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Een huzarenstukje bij een kunstwerk
Zaterdag 27 juni om 15.15 uur viel de spanning even te snijden op het Nijensteinplein. Het dorpskunstwerk kon eindelijk
worden onthuld en dit werd op bijzondere wijze door burgemeester van der Zwan gedaan. Een houten constructie, gebouwd
door scoutingvereniging De Brimzen, was gelukkig feilloos en de van vijf meter hoogte gelanceerde burgervader arriveerde
ongeschonden op het plaveisel.

Va n d e re d a c t i e
Vakantiekriebels
Afgelopen maandagavond was
onze laatste redactievergadering voor de vakantie. Nu de zon
zich wat meer laat zien en de
voorspellingen ons warmte beloven, krijgen we zin in de vakantie. Even wat afstand nemen en
ons bezinnen op het komende
seizoen en nieuwe inspiratie opdoen. Maar bij dit redactielid beginnen de vakantiekriebels altijd
wat eerder. En als je kriebels hebt
heb je last van jeuk. Jeuk kun je
niet negeren, je moet er wat aan
doen, anders kun je wel gek worden. Mijn vakantiekriebels zijn
nooit echt over, ik heb het hele
jaar last van jeuk en er wordt
maar één keer per jaar aan gekrabd, als we even weg kunnen.
Nu zijn we net afgelopen zondag
teruggekomen en ik zit alweer
te bedenken waar de volgende
reis naartoe zou moeten gaan.
Eigenlijk heb ik dan ook geen
last van vakantiekriebels, maar
eerder van reiskriebels en dat
is jeuk die nooit echt overgaat,
hoe vaak je er ook aan krabt!
De afgelopen zes weken heb ik
mijn mederedactieleden het vuile werk laten opknappen, terwijl
ik samen met mijn man de kilometers (op de fiets) wegtrapte
op oost Java en Bali. Nog net op
tijd terug om de laatste redactievergadering van dit seizoen
aanwezig te zijn en een kleine
bijdrage te leveren aan deze editie van ons blad. U kunt dan ook
weer een reisverslag in het eerste nummer na de vakantie (eind
augustus dus) tegemoet zien.

Van rechts af: Maaike Dotinga voorzitter PBB, PBB-bestuurslid Leonie
Kramer, kunstenaar Hans Jouta met microfoon, burgemeester van der
Zwan en bestuurslid Jan Klaas Gatsonides, tijdens de openingswoorden.

Een ruime sortering aan emoties tijdens de glijvlucht van de
burgemeester. Links geeft Fokko Terpstra blijk van zijn nieuwsgierigheid,
is Auke Attema bezorgd over de onthulling van het doek, blijkt Herman
Bergervoet meer geinteresseerd in kunst dan spektakel, haalt Van der
Zwan al opgelucht en lachend adem en is Maaike Dotinga nog steeds
bang dat haar nachtmerrie over geplette burgemeesters waarheid wordt.

Het kunstwerk, na de onthulling, in volle glorie. Bovenop
de gestileerde paardenstaart van roestvast staal zijn twee
bezige bronzen brimzen (paardenvliegen) te zien. In het openingswoord van de burgemeester en van de voorzitter van
PBB werd de vasthoudendheid van de brims aangehaald een eigenschap die het bestuur van PBB ook nodig had om
dit project klaar te kunnen krijgen. Kunstenaar Hans Jouta
wist te melden dat hij eigenlijk niets van brimzen wist maar
wel dat ze lastige diertjes waren. Ook een omschrijving waar
Plaatselijk Belang best mee kan leven. De gekozen plek
naast Nijenstein maakt dat het door de vele doorreizigers in
Buitenpost, maar ook door het winkelend publiek volop de
aandacht kan krijgen. Na de start van De Binnenste Buiten,
de Buitenposter vlag, de introductie van onderscheiding ‘de
Sulveren Brims’ en de toegangsborden aan de invalswegen,
is nu de invulling van het dorpscentrum prioriteit voor PBB.

De Binnenste Buiten Post

pagina 2

Wat v in d t u d a ar n o u van?

Even voorstellen...
Enige tijd geleden stond er een
vacature in de Binnenste Buiten
Post voor een redactiesecretaresse wegens het vertrek van
Marieke Bijlstra. Ik heb besloten
om hier op te reageren omdat dit
voor mij een kans is om achter de
schermen te kijken van de krant
die ik, en hopelijk met velen van
jullie, graag mag lezen.

Geachte lezer,
Als u dit leest moet uw vakantie nog beginnen of u
hebt uw vakantie genoten of u bent niet op vakantie geweest. Als redactie keken wij eens terug op
het seizoen 2008/2009. Dat deden wij op verheugde
wijze, omdat ons onvolprezen dorpsjournaal iedere
maand kon worden (in)gevuld. Dat was mede dankzij de medewerking van diverse Buitenposters en
oud-dorpsgenoten . Het stemde ons dankbaar dat
zovelen vlot bereid waren zich te laten interviewen
of soms zelf een artikel of verhaal schreven. Op zo’n
manier houden we dit blad in stand en op peil.

Zoals gezegd is mijn functie binnen het team redactiesecretaresse. De verslaglegging van de
redactievergaderingen en het
mede-redigeren van de krant
behoren onder andere tot mijn
kerntaken.
Naast mijn werkzaamheden voor
de Binnenste Buiten Post, ben ik
werkzaam als secretaresse bij Biblionet Groningen: de serviceorganisatie van de bibliotheken in de provincie Groningen.
In mijn vrije tijd ben ik onder andere bezig met het maken van 3dwenskaarten, puzzelen, lezen en het uitzoeken van de familiegeschiedenis. Daarnaast ben ik ook een liefhebber van het theater en maak ik
graag uitstapjes, hetzij op de fiets of met een ander vervoermiddel, in
het land of juist reis naar het buitenland.
Ik hoop dat jullie na het lezen van dit stuk een beetje een indruk van
mij hebben gekregen.
Lolkje Boorsma

Parkeerprobleem Stationsgebied
aangepakt
Maandag 15 juni zijn NS Poort en Oranjewoud Realisatie met de
aanleg van 60 parkeerplaatsen aan de noordzijde van de spoorbaan
gestart. Begin september worden de nieuwe parkeerplaatsen in gebruik genomen. De aanleg van het parkeerterrein is onderdeel van de
opwaardering van het stationsgebied. Met de extra parkeerplaatsen
wordt de parkeerproblematiek opgelost in de woonstraten rondom
het stationsgebied; de Stationsstraat, Julianalaan en Herbrandastraat. Tevens versterkt de gemeente de positie van Buitenpost als forenzendorp en knooppunt voor het openbaar vervoer.
De gemeenteraad heeft in april van dit jaar ingestemd met de aanleg
van 60 parkeerplaatsen. Er is al langer sprake van parkeerproblematiek in het stationsgebied. In 2004 werden 78 extra parkeerplaatsen in
het stationsgebied gerealiseerd, op grond van de toen bekende parkeercijfers leek deze uitbreiding voldoende. Al snel bleek dat opnieuw
sprake was van gebrek aan parkeercapaciteit. Mogelijke oorzaak van
de reizigersgroei is de verkorting van de ritduur door de inzet van
nieuw treinmaterieel in 2007.

Zangdienst op 2 augustus
De evangelisatiecommissies van alle kerken in Buitenpost nodigen u/
jou uit voor een zangdienst op D.V. 2 augustus in de feesttent. Aanvang 19.30 uur. Het is de bedoeling om een variatie aan liederen te
zingen uit verschillende bundels. Gospelkoor De Regenboog uit Dokkum zal de zang begeleiden. Deze groep bestaat uit ongeveer 35 leden. Met elkaar willen zij de boodschap van het evangelie aan andere
mensen overbrengen, door te zingen van Zijn grote liefde en genade.
Het koor wordt ondersteund door een geweldig combo, bestaande uit
een toetsenist, gitarist, basgitarist en slagwerkers. De algehele leiding
en meditatie wordt verzorgd door dhr. Jan Drent uit Lauwersoog.

Verder mogen we gelukkig óók nogal eens horen
dat De Binnenste Buiten Post goed gelezen wordt,
zelfs van A tot Z. Voorts is het zo dat elk nummer
ter lezing wordt doorgegeven aan familie en bekenden buiten Buitenpost. In Nederland uiteraard,
maar tevens in het buitenland, in China zelfs, terwijl
er toch geen woord Chinees in staat. Dit zo zijnde,
zou je ook kunnen zeggen dat je De Binnenste Bui-

Menig theater en cultureel centrum heeft het programma al rondgestuurd middels glossy boekwerken of bekend gemaakt via de pers. Uiteraard kan
Stichting Maskelyn niet achterblijven. Ook het komende winterseizoen valt er voor de liefhebber van
cultuur weer het nodige te genieten in Buitenpost.
Wat dacht u van
het duo Bouke
en
Campbell
met hun programma “Fuort
mei de bûtenlanners”, in heus
concert van alleskunner Gerrit Breteler in
het café van The
Point, een kerstconcert
met
“Noaten op’e sang”, een intiem Tsjochkonsert in het
restaurant van de Kruidhof, geweldig toneel met

Wij wekken u daarom van harte op uw pennenvruchten in de bus van Bibupost bij de Readshop te
deponeren of te mailen naar:
bibupost@gmail.com
Bij voorbaat dank voor uw inzet en medewerking.
de redactie

Klaasje Postma en Hans Man in’t Veld en tot slot
de toppers van Friesland op het gebied van pure
“ferdivedaasje” Teake, Gryt en Minze.
Na de zomervakantie wordt u middels onze flyer
en uiteraard dit blad weer precies op de hoogte gebracht van programma, datum en tijd. Wij ontmoeten u weer gaarne tijdens één van programma’s.

Groot onderhoud en feestelijke heropening van
zwembad De Kûpe
Van 5 juli tot en met 23 augustus zal zwembad De
Kûpe gesloten zijn in verband met groot onderhoud
van de accommodatie.
In deze periode zullen de plafonds in zwemzaal en
kleedruimten vervangen gaan worden ook zullen
hierin nieuwe TL armaturen geplaatst worden. De
vloeren zullen in de zwemzaal en de douche ruimten vervangen gaan worden. Tevens zullen de kluisjes voorzien worden van nieuw hang- en sluitwerk.
Houdt onze site( www.dekupe.nl) in de gaten voor
de werkzaamheden tijdens de bouw en de spetterende acties die wij in de week van de opening
gaan houden. Ook kunt u in deze week een kijkje
achter de schermen komen nemen.
In de week van 24 augustus tot en met 30 augustus 2009 viert zwembad De Kûpe na een renovatie
feest. Er is ook feest omdat het zwembad 35 jaar bestaat. Ook kunt u in dan een kijkje achter de schermen nemen.

Wat gaan we in deze
week allemaal doen?

Voor al onze gasten zijn er diverse activiteiten te beleven en worden jullie in het zonnetje gezet. Er zijn
de volgende activiteiten in de accommodatie:

Alie Faber, telefoon: 0511-541012

ten Post óók kunt aanduiden als De Buitenste Buiten Post. Da’s pas binnenkomen in bijv. Utrecht en
Peking. Waar het ons nu eigenlijk om gaat, is het
feit, dat ons oog alweer gericht is op het nieuwe
seizoen 2009/2010. Behalve dat wij mensen vragen
voor een interview, zouden wij het toch bijzonder
op prijs stellen dat u ook eens op eigen initiatief de
pen oppakt of uw computer gaat hanteren om uw
verhaal op papier te zetten. Dat kan over uw vakantie gaan of een andere belevenis, uw hobby of dat u
eens iets aan de kaak wilt stellen enzovoorts. Ieder
mens heeft zijn of haar eigen verhaal of verhalen en
het een of het ander is vast de moeite waard om te
publiceren.

Een schot voor de boeg van
Stichting Maskelyn

Zwembad De Kûpe viert feest!

De collecte is bestemd voor Beautiful Care, voorheen bekend als De
Schone Poort, een tehuis voor kinderen met Aids. Dit is een organisatie die in 1994 door Toby en Aukje Brouwer in het leven is geroepen.
Ze zien het hulpverlenend begeleiden van kinderen en families in
Afrika die met Aids te maken hebben als een opdracht van God.
Tijdens de dienst zal er een presentatie gehouden worden voor dit belangrijke werk. De catering wordt verzorgd door Mient Mulder, waar
u/jij na de dienst een consumptie kunt kopen. Van harte welkom!

een discussierubriek verzorgd door de redactie

- Spellencircuit
- Grabbelton
- Hoeveel voorraad zit er in de pot?
- Koekhappen
- Groot ganzenbord op het parkeerterrein
op woensdagmiddag, 13.00 uur
- Containerrace
- Gepimpte badeendjes race
- Klompenrace
- Letters opduiken
- Quiz over 35 jaar zwembad De Kûpe
- Badpakkenshow van vroeger naar nu,

uitgevoerd door de fifty fitters en het team,
op woensdag 26 augustus 9.00 uur
- Watervolleybal
- Lijnbal
- Persluchtduiken
- Open met de passende sleutel de schatkist
- Rebus - verdeeld in leeftijdscategorieën
De meeste activiteiten vinden plaats tijdens de gebruikelijke openingstijden, of het is vermeld achter
de activiteit en bijna overal zijn leuke prijsjes mee
te winnen.

