uit Buitenpost, graag een plek voor zichzelf willen hebben. Ook hebben wij vernomen dat
er initiatieven zullen worden ontplooid om dit gestalte te gaan geven middels het instellen van een
projectgroep. Als It Koartling, met jeugd- en jongerenwerk hoog in onze doelstelling, willen hierin
graag participeren. Het spreekt daarom vanzelf dat
wij de wens hebben hier een rol in te gaan spelen
van onze kant moet komen.
We zouden ons kunnen voorstellen activiteiten te
gaan opzetten waarbij de gemeente deze op projectmatige basis stimuleert door extra uren voor
jongerenwerk ter beschikking te stellen.
Activiteiten waar we dan aan denken zijn :
- Cursorische activiteiten voor jongeren in It Koartling. ( Op dit moment is er een cursus voor bromfietscertificaat die een groot succes is )

- Het creëren van een hangplek voor jongeren, op
welke plek in het dorp dan ook.
- Het mede vorm geven daaraan en begeleiden opzetten van een scholierencafé in It Koartling waarbij
een ontmoetingsplaats voor scholieren onder begeleiding van jongerenwerker wordt gecreëerd.
De genoemde activiteiten moeten in onze opvatting laagdrempelig zijn en op basis van low-budget
voor de jongeren die er aan deelnemen. Bij die
activiteiten blijven de doelstellingen van de stichting sociaal cultureel werk It Koartling overeind.
Dat betekent ten aanzien van jongeren dat er geen
alcohol wordt geschonken en geen drugs worden
getolereerd.
Een en ander zal op projectmatige basis moeten
worden uitgewerkt in samenwerking tussen It Koartling, Timpaan en Gemeente. Wij hopen u binnenkort te kunnen berichten over deze activiteiten
voor jongeren in ons dorp!

Sinds enkele maanden is onze in
eigen beheer ontwikkelde website www.itkoartling.nl, in een
vernieuwde versie ‘in de lucht’.
Met dit middel wil het bestuur zo
uitgebreid en actueel mogelijk
informatie geven over de mogelijkheden, activiteiten en ontwikkelingen in It Koartling. Nieuw op
de site is de aanwezigheid van

een
vrijwilligersvacaturebank.
Deze staat open voor alle verenigingen en instellingen van ons
dorp om er hun vrijwilligerswens
op te plaatsen. In de loop van het
volgende jaar zullen deze ook
actief benaderd worden om gebruik te maken van dit initiatief.
De site is zeker eens een bezoekje waard!

Jeugdsoos It Koartling
Ook in 2010 is er een plek voor jongeren om bij elkaar te komen
in jeugdsoos It Koartling. In het nieuwe jaar starten we met een
nieuw initiatief waarbij we de leeftijden gaan scheiden.
Op elke eerste vrijdag van de maand houden we een avond speciaal
voor groep 7 & 8. Dit zal zijn van 19.30 tot 21.30 uur. De andere vrijdagen in de maand zijn de oudere jongeren welkom vanaf de 1e klas
tot 18 jaar. Hier houden we het oude tijdstip aan van 19.30 tot 22.00
uur. De eerste twee vrijdagen in het nieuwe jaar wijden we in met
een Nieuwjaarsfeestje. Hierbij valt een borrel, alcoholvrij natuurlijk,
en een versnapering niet weg te denken.
Ook gaan we in het nieuwe jaar door met de meidenavonden. Deze
worden georganiseerd op elke eerste woensdag van de maand voor
meiden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Hierbij blijft de tijd hetzelfde
van 19.00 tot 20.30 uur. Voor het verdere programma verwijzen wij je
door naar de website: www.itkoartling.nl
Wij hopen jullie allen in het nieuwe jaar te ontmoeten en er een leuk
jaar van te maken. Hierbij wensen de vrijwilligers van jeugdsoos It Koartling iedereen goede feestdagen en een goed Nieuwjaar.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:
Grejanne Dijkema, tel. 06-15016841

Cursussen It Koartling
In de week van 11 januari 2010 gaan wij weer van start met onze cursussen. Voor de volgende cursussen kunt u zich weer opgeven:
- Digitale fotografie (maandagmiddag en –avond) 10 lessen, kosten
€ 5,00. Voor inlichtingen en opgave kunt u bellen met Jettie Kronenburg, 0511-542024.

Workshops:

Een gezellige boel...
Dankzij de inzet van een aantal enthousiaste jonge
vrijwilligers en een kundige stagiaire beleeft het kinderwerk weer een opleving. Een deelname van 30 tot
40 kinderen per activiteit komt steeds vaker voor. En...
het is een plezier de creativiteit van de kinderen aan

het werk te zien. Jeanette, Lies, Bianca, Ylse en de andere vrijwilligers - bedankt! Wilt u ook een bijdrage
leveren in de verdere ontwikkeling van dit leuke werk,
neem dan contact op met bestuurslid Ylse Veenstra
van It Koartling.

Huur van zaalruimte in It Koartling
Zoals op deze pagina’s vaker
door het bestuur is gemeld, is
het gebouw It Koartling een bezit van heel het dorp. Het kan
daarom tegen een aanvaardbaar
tarief in principe ook door elke
inwoner van Buitenpost worden
gehuurd. Het maakt daarbij geen

verschil of het nu is voor een vergadering van een vereniging of
instelling of een particuliere bijeenkomst. Het komt zelfs voor
dat er jubileumsfeestjes, verjaardagen of trouwpartijtjes worden
gehouden. Uitgangspunt is dat
de huurder zelf zorgt voor bedie-

ning en inrichting. In overleg met
het beheer kan er eventueel voor
verdere voorzieningen gezorgd
worden. Er zijn enkele vanzelfsprekende voorwaarden aan het
gebruik verbonden - vraag er
naar op het telefoonnummer van
It Koartling.

maandag t/m vrijdag
(per dagdeel)

in het weekeinde
(per dagdeel)

Grote zaal
(max. 40 personen)

e 35,-

e 50,-

Vergader/leslokaal
(max. 20 personen)

e 30,-

Vergaderruimte
(max. 10 personen)

e 25,-

(excl. personeel,
incl. gebruik keuken en toiletvoorzieningen).

beamer en/of
geluidsinstallatie

e 25,-

andere voorzieningen zoals
koffie/thee e.a. in
overleg en tegen
meerprijs

- Midwinterdecoratie 11 februari
- Paasdecoratie 18 maart
- Voorjaarsdecoratie 15 april
U kunt zich opgeven bij Elly Kramer: 0511-543242, bgg 06-12113800.
- Kruidencursus (4 lessen), voor inlichtingen en opgave kunt u bellen
met Evertje Gatsonides, telefoon: 0511-542772,
e-mail: jk.gatsonides@upcmail.nl
Wilt u meer informatie over onze cursussen dan kunt u onze website
bezoeken, www.itkoartling.nl

het spreekuur
is er weer op
donderdagavond
14 januari
21 januari
en 28 januari
van 19.30
tot 20.30 uur

Zandstra
schaatsen

Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:
Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

