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Afgelopen zaterdag 26 september werd de derde nationale burendag gehouden. De gemeente Achtkarspelen nodigde de burgers deze ochtend uit om samen met het
college het ontbijt te delen. Er kwamen zo’n 50 mensen op de uitnodiging af. Een gewaardeerd initiatief van de burgemeester en wethouders om dichter bij de burgers
te komen. Het ontbijt was prima verzorgd, het college liet zich deze ochtend van hun beste kant zien. De meeste aanwezigen kwamen uit Buitenpost, de andere dorpen
hadden afgevaardigden gestuurd. Een initiatief dat gezien de intentie en de genoten belangstelling volgend jaar zeker een vervolg zal hebben.

Va n d e re d a c t i e Achtkarspelen investeert in de toekomst
Mijmeringen

De Binnenste Buiten Post die u
thans voor u hebt, is het tweede
nummer na de vakantieperiode van
de nieuwe jaargang 2009–2010. Als
we even teruggaan, dan kunnen
we als redactie mijmeren over het
feit dat het een goed jaar was. De
medewerking van Buitenposters en
Bûtenposters om utens was bijzonder
positief en daarom prijzenswaardig.
De zinsnede in onze statuten: voor
Buitenposters door Buitenposters,
kreeg weer op verheugende wijze
gestalte. Het is u misschien opgevallen
dat het augustusnummer extra dik
was. We hadden zoveel kopij dat we
bij wijze van uitzondering een aantal
pagina’s toegevoegd hebben. Daarin
verdienen óók onze adverteerders
een pluim. Zij fungeren als bron van
inkomsten. Dat het met de Binnenste
Buiten Post excelsior (steeds hoger)
gaat, blijkt o.a. uit het feit dat we de
oplage van 2600 naar 2800 hebben
verhoogd. Hoewel ons blad huis-aanhuis bezorgd wordt, doet zich de
praktijk voor dat de overgebleven
nummers, die op de meeneem-punten
als de Readshop en de bibliotheek,
neergelegd worden, binnen de kortste
keren op zijn. Het komt zelfs voor
dat mensen kort voor de nieuwste
uitgave vragen of De Binnenste
Buiten Post reeds verkrijgbaar is.
Dat geeft toch heel mooi aan dat
ons blad leeft. De Binnenste Buiten
Post viert in november haar 10 jarig
bestaan. Het is de bedoeling daaraan
op opvallende wijze aandacht te
besteden. Zulke mijmeringen kun
je als terugblik en met het oog op de
toekomst in deze oogsttijd prima
pruimen. Daarom beëindigen we met
het lied van Ramses Shaffy: ‘We zullen
doorgaan…’

Onder het genot van een gebakken eitje,
croissant en een vers gezet kopje kofﬁe
mochten we afgelopen zaterdag 26 september in een ongedwongen sfeer enkele
vragen aan de burgemeester en wethouders stellen. Hieronder een samenvatting
van deze vragenronde.
Rondweg
Het gaat goed met de nieuw aan te leggen
rondweg kan wethouder van der Wal melden.
De meeste percelen zijn al in bezit. Voor enkele
percelen moeten we nog een procedure volgen,
maar deze zal naar alle waarschijnlijkheid binnen
enkele weken afgerond zijn. De aanbesteding
voor het werk zal over veertien dagen plaatsvinden. Als alles dan volgens plan verloopt, kan
aan het einde van dit jaar de schop in de grond.
Ik verwacht dat de rondweg halverwege 2011
door de automobilist gebruikt kan worden. We
kunnen ons daarna richten op het autoluw maken van de Voorstraat, verteld Willem van der
Wal
Nieuwbouw gemeentehuis
Binnenkort vinden de aanbestedingen van de
uitbreiding van het gemeentehuis ook plaats.
Met dit project is een bedrag van 2,7 miljoen
euro gemoeid. Een bedrag wat niet overschreden zal worden, volgens onze burgervader van
der Zwan. In dit nieuwe gedeelte wordt de
raadszaal gesitueerd. Maar nog belangrijker is
dat alle balie-activiteiten in het nieuwe gedeelte
zullen worden ondergebracht. De dertigduizend
bezoekers die jaarlijks bij ons over de drempel
komen, kunnen straks niet meer door het hele
gemeentehuis zwerven, vertelt van der Zwan.
Dit heeft alles te maken met veiligheid voor de
burgers en niet minder voor onze medewerkers.
In de nieuwbouw is meer ruimte gemaakt voor
spreekkamers om met bezoekers in vertrouwen
zaken te kunnen bespreken. Als ook hier de
planning loopt zoals wij dat verwachten, zal de
oplevering over anderhalf tot twee jaar plaatst
vinden, volgens van der Zwan.