Klompenrace

Voor de klompenrace willen wij vragen naar uw
creativiteit. Maak een zo mooi mogelijke klomp,
het liefst met een zeiltje (zodat deze kan varen). Lever deze in, in de openingsweek en maak kans op
mooie prijzen.
Tevens is er in de openingsweek (van 24 augustus
tot en met 30 augustus) bij aankoop of opgave een
kortingsactie in zwembad De Kûpe.
Voor alle doelgroepen, Fifty Fit, alle Aquasporten en
Ouder en Kind geldt 10% korting op een kwartaal
of 12 weken kaart. Voor alle vrijzwemmers, lunchzwemmers, vroege vogels en banenzwemmers op
12 badenkaart 10% korting. Voor alle leszwemmers
geldt, bij opgave of starten in deze week, betaaldt
u geen magneetkaart a € 5,- en geen inschrijfgeld
á € 8,50.
Tevens is er nu de mogelijkheid om een leskaart te
kopen op het moment dat u de kinderbijslag ontvangt, dus per kwartaal. Het gaat hier om de kinderbijslagleskaart.
Voor meer informatie en het volgen van de renovatie: www.dekupe.nl
(Het programma is onder voorbehoud)
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Nieuws van de

Al gelezen?
> Sinds kort heeft Achtkarspelen als negende
gemeente in Friesland een voedselbank.
Minima kunnen elke tweede en vierde vrijdag
van de maand terecht in Surhuisterveen voor
een gratis levensmiddelenpakket. Het idee
om een voedselbank in Achtkarspelen op te
richten komt van de voedselbank in Smallingerland. Daar kwamen veel vragen binnen
uit Achtkarspelen. Een voedselbank mag
echter alleen aan minima leveren in de eigen
gemeente.
> Hoewel zwembad De Kûpe mogelijkerwijs
op termijn dicht gaat, wordt het deze zomer
nog wel opgeknapt. Van 5 juli tot en met 23
augustus sluit het de deuren voor een minimale opknapbeurt. De plafonds boven het
zwembad en de kleedruimtes worden vervangen. Er komt nieuwe verlichting en er komen
nieuwe sloten op de kluisjes. Ook worden
de vloeren vervangen. De investering wordt
gedaan om het zwembad acceptabel te houden voor bezoekers.
> Op donderdagavond 11 juni heeft huisarts
Frans van der Steen, die ook de examens
heeft afgenomen 33 EHBO-diploma’s mogen
uitreiken op cbs De Lichtbron. Leerlingen van
groep 7A en 7B hebben het afgelopen halfjaar in dertig lessen geleerd hoe slachtoffers
van ongevallen van eerste hulp te voorzien.
Mede dankzij de inzet van de EHBO-juffen
Janneke Rusticus en Alice van Helden slaagden alle kinderen, voor zowel het theorie als
het praktijkexamen in één keer. Een geweldig
resultaat.
> Woensdagmiddag 17 juni was de feestelijke
opening van de BSO in Haersmahiem. Deze
BSO is uniek omdat het gevestigd is in een
bejaardenhuis. Voorafgaande aan de opening
vond er een toneelvoorstelling plaats in sporthal de Houtmoune. Rients Gratema speelde
de hoofdrol in deze voorstelling, genaamd
‘Tomke siket een pake’ . De overeenkomsten
tussen de voorstelling en de BSO zijn erg
groot, want op de BSO spelen de kinderen
ook met pakes en beppes, die in het bejaardenhuis wonen.
COLOFON
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Bûtenposter Keninginne 2009:
Sjoeke Boorsma
Gedurende de maand mei kon iedereen stemmen op
zijn/haar favoriete kandidate voor de Bûtenposter Keninginne. In totaal hebben 337 personen gestemd.
Op 11 juni werd in een sfeervol tuincafé de Uithof, bij
de Kruidhof, de winnares bekend gemaakt. Sjoeke
Boorsma kreeg uit handen van voorzitter Hans de Vries
het prachtige prijzenpakket uitgereikt. Zij werd officieel
gekroond tot Bûtenposter keninginne door Tjitske Renkema, de Keninginne van 2008.

Programma van de
feestweek 2009
Donderdag 30 juli

		
14.30 		
		
17.30 		
		
19.15 		
				
		
19.30 - 23.00
				

Vrijdag 31 juli
		
		
		
		

08.00 		
16.30 		
19.00 - 22.00
19.00 		
20.00 		

Zaterdag 1 augustus
		
		
		

08.00 		
08.30 		
10.00 		
12.00 - 17.00
19.00 		
21.00 		

		
		

Zondag 2 augustus
		
		

10.00 		
19.00 		

Maandag 3 augustus
		
		
		
		

10.00 		
19.00 		
20.00 		
21.00 		

Dinsdag 4 augustus

Tijdens de feestweek zal de Bûtenposter Keninginne
diverse malen in actie komen, tijdens de opening op 30
juli zal zij aan het publiek voorgesteld worden. Deze verkiezing werd mogelijk gemaakt door: Stichting Feestweekcommissie Buitenpost, sportgezondheidscentrum
Allert Pol, Modique, Buwalda fotografie, schoonheidssalon Tripartite, Carin’s haarmode, EP Faber, Hedera,
Op é Stâl en Van der Lijn wereldmode.

Lichtroute update
De volgende straten hebben zich opgegeven voor de
lichtroute:
- Beatrixstraat - Concourslaan - Gele Lis - Hearsma de
Withstraat (beide delen) - Irenestraat - Jelgersmastraat
- Lange Schoor- Legeseis - Molenerf - De Pensteen (1
t/m 7) - De Roede - Ruiterstraat - Scheltingastraat - De
Voorzoom - Zwanebloem - Margrietstraat - Dr Postmastraat - Akkelei - Berberkrud - Himmelhof
Doet u ook mee en win met uw straat een heerlijke barbecue ter waarde van € 500,=! Ook tuinen mogen zich
opgeven, hiervoor worden geldprijzen beschikbaar gesteld. Opgave via:
s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl

Deelnemers gezocht.

		
		
		
		
		

9.30 - 12.30
9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
19.00 		
21.00 		

Woensdag 5 augustus
		
08.00 		
		
		
		
		
		

08.00 		
08.00 		
09.00 		
21.00 		
22.30 		

Hele week:

			
		

Start Kermis
Officiële opening sponsoren en genodigden
Opening en voorstellen Bûtenposter
keninginne
7e Smant houten vloeren
Straatartiestenfestival
Swadde Kuier vanuit de sporthal parklaan
Martijns Motorservice Motor rondrit
Creative Works / Piramide - Kamelenrace
Fierljeppen op sportpark de Swadde
Autoland van den Brug Dartstoernooi
Swadde kuier vanuit de sporthal parklaan
Bûtenposter brochje, tent aan de Parklaan
Tennistoernooi
All Timer Event, lokatie de Vaart e.o.
Woonexpo Kapenga Ringrijden
Hollandse avond, m.m.v. Henk Wijngaard
Kaatsen aan de Parklaan
Kerkdienst in de tent aan de Parklaan
Oud Hollandse Markt in de Kerkstraat
Oriënteringsritten, start vanuit de Point
Zomer orgelconcert Martin Mans, Maria kerk
BuitenBios bij de tent, vanaf 12 jaar
Kinderspelen 4 tot 10 jaar, bij de feesttent
Jeugdviswedstrijd 9 t/m 15 jaar
Levend Stratego in het park, 12 t/m 17jaar
De Haan Westerhof Busje trekken
Melrose in de tent aan de Parklaan
Grote jaarmarkt
Groot terras met muziek, tent Parklaan
Kruidenmarkt in en rond De Kruidhof
56e Concours Hippique, Mejontsmaveld
538 Drive in show met artiest, tent Parklaan
Feestweek Buitenpost Vuurwerk

@work personeelsdiensten b.v. lichtroute

Kermis

Noteer woensdag 5 augustus in uw agenda!
Traditioneel zal ook dit jaar op de eerste
woensdag in augustus het grote Concours
Hippique van Buitenpost plaatsvinden. U
kunt getuige zijn van één van de mooiste
eendaagse hippische gebeurtenissen van
Nederland.

Druk:
Drukkerij Banda, Kollum, tel. 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

Kijk voor meer informatie ook op de website van de
feestweekcommissie:
www.feestweekbuitenpost.nl

Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.

Feestweekcommissie zet de puntjes
op de i

Dit jaar, voor de 56ste keer, zal het weer een
spektakel worden met een zeer gevarieerd
non-stop programma dat ‘s ochtends 10.00
uur zal starten. Een greep uit het spectaculaire programma: Engelse deelnemers
bij de Hackney’s; grote prijs springen met
vele top-ruiters en amazones; uitleg parcours verkennen door Hester Klompmaker;
Nederlands kampioenschap eenspannen
Hackney’s grote maat. Na de huldiging van
de kampioen zal er een muzikale show zijn
van het bekende Cresendo en ook komen
de Young Riders weer aan bod! De finale
van de competitie tuigpaarden zal ook worden verreden. In deze competitie lopen de
beste jonge tuigpaarden van Nederland.

De laatste weken glijden voorbij, iedereen heeft de vakantie geboekt. Voor de Stichting Feestweekcommissie Buitenpost betekent dit stilte voor de storm. Na de
vakantie is het dan eindelijk zover, na een jaar voorbereiden kunnen wij u weer een knallende feestweek
aanbieden. Het programma breidt zich steeds meer
uit, mede door enthousiaste mensen die in overleg
met de commissie een leuke activiteit organiseren in
de feestweek. Op donderdag 30 juli gaan we van start,
wij hopen dat u in groten getale komt kijken, beleven
en misschien meedoen.

In Buitenpost zal voor het eerst de spectaculaire vierspannen competitie worden
verreden. Vorig jaar had CH Buitenpost de
primeur met een prachtige vierspannen
show waaruit een Nederlandse competitie is gestart. Aan het einde van het programma is er live muziek van Lytse Hille
in de tent. Ook dit jaar zullen er na afloop
van het concours diverse ballonnen het
luchtruim kiezen. Voor u is er de mogelijkheid om mee te gaan of van dit schouw-

Advertentieaquisitie:
Inlichtingen over advertenties en
vragen en klachten over de bezorging:
Jelly Nijboer, tel. 543155, e-mail:
nijboer42@gmail.com

Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer inleveren voor 24 augustus 2009.
De volgende editie verschijnt
in week 36 van 2009.

Stichting feestweekcommissie is nog op zoek naar
deelnemers aan de volgende evenementen:
* Kamelenrace, vrijdag 31 juli
* Busje trekken, dinsdag 4 augustus
Voor opgave of informatie kunt u contact opnemen via
h.devries@feestweekbuitenpost.nl (busje trekken) en
r.vdwal@feestweekbuitenpost.nl (kamelenrace).
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spel te genieten. Kijk op
onze website voor meer
informatie. Als klap op
de vuurpijl sluiten we
samen met de feestweekcommissie dit jaar
af met een spetterend
vuurwerk.
De kaarten zullen bij verschillende voorverkoopadressen te verkrijgen zijn. The Read
Shop Buitenpost, Dropshop Liquorice Buitenpost, Kapsalon Sjiek Kollum, DA Postma
Surhuisterveen en Assen en DA-drogisterij
Leek. Kinderen tot en met 14 jaar hebben
gratis toegang! Voor de kleintjes is er speciaal een kinderdorp met draaimolen en
luchtkussen.
Tot ziens op woensdag 5 augustus op het
Mejonstmaterrein in Buitenpost voor een
prachtige paardensportdag! Voor meer informatie kijkt u ook op www.chbuitenpost.
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Protestantse kerken
gaan samen
De Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Gemeente
in Buitenpost gaan fuseren. De gemeenteleden hebben woensdagavond 27 mei instemmend gereageerd op het samengaan
van beide kerken. Het streven is de fusie per 1 januari 2010 af te
ronden.
Afgelopen 10 februari hebben de kerkenraden van de twee gemeenten in hun gezamenlijke vergadering al ingestemd met het
voorstel het fusieproces op te starten. Er is al geruime tijd sprake
van een hechte samenwerking tussen kerkenraden en ambtsgroepen. Enkele jaren geleden hadden beide kerkenraden het
voornemen opgevat een federatie te vormen. Door onvoorziene
ontwikkelingen is de vorming van de federatie niet afgerond. De
praktische samenwerking en de wil tot verdergaande samenwerking is al deze tijd gebleven.
De gemeenteleden zijn woensdagavond op de gemeenteavond
in het verenigingsgebouw De Schakel geïnformeerd over de gevolgen van de fusie tot de protestantse gemeente Buitenpost. Als
de nieuwe gemeente straks een feit is, wat betekent dat dan? Op
deze en andere vragen hebben de beide kerkenraden geprobeerd
antwoorden te geven. Zo worden de gemeenteleden betrokken
bij alle stappen die gezet worden om het samengaan tot een goed
einde te brengen. De ongeveer honderd aanwezigen konden aangeven wat ze van het fusiebesluit vonden en hoe het samengaan
naar hun oordeel het best kan worden gerealiseerd.
In de nieuwe protestantse gemeente Buitenpost zal er veel, waaraan de gemeenteleden gewend zijn, hetzelfde blijven. Er komen
ook veranderingen. Hierover is uitgebreid gesproken, ook wat dit
persoonlijk voor de leden kan betekenen. Aan de ene kant is het
een ingrijpende gebeurtenis: de gemeente waarbij men jarenlang
betrokken is geweest zal er straks niet meer zijn. Daaraan gaan
de kerkenraden niet te gemakkelijk voorbij. Aan de andere kant
zal de nieuwe gemeente geen schok van veranderingen met zich
meebrengen. Er wordt voortgebouwd op de fundamenten die er
al liggen. En daarin ligt veel uit de beide ‘oude’ gemeenten beklonken.

Flinke opbrengst
actie AOC
Op de fiets zoveel mogelijk kilometers maken en je daarbij laten
sponsoren. Op die manier hebben
de leerlingen van het Vmbo-Groen
in Buitenpost in totaal 4644 euro bij
elkaar gefietst. De opbrengst van de
actie gaat niet naar één goed doel
maar de leerlingen hebben ervoor
gekozen het geld aan vijf goede
doelen te geven. De Stichting Hoogvliegers, de Stichting Hulphond en ’t
Nij Begjin kregen elk 1161 euro. De
World Servants en Athletes in Action kregen elk 580 euro. In de kantine van de school werd afgelopen
donderdag een symbolische cheque
overhandigd aan de heer en mevrouw Pilat uit Buitenpost. Zij vertegenwoordigden ’t Nij Begjin. ’t Nij
Begjin zet zich in voor mensen die,
door wat voor omstandigheden dan
ook, een kans moeten krijgen om
weer een nieuwe start te maken. In
zijn toespraakje prees Pilat de aanwezige leerlingen dat ze met hun
actie zoveel geld hadden binnengehaald en was er blij mee dat de hedendaagse jeugd zich op een dergelijke manier wilde inzetten voor de
medemens.

Twee leerlingen die deze zomer
voor de World Servants naar Afrika
gaan, mochten ook hun bedrag in
ontvangst nemen. Tevens werd aan
gymdocent Van Houten die zich inzet
voor Athletes in Action een bedrag
overhandigd. Al de bedragen werden door Paulina de Vries uit Buitenpost en Oetse Veenstra uit Harkema
overhandigd. Deze twee leerlingen
hadden tijdens de actie allebei een
uitzonderlijk hoog bedrag bij elkaar
gefietst.