ook uw adres voor het
slijpen van schaatsen

- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties
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Bûtenp oster s o m u tens
Een tijdje terug werd me, in verband met
mijn verhuizing naar buiten de provincie,
gevraagd om een stukje te schrijven voor
de dorpskrant De Binnenste Buiten Post.
Maar vanwege het verplegen en overlijden
van mijn 95-jarige moeder en mijn eigen
verhuisdrukte, heb ik er nu pas gelegenheid voor. Ooit schreef ik, na gesprekken
met diverse dorpsmensen, al eens een decemberartikel met een mix van uitingen
van inwoners van Buitenpost over wat
LICHT voor hen betekende. Omdat overal
zoveel kaars- en elektrische lichtjes te zien
waren was ik daar wel benieuwd naar.
Buitenpost
zal
in mijn herinnering blijven als
het Friese dorp
met de mooiste
spontane Witte
Lichtroute in december. Eigenlijk
een film waard.
19 Jaar Friesland / Fryslan
In 1990 kwamen
mijn man Thijs
Weerstra, van beroep predikant en daarnaast
ook auteur en ik, van beroep extramuraal
verpleegkundige en gezondheidsvoorlichter,
met onze adoptie-tweelingzonen Ernesto
en Miguel vanuit Berkel en Rodenrijs in
Buitenpost wonen. Tot die tijd kende Thijs
vooral het westen van Friesland omdat hij
geboren was in Harlingen en opgegroeid in
Leeuwarden-Huizum. Toen de kinderen klein
waren logeerden we al ieder jaar, vanuit België waar we toen woonden, enkele weken
in de Friese hoofdstad. Bij de van oorsprong
Hongaarse oma Gizella Weerstra-Csonka.
Vanaf 1990 woonden we dus dichter bij haar.
Thijs kwam heel vaak in Leeuwarden, vooral
om zieken te bezoeken in het zieken- en verpleeghuis en ook om te vergaderen met de
redactie van de Friese Kerkbode. Zijn broer
Sándor woonde er toen ook nog. Een werkzame en mooie periode volgde. Maar dat
veranderde toen Thijs een ongeneeslijke hersentumor kreeg in februari 1998. Een verdrietige maar ook goede tijd hadden we tijdens
die ziekteperiode met elkaar. Na enkele grote
spannende operaties en inspanningen in het
Academisch Ziekenhuis Groningen, kwam
het nog zover dat hij, zij het met verlammingen, naar huis kon. Maar al na enkele weken
moest hij toch weer naar het ziekenhuis in
Leeuwarden waar hij op 11 juli 1998 overleed. Een enorm gemis was er in ons gezin,
in de pastorie van de gemeente. Na een tijdje
moest er in de ambtswoning plaats gemaakt
worden voor een nieuwe predikant met zijn
gezin. Toen had ik een beetje het plan om
dan ook direct maar naar het midden van het
land te verhuizen, maar mijn kinderen wilden
liever dat ik in de buurt van hun studieplaats
Groningen bleef wonen. Daarom werd het
van 1999-2009 een eengezinswoning aan de
Barrage, waar het voor mij ook fijn wonen is
geweest.
Uithuizig
In die periode werkte ik beroepsmatig zo nu
en dan in de particuliere, meestal terminale,
thuisverpleging. En voor mijn vrijwilligerswerk
moest ik soms veel per auto reizen. Mijn zonen hadden het naar hun zin in Groningen
vanwege hun fijne vriendenkring, het omgaan met multiculturele leeftijdgenoten, het
leuke van het studentenleven, de sport met
de pittige 4-mijlsloop en het populaire salsadansen. Inmiddels zijn ze al weer wat jaartjes
klaar met hun studies en wonen in Rotterdam en Groningen. Mijn wens om in verband
met mijn leeftijd en familie en vrienden door
heel het land, centraler, makkelijk bereikbaar
te willen wonen in een mooi gebied, kwam
weer naar boven. In 2008 begon ik met het
lezen van nieuws uit diverse gemeenten en
het bekijken van woningen door middel van
internet. Via foto’s op de sites kon er al een
beetje een selectie gemaakt worden. En als
ik dan bijvoorbeeld naar mijn familie of naar
vrienden ging, combineerde ik zo’n autoreis
met bezichtigen van huizen. Wat zal ik kiezen? Niet gemakkelijk om een plaatskeuze te
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maken als je al 13x verhuisd bent.
Zoekcirkel
Ik zocht in het gebied tussen grofweg Dalfsen-Gouda maar dat bleek te groot. Ik verkleinde de zoekcirkel. Van de polderstreek
bleef het centraal gelegen Dronten over. Daar
komt een treinstation dus dat leek me wel
aantrekkelijk. Maar de mooie regio waar ik
ruim 30 jaar geleden ook al eens gewoond
had in Nunspeet en ’t Harde, bleef als een
groene magneet aan me trekken. Ik keek nog
in Harderwijk-Frankrijk (zo heet ‘t echt) en wat
zuidelijker. En wat bleek? Steeds als ik weer
in Ermelo kwam voelde ik me er heel goed.
Als een verademing en als thuis komen. Uiteindelijk heb ik gewoon mijn gevoel gevolgd.
Mediterra
Net toen de economische crisis begon in november 2008 vond ik dan eindelijk een voor
mij gezellige witte woning. In Ermelo, midden
in het land! Daarom noemde ik mijn woondomeintje Mediterra. Een gevarieerde omgeving: landerijen en zelfs wijngaarden en bij
Horst met de pont over het Veluwemeer naar
de polder, heidevelden met een schaapskooi,
allerlei stadjes in de buurt en de bossen rondom. Hier kan ik me weer blijmoedig verder
ontwikkelen, ontplooien.
Chronologisch gezien woonde ik in de provincies Zeeland, Zuid-Holland (2x), Overijssel, Groningen, Noord-Brabant, Gelderland,
het tweetalige Brussel - St. Pieters Woluwe
/ Bruxelles - Woluwé St. Pierre, Zuid-Holland
en van 1990 tot medio 2009 in tweetalig
Friesland/ Fryslân. Meestal in een huurpastorie want zowel mijn vader als mijn echtgenoot waren van beroep predikant. Toen ik
single was woonde ik tijdens mijn studies op
gezellige kamers en tijdens mijn voltijdbaan
als jonge wijkverpleegkundige in een appartement in Nunspeet. Ik heb me altijd meer
een Medelander dan een Friezin of Hollander
gevoeld. Nu ik sinds juli 2009 definitief op de
Veluwe woon realiseer ik me dat Buitenpost,
de hippische hoofdplaats van de gemeente
Achtkarspelen, wel de plaats is geweest
waar ik met 19 jaren het langst heb gewoond
van mijn 61-jarige leven. Van tevoren echt
afscheid nemen van veel meelevende inwoners van de, hopelijk slechts tijdelijk incidenteel nog wat geloofsgroepgespleten bevolking van Buitenpost, heb ik niet gedaan. Dat
zou teveel worden en ik woon nog steeds
in Nederland en kom nog regelmatig in het
noorden.
Twatalich
Niet alleen in mijn woondorp Buitenpost was
ik als volontair hulpverlenend, creatief en organisatorisch actief in school, kerk en maatschappij. En net als bij mijn man stond ook
bij mij een optimaal welzijn van zoveel mogelijk jonge en oudere mensen me voor ogen.
Door die vrijwilligersbezigheden in de ruime
regio (organisatie opvang vakantiekinderen
uit Armenië, begeleiding creatief-circuit in opvangboerderij in Kollumerzwaag, spreekuur
houden voor en later Nederlandse les geven
aan vluchtelingen in Zuidlaren (Gr), Leeuwarden en Kollum, warme maaltijden bij mensen
thuis bezorgen enz.) heb ik de topografie van
de provincie Friesland redelijk goed leren
kennen. Soms eerst wel wat hoofdbrekens
om de tweetalige, zo op ‘t eerste gezicht
op elkaar lijkende plaatsnamen te vinden zoals Itens, Iens/Edens, Iewier/Abbewier, Ee,
Easterein/Oosterend, Oosternijkerk/Easternijtsjerk, Eastermar/Oostermeer, Lioessens/
Ljussens, Leons/Lions, Drylst/IJlst, Stynsgea/Augustinusga en zo
kunnen we nog wel een
poosje doorgaan. En lastig als de een als geadresseerde de Nederlandstalige en de ander de Friestalige plaatsnaam gebruikte. Gelukkig had ik mijn
AFUK-diploma Fries voor
niet-friestaligen/Frysk foar
net-frysktalichen
toen
al op zak dankzij lerares
Rinske Vogel uit Buitenpost. Daardoor heb ik ook
de bevolking best goed
leren kennen en direct of

indirect hebben we zo het nodige voor elkaar
mogen betekenen.

groeien in toerisme, in inkomsten en ontwikkeling dus, dan mag ook rondom de niettoeristische plekken wel wat vriendelijker
gedaan worden lijkt me. Te weinig gevoelens
van welkom worden in Friesland op borden
of billboards vertoond in bijvoorbeeld ook de
Duitse taal en dat terwijl er zoveel buitenlanders of medelanders per auto via doorgaande
wegen naar de kust, de steden en de meren rijden of deelnemer/toeschouwer zijn bij
evenementen en sportieve tochten. Kom op,
wees eens attenter voor vreemden en maak
daardoor de provincie aantrekkelijker! Zorg
ook voor wat humoristische uitingen aan een
veelbereden weg: een groot hooipaard of een
kasteel gemaakt van ronde en hoekige hooibalen, of enkele supergrote door schoolkinderen geverfde melkbussen midden in een
grasveld. Wie bedenkt er nog meer iets leuks
en liefst duurzaams? Wie doet mee?

Herstarten
Voordeel van het in totaal op 13 woonplekken in Nederland en België gewoond hebben is dat je gewend bent geraakt aan het
ergens weer opnieuw starten. Zonder dat je
je vrienden her en der hoeft te verliezen. Ik
wist wat me in Ermelo te wachten stond: de
plattegrond bestuderen, informatie tot me
nemen door een bezoekje te brengen aan
het gemeentehuis, de nieuwssite, het toerismekantoor en de bibliotheek. De plaatselijke en regiokranten lezen. Zelf ergens op
afgaan. Zelf contacten leggen. Inmiddels heb
ik al wat gevarieerde evenementen bezocht.
Het is hier wel uitgestrekt en parkeren geen
probleem maar de auto heb ik expres uit het
zicht gezet. Beter voor mezelf, voor het milieu
en voor de portemonnee. Het autotijdperk is
voor mij grotendeels voorbij . Dus ook minder
boetes want rijden in een automatische Ford
betekende voor mij nogal eens: vergeten dat
mijn rechter voet ook automatisch naar beneden zakte op het gaspedaal...