Politie
Dat er in het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis ook ruimte vrijgemaakt wordt voor de politie is al langer bekend. De wetsdienaars zullen
op deze locatie beter en vaker bereikbaar zijn
voor de burger. Wij hopen dat door deze voorziening de drempel voor de burgers om naar de
politie te gaan lager zal worden, somt van der
Zwan op. Dat deze verhuizing van de politie consequenties heeft voor het huidige gebruik van
het gebouw in de Kerkstraat mag duidelijk zijn.
De gemeente is samen met plaatselijk belang,
de BUVO en de centrumcommissie aan het
kijken hoe er invulling aan de ontstane ruimte
gegeven kan worden.
Stationsgebied
De uitwerking van een stationsgebouw is zeer
reëel, wel zijn we in overleg met marktpartijen
wat men wil en wat hun visie op de ideeën zijn.
Een ding is zeker, willen we met het achterliggende industrieterrein meer doen en meer parkeerterreinen aanleggen dan zal er een kortere
verbinding moeten worden gerealiseerd. Een
tunnel is vele malen duurder dan een brug dit
vergemakkelijkt de keuze voor een bovengronds
gebouw. Natuurlijk is één en ander afhankelijk
van wat de markt doet en wil. Met de huidige
uitbreiding van zestig parkeerplekken zijn we
zeer tevreden en dit zal voorlopig voldoende
zijn, vertelt van der Zwan.
Gemeenschapsgevoel
Over de WMO kunnen we met opgeheven
hoofd spreken, meent John Stellinga. Ik geef ons
als gemeente geen tien, want ik vind dat je van
nature ontevreden over jezelf hoort te zijn. Eén
van die dingen is, dat we onze oudere burgers
niet links kunnen laten zitten. We moeten ze als
gemeente en burgers helpen waar dat nodig is.
Als gemeente zijn we een heel stuk de goede
weg op nu we de ouderen meer en meer thuis
bezoeken, om in de leefsituatie de indicatiestelling te laten plaatsvinden. Hierdoor kunnen we
ook beter maatwerk voor de mensen maken.
Als dit goed lukt dan begint het gemeenschap-

gevoel, zoals het bedoeld is in de WMO, ook
beter zijn plaats te krijgen. Dan kunnen de burgers ook met een oprecht hart zeggen ‘wij van
Achtkarspelen’ in plaats van dat er altijd gewezen wordt naar ‘zij van Buitenpost’. Een ander
goed initiatief dat dit voorjaar ontstaan is, vind ik
de voedselbank Achtkarspelen. In het algemeen
gezegd is het een schande dat voedselbanken
in deze tijd opgericht moeten, maar ik vind het
geweldig dat ze er voor de mensen die krap bij
kas zitten opgericht worden, verteld wethouder
Stellinga.
Nijenstein
Er zijn meerdere gesprekken met de nieuwe
uitbater van Nijenstein geweest. De nieuwe uitbater wil laagdrempeliger dan de vorige uitbater
zijn, doet Willem van der Wal uit de doeken. Op
dit moment vinden er voorbereidingen plaats
om de nodige aanpassingen van de nieuwe
uitbater uit te voeren. De nieuwe uitbater heeft
verzekerd dat we met de kerstdagen in Nijenstein kunnen eten. Mocht hierover binnenkort
meer nieuws komen dan krijgt u dat uiteraard
ook via de Binnenste Buiten Post te lezen.
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Ze g het m a ar... ingezonden brieven