Braderie op
woensdag 1 juli

Rûtine

door Janne Oosterwoud

Ik piel der mar mei om. Is it wier
dat wy fêstruske âlde minsken
wurde? ‘Rûtine is deadlik’, skriuwt in psycholooch yn ’e Ljouwerter krante. As dingen altyd
neffens in fêst patroan ferrinne,
set him dat fêst yn ’e holle en
ferlieze we de mooglikheid om
noch fleksibel te wêzen.
De kiel knypt my hielendal ticht.
De bekers mei pake en beppe
der op, set ik al alve jier op itselde plak op ’e iterstafel. Wy
krûpe al in minskelibben lang elk
oan de eigen kant op bêd. Soenen wy no en dan fan plak ruilje
moatte? Ik waskje altyd ôf, hy

droeget, want oarsom wol it net
avensearje. Is dat ferkeard? Elke
wike grypt myn maat de stofsûger en sûget it hiele hûs neffens syn eigen fêste systeem. Ik
gean dan wilens te boadskipjen,
oars fersteur ik de automatyske
piloat. Moat dat feroarje? Ik haw
sa’n ôfgryslike hekel oan stofsûgjen...
‘Wêr tinkst sa djip oer nei’, freget myn maat, ‘do sitst sa te
kopklauwen’. ‘Och neat’, sis ik,
‘it neamen net wurdich’.

Donderdagavond 11 juni vond in de bibliotheek van Damwâld de 2e
editie van de Moordquiz plaats. De Moordquiz is vorig jaar door Bibliotheken Noordoost Fryslân in het leven geroepen naar aanleiding
van de Maand van het Spannende Boek. Er waren deze avond 12 kandidaten die het aandurfden om hun kennis over 5 toptitels te laten
testen. Deze titels waren de nieuwste boeken van de vijf in Noordoost
Fryslân meest gelezen thriller schrijvers. De kandidaten kwamen uit
verschillende plaatsen in Noordoost. Quizmaster Frans Scheepens
stelde de vragen in de drie rondes. Van het begin af aan was het spannend. De kandidaten waren aan elkaar gewaagd, ze wisten erg veel.
In de derde ronde waren er nog 3 kandidaten over. Zij moesten in
deze ronde 5 open vragen beantwoorden. Tot het laatst toe wisten
zij het publiek te verbazen met hun goede antwoorden. Uiteindelijk
kwam er een winnares uit de bus, die alle vragen uit alle rondes
goed had beantwoord: Sanne Boven uit Buitenpost. Zij won €150,-.

Alle andere deelnemers ontvingen na afloop een “Maand van het
Spannende Boek”- geschenk en een schrijverskwartet. Omrop Fryslân maakte een bloedstollend verslag wat de volgende ochtend te
beluisteren was.
Ook de bibliotheken in Noordwest Fryslân deden (dit jaar voor
het eerst) mee. Zij hielden de Moordquiz in Harlingen en op Terschelling. Alle drie afleveringen vonden gelijktijdig plaats.

Juf Jitske getrouwd
Afgelopen donderdag was het feest op GBS De Fontein. Juf Jitske
(de leerkracht van groep 5 en 6) ging trouwen op het gemeentehuis in Buitenpost. De kinderen van haar groep waren de hele
middag uitgenodigd en mochten ook in de trouwzaal aanwezig
zijn. Zo konden ze allemaal het ‘Jawoord’ horen dat hun juf aan
Hans gaf. Daarna stond er buiten een erehaag te wachten waar
het kersverse bruidspaar doorheen mocht lopen terwijl de hele
school was gekomen om hen toe te zingen. Voor de kinderen van
de groep van juf Jitske was het een extra bijzondere dag omdat
ze, toen ze in groep 3&4 zaten, ook al een bruiloft van een andere juf mochten vieren. Na de huwelijksplechtigheid werd er een
kinderreceptie gevierd in Strandheem. Daar werd het bruidspaar
toegezongen en kregen ze cadeaus aangeboden. Het was voor
bruidspaar en kinderen een stralende dag.

Sanne Boven wint Moordquiz 2009

Woensdag a.s. wordt weer de Braderie- Vlooienmarkt in het centrum
van Buitenpost gehouden en wel
van 13-21 uur. In de Kerkstraat staan
weer tientallen marktkramen opgesteld. Een sfeervol gebeuren dat
weer vele bezoekers naar Buitenpost
zal trekken. Ook de standhouders
komen van heinde en ver om hier te
kunnen staan.Voor een standplaats
dient men wel te reserveren!(Kiwo
0512-351668.) Voor de bewoners aan
deze straat + deel oude Havenstraat
+ parkeerterrein Nijenstein het vriendelijk verzoek om voor deze dag hun
auto even elders te parkeren. De
inruimtijd van de standhouders is
tussen 10-12 uur. De kramen worden
al vanaf 8.00 uur. geplaatst.Gaarne
uw aller medewerking. Voor een ieder alvast veel snuffelplezier toegewenst!

Opening tuin Haersmahiem
op woensdag 10 juni
Woensdag 10 juni 2009. De pas gerenoveerd tuin van Haersmahiem
wordt officieel geopend. De aanleiding van deze grondige opknapbeurt was de familieavond van maart 2008. Een bijeenkomst op deze
manier werd toen voor de eerste keer georganiseerd en was bedoeld
om samen met bewoners en familieleden beleid te maken voor
Haersmahiem. De onderwerpen die werden aangekaart waren zeer
divers, maar over één ding was men het unaniem eens, de tuin. Daar
moest toch echt wat aan gebeuren!
Haersmahiem heeft dit ter harte genomen en samen met de bewoners is men aan de slag gegaan. Met de bewoners werd overlegd hoe
zij de tuin graag ingericht wilden hebben en wat er veranderd moest
worden. De bewoners van Haersmahiem hebben uiteindelijk het ontwerp bedacht. Een parkachtige tuin met wandelpaadjes en bankjes.
In het midden wordt de tuin opgesierd door een prachtige rode beuk.
Deze boom is aangeboden door de vrijwilligers van Haersmahiem.
Zij hebben gekozen voor een rode beuk, omdat rood de kleur is van
de liefde en omdat vrijwilligerswerk ‘liefdewerk’ is, aldus de woordvoerder van de vrijwilligers mevrouw Wiepy Renkema. Voorafgaand
aan de officiële opening wordt de ‘vrijwilligersboom’ onthuld door de
vrijwilligers mevrouw Aly van der Velde(rechts) en Wiepy Renkema
(links).

Wegwerk
Dit jaar zal er nog het volgende wegenonderhoud plaatsvinden:
1. De asfaltweg van het Molenerf zal
vam een nieuwe deklaag worden
voorzien.
2. De Kuipersweg zal worden gereconstrueerd.
3. Ook zal er een bijdrage plaatsvinden aan de rioolvervanging aan de
Kuipersweg.

De officiële opening wordt onder luid applaus verricht door mevrouw
Hettema (rechts) en de heer Henstra (midden) door het oplaten van
20 postduiven.
’s Middags na de opening werd traditiegetrouw weer het jaarlijkse
tuinfeest gehouden. Met allerlei vrolijke kraampjes en een mooi versierde tuin weer een gezellig gebeuren Deze keer was er zelfs een
draaiorgel ingehuurd die zorgde voor de vrolijke noot. Het rad van
avontuur draaide regelmatig en de haring en poffertjes vonden gretig
aftrek. Al met al een zeer gezellige, feestelijke en geslaagde dag.
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Louw de Winter & Zn, de laatste boeren aan de Oude Dijk
door Nelleke Kemps-Stam

je kunt er nooit zomaar even uitstappen

Nederland is van oudsher een land van boeren. Wie Holland zegt, ziet grazende koeien in de wei en dartelende lammetjes in het voorjaar. Toch is
er veel veranderd in de wereld achter dit nostalgische plaatje. Zo worden
koeien niet meer handmatig gemolken, maar door melkmachines. Ook
de boer die met een koe door het dorp naar de slager loopt is verleden
tijd. Wat er nog meer veranderd is, vragen we aan Louw de Winter, die al
43 jaar boer is.
Tien melkkoeien zijn vanmorgen
met hun begeleiders afgereisd
naar Den Haag. Op het Binnenhof
zullen ze de eisen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond
(NMV) om meer aandacht te krijgen voor de lage melkprijzen kracht
bijzetten.
Morgen debatteert de tweede
kamer over de problemen in de
melkveehouderij.Tot die tijd blijven
de koeien rond de toegang van de
Kamer rondscharrelen. Dat betekent ook, dat ze een nacht zullen
doorbrengen in Den Haag. (bron:
RegioNewz, 14 april 2009)
Van vader op zoon
Louw de Winter kwam in 1951 met
zijn ouders van Zeeland naar Friesland. Zijn vader, die graanboer was,
streek neer aan de Oude Dijk 11 in
de Buitenposter Mieden. Hij schakelde zijn kinderen ook in op het
bedrijf. “Ik was al van jongs af aan
het werk. Op de lagere school werden wij aan het werk gezet. In 1966
ging ik met mijn ouders een maatschap aan en werd ik zelf boer.” Het
bedrijf was uniek in de omgeving
omdat het een akkerbouwbedrijf
was. “Hier staan veel veeteeltbedrijven.Toen mijn vader die 46 hectare grond kocht, stond er alleen
maar een grote landbouwschuur.
Mijn ouders lieten daar een huis
vooraan bouwen. De grond was
indertijd opgespoten met zand uit
het Prinses Margrietkanaal. Als
klein jongetje maakte ik mee dat er
aardappelen, voederbieten, haver,
rogge en zomertarwe verbouwd
werd. Als boeren van de Zeeuwse
klei kwamen we erachter dat de
grond toch meer geschikt was voor
veehouderij, voor grasland.” Zo
maakte het bedrijf geleidelijk aan de

rooms-katholieke boerendochter
uit Blauwhuis. “Wij komen van
Zuid-Beveland en daar vind je veel
rooms-katholieken”, legt Louw uit.
“Dat was nog wel een probleem.
Hier was geen katholieke school
en dus zijn we naar de openbare
school geweest. Ik heb later wel
de RK ulo voor jongens in Leeuwarden bezocht en de Middelbare
Landbouwschool in Emmeloord.”
’s Zondags zijn Louw en zijn vrouw
Doorke in Burgum te vinden, waar
ze actief lid zijn van de RK parochie.
Hij is er lector, zij doet veel vrijwilligerswerk.

met de inflatie meegegaan. Dus
moet je de productiviteit omhoog
zien te krijgen.” Meer dan 90% van
een veeteeltbedrijf draait om melk.
Daarnaast is er de aanwas. “De
kalfjes die geboren worden, houd
je niet allemaal voor jezelf”, zegt
Louw. “Stiertjes gaan naar stierenmesters, dieren die niet meer rendabel zijn voor het bedrijf worden
verkocht en dat levert ook nog een
stukje inkomen op.”

Louw en Doorke kregen vier kinderen. “Ze zijn allemaal het huis uit.
De jongste zoon zit op het bedrijf.
Hij heeft een maatschap met ons.
“Samen met Willem Beerda, die al
33 jaar onze medewerker is, draai ik
nog volledig mee en we hopen dat
onze zoon over niet al te lange tijd
het bedrijf kan overnemen.” Toen
de opvolger 30 jaar werd, gaf hij te
kennen wel op het bedrijf te willen
wonen. Louw en Doorke vertrokken daarom naar een woning aan
de Zwanebloem en werden dorpbewoners. Alleen een beeldje van
een boer met een melkbus bij de
voordeur verraadt nog dat hier een
boer woont.

Na de Tweede Wereldoorlog vertrokken veel boeren naar Canada.
Vandaag de dag emigreren weer
jonge boeren. Wat hebben ze gemeenschappelijk? “Ik denk dat
het motief van nu hetzelfde is van
vroeger”, is Louw’s antwoord. “In
wezen waren mijn ouders ook emigranten: ze gingen van Zeeland
naar Friesland. En waarom? Er was
relatief weinig ruimte en er was
geen plaats voor twee boeren op
één bedrijf. Daarom gaan boeren
nu naar Duitsland emigreren. Toen
wij in De Mieden kwamen, zaten er
wel tien boeren aan de Oude Dijk.
Nu zit er nog maar één en dat zijn
wij. Kleine bedrijven worden overgenomen door de grotere.” Louw
en Doorke bezoeken nog regelmatig familiebedrijven in Zeeland.
“Dan zit hij omgekeerd in de auto”,
lacht Doorke die zich wat op de
achtergrond houdt. “Akkerbouw
hè!” Louw kocht er door de jaren
veel grond bij tot de 117 hectare die
ze nu gebruiken. “Hiervan wordt
in Twijzel op 17 hectare snijmais
verbouwd. En dat is goed voor de
koeien.” Het bloed kruipt…

Emigranten

Regels

Naast het werk op de boerderij,
sprak het ondernemingschap Louw
ook enorm aan. De zuivelindustrie
en de aan- en verkoopsector hebben met name zijn aandacht.Tot de
dagelijkse lectuur behoren dan ook
diverse agrarische tijdschriften. “En
ik heb in het bestuur van de Rabobank gezeten”, vertelt hij. “Dat zijn
allemaal dingen die tijd en verantwoordelijkheid vragen. Het boeren-

Dankzij Europa zijn boeren aan regels gebonden. Mestregels bijvoorbeeld. Louw kan er wel begrip voor
opbrengen. “Als je veel dieren hebt,
moet je ook veel ruimte hebben
voor je mest. Wij kunnen gelukkig
de mest kwijt op eigen grond. Van
september tot februari mag niet bemest worden. Daar wordt goed op
toegezien door de inspectiedienst
van het Ministerie van Landbouw.
In die periode moet er voldoende
opslagplaats zijn. Wij hebben nu
een mestsilo aangeschaft. En zo
ben je altijd bezig om je bedrijf bij
de tijd te houden.”