Nog wat anders. Ik hoorde net iemand over
een toeristische route plannen zeggen: maar
er is tegenwoordig ook navigatie via Tom
Tommie, dan vindt je alles zó. Echt niet. Praat
eens met taxi- en transportchauffeurs van
buiten de regio. Of probeer zelf eens naar het
adres, ik noem maar iets, Oost 29 of 40 in
Buitenpost te navigeren.

Bijbels culinair
Zij die me kennen weten het. Ik heb interesse voor oecumene. De eerste kerkdienst die
ik meemaakte sinds ik in Ermelo woon was
in de Rooms Katholieke kerk, daarna volgden
variaties van uiteenlopende druk bezochte
protestantse diensten. Grote meelevendheid. Wat me persoonlijk heel erg aanspreekt
zijn de enorm gevarieerde leerkringbijeenkomsten die de meerdere Protestantse PKNkerken hier samen met de Rooms Katholieke
kerk organiseren. Zo deed ik vorige maand op
zaterdagavond in groepjesverband mee met
bijbels culinaire gerechten klaarmaken en
eten, begeleid door kok Han Wilmink die 1
dag in de week dat werk doet en de overige 4
werkdagen predikant is. Verder maakte ik op
zondagmiddag eens met een voor mij toen
nog onbekende groep mededorpelingen een
hoog gewaardeerde queestewandeling. Niet
te geloven hoe snel je dan goede gesprekken hebt. Al wandelend krijg je zo sneller een
beter begrip voor elkaar dan met gekromde
tenen aan een discussietafel zitten...

Links van Groningen
Terugkijkend op Friesland heb ik het fijn gehad maar ben ik, samen met anderen, natuurlijk wel eens teleurgesteld. Waarom? Niet ieder is vriendelijk voor mensen die er anders
uitzien, een andere huidskleur hebben of
voor mensen die iets anders denken, doen of
geloven. Mijn eigen adoptiekinderen uit Peru
hebben daar ook last van gehad. Niet op de
school of sportclub waar ze op zaten, maar
wel als ze bij voorbeeld in een discotheek in
de regio kwamen. Dan was het in het Fries
“Hé Turk wat moet jij hier, ga terug naar je
eigen land”. Of hun fietsbanden werden dan
lek gestoken. Dat heeft er helaas vanaf die
tijd in geresulteerd dat ze vanuit de multiculturele stad Groningen de provincie Friesland
liever links lieten liggen wat uitgaan betreft.
Persoonlijk herinner ik me het liefst de spontane door ieder zelf of samen uit te stippelen
Buitenposter Lichtroute in de Adventstijd.
Lopend, met de rolstoel, per fiets, scootmobiel of auto te doen.

Opvallend vriendelijk
Regelmatig kom ik in Ermelo mensen uit
Fryslân tegen. Velen werk(t)en hier in de
zorginstituten van Bartimeüs/Sonneheerdt,
Meerkanten (vroeger: Veldwijk), ’s Heeren
Loo of Groot Emaüs. Ook zijn hier vanwege
de kazerne veel militairen. En niet te vergeten
de hoeveelheid toeristen van de bungalowparken, campings of hotels. De gemeente
Ermelo heeft in 2009 ruim 26.300 inwoners
en wordt door de aanwezigheid van de toeristen het gehele jaar door, bijna verdubbeld.
Er heerst een opvallend vriendelijke sfeer. Ik
woon op loopafstand van de door konijnen,
joggers en fietsers druk bezochte Groevenbeekse heide. Op het naastgelegen Groevenbeek College werkt een lerares die oorspronkelijk ook uit Buitenpost komt. Ze is al
eens op bezoek geweest. Op deze school zat
ook de in november 2009 aan kanker overleden 16-jarige Richelle Laurijsen die landelijk
bekend werd vanwege haar actie tegen het
veel misbruikte woord kanker.

Saamhoriger
Wat een saamhorig Buitenpost betreft vind ik
het samen-ontbijten-project bij het gemeentehuis, de zomerrommelmarkt op het concours hippique -terrein, het spontane decemberlichtjesfeest in/om de huizen en de jaarlijks terugkerende Kerstnachtbijeenkomst, de
beste initiatieven waar de meeste inwoners
van Buitenpost aan mee kunnen doen. Zo
kom je uit je eigen (beschermde) groep om
ook anderen te ontmoeten en leer je wat
van het onbekende dat soms beter is dan
het vertrouwde. Voor nu: houd rekening met
elkaar. Verzoen je met mensen waar je niet
aardig tegen hebt gedaan. De wereld wordt
er saamhoriger door en jij/u, ik en anderen
voelen zich er gelukkiger door.
Tanke wol
Ik groet ieder warm hartelijk en wens ieder
het optimale en bedank hierbij velen die voor
mij, mijn man en kinderen wat betekenden,
om ons dachten, ons vriendelijk groetten.
Tanke wol !
december 2009, Herma Weerstra-Visser,
Sportlaan 108, 3851CJ Ermelo

Toerisme 2010
Nu ik in een toeristisch gebied woon en ik
aan het - de weg zoeken in Friesland - terugdenk, heb ik voor Oost- en Noord-Friesland
nog wat ideeën voor 2010. Wil de provincie
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Een stukje Buitenposter geschiedenis
Oud-journalist en geschiedeniskenner van Friesland, S.J. van der
Molen, schreef begin jaren ’60 dat Buitenpost op 1 januari 1962
2925 inwoners had. Omdat Buitenpost van oudsher de hoofdplaats
en daarom het bestuurscentrum van Achtkarspelen is, stond het
gritenijhûs de laatste 150 jaar alhier. Deze Friese benaming van het
gemeentehuis schijnt vóór 1851 gebezigd te zijn. Hoe zich dit, in
de verleden tijd gezien, verhoudt met Augustinusga, is niet geheel
duidelijk, want in laatstgenoemd dorp werd indertijd een steen
gevonden waaruit bleek dat daar het eerste (?) gritenijhûs stond.
Deze steen kreeg een ereplaats op het Abrahamsplein.

Uitstapje knapen en meisjes vereniging 1949-1950

Bovenste rij van links af: Dhr. Evenhuis, dhr. Schriemer, dhr. Beerda, Anne van Lune, Hendrik Wijma, Ritske Hofstede, dhr.
Hoekstra, ? , dhr. Ferwerda, Jan Poelman, Gauke Poelman, Fokke van der Meer, ? , Rennie de Vries, Wiesje Miedema, Tiny
Brouwer, dhr. Veenstra, Fokje Hamstra, Hillie Bosma, Antje Elderhuis, Anneke Molenaar, mw. Evenhuis en mw. Beerda. Zittend van links af: Dhr. de Boer, Jan Westra, Riekje Bulthuis, Annie Schriemer, Bettie Reitsma, Geert de Vries, Wim Nettinga,
Jurjen Dijkstra, Jo de Vries, Lolke Reitsma, Feiko Boonstra, Ids Bulthuis, Geke Brouwer, Hieke Pilat, Hennie Douma, Janny
Bijker en Berber Dijkstra. Onderste rij van links af: Klaas Bulthuis, Henk Visser, Renze Heidbuurt, Minne Bosma, Wietze van
Lune, Sjoerd Dijkstra, Anne van der Meer, Leentje Boonstra, Geeske IJlstra, Dicky Kramer, Koosje Pilat, Biene Veenstra, Ina
Evenhuis, Ellie de Bruin en Annie Hofstede.

Dansgroep onder leiding van de heer Pultrum

Bovenste rij van links af: Hinke Douma, Sjoerd Kootstra, Appie Oldenburger, Geertje de Vries, Geesje Westerhof, Hein van
Dalen, Annie van der Veen, Jan Hoeksma, Appie Joustra, Wiebe Jansen, Annie Bos en de heer Pultrum.
Zittend van links af: Hannie Ploeg, Wopke Oldenburger, Froukje van der Ploeg, Joeke Dorhout, Roelie Hofstra en Bosma.