Van de nieuwe schoolonderwijzer te Buitenpost 1840

Nieuwe of ouwe ﬁets...
Willem neemt een oude ﬁets mee naar het station in Buitenpost. Hij begint dit jaar met een nieuwe studie Bedrijfseconomie in Groningen. En
met goed ﬁnancieel inzicht had ie bedacht dat je dan natuurlijk niet een
nieuwige ﬁets bij het station neer moet zetten als je er vanuit wilt gaan dat
ie er bij terug komst nog staat. Dus hij zoekt in de schuur tussen onze ﬁetsen en zoekt een oude ﬁets uit die nog best rijdt. Okee, hij is een beetje
stofﬁg en onder de muggenpoep maar daar rijdt ie niet minder om. Komt
hij ‘s middags terug bij het station, zit er een gele sticker op de ﬁets. Een
ofﬁciële sticker, dat de ﬁets was opgevallen in die staat en als ie er over
drie maanden nog staat dat ie dan wordt weggehaald. Hoezo, voorkomen
van diefstal. Belachelijk, hij heeft hem twee dagen gebruikt voor het station. Wij poetsen echt geen ongebruikte ﬁetsen in de schuur. Gaat ie ‘s
middags de ﬁets toch maar poetsen om dat soort briefjes te voorkomen.
Is de ﬁets te mooi, dan wordt ie gejat door belangstellenden. Is de ﬁets te
stofﬁg dan wordt ie gepikt door de NS.
Hinke Minnema

De scholen zijn weer begonnen
Via spandoeken worden we geattendeerd op dit feit. Als weggebruikers
letten we op dat de uitgelaten jeugd weer veilig thuis komt. Echter... de
spandoeken en tv-spotjes zijn niet nodig! We merken heel duidelijk op een
andere manier dat de scholen weer zijn begonnen. De bermen, straten,
gazons en sloten liggen sinds kort weer vol afval. De lege ﬂesjes en blikjes, en niet te vergeten het vele plastic, liggen weer overal waar het niet
hoort. Ik erger mij daar enorm aan en ik ben niet de enige. De personen
die hun afval op de openbare weg en dergelijke deponeren lezen dit waarschijnlijk niet, maar u als ouders/verzorgers en onderwijzend personeel
mogen de jongeren (en er zijn ook ouderen) er nog wel eens op wijzen dat
de wereldbol geen afvalput is. Bij de winkels staan afvalbakken en haast
iedereen heeft een (school)tas bij zich. Stop de troep daarin en gooi het
thuis in je container. Veel succes met het schoonhouden van de natuur.
Piet Pettinga, Prof. Wassenberghstraat 14, Buitenpost

Wat vereni g t o ns... door de redactie

In de Leeuwarder Courant
school van de schoolopziener
stond in de maand maart 1840
ds. Ferf en de grietman. Voleen oproep aan “onderwijzers
gens het opgemaakte verslag
van ten minsten tweeden Rang,
door de schoolopziener, viel
het functioneren van Leopold
en niet ontbloot van Muzicale
kennis, welke genegen zijn om
erg tegen en we kunnen het
te dingen naar den vacanten
volgende lezen: “Het leeren
van het A.B.C. bij de kleinen,
Post van Schoolonderwijzer te
Buitenpost”. In de advertentie
op een verouderde leerwijze,
ging vergezeld met een luid
werd uitgebreid uit de doeken
gedaan, welke de “voordelen
geschreeuw”. De grietman
van dezen Post” waren, met anvroeg waarom dit nodig was
en kreeg ten antwoord: “om
dere woorden op wat voor salaris en andere emolumenten Oude schoolmeesterslessenaar met de stoel beter te kunnen hooren of de
gerekend kon worden. De vol- als één geheel. Op de klep ligt de ‘geluksvogel’. kinderen die letter kennen”.
gende werkzaamheden wer- Dit instrument werd door de onderwijzer naar De grietman verliet al spoedig
de lastige leerling geslingerd, die het voorwerp
den van de nieuwe schoolmees- terug moest brengen om dan straf te kunnen de school. Volgens de schoolinspecteur deugde er verder
ter verwacht: “De bedieningen incasseren.
van Koster en Voorzanger, het
niet veel van. De leerlingen geLuiden der Klok en het Opzigt over het Uurwerk’. bruikten “een wonder mengsel van leer- en leesboekHiernaast kon hij rekenen op “eene vrije Woning met jes, dat ik weinig nodig had om eene deerlijke daaruit
eenen Tuin”.
ontstane verwarring gade te slaan”. Het bleek dat de
Het tractement voor zijn inspanningen als onder- kinderen deze boekjes van huis meekregen en om
wijzer kwam uit verschillende bronnen, zoals jaar- de ouders niet op kosten te jagen, maar werden gelijks ƒ150,- uit de Dorpskas, ƒ40,- uit de Grietenijkas, bruikt. Na wat heen en weer gepraat, besloten beide
en ƒ50,- ten laste van de Kerkvoogdijbeurs als Koster heren om in “het logement” na schooltijd hierover
en Voorzanger. Verder kon hij nog een bedrag van de verder te spreken. Ferf schreef hierover o. a. in zijn
kerkvoogdij verwachten voor het klokluiden en het verslag: “Ik begon met betuiging van mijne droefheid,
toezicht op het uurwerk. Ook waren er nog inkom- dat ik alles nog meer in de war had gevonden dan bij
sten uit de “schoolpenningen”. Een leerling was per de overledene onderwijzer, met wie ik geduld had
kwartaal ƒ0,65 verschuldigd en de school werd door moeten hebben”. De woorden van de schoolopziener
ongeveer 90 leerlingen bezocht. Op deze manier werd mishaagden Leopold zeer. “Onze eerste ontmoeting
dus destijds een salaris bijelkaar gesprokkeld. Uit ’s was dus verre van aangenaam, daar ik hem over zijn
rijks kas kwam toen nog niets.
ruime dosis verwaandheid en domheid de les oplas”.
Hier bestond dus duidelijk een zekere verwevenheid In de ogen van Ferf was er aan de persoon en werk
tussen kerk en school en dat zou een groot deel van van Leopold dus weinig positiefs te vinden. Of dit tede negentiende eeuw nog blijven bestaan. Inmid- recht was kunnen we nu, ruim anderhalve eeuw ladels was de benoemingsprocedure in gang gezet en ter, niet beoordelen. Hij leide, zoals destijds wel meer
na een vergelijkend examen werd Hendrik Leopold gebruikelijk, talentvolle jongens op tot onderwijzer,
benoemd. De kerkelijke functionarissen hadden de waaronder vier van zijn zonen. Hendrik Leopold is in
voorkeur aan hem gegeven, want zij vonden hem zeer Buitenpost 41 jaar als onderwijzer in dienst geweest.
geschikt als voorzanger. Hij kon luider zingen dan de
andere sollicitanten. Op 15 juni 1840 was hij al in zijn
Dirk Reinder Wildeboer
nieuwe functie bezig, want toen kreeg hij bezoek op