Een ander probleem is de melkprijs. “Met 22 à 23 cent zitten we
wel op een absoluut minimum”,
vindt Louw. “Wij hebben allemaal
ons quotum sinds 1984. En quota
zijn verhandelbaar. Wij hebben zoveel bijgekocht dat wij anderhalf
miljoen liter per jaar mogen produceren. Als je daarboven komt, moet
je superheffing betalen.” De protesterende boeren op het Binnenhof
begrijpt Louw wel. “Je moet je hart
wel eens luchten. Maar we hebben
tegenwoordig te maken met een
geliberaliseerde markt en geleidelijk gaat straks in 2015 die hele
quotisering eraf. De hele wereld
is nu eigenlijk nu onze markt. Is er
krapte, dan schiet de prijs omhoog,
is er zoals nu teveel, dan daalt de
prijs weer.” Toch is coöperatie nog
steeds het kenmerk van de Nederlandse boeren. Zo zijn ze medeeigenaren van Friesland Campina,
het zuivelverwerkingsbedrijf en de
Rabobank staat steeds met geld en
goede raad bij. Door te coöpereren
houden de boeren een beetje invloed op de markt.
Moeten koeien nu wel of niet in de
wei? “Dacht ik wel”, vindt Doorke.
“We hebben ze nog in de wei,
maar ’s nacht en ’s winters staan ze
binnen”, vult Louw aan. “Technisch
kun je ze beter binnen voeren. Buiten hebben de koeien te maken
met wisselende omstandigheden.
Voordeel is dat je minder kosten
hebt. Ze tillen gewoon de staart
op, ze hoeven nog geen luier aan

van de AID.” Melken gebeurt altijd
binnen. Vader en zoon De Winter
bezitten al een aantal jaren een
melkcarrousel. Alleen wanneer een
koe gekalfd heeft, melkt Louw nog
handmatig de eerste biest af voor
het kalfje.
Doorke was al die jaren de stille
kracht achter de boer. Maar wie
wil er vandaag de dag nog boerin
worden? Het televisieprogramma
‘Boer zoekt vrouw’ laat wel zien dat
niet iedere vrouw ook geschikt is.
Toch zijn Doorke en Louw blij met
het programma. “Wij kijken er wel
naar”, bekent Doorke. “Het is altijd
mooi om bij andere boeren om de
hoek te kijken”, vindt Louw. “En de
gemeenschap kan eens zien hoe
vreselijk druk boeren het eigenlijk
hebben. Het gaat altijd maar door.
Je kunt er nooit zomaar even uitstappen.” Om te voorkomen dat
het werk hen opslokte, zorgden
Louw en Doorke voor vervanging
om met hun kinderen op vakantie
te gaan. Vlak voor zijn pensioen
kijkt Louw dankbaar terug op zijn
werkzame leven. “Het is een mooi
beroep. Het is ons gegeven dat altijd in gezondheid te doen. Ik denk
dat ik na mijn 65ste nog wel vaak
op de boerderij zal zijn.” Dat het
boerenleven je eigenlijk nooit loslaat, kan niet mooier worden uitgedrukt dan in de volgende uitspraak
van Doorke: “We hebben nu een
caravan, maar we hebben de tijd
er niet bij gekocht.”

Sprek wurd fan de moanne
Poepen (útspraak mei in lange oe, pu:pen)
Yn ’e tiid foar de útfining fan de meanmasine kamen yn ’e ûngetiid
(hooioogst) kloften Dútske arbeiders nei Fryslân om foar de boeren de greiden te meanen. De saneamde hantsjemieren, (hannekemaaiers) yn ’e folksmûle poepen neamd. Tal fan útdrukkings en
wurden oer dizze poepen binne yn ’e Fryske taal bewarre bleaun.

overgang naar veeteeltbedrijf. “We
zijn met twee koeien begonnen:
Beatrix en Jetske”, herinnert Louw
zich nog. “Mijn moeder molk ze en
dat groeide zo uit tot 14 en later 20
koeien. In de jaren ’60 werd het bedrijf steeds verder uitgebreid. Toen
ik het bedrijf overnam stonden er
100 koeien plus bijbehorend jongvee en inmiddels is het uitgegroeid
tot 180 met bijbehorend jongvee.”
De ouders van Louw leven al
lang niet meer. In 1971 trouwde
Louw met Doorke Brandsma, een

bedrijf is ook anders dan vroeger.
Van veel fysieke arbeid is het werk
nu veel omvangrijker geworden.
Je bent afhankelijk van anderen en
je moet kunnen organiseren.”
Opvallend is ook dat veeteeltbedrijven steeds groter zijn geworden. “Dat komt omdat de prijs
van de melk vrij laag is gebleven”,
verklaart Louw. “Momenteel zelfs
extreem laag. Om je inkomen op
peil te houden moet je meer omzet draaien. Eerst had je 30 koeien
per man, nu 60. De melkprijs is niet

In tuorrebout (lisdodde) wurdt ek wol poepekul neamd, in oare
namme foar de markol (meerkoet) is poep, en in poepebêd is in
kermisbêd. Dizze poepen sliepten yn it hea, it poepenêst, of yn in
lege stâl, de poepestâl.
Dit wurdt in hiele poepetoer.
Dit wordt een moeilijk karwei, een heksentoer.
Dy man hat in mage as in poepeknapsek.
Die man heeft een altijd hongerige maag.
Wy seagen neat fan it konsert, wy sieten op
Jan poepsplak.
We zagen niets van het concert, we zaten op een slechte plaats.
Wy wienen al mei de poepesinne fan ’t bêd ôf.
We zijn heel vroeg opgestaan.

(advertentie)
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Ze g het m a ar... ingezonden brieven

Tuin ( b e ) leven
juni 2009

Mijn brief aan PBB over een
voorziening voor dementerenden
Al weer enige tijd geleden heb ik een brief geschreven aan Plaatselijk Belang. En kort geleden ben ik
benaderd om over de inhoud hiervan iets te schrijven in de Binnenste Buitenpost. Wat was de aanleiding van de brief? Mijn moeder moest verhuizen
vanuit Haersmahiem naar Verpleeghuis Berchhiem
te Burgum. Dit omdat er binnen Haersmahiem geen
woonvorm voor dementerenden is. Mijn vader
heeft er toen voor gekozen, om mee te verhuizen
naar Berchhiem, afzonderlijk in een appartement
maar wel onder hetzelfde dak.
Ze zijn er nu inmiddels wel gewend, maar vooral
voor heit is nog bijna bij elk bezoek de vraag : “Is
der noch nijs út Bûtenpost ?”. De Binnenste Buitenpost wordt meegenomen naar Berchhiem, en
stukjes hieruit voorgelezen. Maar nu terug naar de
inhoud van de brief.
Omdat bij alle ons omringende verzorgingstehuizen inmiddels een woonvorm voor dementerenden
is, vroeg ik mij af waarom dit niet in Buitenpost kan.
In de tehuizen in Kollum, Surhuisterveen, Zwaagwesteinde en Burgum is een woonvorm voor dementerenden gerealiseerd. Alleen in Buitenpost
niet. Het komt nog steeds voor dat dorpsgenoten in
hun laatste levensfase gedwongen moeten verhuizen naar b.v. Nieuw Toutenburg of Berchhiem. Voor
de achterblijvende familie, of soms nog levende
partner in Buitenpost is dit erg verdrietig.

den er wel mee bezig is geweest om in Haersmahiem een woonvorm op te zetten. Door bepaalde
omstandigheden is dit niet van de grond gekomen.
Omdat ik niet zo goed wist waar ik deze kwestie zou
kunnen aankaarten, besloot ik een brief te schrijven
aan Plaatselijk Belang. Gelukkig is deze kwestie
voortvarend door het bestuur van Plaatselijk Belang opgepakt. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met wethouder Sjon Stellinga, met de locatiedirecteur van Haersmahiem en de directeur van
de Stichting Woningbouw Achtkarspelen.
Ik vind het logisch dat er niet over één nacht ijs kan
worden gegaan, maar het heeft de aandacht en er
wordt aan gewerkt! In de krant las ik nog onlangs,
dat staatssecretaris Bussemaker miljoenen euro’s
beschikbaar stelt voor het inrichten van kleinschalige woonvormen voor dementerenden. Er wordt
landelijk dus extra geld voor beschikbaar gesteld!
Mijn brief heb ik niet zozeer geschreven met het
idee om de situatie van mijn ouders nog te (kunnen) wijzigen. Maar wel om aandacht voor de toekomst, voor een vergrijzend Buitenpost, te vragen.
Zodat hopelijk straks iedere vorm van ouderenzorg
in eigen dorp te verkrijgen is.
Aukje Lourens

Bij navraag kreeg ik te horen, dat men in het verle-

‘Pipo-wagen’ op bezoek in De Kruidhof
“We waren zondag al in de buurt en dachten dat de
tuin dan wel dicht zou zijn. Dus bleven we luieren.
Maandagmorgen keek ik in de reisgids, en zag toen,
dat De Kruidhof juist op maandag dicht is”. Maar
Klaartje wilde de tuinen zo graag zien, dat Steven
haar overtuigde: nog een dagje luieren en dan op
dinsdag erheen. “Want anders krijg je spijt”.
Klaartje is herboriste, dat is wat we in Nederland
een kruidenvakvrouw noemen. Ze maakt zalven en
tincturen van kruidenplanten. Ze is verbaasd, dat
ze het moederkruid niet terug kan vinden in de Geneeskrachtige Kruidentuin. “Die plant staat hier wel
overal in de tuinen waar we langs komen. Ik ben er
op afgestudeerd. En het moederkruid heeft me van
de migraine afgeholpen.” Ze wijst in de richting van
de Kloostertuin: “Daar staan ze wel.”
Steven en Klaartje komen uit België en zijn voor het
tweede seizoen aan het rondtrekken met hun authentieke zigeunerwagen. Achter de trekker, met 17
km per uur. Ze zien alles onderweg en krijgen veel
bekijks en commentaar. Thuis in Zomergem/Beke
hebben ze een boerderij met veel mogelijkheden
voor een gastvrij onthaal, zowel voor langstrekkende reizigers als voor de dorpsgenoten. Steven
is keramist. Hij legt uit, dat dit niet betekent, dat hij
pottenbakker is. Als hij ons foto’s van zijn werk laat
zien, snappen we, dat we met een beeldend kunstenaar te maken hebben. Hij werkt momenteel veel
met polyester, waar hij schitterende beelden van
maakt, vrouwenfiguren, koppen. We zien ook een
bijzondere woning die hij grotendeels zelf gemaakt
heeft, modern en strak vormgegeven, met industri-

pagina 7

ële elementen. En regelmatig gaat hij een week of
zes naar de Eifel om daar steen te houwen.
Vorige zomer reisden ze voor het eerst samen met
de wagen. Op weg naar Santiago de Compostela
kregen ze meteen al pech en flinke onkosten aan
de wagen. En in Normandië bleven ze langer rondhangen dan ze gedacht hadden. Ze leven een vrij
leven, zonder al te veel plannen te maken of zich
aan afspraken te binden.
Vandaag zijn ze dus eindelijk beland in De Kruidhof,
op het idee gebracht door de reisgids. Ze zijn onder
de indruk van de vele verschillende thematuinen
en willen graag weten hoe al dat werk hier verzet
wordt. Voorzien van een paar bijzondere kruidenplanten gaat de reis aan het einde van de middag
weer verder. Het logies is niet gepland: “We zien
wel waar we terecht komen. Meestal gaan we bij
een boerderij staan, soms op zomaar een mooi
plekje. We hebben een watertank van 25 liter bij ons
en daar kunnen we wel zeven tot acht dagen mee
doen.” Als het moet. Want een enkele keer onder
de douche is wel heerlijk, als het je dan toch wordt
aangeboden.
Gevraagd naar hun namen, ontdekken we dat ze
passen bij De Kruidhof: een vink en een kabouter.
Lutin is een Franse naam en betekent behalve kabouter ook dwerg en grappenmaker, legt Klaartje
ons uit. Dat lijkt wel wat op onze trollen, en vinken
zingen er natuurlijk volop in De Kruidhof. We wensen Steven en Klaartje een goede reis.

Het is zaterdagavond. Op de fiets rijd ik door Buitenpost. Ik moet nog even de ronde doen op De
Kruidhof. Hier en daar komen rookpluimen over straat. Als brandweerman treft dit me wel. Maar
deze keer is het een typische barbequegeur. De geur van vlees, kruiden en houtskool. De combinatie
van vlees met kruiden is een heel goede. Al in de prehistorie wist men, dat het eten van vlees alleen problemen gaf bij het verteren. Onze verre verwanten zochten groenten en kruiden om het
verteringsproces beter op gang te laten komen. Dat het vlees bovendien malser werd en ook nog
lekkerder, wanneer kruiden werden meegekookt, was al gauw bekend. Allerlei looksoorten, maar
ook peterselie, salie, thijm en rozemarijn zijn geschikt voor het bereiden van vlees. Vooral de houtachtige, enigszins harde kruiden, zoals rozemarijn en salie zijn uitermate geschikt om vlees in te
marineren en daarmee smakelijker te maken.
Inmiddels ben ik aangekomen bij De Kruidhof. Mijn gedachten over kruiden en vlees hebben ervoor gezorgd, dat ik trek krijg. Door de Kloostertuin loop ik meteen naar de Keukenkruidentuin
om te zien hoe de tuin erbij staat. Een tevreden gevoel komt in mij op. Ik verzamel een paar takjes
geurige kruiden en neem ze mee naar huis. Weer thuis gekomen kondig ik mijn echtgenote aan,
dat we gaan BBQ-en. Niet veel later stijgt uit de tuin de onmiskenbare barbequegeur over de heg.
Dat is een voorrecht: op de
fiets door het dorp, de geur
van de BBQ’s opsnuiven,
kruiden verzamelen in je ‘eigen’ De Kruidhof en tenslotte
in je eigen tuin gekruid vlees
van de barbeque eten. Niet
weggelegd voor ernstig
zieke mensen. Of misschien
toch? In Drachten wordt deze
maand een nieuw Hospice
geopend: Smelnehaven. Een
hospice is een huis, waar
mensen die terminaal ziek zijn de laatste weken van hun leven liefdevol verzorgd worden in een
rustige, sfeervolle omgeving, omringd door geliefden en bijgestaan door vrijwilligers en professionele hulpverleners. Bij dit nieuwe huis is ook een tuin aangelegd. En De Kruidhof kreeg een verzoek
van het Hospice om planten te leveren. Juist dit seizoen heeft De Kruidhof als thema ‘Gif of Gift’.
We hadden bedacht dat het leuk zou zijn om één of meerdere keren iets weg te geven aan mensen
die dat echt goed kunnen gebruiken. Het verzoek van Smelnehaven gaf ons dus een eerste kans om
dat begrip Gift in te vullen. Op 9 juni ging onze medewerker Hein Drost met een paar helpers naar
Drachten om de planten in de grond te zetten. De toekomstige bewoners van het Hospice zullen
dus straks kunnen genieten van verse kruiden en misschien zelfs ook nog eens van een barbeque
in de tuin van Smelnehaven. En als dat voor hen niet meer is weggelegd, dan is er wel de aanblik en
de geur van de rozen en de lavendel, die ook in de tuin zijn geplant.