K l e u re n m a a r door Donny Windsant

In 1892 werd Nijenstein het gemeentehuis. Dit monumentale pand werd in
1861 door ene Poutsma ingericht als ‘huis van opvoeding en onderwijs’. Er
werd beweerd dat dit een zogenaamde Franse kostschool was. Dit onderwijsinstituut werd overgebracht naar Leeuwarden en een arts ging zich tot
1892 in Nijenstein vestigen. Er stonden in Buitenpost meer grote villa’s en
daarin woonden voorname mensen. De grytman (burgemeester) woonde
meestal hier, maar ook rechters en hoge officieren. Waar thans Herbranda
van de Wiersma-Reitsma stichting is, stond voorheen de Herbranda-state,
een slotje dat in 1780 afgebroken werd. De laatste bewoner was raadsheer Knock. Maar het herenhuis had zijn naam van de Herbranda’s. In 1506
woonde hier reeds al een Bote Herbranda als grytman. En ook in de 17e
eeuw waren enkelen uit dit geslacht grytman. Feyco van Herbranda liet in
1611 de kerk van Buitenpost weer opbouwen. In de Spaanse tijd (1594)
brandde de oude kerk af. Daar bivakkeerden toen Friese militairen, die
tegen de Spanjaarden vochten. Het lijkt erop dat zij wat al te ruig met
vuur omsprongen. Zo staat er op een steen in de noordgevel van de kerk
geschreven: Anno 1594 in Aprille verbrande deese kercke door inlegeringe
van Landtschaps soldaten ende werde wederom opgetimmert in anno
1611 door ’t beleid van den edelen gritman Herbranda met vijf gecommitteerden wtte gemeente soo kerck-voochden als eigenerfden en anno 1613
volmaeckt. Die eigenerfden waren boeren, die over de kerkzaken moesten
stemmen.
In de 17e en 18e eeuw woonden ook anderen op Herbranda. De Herbranda’s waren buren van de Jeltinga’s. Die woonden in een groot huis dat op
een andere hoek van de weg naar Kollum stond of te wel de Jeltingalaan.
Vanouds moet deze familie Jelcama of Jeltcama geheten hebben. In de
Buitenposter kerk ligt een zerk van de Jeltinga’s. In 1504 werd daar ‘de
herschap Benne van Ielcama’ onder begraven. In 1577 werd die zijn zoon
of pakesizzer ‘Benne van Ieltinga’ genaamd. Op een andere zerk is te lezen ‘Ao 1636 den 8 july sterf d eedle eerentpheste Ionr (jonker) Fecco van
Ieltinga, raedt der admiraliteit tot Doccum’.
Friesland had destijds een eigen ‘marine’. De Jeltinga’s waren mensen van
aanzien. De Jeltinga-state moet in het begin van de 18e eeuw gesloopt
zijn. Toen zich in Buitenpost in 1722 de tekenaar met de naam Stellingwerf
vestigde, maakte hij mooie prenten van de kerk, Herbranda, Mejontsma
en Scheltinga, maar niet van Jeltinga. In 1786 stond hier een boerderij en
op deze bekende plek verrees De Roskam. Dit befaamde horecabedrijf
bestond ettelijke jaren tot het omgeturnd werd tot Chinees-Indisch restaurant. Mejontsma doet denken aan Mejontsma-state, die een boerenplaats
werd in het Oost van Buitenpost. De naam staat nog op dit pand. Op deze
oude state woonde Petrus van Mejontsma. Hij was grytman van Achtkarspelen en overleed in 1677. Op zijn grafsteen staat: ‘een man vermits
verscheydene hoge eerampten, soo binnen als buyten syn vaderlandt met
getrouwe eere en luister bekleet’. Het is op de wegkruising LeeuwardenGroningen en Kollum-Augustinusga (de Bakkershoeke) een voorname
boel geweest, want niet alleen stonden hier de huizen van Herbranda en
Jeltinga, maar er schuin tegenover ook het slotje van de Scheltinga’s, met
een gracht eromheen en al, daar waar later de Nutsspaarbank stond aan
de Kuipersweg.
In de 17e eeuw is Livius (Lieuwe) van Scheltinga grytman van Achtkarspelen geweest. Hij overleed in 1670. Een andere Scheltinga, Gaius, die
in Buitenpost begraven werd, was grytman van Kollumerland en daarvóór
‘raed ordinaris in het provinciale hof van justitie’. De meeste grytmannen
zijn echter voortgekomen uit de familie Boelens en dat waren Tsjerk, Piter, Liuwe en Tarquinius. Het dorp Boelenslaan heeft er zijn naam aan te
danken. De woonstate van de familie Boelens stond aan de westkant van
Buitenpost op de plaats waar thans het Haersma de Withpark is gelegen.
De familie Haersma de With nam de Boelens-state over. Zij schonk dit
perceel aan de gemeente met de opdracht er een park aan te leggen voor
het algemeen belang. Dat riep later de vraag op of er in overeenstemming
hiermee wel een tennispark aangeplakt mocht worden. De oplossing is
bekend, want menig goed-verkeerd geraakte tennisbal vliegt het Haersma
de Withpark in. Op oude kaarten wordt Boelens ook ‘Groot Schepper’
en ‘Haersma-state’ genoemd. Die namen zijn afkomstig van andere familie’s die hier gewoond hebben. Izaäk De Schepper, overleden in 1688.
Hij was behalve grytman ook dichter. Hij was een diep-Fries en riep er
schande over dat de Friese taal buiten de deuren van het provinciehuis en
de rechtszaal gehouden werd.
De Schepper schreef onder anderen:
Hierdoor lag ze (dy tael) onbeslepen
en verroest tot in den grond,
niemant die haar lettergrepen,
die haar spelling recht verstond.
De laatste grytman die daar woonde was jonker mr. Daniël de Blocq van
Haersma de With. Hij overleed in 1857 te Buitenpost. En daarmee kwam
een einde aan de toenmalige deftigheid van Buitenpost. Het inwonertal
bedroeg in die tijd ruim 800.
Het verlengde van de Kuipersweg in zuidelijke richting (Blauwverlaat)
kreeg in 1945 de naam Lutkepost of Lytsepost. Je zou het haast niet zeggen, maar Lutjepost was indertijd één van de acht karspelen. Post beteke
nt plank of brug. De naam Buitenpost heeft niets te maken met wat militairen een ‘buitenpost’ noemen. Buitenpost wil zeggen: buiten de brug.
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Wat verenigt ons… op de Voorzoom
In de Binnenste Buiten lazen wij een artikel
met de kop: Etalage voor verenigingen, waar
wij langs deze weg graag op willen reageren.
Volgens onderzoek van het CBS heeft Friesland de meeste vrijwilligers. In ons geval klopt
dat ook. Buurtvereniging De Voorzoom heeft
dit jaar zijn 20-jarig bestaan gevierd. Wij zijn
erg blij dat wij een vrij constant aantal leden
hebben, op dit moment ca. 48 adressen.
Wat doen wij zoal: er worden een aantal leuke bijeenkomsten georganiseerd van jong tot
oud. Vaste onderdelen zijn:
- de nieuwjaarsbijeenkomst
- eieren zoeken voor jonge kinderen met Pasen
- het voorzien van feestpalen in onze wijk tijdens de feestweek
- het organiseren van een barbecue in deze
zelfde periode
- een paar keer per jaar een fietstocht in de
directe omgeving van Buitenpost
- ook proberen wij leuke excursies in de buurt
te organiseren, die soms ook per fiets bereik-

baar zijn
- een bezoek door Sinterklaas en 2 zwarte
pieten aan jonge gezinnen
- een Kerstattentie aan alle leden bezorgen
- gedurende de winterperiode wordt er 1 x
per maand door een aantal mensen geklaverjast
- voor de oudere jeugd hebben wij een paar
keer Kardinge in Groningen bezocht, waar geschaatst en gezwommen kan worden
- wellicht doen wij komend jaar mee met een
versierde optocht op Koninginnedag.

gewone dagelijkse dingen die in de directe
omgeving gebeuren. Wij proberen om een
en ander overeind te houden en hopen dat dit
nog heel lang het geval zal zijn, niet in alleen
in onze wijk, maar in heel Buitenpost!

Vanaf deze plaats wensen wij u allen gezellige Kerstdagen en een heel gezond 2010.
Buurtvereniging De Voorzoom,
het bestuur

Daarnaast hebben wij een aantal contactpersonen, die ieder hun eigen wijkje hebben. Zij
bezoeken leden waar een baby is geboren,
leden die ziek zijn of een huwelijksjubileum
vieren met een kleine attentie, maar ook
nieuwe bewoners worden door hen bezocht.
Kortom, wij zijn een levendige en bloeiende
vereniging.
Wij vinden het als bestuur erg belangrijk, dat
dit in stand wordt gehouden. Een veel gehoorde klacht vandaag de dag is, dat iedereen druk is en zo weinig tijd meer heeft voor