Vrijwilligersavond Feestweek

Etalage voor verenigingen
Wist u dat Buitenpost tientallen verenigingen kent? Sportverenigingen,
vrouwenverenigingen, muziek- en zangverenigingen en overige verenigingen als volksdansgroep, amateur tuinders, padvinders, vogelwacht,
EHBO enzovoort. Je hebt er misschien wel eens van gehoord, maar wat
doen ze nu allemaal precies? Hoeveel leden hebben al die verenigingen?
Spelen ze in competitieverband en op welk niveau, gaat het om ontspanning en wat is dat precies? Is het meer leerzaam, waarom en waarvoor?
Gaat het om hulpverlening op welke wijze dan ook? Zo is er wellicht meer
te noemen en daarom dacht de redactie al die verenigingen eens stuk
voor stuk de gelegenheid te geven in de Binnenste Buiten Post aan het
woord te komen, verluchtigd met een foto als dat zo uitkomt. Men kan
zich op deze manier als het ware eens in de etalage zetten en wie weet
waar dat goed voor is. Je hoort nogal eens dat de samenleving zich meer
en meer individualiseert, maar dat kon in Buitenpost met haar kennelijk
bloeiende verenigingsleven nog wel eens meevallen. Vandaar de titel hierboven “Wat verenigt ons…”
Het is de bedoeling dat wij een vereniging benaderen met de vraag een zo
publicitair of te wel een zo aantrekkelijk mogelijk artikel te schrijven. Er zijn
gelukkig heel wat mensen die de pen of de computer goed kunnen hanteren. Laat men echter weten liever geïnterviewd te worden, dan zullen wij
dat moeten kunnen regelen. Wij proberen er enige variatie in te brengen
in die zin, dat de ene keer een sportvereniging aan het woord komt, dan
eens een vrouwenvereniging, vervolgens een muziek- of zangvereniging
en dan eens een ouderenbond of stijldansgroep. We mogen er vanuit
gaan dat iedere vereniging zich graag eens in de Binnenste Buiten Post wil
presenteren. Een vereniging kan zich ook zelf bij de redactie aanmelden
onder het motto: Vergeet ons niet. De oproep tot vereniging of om zich te
verenigen heeft in de loop der tijden altijd een positieve lading gehad. Dus
Buitenposter verenigingen, verenig u in deze rubriek!