Jan Willem Zwart

Agenda evenementen
5 augustus: Natuurmarkt
De Natuurmarkt is een jaarlijks terugkerend evenement dat samenvalt
met het beroemde Concours Hippique van Buitenpost. Van heinde en
verre stromen de bezoekers dan toe. Meer dan vijftig standhouders
worden verwacht. Natuurbehoud en duurzaamheid staan centraal,
met informatieve stands en leuke activiteiten voor de kinderen. Originele, handgemaakte artikelen, kleding en sieraden, natuurproducten
voor de in- en uitwendige mens, kunstnijverheid, solide tuinplanten
van bekende kwekers en advies. Van 10 tot 17 uur vrij entree voor
markt, botanische tuinen van De Kruidhof en IJstijdenmuseum. Talant
verzorgt in en om het tuincafé o.a. soep en broodjes. Grote plantenverkoop in de Verkooptuin.
28 augustus: Nationale Nachtvlindernacht
Onder begeleiding van leden van de Vlinderwerkgroep Fryslân gaat
u op zoek naar nachtvlinders. Ook kunt u rupsen uit eigen tuin meenemen voor determinatie. Zelf een zaklantaarn meenemen. Toegang
gratis. Aanvang 21.00 uur.
5 september: Bollen en Giftendag
Verkoop van o.a. bijzondere bloembollen en knollen door o.a. “BolleJist” uit Finkum.
Sint Jansolie maken in De Kruidhof op 4 juli
Rond de langste dag bloeit het Sint Janskruid. De geneeskrachtige
olie die hiervan gemaakt wordt helpt bij spierpijn en jicht en bevordert de genezing van kloofjes en schaafwonden. In De Kruidhof kunt u
zelf deze maken op zaterdag 4 juli. Sint Janskruid heeft gele bloemen
in de vorm van een ster. Ze gaan open rond de langste dag van het
jaar, 21 juni. Dat is de feestdag van Sint Jan, genoemd naar Johannes
de Doper. De rode kleurstof die uit de bloemen komt, hypericine, verwijst naar het bloed van Sint Jan, die onthoofd werd. Een takje van dit
kruid boven de deur zou kwade geesten op afstand houden. Een oude
naam voor deze plant was ‘Jaagt den duivel’. Het Sint Janskruid is
een bekend middel uit de volksgeneeskunde en wordt tegenwoordig
nog voorgeschreven bij depressiviteit hoewel het niet ongevaarlijk is
omdat hypericine gevoelig maakt voor zonlicht.
Tijdens de workshop krijgt u een rondleiding door de botanische
tuinen, waarbij u het Sint Janskruid leert onderscheiden van andere
planten en veel te weten komt over de geneeskrachtige werking maar
ook de risico’s van dit en andere kruiden. U gaat onder leiding het
kruid verzamelen en uw eigen Sint Jansolie maken. De workshop begint om 10.00 uur en is ongeveer om 12.30 uur afgelopen. Voor deelname aan de workshop dient u zich, vóór 1 juli, aan te melden via een
e-mail aan info@dekruidhof.nl of telefonisch op nummer (0511) 541
253. Zie ook de website van De Kruidhof (www.dekruidhof.nl)

Thies Wiersma

Geert Schipper

Afgelopen mei is de jonge ondernemer Thies Wiersma, gestart met het
repareren van auto’s. De zelfstandige heeft zijn domicilie gevonden in
een pand op het industrieterrein de Swadde. U kunt Autobedrijf Thies
Wiersma vinden op de Voltastraat 2a, in het achterste gedeelte van autohandel Brander.

Na jaren van een gevoeld ontbreken is het ondernemers gilde in Buitenpost weer gecompleteerd met een groentenzaak. Een uitkomst voor de
Buitenposters die op zoek zijn naar dagverse groenten en fruit. De jonge
ondernemer en zijn vrouw Mathilde zijn afkomstig uit Sauwerd. Al enige
tijd was Geert Schipper op zoek naar een geschikt pand voor zijn onderneming. Bij toeval kwam hij in Buitenpost terecht. Na een goed gesprek
met de verhuurder was alles snel geregeld.

Autobedrijf Thies Wiersma gestart

Kennis

Aan kennis en kunde ontbreekt het de jonge ondernemer niet. Thies stamt uit
een familie met meerdere autoverkopers en reparatiebedrijven. Het zit hem dus
daadwerkelijk in de genen. Van jongs af aan sleutelde Thies aan auto’s. Toen al
droomde hij ervan om later een eigen bedrijf op te richten. Het volgen van de MTS
autotechniek werd met goed gevolg afgerond. Met de richting bedrijfskunde erbij
is de Thies Wiersma klaargestoomd voor het ondernemerschap. Voor en tijdens de
opleiding werden al diverse auto’s gerepareerd. Maar ook na de studie heeft Thies
zijn kunnen bij diverse merkdealers getoond.

Personen- en bedrijfsauto’s

U kunt bij de ondernemer terecht voor de reparatie van alle merken personenauto’s. Alle voorkomende werkzaamheden kunnen snel worden uitgevoerd. Ook voor
het verzorgen van APK keuringen bent u bij deze zelfstandige aan het juiste adres.
Maar niet alleen het repareren van personenauto’s kan
uitgevoerd worden door de
ondernemer. Het repareren
van bedrijfswagens behoort
ook tot de mogelijkheden.
De werkplaats is uitgerust
met een zware hefbrug, waar
bedrijfswagens eenvoudig
mee op de juiste werkhoogte
kunnen worden gebracht

Reparatie

Thies heeft bewust niet
gekozen voor de verkoop
van auto’s, maar zich puur te
richten op de reparatie van
auto’s. Hierdoor kan ik mij
beter op één ding richten.
Wat voor de bedrijfsvoering
efficiënter is. U kunt bij de
ondernemer terecht maandags tot vrijdags van 8.00 tot
17.30 uur en zaterdags van
9.00 tot 15.30 uur.

Voelt u zich ook betrokken bij Buitenpost?
Wordt lid van Plaatselijk Belang!

Schipper Aardappelen, Groente en Fruit

Kwaliteit in dagverse producten

In de wereld van aardappels, groenten en fruit is er maar één motto, vertelt Schipper. Het motto is: het product moet vers zijn. Alleen het beste van het beste is
goed genoeg voor mij. Ik wil geen rommel verkopen. Kwaliteit staat bij mij hoog
in het vaandel. Daarom ben ik ook elke dag om vijf uur bij de veiling of groothandel. Daar worden de beste verse produkten verhandeld. Het is een kunst om juist
dat te kopen dat jouw klanten die dag gaan afnemen.

Klantgerichte benadering

“In een supermarkt zijn de groenten en het fruit vaak alleen voorverpakt te verkrijgen. Voor alleenstaanden is dat vaak te veel. Bij mij in de groentezaak is nagenoeg
alles ook per stuk te krijgen.
Een luisterend oor naar de klant
vind ik daarbij zeer belangrijk.
Na mijn eerste twee weken als
ondernemer in Buitenpost ben
ik al zeer tevreden. Toch hoorde
ik meerdere keren dat de klanten het een gemis vonden dat
ik geen verse rauwkostsalade
had”.
Sinds afgelopen donderdag
kunnen de klanten ook dagverse rauwkostsalade krijgen.
Deze salade wordt ‘s ochtends
voor vijven gesneden, waarna
ik het meeneem naar de winkel.
Ook voor fruitmanden bent u bij
ons in de winkel aan het goede
adres.
De nieuwe ondernemers hopen
u binnenkort regelmatig te mogen begroeten in de winkel aan
de Kerkstraat.

P r ijs p uz zel

door Cornelis Visser

543155

Top!
a.s. woensdag 1 juli 13-21 uur
in het Centrum de gezellige
ZOMERMARKT BUITENPOST
Een gezellige Braderie-Vlomarkt
in de Kerkstraat!
(op 5 juli Vlomarkt Drafcentrum Wolvega met 300 gratis standplaatsen!)
Info: KIWO Evenementen
telefoon: 0512-351668

Hoe werkt de puzzel?
Vul het diagram van 9 x 9 vakjes zo in dat alle cijfers slechts één keer voorkomen in
alle horizontale en verticale rijen, en in elk blok van 3 x 3 vakjes. De cijfers in de grijze
genummerde vakjes is de oplossing.

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 Post. Oplossingen – bij
voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) vóór
vrijdag 21 augustus.

Oplossing prijspuzzel mei.
De puzzel in het meinummer heeft 24 correcte inzendingen opgeleverd! De oplossing
luidde: 2159. De winnaar is: J. Kloppenburg, Mejontsmastraat 4..

Voor kleding en accessoires op het gebied van sport
moet je bij V&B in Buitenpost zijn
Door een wisselend assortiment is er altijd weer iets nieuws te vinden. Het is belangrijk om in te
spelen op de mode en sport trends.
Op dit moment is hardlopen zeer populair vanaf begin juli zal de collectie hardloopschoenen dan
ook aangevuld worden met een collectie hardloopkleding van de merken Rogelli en Asics.
Ook kunt u bij ons vanaf begin juli het merk Only Play bij ons vinden, dit is een leuke vlotte
betaalbare collectie kleding.
Naast de sport heeft V&B een ruime keuze uit modische kleding voor jong en oud. Zo kunt u
bij V&B ook terecht voor een leuke spijkerbroek met blouse of shirt van de merken LTB, Gaastra,
Brunotti, Twinlife en Protest. De maten voor dames en heren lopen uiteen van S t/m XXXL.
Voor de kinderen kunt u er al slagen vanaf maat 128.
Om het leuke setje kleding compleet te maken moet u zeker een kijkje nemen bij onze ruime
collectie schoenen, voor de sportieveling de merken Puma, Nike en Adidas, maar ook als u op zoek
bent naar leuke vlotte leren schoen is het merk Australian misschien iets voor u, vanaf maat 28 tot
48 slaagt u zeker.

Kortom het is zeker de moeite waard om vrijblijvend eens binnen te lopen...

Sport & mode Christinastraat 4 9285 tm Buitenpost 0511 541635

Siton-Suzenaar
Buitenpost
De beste keus in service,occasions
en nieuwe Opels . Sinds 1990 gevestigd in Buitenpost en zo langzamerhand bekend bij iedereen in de wijde
omgeving. Service en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. De beste deal doet u bij ons !!!
Graag willen wij u uitnodigen ons
bedrijf te bezoeken onder het genot
van een kopje thee of koffie.

XV-ZX-94
OPEL CORSA - 1999 - € 3500,-

20-DX-GF
FORD FIESTA - 2000 - € 3500,-

25-RH-FL
OPEL ASTRA STATION - 2005 - € 7500,-

07-GBN-7
OPEL ASTRA - 2008 - €15900,-

87-BN-FL
TOYOTA YARIS 2004 - € 5900,-

04-JT-TK
PEUGEOT 206 STATION - 2002 - € 6900,-

Met vriendelijke groet P Dotinga
Bedrijfsleider
Siton-Suzenaar Buitenpost
Bij ons in de werkplaats kunt u altijd terecht voor de beste service tegen de laagste prijs. Of het nu airco
service betreft,schade reparatie of
nieuwe banden of regulier onderhoud, bij ons kunt u voor alle onderhoud aan uw auto terecht. Graag
tot ziens in onze werkplaats.
Ietzen Bekkema werkplaatschef

99-GJ-PT
OPEL VECTRA STATION - 2000 - € 3900,-

10-GFV-4
OPEL MERIVA - 2008 - € 17950,-

57-GKG-1
OPEL ZAFIRA - 2008 - € 26950,-

57-FG-GL
CHEVROLET NUBIRA STATION
- 2000 - € 2900,-

14-SB-DG
OPEL ASTRA - 2005 - € 11900,-

93-TZ-NN
OPEL CORSA - 2007 - € 13950,-

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

Fietstrend Buitenpost specialist in elektrische fietsen

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

Uitverkoop!!!
1e artikel - 20% korting
2e artikel - 25% korting
3e artikel - 30% korting
Geldt voor artikelen met een
gele sticker!

Woensdag 1 juli
13.00- 21.00 uur
zomerbraderie!
Alleen tijdens de
braderie
20%
extra kassakorting
op alles!!

voor al
uw
sportartikelen en
vrijetijdskleding

wo.13.00-17.30 uur - don. 10.00-17.30 uur
vrij. 10.00-17.30 en 19.00-21.00 uur
za. 10.00-17.00 uur

ZOMEROPRUIMING
kortingen tot

50 %

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Zolderopruiming
Leolux
Superkeukens

nu -35%

Lippe Lap
Henders & Hazel
Pode
Stressless

nu -15%

nu -30%

Happy Living

ZOMERACTIE!!
Rainbow pockets voor maar €5,=
Kom langs in onze winkel voor
nog meer vakantieboeken!

In House
Siësta Slapen
Etc...

Kortingen

nu -40% nu -25%

nu -40%

nu -40%

nu -45%

nu -30%

nu -20%

nu -45%

60%

nu -45%

nu -35%

nu -60%

nu -50%

nu -15%

nu -25%

tot

nu -45%

nu -40%

nu -50%

nu -30%

nu -40%

nu -35%

nu -30%

nu -20%

nu -30%

nu -25%

nu -60%

nu -30%

nu -25%

nu -30%

nu -40% nu -40%

Op ons kunt u al meer dan 40 jaar bouwen. Wij staan garant voor sterke merken en kwaliteit!