Insp iratie door Ineke Mooijweer

Jan en Geertje van der Bijl - samen keurslager

Aan het begin van de Kerkstraat staat de Keurslagerij van Jan
en Geertje van der Bijl. De entree en de toonbank zijn al imposant genoeg, toch heeft de klant die hier zijn blik laat dwalen
over de uitgestalde vlees- en maaltijdproducten geen idee
van wat zich allemaal nog achter de winkel bevindt. Naast een
eigen kantine, een kleedruimte voor het personeel en twee
koelcellen, is er een werkplaats vol blinkende apparaten, waar
op het moment van onze afspraak een ordelijke rust heerst.
Een energieke van der Bijl verzekert mij dat er die ochtend
nog volop actie was: er stond een hele uitstalling van spullen
die voor een cateringopdracht gebruikt waren en die allemaal
schoongemaakt moesten worden. ‘s Middags is van die werkzaamheden echter niets meer te merken en is de werkplaats
weer gebruiksklaar. En dat moet ook wel, want de slagerij is
bijna een continubedrijf, met een strak weekschema.
Jan van der Bijl en zijn vrouw Geertje komen beiden uit een
ondernemersfamilie. Van der Bijl is een zoon van bakker van
der Bijl uit Kollum; twee broers zijn ook bakker geworden.
Maar het bakkersvak was niks voor hem. Als jochie van twaalf
was hij al liever aan het schoonmaken bij de buren: slagerij
Zeldenrust-Posthumus. ’s Maandags om vijf uur in de ochtend
begon men daar met slachten en de jonge van der Bijl mocht
daar af en toe graag bij kijken. Later werkte hij er in de vakanties ook. Na de LTS en de slagersvakschool zocht hij een baas,
maar na verloop van tijd trok het hem toch meer om zelf mensen aan te sturen en dus begonnen hij en Geertje vijftien jaar
geleden voor zichzelf in Buitenpost, met succes. Inmiddels is
er sinds juni een vestiging in Kollum bijgekomen.

de omgeving waar het vee vandaan komt, ik weet wat ik er
aan heb. Met vlees uit Argentinië of Ierland, in zo’n vacuüm
zakje, heb ik dat niet. Dat is voor mij geen slagersvak meer.
Het vlees dat we thuis krijgen is al uitgebeend, maar nog
niet verdeeld. De stukken mogen (volgens de Arbo-wet) niet
zwaarder zijn dan 25 kilo. Wij verdelen ze verder in karbonades, riblappen, en noem maar op.
Het is hard werken, want we hebben als keurslager een groot
assortiment en maken alles zelf, al laten we de basis van de
pasta’s en de broodjes door iemand anders leveren. Je moet
immers niet zelf het wiel willen uitvinden. Elke dag heeft zijn
eigen invulling en daar beginnen we soms al om zes uur ’s
morgens mee. We doen ook al tien jaar aan catering. Van hapjes tot een heel buffet of een barbecue, desnoods met een
paar statafels erbij. Ook op zijn Italiaans of zelfs Spaans: we
hebben een poosje terug een specifieke oven gekocht voor
Spaanse specialiteiten en Geertje en ik zijn zes weken op cursus geweest om met die oven te leren werken. En we hebben een meisje in dienst dat een koksopleiding heeft gedaan.
Al die activiteiten moeten ook allemaal in de werkdag ingepland worden. Met Kerst is het pas echt topdrukte. Direct na
Sinterklaas beginnen we al met de voorbereidingen. Het is
druk, maar ik vind dat wel een leuke drukte. Het is sfeervol,
we eten met z’n allen samen als we ’s avonds moeten overwerken. Ook het personeel ervaart dat zo. We voelen ons dan
echt een team. Die kerstdrukte, dat doen we samen. Tijdrovend is het bijhouden van de boekhouding. Ik heb mappen vol

Zelf slachten doet van der Bijl niet meer. Het is, zeker gezien
de strenge regelgeving van tegenwoordig, bijna niet haalbaar.
Alleen al voor alle benodigde afgescheiden koelruimten voor
de afzonderlijke dierdelen (een van de eisen) zou je een apart
pand moeten neerzetten, aldus van der Bijl: “Het is voor ons
gewoon beter om het slachten uit te besteden. Dat gebeurt in
de buurt, zodat het vlees niet over grote afstanden vervoerd
hoeft te worden. Maar het vee ook niet, want we willen beslist dieren uit de regio. Dat weet onze koopman en dat weet
de slachter, die ook wel eens vee voor ons uitzoekt. Koeien en
varkens worden voor ons geselecteerd in de regio en volgens
onze (kwaliteits)wensen. De verschillende vleesdelen die we
in de slagerij krijgen komen van een en hetzelfde dier. Voor
mijn gevoel is het dan nog een beetje van mezelf en kan ik
ook een eerlijk verhaal vertellen aan de consument. Ik ken

met verplichte administratie (HACCP hygiënecontrole) en die
worden allemaal gecontroleerd. Vooral als keurslager moet je
aan veel eisen voldoen, op het gebied van assortiment, maar
ook op dat van hygiëne. Dat controleert de Keuringsdienst van
Waren streng, maar dat vind ik wel terecht. De relatie met de
klant vinden wij daarbij ook heel belangrijk. Persoonlijke aandacht, even laten proeven, een biefstukje afsnijden dat vrijwel
precies zo zwaar is als de klant wil, af en toe een bijzonder
product onder de aandacht brengen, enz. Zo kunnen wij ons
onderscheiden van de supermarkt. Natuurlijk merken wij ook
wat van de kredietcrisis. De consument besteedt wat minder,
toch hebben we niet te klagen. Maar dat heeft ook te maken
met dat ‘eerlijke verhaal’. Door internet zijn de mensen veel
beter dan vroeger op de hoogte van alles. Ze willen weten of
ze er wel goed aan doen om vlees te eten. Natuurlijk moet
je geen drie kilo vlees eten, maar wij kunnen ze uitleggen
dat ze er absoluut niet verkeerd aan doen om een stukje van
ons rundvlees of varkensvlees te eten. Je moet de mensen
serieus nemen in hun vragen en wensen en zorgen dat je gewoon goed vlees hebt. En voor de mensen die bijvoorbeeld
wel willen meedoen met een barbecue maar toch echt geen
vlees willen eten, hebben we vegetarische producten. Er is
wel wat veranderd in de loop van de tijd. Vroeger lieten we
twee runderen slachten in de week, nu nog een. De mensen
eten vaker kip, varkensvlees of vis. Verder verkopen we veel
meer gevulde broodjes en kant en klaarmaaltijden. Het eetpatroon van de consument is veranderd.
We bedenken zelf ook wel eens iets nieuws. Dit jaar hebben
we meegedaan aan een wedstrijd van Friesland Culinair: de
kampioenschappen Echte Friese droge worst. Reitse Spanninga, de Friese kok die bekend is van de televisie en Joop
Braakhekke zaten in de jury. We hebben er een Kollumerkaas
droge worst van gemaakt, helemaal naar de Friese smaak,
dat betekent niet heel erg droog. Daarmee hebben we het
tot de finale gebracht. We werden geen eerste: Joop Braakhekke vond dat echte droge worst ook echt heel droog moest
zijn. Maar ja, hij hoort natuurlijk niet echt bij de doelgroep…
Wij vinden dat je het als slager goed doet als de consument
tevreden de deur uit gaat met het stukje vlees dat hij of zij
graag wilde hebben, van een goede kwaliteit en voor een leuke prijs. ‘De Keurslager’ is winnaar van de food-sector 2009
en ook nog uitgeroepen tot de beste winkelketen, dat zegt
genoeg: wij als keurslager en personeel zitten er bovenop.”

Uitslagen onderlinge turnwedstrijd MAAS
Ook dit jaar kon iedereen terug zien op een
succesvolle onderlinge turnwedstrijd. Dit
jaar deden er 62 deelnemers mee. Voor de
meisjes en juryleden was dit een mooie
eerste oefening voor het nieuwe wedstrijdseizoen. Dit seizoen is de oefenstof aangepast. Met deze oefenstof is ook de puntentelling veranderd. Niet langer gaat de telling
tot 10 punten maar nu is het zelfs mogelijk
om een 15.00 te scoren. Zodoende was
dit voor de juryleden ook even wennen.
In wedstrijd 1 deden de meisjes van niveau
14 en 15. Ook zaten de jongens van onze
vereniging hier ingedeeld. De meisjes turnden 3 toestellen (sprong, brug en vloer), de

jongens turnen een 6 kamp (sprong, ringen,
rek, brug, vloer en voltige) . Bij de meisjes
niveau 15 was als eerste Aniek Rittersma,
2e Nynke visser en 3e Hannah Hiemstra.
In niveau 14 waren er meerdere prijzen te
verdelen. 1e werden Jitta Pietersma en Yrla
Jacobi. 2e werd Kirsten van der Berg en derde Neely Anna van der Wal. Ook Lianne de
Vries en Marte Hamstra kregen een medaille.
Dit jaar was ook weer de wisselbeker te
verdienen. Diegene met de meeste puntentotaal mag de beker houden tot de volgende onderlinge wedstrijd. Deze werd gewonnen door Jitta Pietersma en Yrla Jacobi.
Bij de jongens niveau 15 werd 1e Wouter
Wielhouwer, 2e Jonathan de Boer en 3e

Jilder Hoogsteen. In niveau 14 werd Bas
Visser 1e. Henk Babios werd in niveau
12 1e. In niveau 11 werd Erik Postma 1e.
Mattias Prins turnt in niveau 9 naar de eerste plaats. Mattias mocht bij de jongens
de wisselbeker mee naar huis nemen.
Tussen wedstrijd 1 en 2 kreeg iedereen een
schitterende demo te zien van onze streetdance groep onder leiding van Manon Koning.
Dan werd het tijd voor de meiden die hun
wedstrijd hadden in ronde 2. Zij turnden 4
toestellen. Sprong, brug, balk en vloer. In
niveau 12 werd Janine Ekema 1e, 2e Marije
de Jong en 3e Myrthe Keizer. In niveau 11

werd Lianne postma 1e, Eline Zuidema 2e
en Anna van der Meer 3e. In niveau 10 waren er weer dubbele prijzen. 1e werden Iris
Postma en Inge Steigstra. 2e Marina van Lingen en Marijke Postma en Anita Mulder 3e.
Ook tijdens deze wedstrijd kon de wisselbeker worden verdiend. Net als de ochtend
wedstrijd gaat de wisselbeker naar 2 meisjes, te weten Iris Postma en Inge Steigstra.
Het was een geslaagde dag. En nu op de
naar de rayonwedstrijden van de bond. De
uitslagen van alle kinderen staat te lezen op
onze website www.gvmaas.nl.