BUITENPOST

Voorstraat 2 tot 14ÍÍXÍÍ(0511) 54 44 44

geopend: maandag t/m zaterdag
(maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond)

www.woonexpokapenga.nl

Woensdag 1 juli zomerbraderie !
Op woensdag 1 juli organiseert Kiwo op verzoek
van de BUVO een grote braderie in het centrum.
Het belooft een grote braderie te worden met
vele standhouders.
De braderie wordt gehouden van 13.00 tot
21.00 uur. Op de braderie kunt u waarschijnlijk
nog leuke koopjes halen voor de vakantie, ook de
winkels zijn al die tijd geopend.
Graag tot ziens op de zomerbraderie!

VAN DER VEEN

Voorstraat 5
Buitenpost
t: 0511 541545
f: 0511 541524
i: www.enormvanderveen.nl
e: winkel@enormvanderveen.nl

IJlstra
voor het
boekengevoel!

Super de Boer kaas

Fanta 4 pack

Belegen of Jong Belegen
Bij aankoop van
1 pondstuk:

e 5,68

+100

+100

+100
t/m 11 juli 2009

Win een Dolce
Gusto!!! Bij aankoop
van 2 Nestlé
koffieprodukten
maakt u kans op 1
van de 5 Dolce Gusto
apparaten!

De Binnenste Buiten Post

R e i n o l d Pa auw

Waar moet je naartoe?
Bijna is het zover, iedereen praat
er weer over, crisis of geen crisis.
“waar gaan jullie naartoe?” is
steevast de openingszin van elk
hedendaags gesprek. een paar
jaar geleden was de vraag nog
:”gaan jullie ook weg?”. Maar de
gedachte dat sommige mensen
niet met vakantie gaan komt al
niet meer bij de mensen op. Iedereen gaat toch met vakantie
en vaak met dvd-beeld op de
achterbank. Vroeger zaten we te
zwaaien in zuid Frankrijk…”kijk...
een nederlander!!!”. Tegenwoordig is dat anders…”Kijk...
een fransman!!!” gebeurt nu
vaker. De tijden veranderden
toen ik een jaar of 16 was. We
liepen in een kampwinkel toen
onze aandacht werd getrokken
door het onnavolgbare geluid
van kloppend hout op de witte
tegels van de winkel. “Huh...
dat kunnen toch geen klompen
zijn??”. Nee, dacht ik nog, klompen in zuid Oostenrijk… dat is
niet mogelijk. Het geluid kwam
dichterbij, het geluid werd
steeds duidelijker… en ja hoor…
het geluid kwam voorbij de stelling met afwasmiddel en fakkels.
En daar stond hij dan… de melkboer van Buitenpost… op de
klassieke gele klompen! Ik weet
nog dat ik me afvroeg of we nog
verder weg moesten om los te
komen van de eigen gebruiken.
Een poosje later reden we weg
van de parkeerplaats van de Super-U. Voor ons doen (toen nog)
extreem grote supermarkten
waar je snoep met een schep
in plastic zakken kon scheppen.
Goed, we reden weg en plotseling trapte pa op de remmen,
iemand was druk bezig het dak
van onze auto te voorzien van
ambachtelijk aangebrachte deuken! Toen pa woest uitstapte
keek hij recht in de ogen van
een volleybalvriendin van ma.
Waar moet je nog zijn om echt
los te komen van waar je het
hele jaar tegen aankijkt, dat was
het keerpunt. Je ontkomt er niet
aan, zwaaien tegen Nederlanders op de snelweg was toen
nog leuk maar is nu geen doen
meer want dan stuur je de hele
reis met je knie. Ook vliegen is
geen uitzondering meer, ik hoor
zelfs mensen die eerst vliegen
en dan een tent huren en noem
maar op. Crisis of geen crisis, op
de vakantie wordt kennelijk niet
bespaard. Met een beetje mazzel vertrekken we zelf komend
weekend maar drukte op het
werk zou er wel eens voor kunnen zorgen dat het een weekje
later wordt…maar de spanning
is er niet minder om. De vouwwagen is weken geleden al onder het stof vandaan getrokken
en de bagage ligt al een week
klaar op het kantoor thuis. Dus,
zit je te werken tussen de vakantiebagage…dat motiveert lekker.
Je hoofd zit natuurlijk meer bij…
”heb ik alles wel mee” in plaats
van “heb ik alles wel klaar?”. Ach,
aan de andere kant ook leuk, je
moet van het leven genieten en
dat probeer ik ook, zoveel mogelijk! Maar… ik moet zeggen… ik
vond het altijd erg leuk een Nederlander tegen te komen in de
vakantie, we probeerden ze op
te zoeken… tegenwoordig proberen we ze te ontlopen maar
dat is bijna niet te doen. Waar
moet je dan naartoe…???
Prettige vakantie.

Ins p ir atie door Ineke Mooijweer
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Wieb Akkerman geniet van nieuwe hobby

Wieb Akkerman is er zelf verbaasd over: hij zit sinds september op een cursus aquarelleren, hij blijkt dat erg leuk te vinden en de resultaten zijn nog heel aardig ook. Nu, zestien
lessen later, vraagt hij zich al af waar hij al zijn schilderijen
moet laten.
Akkerman is altijd een ‘druk baasje’ geweest. Druk met zijn baan en
ook met veel vrijwilligerswerk. Vorig jaar is hij daar voor het grootste
deel mee gestopt, op wat kerkenwerk na en had hij opeens een grote
hoeveelheid tijd vrij te besteden. Toen hij een advertentie in de krant
zag staan voor een aquarelcursus in de Kruidhof, schreef hij zich in. In
feite zonder verwachtingen, maar wel met het idee om eens te kijken
of het schilderen hem zou liggen. Hij zag zichzelf in wezen als een onbeschreven blad, want weliswaar had hij destijds op de kweekschool
wel wat aan tekenen gedaan, maar daar kwam toen niet echt een speciale aanleg of voorkeur uit naar voren. Toch bleek het nu een schot
in de roos.
Het leuke aan de cursus is, volgens Akkerman, dat alle cursisten er
aardigheid aan hebben. De sfeer in de groep is plezierig en de lerares
is (des)kundig. Hij is dan ook zeker van plan om na de zomerstop verder te gaan. Zijn doel is voorlopig om de verschillende technieken zo
veel mogelijk onder de knie te krijgen. En daarvoor moet hij “oefenen,
oefenen, oefenen.” Dat daardoor de stapel schilderijen snel aangroeit,
is een bijkomend verschijnsel. Akkerman: “Ach, nu heb ik alles nog
bewaard, maar later zal ik meer gaan schiften.”
Want eerlijk is eerlijk: er mislukt natuurlijk ook wel eens wat. Een
achtergrond die niet wordt zoals hij wil, een grasveldje dat maar niet
goed uit de verf wil komen. Maar al hapert de techniek hier en daar
nog, toch treffen vele van de schilderijen die Akkerman laat zien me
door de bijzondere sfeer die ze uitstralen. Zijn kleurgebruik is intens:
hij houdt van stevige kleuren en weet bijvoorbeeld een afgevallen
herfstblad enorm veel schakeringen te geven. Daaruit blijkt voor mijn
gevoel ook een oog voor detail. Akkerman: “Je leert op zo’n cursus
om goed te kijken. Ik heb vroeger wel eens een cursus fotografie gedaan en toen kwam dat ook al aan de orde. Bijvoorbeeld dat je moet
opletten dat je niet je eigen spiegelbeeld mee in beeld brengt als je
een mooi gebouw met glas-in-loodramen fotografeert.”

tief: “Dat lijkt misschien makkelijk, maar dat is het zeker niet. Thuis,
voor mezelf, ben ik natuurlijk vrij om te kiezen wat ik leuk vind om te
schilderen. Op de cursus ben je eigenlijk afhankelijk van wat de lerares aanbiedt. Vaak zijn het kleurenkopieën van een landschap of iets
dergelijks, maar we hebben ook wel eens een echte bos bloemen of
glaswerk moeten schilderen. Je ziet dan dat alle cursisten weliswaar
hetzelfde maken, maar dat alle schilderijen verschillend zijn. Iedereen
ontwikkelt een eigen stijl.
Wat ik zo leuk vind aan mijn nieuwe hobby, is dat er iets ‘ontstaat’. Het
gevoel van voldaanheid dat ik vroeger in mijn werk ervaarde, als ik
een klas ‘afleverde’ aan het einde van het schooljaar, of dat ik voelde
als ik het resultaat van een verbouwing zag, heb ik nu met schilderen.
Je bent geconcentreerd met iets bezig waar je langere tijd aan werkt,
wat je steeds weer bekijkt en verbetert tot het af is en je een goed resultaat hebt bereikt. Ik ben niet een gedreven schilder, maar ik streef
wel naar een tevreden gevoel.
Ik zou dan ook iedereen willen aanraden om zich eens op te geven
voor een cursus. Veel mensen hebben misschien onvermoede kwaliteiten, maar zijn zich daar niet van bewust of durven niet. Wees niet te
bang. Zeg niet van te voren: dat kan ik toch niet.”
Voor Akkerman heeft de inspanning van het schilderen de afgelopen
winter in elk geval voor veel ontspanning gezorgd.

D e foto door de redactie
Soort zoekt soort

Gezien, kort voor de onthulling van het kunstwerk op het Nijensteinplein
op zaterdag 27 juni. Dit nijvere insect liet zich, zelfs na enig misbaar van de
mensen die aan het voorbereiden waren, niet van het kunstwerk verwijderen. Een buitenposter waardig.

Details zijn dus belangrijk, maar toch gaat het er niet in de eerste
plaats om een voorwerp of een landschap precies zo weer te geven
in verf als een foto zou doen. “Ik probeer het karakter van iets uit te
beelden en als het nodig is om daarbij de werkelijkheid een beetje te
veranderen, naar mijn hand te zetten, vind ik dat geoorloofd. Een witte
bloem die niet uitkwam omdat hij voor een witte muur stond, heb
ik rustig roze gemaakt. Een stuk boomstam met daarop een schaal
cactussen heb ik op het schilderij van de kerkruimte waarin die stond
een paar meter ‘verplaatst’ omdat daardoor het schilderij meer perspectief kreeg.”
Akkerman heeft niet echt voorkeur voor een bepaald onderwerp, al
is hij wel dol op bloemen. Hij schildert alleen liever niet non-figura-

Gerard en Baukje van der Wal: een missie van God naar Afrika
Op 2 augustus vertrekken Gerard en
Baukje van der Wal naar Zuid-Afrika
voor een project van drie maanden met
de organisatie Charibiz. Na dit project
gaan ze nog bij andere projecten meewerken. Zo willen ze zich inzetten en tegelijk oriënteren waarna het de bedoeling is om zelf projecten op te zetten in
een Afrikaans land. God roept hen om
mensen te helpen die nu in armoede
leven door hen een stukje van Zijn Koninkrijk te laten zien. Dit door het opzetten van bedrijven en verstrekken van
microkredieten. “Mensen helpen zichzelf te helpen.”

in laag opgeleid werk. Op deze manier blijven zij in een neerwaartse spiraal zitten. Deze
cirkel willen wij doorbreken”, verteld Gerard.
“Met onze achtergrond willen we daar vanuit de stichting Royal Mission mensen helpen
om zelfstandig een inkomen te verdienen.
De regering in veel Afrikaanse landen staat
positief tegenover deze initiatieven. Door
het verstrekken van microkredieten kunnen
de mensen zelf hun eigen bedrijf opstarten.
Wij gaan de mensen daarin trainen en begeleiden, want zonder begeleiding gebeurt het
maar al te vaak dat deze mensen snel weer terug bij af zijn. Een van de manieren is om hen
een tunnelkas te bieden, waarin de mensen
zelf groenten kunnen bouwen. Een klein deel
kunnen ze zelf eten, maar van de verkoop kan
men vervolgens verder investeren. Dit is een
duurzame manier van ontwikkelingswerk,
we geven de mensen daar een eerlijke kans
om wat op te bouwen. Omdat niet iedereen
een ondernemer is willen we ook bedrijven
op gaan zetten waar deze mensen een goede
baan kunnen vinden.”

Het jonge echtpaar voelt zich vooral geroepen
door de volgende passage in de Bijbel:
Jakobus 2:14-17
Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als
iemand zegt te geloven, maar hij handelt er
niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen
redden? Als een broeder of zuster nauwelijks
kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en
een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je
warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te
voorzien van de eerste levensbehoeften - wat
heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof:
als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het
dood.
Roeping
Vorig jaar heeft het stel drie weken ontwikkelingswerk in Oeganda gedaan. “Mijn hart
werd toen diep geraakt”, vertelt Baukje. “We
zijn toen begonnen te denken hoe wij deze
mensen in hun eigen land het beste kunnen
helpen. Onze talenten liggen op het commerciële vlak. Ik heb de studie Small business/
Retail management afgerond en Gerard heeft
ervaring met het opzetten en runnen van een

gezond eigen bedrijf. Geleid door God, gaan
we ervoor. We moesten wel veranderen in
ons denken, om van giften te gaan leven. Op
dit gebied is God ook met ons aan de slag gegaan en inmiddels genieten we van het avontuur wat dit met zich meebrengt. Veel mensen
die we kennen gaan ons sponsoren, maar we
zijn er nog niet.”
Mensen helpen zichzelf te helpen
“We gaan geen ontwikkelingswerk doen op
de manier die veel mensen verwachten. De
jongeren kunnen in veel Afrikaanse landen
vaak een goede opleiding genieten. Alleen
is er daarna niet genoeg geschoold werk te
vinden. Doordat de mensen daarnaast geen
startkapitaal bezitten, vervallen deze jongeren

Financiële steun is meer dan welkom
Charibiz geeft de mensen in Zuid-Afrika een
microkrediet zonder rente te vragen. Andere
instanties vragen voor deze kredieten vaak
wel rente. Niet alleen het geven van deze microkredieten kost geld, ook het bezoeken en
trainen van de mensen met hun project. Om
mee te dragen in deze onkosten houden we
van 6 tot 12 juli in Buitenpost een huis-aanhuis pepermuntactie. Daarnaast zijn we bezig
om voor ons eigen levensonderhoud partners
te vinden die ons financieel willen steunen. U
kunt Gerard en Baukje volgen en meer informatie vinden via het internet op www.GerardenBaukje.nl. Daarnaast zullen zij regelmatig
een stuk schrijven over hun belevenissen en
ervaringen in onze krant.
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Bezoek ons ook op internet:
www.itkoartling.nl
De Startmarkt 2009-2010 vindt op zaterdag 5 september van 13.30-16.30 uur plaats. Hier kunt u meer
informatie vinden over de onderdelen van het cursusprogramma en kennismaken met de cursusleiding.
Het nieuwe seizoen gaan we ook van start met een
leesgroep, we hebben een nieuwe cursusleider voor
edelsmeden en voor de workshops.
Zoals u ziet is er weer heel wat verscheidenheid in
datgene wat wij aanbieden.
U bent van harte welkom op 5 september in It Koartling!
Overigens: inschrijven kan u nu ook al!
CURSUSSEN

Start: dinsdag 29 september 09.30-11.30 uur
10 lessen, kosten Euro 80,00
Computercursus (beginners)
Start: donderdag 1 oktober 19.30-21.30 uur
10 lessen, kosten Euro 80,00
Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen:
Joke de Vries, tfn 0511-543803

Schildersclub

Start: dinsdag 22 september 13.00-15.30 uur
10 lessen,
kosten Euro 110,00 (excl. mat)

Edelsmeden

Start: woensdag 30 september 19.30-21.30 uur
6 lessen (1xper 2 weken),
kosten Euro 75,00 (incl. mat. behalve zilver)

Keramiek

Start: maandag 5 oktober, 19.30-21.30 uur
10 lessen,kosten Euro 95,00 (incl. oven,excl. mat)

Spaans
Start: woensdag 7 oktober 19.30-21.30 uur
12 lessen (1x per 2 weken),kosten Euro 100,00

Digitale Fotografie

Aquarelleren

Start: maandag 28 september 19.30-21.30 uur

Start: donderdag 24 september 19.30-21.30 uur
10 lessen, kosten Euro 95,00 (excl. mat)
Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen:
Tineke v.d. Wal, tfn 0511-543558

10 lessen, kosten Euro 85,00

Digitale Fotografie

Start: maandagmiddag 28 september 13.30-15.30 uur
10 lessen, kosten Euro 85,00

Fotoclub (gevorderden)

Start dinsdag 19.30-21.30 uur;
op 8 sept, 27 okt, 1 dec, 26 jan, 23 febr, 23 mrt, 20 april
7 lessen, kosten Euro 60,00

Luisteren naar muziek

Start: dinsdag 22 september 19.30-21.30 uur
10 lessen (1 x per 2 weken),kosten Euro 70,00

Tekenen en schilderen

Start: woensdag 28 september 19.30-21.30 uur
10 lessen, kosten Euro 85,00 (excl. mat)
Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen:
Jettie Kronenburg, tfn 0511-542024

Quilten

Groep 1: start dinsdag 15 september 09.00-11.00 uur
Groep 2: start dinsdag 22 september 09.00-11.00 uur
6 lessen (1x per maand), kosten Euro 48,00
Computercursus (beginners)

Bloemschikken

Start dinsdag 19.30-21.30 uur: 3 november , 8 december, 2 februari, 23 maart
4 lessen, kosten Euro 40,00 (excl. mat)

Leesgroep

Start woensdag 19.30-21.30 uur,
op 14 oktober, 25 november, 20 januari, 10 maart
4 lessen, kosten Euro 25,00
WORKSHOPS

Kruidencursus

Inlichtingen en opgave:
Evertje Gatonides, tfn 0511-542772,
e-mail: jk.gatsonides@upcmail.nl
Alle cursusbedragen zijn inclusief koffie/thee

Cursusvoorwaarden
inschrijving
dit kan telefonisch of op de cursusmarkt
betaling
- uw aanmelding geldt voor de hele cursus
- na aanmelding ontvangt u een kwitantie met
daarop het verschuldigde bedrag
- het cursusbedrag dient zo snel mogelijk
overgemaakt te worden
- in bepaalde gevallen is gespreide betaling van het
cursusgeld mogelijk
- afzeggen kan tot 1 week voor aanvang van de
cursus
terugbetaling
restitutie van het cursusbedrag, bij onderbreking van
de cursus, is slechts bij hoge uitzondering mogelijk
Alle cursussen zijn onder voorbehoud van
voldoende deelname. Data en tijdstippen
kunnen (mogelijkerwijs in overleg) nog wijzigen.
De cursusbedragen zijn onder voorbehoud van
drukfouten.

donderdag 19.30-21.30 uur
Herfstdecoratie : 8 oktober
Winterdecoratie: 12 november
Kerstdecoratie: 10 december
Midwinterdecoratie: 11 februari
Paasdecoratie: 18 maart
Voorjaarsdecoratie: 15 april
Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen:
Elly Kramer, tfn 0511-543242 bgg 06-12113800

Wij staan ook op de natuurmarkt op
woensdag 5 augustus!
Het gebouw is dan open en u kunt er
een oud-Buitenpost
film en diashow zien!

Jeugdsoos it Koartling
Leefstijl Summer-Events
Van 7 juli tot en met 6 augustus
worden er in onze gemeente
weer verschillende activiteiten
georganiseerd voor jongeren in
de leeftijd van 12 tot en met 18
jaar. Deze beweegactiviteiten
worden georganiseerd door de
jongerenwerkers van Timpaan
Welzijn onder het project leefstijl. Aan alle activiteiten kan
gratis worden deelgenomen, met
of zonder opgave.

D e p h oto door de redactie

De vakantie wordt gestart met
een Viswedstrijd op 7 juli te Harkema (met opgave), daarna een
Skate-Clinic te Surhuisterveen. Op woensdag 8 juli wordt er een
duikcursus gegeven in Surhuisterveen (met opgave), Fun Fighting
komt op vrijdag 10 juli naar Buitenpost. En dit was alleen nog maar
de 1e week.
Verder komt er in week 29 een voetbalmiddag in Augustinusga, Levensgroot Twister oa in Twijzel, Kratstapelen in Drogeham en Buikglijden in Kollum. In week 30 wordt er een Viswedstrijd in Buitenpost gehouden (met opgave) en Beachvoetvolly in Surhuisterveen.
In week 31 is er Zeepvoetballen in Buitenpost, Duiken in Kollum
(met opgave), Graffiti spuiten in Surhuisterveen (met opgave) en
een Klimwand in Surhuisterveen. Dan de in de laatste week, week
32, wordt er nog Levend Stratego in Buitenpost gespeeld en kun je
Buikglijden in Surhuisterveen.
Voor meer informatie en opgave kun je bellen met het jongerenwerk:
Albert Koers 06-46322652 of met Grejanne Dijkema op
06-15016841 en kijken op www.nooitnikstedoen.nl.

Op deze ongedateerde foto’s uit waarschijnlijk de jaren ‘70, staat de Kerkstraat gezien vanaf de Voorstraat.
Op beiden valt de toenmalige horlogerie van T. van der Wal het meest op. In het eerste huis woonde mw.
Witvoet, in het tweede mw. Jeltes, daarnaast de familie Sevinga en daar weer naast de moeder van J.
Sevinga. In het laatste huis woonde kruidenier Hamstra. (foto: J. Beerda)

Renoveren of verbouwen?

H

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

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

54 19 19.

Kunststof kozijnen • Serres • Dakkapellen • Vouwwanden • Gevelbekleding

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

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

website: www.thvandermeer.nl

25% korting
op
trouwringen
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S p or tko p p en

door Bote de Haan

Via de tv worden de kijkers soms geconfronteerd met
vervelende voetbalsupporters, meestal van topclubs, die
van alles vernielen. Gelukkig zijn niet alle voetbalsupporters zo vervelend. Het leek de redactie van Binnenste
Buitenpost leuk om eens nader kennis te maken met een
enthousiaste supporter, die daarnaast ook nog veel vrijwilligerswerk doet voor de plaatselijke voetbalclub. Zijn
naam is Popke Hoekstra en het gesprek vond plaats in
zijn favoriete stamkroeg oftewel horecagelegenheid The
Point.
Tijdens de oorlogsjaren werd Popke geboren in Loosdrecht; zijn vader was daar werkzaam als melkboer voor
een zuivelfabriek. Toen Popke nog een klein jongetje was,
werd zijn vader te werk gesteld als dwangarbeider in Oostenrijk, Hongarije en Roemenië. Nadat de oorlog was afgelopen kwam Pa Hoekstra lopend terug naar Loosdrecht.
In 1946 keerden de Hoekstra’s, samen met Popke terug
naar Friesland en gingen wonen aan de Julianalaan in
Buitenpost. Popke woont nu nog altijd in de ouderlijke
woning.
“Op de lagere school had ik al belangstelling voor voetbal”, vertelt Popke “ het werd echter door mijn ouders
verboden om lid te worden van een voetbalclub en dus
kwam het er gewoonweg niet van”. Totdat hij op zekere
dag door dhr Tjalma werd benaderd met het verzoek of
hij ‘iets’ voor de voetbalclub wilde doen. Dat wilde Popke
wel en zo rolde hij langzaam in het vrijwilligerswerk voor
de voetbalvereniging Buitenpost.
Zo kwam het voor dat Popke, terwijl hij nog rijles had en
niet in het bezit van een rijbewijs een VWbusje moest besturen met 13 jonge voetballers. Er was nog een andere
begeleider bij, maar die had té veel borreltjes tot zich genomen, dus moest Popke rijden. “Op een gegeven moment zei één van de jongens tegen mij: kan de auto niet
sneller rijden?”, vertelt Popke “En wat bleek, ik was vergeten de auto van de handrem af te halen”. Gelukkig kwam
iedereen wel veilig thuis.
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Popke Hoekstra,
voetballiefhebber in hart en nieren
Niet alleen het veldvoetbal had zijn belangstelling. Ook
voor zaalvoetbal in de Houtmoune liep hij warm. Veertien
jaren lang was hij als secretaris en tijdwaarnemer bezig
voor deze vereniging. En dat werd gewaardeerd. Toen
Popke in 2008 aankondigde dat hij wilde stoppen als bestuurslid werd hij benoemd tot het eerste erelid van de
vereniging. Bij die gelegenheid ontving Popke uit handen
van voorzitter Heino een doos “wilde”sigaren, een fles
Beerenburg en een nieuwe winterjas. Zaalvoetbal heet
tegenwoordig futsal. De naam van de vereniging werd
daarom veranderd van Zaalvoetbal The Point in Futsal
Buitenpost. Popke doet nog wel hand en spandiensten
voor de futsalclub, zoals score bijhouden en de aankondigingen verzorgen.
Verder wordt er sinds 1984 ieder jaar een stapperstoernooi
georganiseerd. Dit toernooi wordt georganiseerd voor de
horeca in onze regio. Op één dag komen twaalf horecagelegenheden, waaronder The Point,
bij elkaar om een voetbal toernooi af
te werken. “In een elftal kunnen zowel mannen als vrouwen voetballen”,
zegt Popke “want de elftallen worden
samengesteld uit de bezoekers en dat
kunnen zowel mannen als vrouwen
zijn”. Ook op deze dag is Popke actief
als vrijwilliger en is hij betrokken bij de
voorbereidingen.
Maar bij het veldvoetbal in de vijftiger
jaren was het allemaal begonnen. Het
gaat Popke aan het hart dat de zondagafdeling van voetbalvereniging
Buitenpost zo laag speelt. Vroeger
speelden er vier seniorenelftallen op
zondag en werden ze nog wel eens
kampioen. De laatste jaren stelt het
niet veel meer voor. Daarentegen doet
de zaterdagafdeling het goed. Sinds
de tachtiger jaren zit er een stijgende
lijn in, constateert ook Popke. Er wordt

op tijd verjongd en zo speelt Buitenpost nu al een aantal
jaren in de tweede klasse van de KNVB en dat is voor ons
dorp lang niet gek, vindt Popke. Wanneer de club thuis
speelt is Popke ook weer als vrijwilliger bezig. Hij beheert
de ingang van de spelers.” Het komt voor dat supporters
van andere verenigingen stiekem proberen via deze ingang en zonder toegangsbewijs proberen binnen te sluipen”, zegt Popke “Nou dan wijs ik ze op het bord waar staat
UITSLUITEND VOOR SPELERS en zeg dan: Kunnen jullie
niet lezen?. Da’s meestal wel genoeg en dan gaan ze naar
de andere ingang waar ze een kaartje kunnen kopen”.
Behalve bij het voetballen doet hij ook wel vrijwilligerswerkzaamheden voor de kaatsvereniging van Buitenpost.
Verder is hij voorzitter van de biljartclub van The Point.
Maar voetballen is zijn grote liefde en bij het afscheid
noemt hij zichzelf dan ook een echt voetbaldier.

Uw verslaggever met Popke aan de bar, na gedane arbeid (foto: redactie)

Badminton Club Buitenpost

TV Buitenpost eert kampioenen

De Badminton Competitie van Noord-Oost Friesland (NOF) 2008/2009 heeft dit jaar voor de jeugd
Buitenpost een prijs opgeleverd. Het jeugdteam
bestaande uit Bas Rusticus, Eline van der Meulen, Esther de Bruin, Bea Meyer, Martzen Hut en
Lisanne van der Meulen moest het opnemen
tegen Oerterp, Giekerk, Damwoude, Dokkum 1
en Dokkum 2. De wedstrijden waren spannend,
veelal waren de tegenstanders op gelijkwaardig
niveau, zodat het dan uitliep op veel lange 3-setters. Standen zoals 22-20, 19-21 en 21-18 waren
geen uitzondering. En dan was het wie de langste adem heeft. Helaas moesten ze Dokkum 1 en
Damwoude voor hen laten gaan, en zo kwamen
ze terecht op een derde plaats.De senioren zijn dit
jaar weer geëindigd op een 5e plaats.