De Binnenste Buiten Post

pagina 21

Bûtenp oster s o m u tens

K l i m i n d e p e n ... Tonny Groenhuysen Buiten Buitenpost

Gerard en Baukje van der Wal zijn op 2 augustus vertrokken naar
Afrika. Ze zijn door God geroepen om daar door middel van training
en business mensen te helpen zichzelf te helpen. Het eerste jaar werken ze op verschillende plekken in diverse organisaties om ervaring
op te doen. Na ruim 3 maanden in Zuid Afrika zijn ze nu in Ethiopië.

We gingen buiten wonen. Het waren de jaren
‘70, de tijd van veel jonge stadsbewoners naar het platteland trokken, op zoek naar een authentieke manier
van leven, weg uit de randstad, de grote steden waar
we opgegroeid waren, de cultuur van vervreemding.
Hippies waren we, dropouts en we trokken
naar het noorden: Friesland en Groningen waar de
boerderijen en huizen nog goedkoop waren.
Zo kwamen wij terecht bij Buitenpost: een
boerderij met een paar schuurtjes op 34 are grond. We
waren met z’n zessen: Hollanders, Amerikanen en een
Zuid-Afrikaan (en in de weekenden vaak met nog veel
meer): een commune, zo noemde men dat toen.
Een gemeenschap van uiteenlopende individuen, verenigd door het enthousiasme om iets van
deze plek te maken: meteen aan de slag in huis en
tuin.
Al doende leerden we: zelf je voedsel verbouwen op biologische grondslag, we hadden het nooit
eerder gedaan, haalden onze informatie uit boeken en
bij gelijkgezinden en hadden, vooral dankzij het praktische inzicht en de nu blijkende ‘groene vingers’ van
één van ons meteen het eerste jaar al een fantastische
groentenoogst.
De buren waren waren verrast, vooral gezien
de moeilijke, zware grond, de knipklei (als dat woord
werd uitgesproken, trok iedereen een somber, fatalistisch gezicht). En ja, die eerste, warme, droge zomer
werd een spade gebroken in de bikkelharde grond.
Een oude buurman leerde ons hoe met een
zeis te maaien. De buren, die eerst de kat wat uit de
boom hadden gekeken ten aanzien van deze vreemde
vogels in de buurt, lieten, toen bleek dat we hard werkten en aanspreekbare, redelijk normale, jongen mensen waren, hun reserves snel varen. We voelden ons
geaccepteerd. Vooral buurvrouw Elzinga en de volkomen vanzelfsprekende wijze waarmee ze me bij haar
thuis welkom liet voelen was hartverwarmend. Zij leer-

Goodbye Zuid Afrika
Alweer ruim drie weken geleden vertrokken we uit Zuid Afrika. We kunnen terugkijken op een vruchtbare tijd. Het microkrediet project van Charibiz heeft ons bezoek overleeft en we hebben het zelfs nog weer een
stap vooruit kunnen brengen qua organisatie. Daarnaast hebben we veel
geleerd en kostbare ervaring opgedaan voor de toekomst. Op naar ons
volgende project!

Double Harvest Ethiopië
Toen we ons oriënteerden op ontwikkelingswerk vertelde een kennis ons
over de projecten van Double Harvest in Ethiopië. Hun visie komt bijna
helemaal overeen met die van Charibiz, (en de onze) maar de aanpak is anders. Charibiz helpt mensen om als het ware een eigen bedrijfje te starten
met microkrediet. Een prachtige manier van werken die momenteel wereldwijd wordt toegejuicht. We hebben alleen ook gezien dat microkrediet
niet voor iedereen werkt omdat tenslotte niet iedereen de ondernemer
‘skills’ heeft. Double Harvest kwam zo’n 10 jaar terug naar Ethiopië om
hier een grote moderne boerderij op te zetten en werkgelegenheid te creëren. Momenteel werken hier zo’n 600 mensen, is het leiderschap in Ethiopische handen en wordt er winst gemaakt. Wie wil kan daarnaast elke
ochtend in de baas zijn tijd naar de devotion, een soort korte kerkdienst.
De mensen leren hier veel over veehouderij en groenten verbouwen. Er
zijn een aantal werknemers geweest die -met alles wat ze hebben geleerd
op Double Harvest- een bedrijfje wilden beginnen. Door het aanbieden
van microkredieten (Ja, daar is ie weer) zijn er inmiddels een aantal succesvolle bedrijfjes opgestart die hun wortels bij Double Harvest hebben,
prachtig!

Onze plek
Toen we naar Zuid Afrika gingen wisten we nog niet wat onze volgende
werkplek zou zijn. We wisten dat er wel iets zou komen en we wilden wel
graag naar Ethiopië. We kwamen er achter dat er momenteel een nieuwe
boerderij in opbouw is. Het mooie was dat er van eind november tot eind
januari nog mensen nodig waren om dit een beetje te begeleiden en die
tijd hadden wij precies nog vrij! Tsja, dat heeft de grote Regisseur weer
mooi geregeld... Nou zijn wij natuurlijk geen boeren, maar je merkt hier
toch al snel dat je met je algemene Nederlandse ontwikkeling veel kunt.
Ons dagelijks werk bestaat nu uit het runnen van de boerderij en de bouw.
In onze vrije tijd kunnen we mooi rondkijken bij andere projecten en bedrijven in de buurt, ook veelal door Nederlanders opgezet. Ook dit alles is
weer enorm leerzaam!
We wensen iedereen die dit leest een geweldige kerst en een gezegend
2010. Wij zullen dit jaar twee keer kerst vieren, maar een jaarwisseling zit
er helemaal niet in. Ethiopië is een beetje anders… Kerst vieren ze begin
januari en de jaarwisseling is in september. Het is hier overigens ook nog
maar 2002 dus overal hangen nog grote “happy millennium” borden. Wij
zullen over 2 weken kerst vieren met een groep Nederlanders en met
Gerard’s familieleden die langskomen.
Tot de volgende keer in de Binnenste Buiten of op onze site! Gerard en
Baukje Voor contact, meer informatie en verhalen kunnen jullie kijken op
www.GerardenBaukje.nl (foto’s: eigen foto’s)

de me hoe ik groenten moest wecken en fruit inmaken, leende me haar weckapparatuur en boeken met
recepten, ze gaf me stekjes van haar kamerplanten en
samen keken we vertederd naar de jonge poesjes en
genoten van de bloei van de rode meidoorn. Onze eerste hond mochten we uitzoeken toen hun hond een
nest had.
We gingen flink aan de slag: een wc aanleggen in plaats van it hûske, een badkamer, een echte
keuken, er werd afgebroken en opgebouwd, beton
gestort, getimmerd, geschilderd en we verwerkten de
oogst aan groenten en fruit: we kuilden in, maakten
zuurkool, jam en sappen. Toen één van ons, die eerste
zomer hier, ging trouwen met zijn amerikaanse vriendin, werd dat op een gedenkwaardige manier gevierd:

groot feest met amerikanen, hollanders en onze friese
buren, jong en oud, boeren, burgers en hippie-buitenlui. Klezmermuziek, een boerenblaaskapel en harde
gitaarrock, een mooie mix en nog jaren later ook voor
veel buren een onvergetelijk feest.
Na een zeer intensief eerste jaar hier, gingen
de meeste huisgenoten weer hun eigen weg, de één
terug naar Amerika, een ander weer op reis naar India
en verder, of weer aan de studie. Zo bleven we met z’n
tweeën achter en beseften dat wij gekozen hadden om
te blijven. Na dit eerste jaar boordevol indrukken, als in
een snelkookpan, brak nu een nieuwe, rustiger periode
aan. We verkenden de omgeving, ogen en oren open,
gespitst op de eerste kieviten, grutto’s, regenwulpen,
koperwieken en boerenzwaluwen. We maakten studie
van de wilde planten, enthousiast bij het ontdekken
van waterdrieblad en zwanebloemen.
We maakten nieuwe vrienden, aanvankelijk
vooral mede-importhollanders, later gelukkig ook friezen. Zo prettig als de contacten met buurtgenoten
verliepen, zo stroef bleven lang de contacten in Buitenpost. Daar kleefde nog lang het commune-etiket aan
ons, met alle bijbehorende argwaan en vooroordelen.
Pas toen ik deel ging nemen aan de Amnesty International werkgroep in Buitenpost, leerde ik meer mensen
kennen en maakte er vrienden.
We leefden van de producten die
we zelf maakten voor diverse winkels
in Groningen en Amsterdam: sandalen, tassen, gesponnen wol en daarvan gemaakte kleren en groenten
voor biologische winkels.
Geleidelijk werd onze interesse in
wilde planten en het zaaien en planten ervan in eigen tuin steeds groter,
wat uiteindelijk resulteerde in de vestiging van een zaadteeltbedrijf, samen
met vrienden in de provincie Groningen, dat in kon spelen op een toenemende interesse voor en vraag naar
wilde planten.
Het is al weer lang geleden dat ik
hier ben komen wonen en ik heb intussen hier al veel veranderingen meegemaakt in het
landschap, het toegenomen verkeer, de groei van Buitenpost (ook mijn richting op). Ingrijpende veranderingen in flora en fauna, zoals de dramatisch afgenomen
hoeveelheid weidevogels. En verder natuurlijk al de
mensen om me heen die er niet meer zijn, er kwamen
nieuwe mensen wonen van wie een deel ook weer vertrok. Gelukkig zijn er nog steeds een paar vertrouwden
met wie ik de herinneringen aan al die jaren hier kan
delen en er zijn nieuwe buren bijgekomen die vrienden
zijn geworden.
Ja, deze plek hier, dit is thuis.
(foto’s: eigen foto’s)

(eigen foto)

Be d r ij v ig heid door Cornelis Visser

P r ijs p uz zel

door Cornelis Visser

Wilma van der Wal

Noflike fuotten, een pedicure met passie
Enkele maanden geleden heeft Wilma van der Wal haar praktijk geopend. Bij Noflike
fuotten kunt u terecht voor de complete verzorging van uw voeten. Dit betekent dat
u voor een basisbehandeling terecht kunt bij Wilma, maar ook voor voetverzorging
voor diabetici en reumapatienten. Daarnaast biedt zij voetmassage en (Foot Spa)
cosmetische voetverzorging aan.
Kwaliteit
“Voeten de aandacht te geven die ze nodig hebben, daar gaat het om”, aldus Wilma,
“Veel mensen vergeten dat voor een goede houding van het lichaam goede voetverzorging belangrijk is”. Ze kan u daarbij helpen door het geven van de juiste behandeling en een gedegen advies. Alleen erkende, goed opgeleide pedicures die regelmatig worden beoordeeld, komen voor een Kwaliteits Registratie voor Pedicures in
aanmerking. Voor Noflike fuotten geldt dit, waardoor diabetici en reumapatienten de
behandelingskosten grotendeels vergoed krijgen via de zorgverzekeraar.
Aandacht en een gedegen advies
Behandelingen bij diabetici is niet veel anders dan een gewone pedicurebehandeling. Ze vragen wel extra aandacht. Er moet voor gewaakt worden om geen wonden
te maken, dit vraagt een goede keuze in de gebruikte materialen en een zorgvuldige
behandeling. Verder is screening (uitgebreid onderzoeken) van de voeten een belangrijk onderdeel van behandeling, in verband met het tijdig doorverwijzen naar
huisarts of podoloog. Bij reumapatiënten is de behandeling meer gericht op het verlichten van de pijn aan de toch al gevoelige voeten. Doordat vaak ook de handen zijn
aangetast zijn, is het soms niet mogelijk om zelf de voeten te verzorgen. Ook bij deze
behandeling is screenen van de voeten van belang.
Ontspanning
Bij een voetmassage kunt u zich even heerlijk ontspannen, deze kunt u uitbreiden met
een Foot Spa (cosmetische voetverzorging).
Even tijd voor jezelf in deze hectische tijd is
dan het doel van de behandeling. Op dit moment volgt Wilma een opleiding Voetreflextherapie, in de loop van het nieuwe jaar wil
zij deze behandeling gaan aanbieden.
Veel mensen hebben baat bij een goede voetbehandeling en massage. Bij haar aan huis
of vrijdags bij ‘Reflection’ Huidverzorging
kan dit, alleen op afspraak. Wilt u meer weten dan kunt u bellen: 0511- 402890 of meer
informatie vinden op www.noflikefuotten.nl.

advent
arreslee
bal
diner

ezel
jezus
kaars
kaart

kerstboom
kerstman
krans
kribbe

licht
maria
pakje
piek

rendier
stal
ster
vrede

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar
links, van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in
het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt
worden. De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel

Oplossen en inleveren
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door de Binnenste Buiten.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus in
The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 15 januari 2010.

Oplossing prijspuzzel november
De puzzel in het novembernummer heeft 24 correcte inzendingen
opgeleverd! De oplossing luidde BIBUPOST. De winnaar is
Joke Bergsma, Molenstraat 44.

Oud nieuws uit Buitenpost en omstreken... door Dirk R. Wildeboer
BUITENPOST – 18 MAART
1940 - De Leeuwarder Courant deed in 1940 verslag van
een rechtzaak, die betrekking
had op een spoorwegongeluk
te Buitenpost en we kunnen
het volgende lezen:
“H.K, 40 jaar, arbeider-teledeel 54
grafist te Buitenpost, is ten
laste gelegd, dat hij als treindienstgeleider, belast met
den dienst op het station te Buitenpost van het binnenkomen van een trein, rijdende van Groningen naar
Leeuwarden, hoogstonvoorzichtig, onnadenkend en
onbedachtzaam heeft nagelaten de bewuste handel
omhoog te halen. Tengevolge hiervan is trein 374 het
station Buitenpost binnen komen rijden op spoor II,
terwijl op dat oogenblik op dit spoor een goederentrein
stond en tegen den achtersten wagen van genoemden
goederentrein is gebotst. Een en ander had plaats in
den avond van 18 Maart”. In het krantenverslag komen
de namen van twee getuigen voor, die werden gehoord,
t.w. K. de Vries, rangeerder en stationchef Boerke. U.U.
Braam was op de bewuste avond machinist op de trein.
Verdachte verklaarde, dat hij met de Vries afsprak dat
de goederentrein op lijn 2 in plaats van op lijn 3 zou komen. Hij bracht de wissels in een stand, dat zulks kon
gebeuren, deed daarna andere werkzaamheden en
toen Visvliet de aankomst van den trein meldde, zette
de verdachte de seinen op veilig. Doch vergat de wissels
zoo te zetten, dat de sneltrein door spoor 1 zou loopen.
Dit was goed afgesproken. Doch toen de sneltrein binnenliep, volgde er een geweldigen knal. De sneltrein
was op spoor 2 geloopen en ingereden op den goederentrein, waardoor enkele wagens ernstig beschadigd waren. De officier van Justitie wijst er op dat de verdachte
zeer gunstig bekend staat. Maar hij bekleedt een zeer
verantwoordelijke betrekking. Hij is er niet mee af,
door te zeggen; Ik heb het vergeten, ik heb gesuft. Wij
leven in een tijd, dat er telkens wijziging in den treinenloop komt. En dan heeft men personeel noodig, dat

de dienst in de puntjes kent en steeds op zijn qui vivre
is. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Spreker voelt er
niet voor in dezen een geldboete op te leggen en eischt
3 weken gevangenissstraf ”.
Ontspoord
BUITENPOST – 4 februari 1947 – “Dinsdagmorgen is
om twintig minuten voor acht de trein naar Groningen bij de wissel op het Oosteinde van het station te
Buitenpost ontspoord. De tender van de locomotief en
en wagon kwamen buiten de rails te staan. Het geheele
treinverkeer werd geblokkeerd, waar toch de sneeuwstorm reeds veel vertraging gaf. Per autobus werden
de reizigers verder gebracht, terwijl het in de bedoeling lag de treinen tot Buitenpost te laten loopen en
dan weer terug, zoodat men de ontspoorden trein niet
voorbij zou hoeven. Het ligt in de bedoeling vandaag de
trein weer in de rails te brengen”.

de stoomtrein op het station Tietjerk

Veel bekijks
KOLLUM – 13 juli 1948 – “Terwijl de arbeider E.W. de
Boer uit Kollum Vijdagmorgen werkzaamheden verrichtte bij de rijsdammen aan de kuststrook te Vier-