De tennisvereniging van Buitenpost heeft weer enkele kampioensteams voortgebracht. Ongeveer een maand geleden werd de voorjaarscompetitie afgesloten en dat heeft drie kampioenschappen opgeleverd (zie foto). Ook dit voorjaar werden sterke partijen gespeeld op
zowel ons tennispark als daarbuiten. Daarnaast werd er in de maand
juni het herendubbel- en damesdubbeltoernooi afgewerkt.
Het (debuterende) team gemengd senioren was actief in de vierde
klasse en wist – op een gelijkspel na – alle partijen naar zich toe te
trekken. Het team bestond uit: Jan van Helden, Ernie Sentner, Maaike
Dotinga, Liesbeth van der Heide, Sjaan Sentner en Ab Naterop. Ook
het eerste team heren 35+ bestaande uit Cees Bil, Huug Kruijt, Jan de
Jong, Munir Yacoub, Allert Pol en Wim Cnossen stond na zeven wedstrijden bovenaan. Er ging geen wedstrijd verloren, werd tweemaal
gelijkgespeeld en vijf maal gewonnen. Het derde team “heren 35+”
mag ook promoveren naar een hogere klasse. Cor Giezen, Harry Nieuwenhuis, Harry Kiewiet, Johan Miedema en Harry Luiken (ontbreekt
op de foto) eindigden bovenaan in de vijfde klasse (foto onder).

Volgend jaar hopen we weer te kunnen deelnemen aan de competitie. Voor als je eens een kijkje
wilt nemen, de badmintonclub traint iedere dinsdagavond in de sporthal de Houtmoune.

Chinezen
Er staat ons heel wat te wachten Binne!
Ben benieuwd wat je nu weer
hebt Boaite!
De ijsbaan zal drastisch op de
schop gaan Binne.
O ja Boaite waarom dan wel?
Het moet een Olympische trainingsbaan worden!
Zóóóó…,daar vertel je me wat,

maar hoe kom je aan die wijsheid Boaite?
Gewoon een optelsom Binne!
Hoezo, optelsom?
Luister, het Chinese restaurant
gaat nieuw bouwen!
Dat heb ik gelezen, maar wat
zegt dat?
Je weet dan dat het naast de
ijsbaan komt?
Ja Boaite en daar gaan we eten
en niet schaatsen!
Wij niet Binne, maar Sijtje wel!
Sijtje, Sijtje, wie is dat dan wel?
Sijtje van der Lende natuurlijk
Binne!
Oh, dè Sijtje die de Chinese
schaatsers traint?
Juist Binne je begint het te
begrijpen.
Maar wat heeft dat restaurant
er mee te maken Boaite?
Alles Binne, alles… want die
Chinezen hebben speciale voeding nodig!
En daarom moet er naast het
restaurant en ijsbaan zijn?

Na iedere training moet er Nasi
direct gegeten worden Binne!
Nou Boaite daar heb ik nog
nooit van gehoord!
Nee Binne, jij niet, maar het
schijnt wel zo te zijn.
Dus Buitenpost moet investeren
in de Chinezen Boaite?
Ik denk van wel Binne, maar de
restaurateur moet meedoen!
Dat mogen we wel hopen
Boaite, een
Chinees en een ijshal wellicht
onder één dak?
Dat zou best wel eens kunnen
komen Binne!
Maar Boaite is dit al zeker?
Natuurlijk niet Binne want de….
Invulling van “toplocatie’ splijt
de gemeenteraad!
Het wordt dus afwachten
Boaite?
Maar Binne, let op de Chinezen
komen!
Dus Sijtje ook Boaite, Sijtje ook!
En... blijven trainen… blijven
trainen!

In juni vonden ook de dubbelkampioenschappen plaats. De technische commissie heeft vijf poules ingedeeld, waarvan drie poules herendubbel, twee damesdubbel. In poule A kwamen Thom Kruijt en
Folkert Bil als beste uit de bus. Poule B bleek ongemeen spannend,
waarbij Kees van Dijk en Wiebren Veenstra uiteindelijk aan het langste
eind trokken. In poule C waren het twee Wimmen (Wim Cnossen en
Wim Faber) die succes behaalden.De zege in poule D was een prooi
voor Ingrid Terpstra en Gre Zandbergen. In poule E tenslotte, was het
duo Anneke Nieuwenhuis en Margreet Bijlsma te sterk voor de concurrentie.
Felicitaties namens de tennisvereniging voor alle kampioenen!

de Zeilen 53 - 9285MN Buitenpost - e-mail: grondverzetbartvdmeer@hotmail.com

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

Willen is kunnen

Openingstijden:

* wasmachines - drogers
* koelen - vriezen
* vaatwassers
* inbouwapparatuur
* LCD - audio
* kleinhuishoudelijk

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

- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling

Eigen technische dienst

- Advertenties
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Oud nieuws uit Buitenpost en omstreken... door Dirk R. Wildeboer
KRONIEK VAN BUITENPOST

(bron: LC, 3 november 1903))
“DONKER FRIESLAND. Deze
naam verdient dat deel onzer
provincie waar Achtkarspelen,
Tietjerksteradeel,
Dantumadeel en Kollumerland elkaar
naderen. Wat daar nu en dan
deel 55
wordt afgespeeld, herinnert
aan de toestanden door van
Lennep in zijn Ferdinand Huyk zoo aanschouwelijk beschreven en voert ons terug tot den tijd toen het ruw geweld nog overal den scepter zwaaide. Het worden werkelijk
anachronismen in een beschaafd land, wat daar thans nog
gebeurt. De Justitie treedt soms niet mals op. Messentrekken gebeurt soms bij de onbeduidendste ruzies en is aan
de orde van de dag. Liever gezegd: van den Zondag, want
dat is wel de welaangenaame tijd voor ongebondenheden.
Door den drank beneveld begint men om de eenvoudigste
beuzeling, misdrijven die men later betreurt, zoolang tot
men andermaal zich bedrinkt en andermaal zich schuldig
maakt aan hetzelfde misdrijf. ’t Is een treurige toestand in
dat “Donkere Friesland” . Gerust had op Zondagavond 20
September 1903 Romke Wijbenga te Zwaagwesteinde zich
te bed begeven. Zijn zoons waren uit: Antje z’n dochter,
die de huishouding doet, was thuis en ging ook te ruste.
Omstreeks 10 uur schrikte de vader wakker: “sy snye Pieter
! “ hoorde hij zijn dochter roepen. (Pieter was een van de
zoons). Vader en dochter van ’t bed; de eerste schoot haastig een paar klompen aan z’n bloote voeten – ’t was hoog
tijd, dat hij kwam en toch ook weer te vroeg !
Slagveld
Op ’t erf van Westra, die achter hen woont, was ’t een waar
slagveld. Daar werd zijn zoon Pieter bestookt door drie
kerels. Wietze, Rinze en Hendrik, broers, allen tusschen
de 23 en 30 jaar oud; buren van Wijbenga. Pieter was met
een paar andere jongens en bij Nieske Westra en een paar
andere meisjes. Toen ze drie gebroeders hoorden naderen,

vreesden ze voor drukte. Pieter ging er met z’n makker
uit. De meisjes grendelden de deur en bliezen de lamp uit.
Daar schopte Rinze tegen de deur en begon Pieter uit te
schelden. Deze, die zich verscholen had, kon dit niet verdragen en kwam voor den dag met de vraag: “Wat hast op my
tsjin?”. “Niks” luidde Rinze’s bescheid. Maar Wietze stormde
op Pieter toe en gaf dezen onder bedreiging; ‘’du kinst ek
wol een stek krije’.
En zo gebeurde het. In totaal vielen er drie gewonden en
die werden dezelfden nacht nog verbonden door dokter
Dons te Veenwouden. De volgende morgen von men op
het toneel van de strijd een foudraal van een… scheermes.
Voor de rechtbank ontkennen de drie gebroeders voor het
grootste deel het hun ten laste gelegde. Zij beweren, dat
Pieter de aanleiding tot de ruzie gaf. De Officier vordert
tegen Wijtze 6 maanden, tegen ieder der anderen 6 weken
gevangenisstraf.
Smulpartijen…
(Bron; Kollumer Courant, dd. 1 december 1880)
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ACHTKARSPELEN – Onze tijd kenmerkt zich ontegenzeggelijk door eene vereenigings-manie. Bij het legio aantal bonden en corporaties, waarvan de wereld reeds wriemelde,
is men in de laatste weken op het denkbeeld gekomen om
vereenigingen op te richten, die de afschaffing van begrafenismaaltijden ten doel hebben. Wordt dat doel bereikt,
dan zal men over het algemeen bepaald iets goeds hebben verricht, terwijl deze maatijden dikwijls in smulpartijen ontaarden, iets dat gewis niet strookt met de ernst
van het oogenblik. In deze gemeente zullen er echter niet
weinigen zijn, die ongaarne deze volksgewoonte zouden
zien afgeschaft. Wanneer een rijke der aarde naar zijne
rustplaats wordt gebracht, komen tal van ongenoodigde
armen om deze plechtigheid bij te wonen, niet zoo zeer om
sympathie voor den overledene te betuigen, alswel – om
eene gave te ontvangen. Bij de terugkomst in het sterfhuis,
wordt die wensch dan ook meestal vervuld en trekken de
zonderlinge condoleance-betuigers met een welvooziene
maag af. Deze beteekenisvolle gang duidt men in ’t friesch
aan door het woord gongeljen.

De Voorstraat bij de Gerbo-zalen, rond 1910.

K l i m i n d e p e n ...
D e foto door de redactie

Lof en ergernis
Mijn naam is Gertie Papenburg. Ik ben leraar Nederlands aan het Lauwers College, en in mijn vrije
tijd ben ik een actieve veldbioloog met veel aandacht voor planten. Sinds 1982 woon ik in Buitenpost. Ik ben Geldersman van oorsprong en opgegroeid in de bossige wereld van de Achterhoek.
Mooi hoor, die bosrijke wereld daar, maar inmiddels ben ik meer verknocht aan het landschap van
de Noordelijke Friese Wouden, dat wel beboomd
maar toch ook open is. Luchtiger, kun je zeggen.
In deze woudstreek is Buitenpost zonder enige
twijfel een van de mooiere dorpen. Wij mogen ons
gelukkig prijzen met een gemeentebestuur dat wezenlijke aandacht heeft voor het openbaar groen.
Veel Buitenposters genieten intens van de werkelijk prachtige vijver-slinger door het dorp, met
de duizenden orchideeën aan de zuidrand van het
dorp langs de rondweg. Voor ecologische kenners
is er veel meer te genieten dan alleen die orchideeën. Er staan tal van andere zeldzame planten in
die vijverbeemden, er vliegen vlinders en libellen,
waaronder de Europees gezien extreem zeldzame
Groene glazenmaker, en ga zo maar door.
Ik zet mijn lofzang over onze groendienst nog
even voort. Een aspect waarvoor minder mensen
echt oog hebben, is het bomenbeleid in het dorp.
Dat is fenomenaal goed, en ook al minstens tachtig jaar. In de oudere delen van het dorp staan nog
de ‘echte’ bomen, waarvan velen ook weten wat
voor bomen het zijn: eiken, beuken, linden en zo.
Maar de wijken waarmee vanaf de jaren vijftigzestig het dorp steeds uitgebreid werd, zijn steevast voorzien van de bomen die in die tijd voor
modern en verrijkend gehouden werden: Vleugelnoot, die we tegenwoordig wel wat groot vinden,
Amerikaanse es, met z’n betoverende herfstkleuren, Suikeresdoorn, waarvan het blad zowel in de
lente als in de herfst een vreugde voor het oog is,
Meelbes, de mooi-compacte boompjes, Leilinden,
Zilverlinden – het houdt niet op. In de buurt waar
ik woon, Molenerf-zuid, zijn allereerst twee moerasbosjes die in het open veld stonden, gespaard
en als groene kernen voor de wijk gebruikt, en vervolgens is er weer een doordacht boomplantplan
uitgevoerd met naar de geest van de tijd wat meer
‘fastigiate’ (hoge smalle) bomen. Er gaat zo goed
als geen dag voorbij, of ik ben me wel een mo-

ment aangenaam bewust van de bomenrijkdom in
ons dorp.
Evenzogoed gaat er ook geen dag voorbij, of ik erger me aan veel Buitenposters zelf, of liever aan
het bomenbeleid in hun tuinen. En dan vooral in
de nieuwere wijken. Tegenwoordig beschouwen
we de tuin als de ‘buitenkamer’ van het huis, en
overal zie je de tuinen dan ook verharden: veel
steen als bodembedekker, veel schuttingen als erfafscheiding. (Steek uw hoofd eens in een echte
beukenhaag en beleef wat u de vogels aan fantastische leefruimte onthoudt met die nare schuttingen.) Maar mijn ergernis nummer één is het bolboompje. Wat een treurnis. Een tientallen meters
lange oprit, en dan erlangs twee of drie van die
bepruikte staken. Als ze het lef hebben een beetje
groen te vormen, komt de eigenaar-tuintiran in de
herfst langs om de takjes gauw te snoeien. Na een
paar van zulke behandelingen overlijdt het boompje aan stress. Het had zelf nooit gedacht dat mensen z’n ware aard zo zouden haten. Het zou me
niets verbazen als die ‘tuinier’ de plaatselijke kweker nog met garantie aan de kop komt zeuren ook.
En anders betaalt hij zélf… weer een bolboompje!
Nergens gevoelig voor, niks geleerd.
Een nieuwbouwwijk ziet er eigenlijk nooit mooi
uit van een afstandje. Al die huis-eigenaren vinden
hun eigen huis natuurlijk het toppunt van esthetica, en ik gun hun dat genoegen echt van harte.
Maar het geheel is op laten we zeggen een kilometer afstand nooit fraai. Vroeger wist je: ach, wacht
een jaar of wat en de wijk wordt met groen gedrapeerd en gaat echt bij het dorp horen. Tegenwoordig kun je wachten tot je een ons weegt, het wordt
maar niet groen.
De gemeente doet haar gloeiende best en
brengt een fraaie robuuste groene kernstructuur
aan, maar de bewoners vullen hun deel te vaak
niet meer in. Als deze schoen u past, dan weet u
nu hoe ik over uw tuin denk. Mijn enige hoop is
dat de evolutie ons snel een bolboompjesknaagkever brengt. Die wens ik u vanuit de grond van
mijn hart toe.
Ik geef de pen door aan een lid van de familie Kuipers. Hopelijk is hij / zij wat aardiger voor u.

Het vakantiegevoel,
uitgebeeldt door redactielidCathy Pot, enkele weken geleden tijdens haar vakantie
in Indonesië. Wij hopen dat u een net zo prettig en mogelijk ook exotische vakantietijd voor u hebt liggen! (foto: eigen foto)