De Binnenste Buiten Post

huizen onder de rook van Zoutkamp, wist hij een jonge
zeehond te bemachtigen. Het dier, dat een lengte van
ongeveer 60 cm. heeft, is vermoedelijk tijdens de vloed
en de straffe N.W. wind, waardoor het water nogal vrij
hoog komt opzetten, te ver afgedwaald. Ondanks het
feit dat er momenteel geen premie meer staat op de
vangst van deze dieren heeft de Boer de “visdief ” mee
naar huis genomen. Vanzelfsprekend had het dier de
gehele middag en avond veel bekijks in Kollum”.
Orkaan
NOORDOOST FRIESLAND – 4 maart 1949 - “Ook in
deze regio heeft de orkaan met een windsnelheid
van 148 km/uur lelijk huisgehouden. De Lauwerszee
was een kolkende massa. Het water reikte hier bij Nittershoerk tot de kruin van de dijk. In Oudwoude was
de ravage groot. In Buitenpost zijn drie marmeren
platen en vijf grafmonumenten van Steenhouwerij Klaas de Vries omgewaaid en verbrijzeld. Hokken
schuttingen,schoorstenen, dakpannen en glasruiten
moesten het ontgelden in het dorp. Het radio-distributienet was totaal kapot en de lichtleidingen geraakten
defect”.
Brand
BUITENPOST – 16 december 1956 – “Tijdens het onweer van vrijdagmorgen zagen omwonenden hoe de
toren van de Ned. Hervormde kerk te Buitenpost door
het hemelvuur werd getroffen. Verder gebeurde er
echter niets, totdat meer dan een half etmaal later een
late bruiloftsganger een vlammetje bij het haantje van
de toren zag. Toen vijf minuten later de door hem gewaarschuwde brandweer aanwezig was, brandde de
spits al als een fakkel en zag het er allesbehalve moedgevend uit. Anderhalf uur later had men echter met
behulp van twee andere brandweerkorpsen de brand
onder de knie. De ravage op dat moment deed het ergste vermoeden wat de schade aan toren orgel en kerk
betreft, maar naderhand is gebleken, dat dit toch wel
iets is meegevallen, al is uiteraard de schade nog wel
vrij aanzienlijk ”.

Buitenpost 1940-1945, deel 4
De luchtbescherming
In 1936 was de ‘Wet tot bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen’ in werking getreden. De oorlog en het vallen van de eerste
bommen op 26 november 1940 te Boelenslaan noodzaakten tot een
serieuze organisatie van deze dienst. Jacob Pijnacker werd benoemd
tot hoofd en werd tevens de wijkleider van Buitenpost. Ieder dorp kreeg
nu een wijkleider. Honderden geallieerde vliegtuigen doorkruisten regelmatig het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente. De
Duitse luchtmachtbasis te Leeuwarden lag dichtbij. Vandaar stegen de
jagers op om de geallieerde vliegtuigen te bestoken. Het mag een wonder heten dat het neervallend materiaal geen ernstige rampen op het
platteland en in dichtbevolkte centra in onze
gemeente veroorzaakte. De dichtstbijzijnde
bommen vielen op 17
februari 1943 om 18.30
uur op ongeveer 1 kilometer van de straatweg
Buitenpost-Twijzel. Vanaf 1941 tot en met het
eerste halfjaar van 1944
was er een uitkijkpost in
ons dorp. Goede waarnemingsposten waren
de heuvel in het park en
de laad- en losheuvel bij
het station. Gedurende de gehele periode nam men 59 neergestorte
vliegtuigen waar. Er werden 158 bominslagen gehoord of waargenomen. In de zomer van 1944 werd de post opgeheven in verband met
de arbeidsinzet. Zo’n 25% van het personeel was reeds ondergedoken.
De verplichting om wachtdiensten te vervullen, waaronder ook langs
de Rijksstraatweg en de spoorlijn, werd niet door iedereen in dank
aanvaard. Anderen grepen juist deze activiteit aan om zo in spertijd illegale werkzaamheden te kunnen ontplooien. Denk aan ons vorig artikel,
waarin men een auto van de S.D. was gevolgd naar de woning van
Frederik Veenstra. Pijnacker had tot taak om ook het toenemend aantal
voorschriften uit te voeren. Het Hoofd der School werd de leider van de
schoolbescherming. Wanneer het alarmsein ging moesten de leerlingen zich opstellen tegen de binnenmuur van het lokaal of de gang. Zij
die het dichtst bij de ramen zaten gingen eerst. Of men moest onder de
banken kruipen. Ook de voedselvoorziening had de aandacht.
Een noodziekenhuis
Een andere activiteit was een noodziekenhuis. Het Nutsgebouw aan de
Kuipersweg werd hier voor ingericht. Dit gebouw stond destijds op de
plaats van het parkeerterrein tegenover de Rabobank. Het heeft enkele
maanden dienst gedaan ten bate van de evacué ’s uit Roermond. Een
aantal nonnen werden opgenomen. Zij hadden voor het merendeel last
van buikklachten en diarree. Dit kwam vooral door de slechte voedselvoorziening. De verwarming was een groot probleem. Gelukkig stelden
een aantal boeren bomen beschikbaar. Na het vertrek van de evacué ’s
werd deze noodvoorziening opgeheven.
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Herdenkingsbijeenkomst
Haersmahiem
Op zondag 24 januari 2010 vanaf 16.00 uur
in de grote zaal “De Ferdivedaasje” van
Haersmahiem vindt er een herdenkingsdienst plaats waarin wij de bewoners die
in 2009 zijn overleden benoemen en herdenken.
Gezamenlijk willen we stilstaan bij de periode dat de overleden bewoners bij ons in
Haersmahiem hebben gewoond.

onder de pijl: het voormalige nutsgebouw
De N.S.B
Vóór 1940 telde Achtkarspelen reeds enkele N.S.B.’ers. Na de verkiezingen in 1935 volgde een snellere groei. Met de komst van de Duitsers
steeg hun aantal. Spottend werden deze nieuwe leden door de oudleden de “meikevers” genoemd. Buitenpost kreeg voor het merendeel
deze meikevers. Het aantal leden in Buitenpost was gering. Eigen vergaderingen werden niet gehouden. Grijpskerk werd genoemd als plaats
van samenkomst. In 1942 kwam daar verandering in. Buitenpost werd
nu de hoofdplaats van de Nationaal Socialistische Beweging in Achtkarspelen. Van de twee groepsleiders woonde er één in Buitenpost.
Dit was Tjibbe Tolsma, de leider van het Arbeidsbureau. De verbeterde
organisatie bracht ook meer activiteiten mee. Ze colporteerden met het
blad ‘Volk en Vaderland’, het weekblad van de N.S.B. Behalve de leden
waren er ook een aantal sympathisanten, waaronder enkelen die zeer
onbetrouwbaar waren. Er werden nu ook regelmatig samenkomsten
gehouden, waar ook leden uit Gerkesklooster, Twijzel, Twijzelerheide
en Kootstertille kwamen. Dikwijls werden sprekers uitgenodigd om de
leden te instrueren in de beginselen van de beweging. De opkomst
was goed, de onderlinge kameraadschap groot. Juist vanwege het feit
dat deze groep zich als uitgestotene voelde, dreef hen naar elkaar en
verstevigde de onderlinge band. Op 19 augustus 1943 was er een grote
propagandistische samenkomst in De Roskam. Hier sprak Hendriks uit
Hedel. Hij zag “de huidige wereldbrand als een botsing tussen de redeloze en zedeloze joodse machten uit de afgrond ( het bolsjewisme
en/of Amerikanisme) en de levendwekkende opbouwende krachten
van het nationaal-socialisme”. Verder ontplooide de N.S.B. activiteiten
in de vrouwengroep, de Nederlandse Volksdienst, de boerenraad en
de jeugdstorm. Hun aanhang bleef hier zeer beperkt. Al was de groep
maar klein, ze bleef gevaarlijk. De meesten waren bekend, maar niet
allen. Het bleef goed opletten, er bleken verraders onder te zitten. Na
de bevrijding werden de gearresteerden naar Blauwverlaat gebracht
en daar voorlopig ondergebracht, mannen en vrouwen gescheiden. De
vrouwen werden ondergebracht in het ruim van de het schip ‘Friesland’
met eventuele kinderen. Voor zover bekend, werden 25 personen gearresteerd en voor het tribunaal gebracht. Daarvan waren er 12 N.S.B.’er
en 13 pro- tot zeer pro-Duits.

Collectante
reumafonds 90 jaar!
Op 10 november is mevrouw J. van der
Veen – van der Weg 90 jaar geworden. Dit
was een mooie gelegenheid om haar eens
in het zonnetje te zetten. Van der Veen is al
twaalf jaar collectant voor het reumafonds.
Ze collecteert in het seniorenflat De Bouwhof en doet dit nog altijd met veel plezier.
Mevrouw van der Veen heeft voor heel wat
goede doelen gecollecteerd.

De reumafonds-collecte wordt ieder jaar in
maart gehouden. Lijkt het u ook leuk om
te collecteren - met bus - voor het reumafonds, dan kunt U bellen naar 0511 - 541979
(Meetsma) of opgeven in de Dropshop,
Kerkstraat. Op de foto mevr. Van der Veen
(foto: eigen foto)
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