Een Feestweek organiseren zonder vele vrijwilligers
is niet te realiseren. Wij als Feestweekcommissie zijn
dan ook bijzonder blij dat tijdens de Feestweek wij
kunnen rekenen op de enthousiaste inzet van vele
vrijwilligers. Mede door hen inzet kunnen wij een
programma neerzetten zoals afgelopen feestweek.
De stichting heeft vorig jaar besloten om elk jaar een
avond te organiseren om de vrijwilligers op een leuke
en gezellige manier te bedanken. Deze avond was dit

jaar in het Koartling. Onder het genot van een hapje
en een drankje konden we bijpraten over de afgelopen
Feestweek. En onder de klanken van de band Far Beyond werd het een gezellige avond. Wij willen op deze
manier nogmaals de vrijwilligers bedanken voor hun
inzet, en hopen dat we volgend jaar weer een beroep
op hen mogen doen!
Groet Feestweekcommissie Buitenpost

Al gelezen?

™

> Ds. Elly Nordt van de PKN-gemeente Buitenpost heeft in augustus afscheid genomen.
Als afscheidscadeau kreeg ze een cheque van
duizend euro aangeboden, te besteden aan een
tuinset. Ze heeft een huis gekocht in Markelo,
waarbij de tuinset een plek zal krijgen. Ze is nu
voorganger in de PKN-gemeente van Markelo.
> Herman Douma heeft gevierd dat hij een
kwart eeuw is dienst is bij Niek Dijkstra Transport
uit Buitenpost. Op 6 augustus 1984 trad de
toen 25-jarige chauffeur bij het transportbedrijf
in dienst. Herman is de vaste chauffeur op de
‘Enitor-auto’.
> Het nieuwe parkeerterrein achter het station
is deze maand opgeleverd. De gemeente hoopt
met de realisering van de nieuwe parkeervakken dat de parkeeroverlast in de omgeving van
het station verleden tijd is. De auto’s kunnen
met gemak lekker dichtbij de trein parkeren.
Wel moeten de parkeerders omlopen om op
het perron te komen. Om te voorkomen dat
forenzen ondanks de nieuwe voorziening in de
omliggende straten gaan parkeren, komt daar
voorlopig een parkeerverbod.
> NDC neemt de ‘Kollumer Courant’ over. de
noordelijke dagblad combinatie (NDC) neemt
het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland,
de huis-aan-huisbladen Hûs oan Hûs en Het
Westerkwartier, en de website Nijsnet over
van drukkerij en uitgeverij Banda te Kollum en
Heerenveen. Banda blijft de kranten drukken.
De Binnenste Buitenpost Post wordt ook bij
drukkerij Banda in Kollum gedrukt.
> Vorige maand was het 40 jaar geleden dat
na 6½ jaar huisartsenpraktijk dokter J. Veldhuis
afscheid nam van Buitenpost, hij zei daarmee
tevens zijn beroep als huisarts vaarwel. Het gezin
Veldhuis, vertrok samen met drie kinderen naar
Zuid-Afrika, waar Veldhuis in de hoofdstaat van
Transkei, Umtata, in een sanatorium ging werken. In april 1963 vestigde hij zich in Buitenpost
waar hij de praktijk van dokter Koning overnam.
Dokter Veldhuis afkomstig uit ‘t Gooi, werd op
34-jarige leeftijd arts.
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PBB Van de bestuurstafel...
Ledegearkomste
Fryske Krite Bûtenpost
It bestjoer fan de Fryske Krite Bûtenpost noeget al har leden út foar de
ledegearkomste op tiisdeitejûn 27 oktober 2009 yn de grutte seal fan The
Point, oanfang: 20.00 oere.
Wurklist
1. Iepening.
2. Meidielings.
3. Ferslach ledegearkomste 7 oktober 2008.
4. Jierferslach.
5. Finansjeel ferslach en begrutting.
6. Ferslach rekkenopnimmers.
7. Beneaming nije rekkenopnimmers.
8. Skoft.
9. Bestjoersferkiezing:
Ofgeand en net wer beneamber: Reinold Paauw.
Ofgeand en wol wer beneamber: Foppe de Vries.
10. Besprek winterwurk.
11. It Staf oan it wurd.
12. Omfraach.
13. Sluting.

Winterskoftiepening:
Gerrit Breteler jout kefeekonsert
Berne yn Ynskede (1954) komt
Gerrit Breteler mei syn Hollânske heit en Fryske mem as
13-jierrich jonkje nei Fryslân.
It plattelân ûndergiet hy as in
ûnútputlike boarne fan ynspiraasje. Hy wennet al jierren
mei frou en bern yn in grutte
âlde buorkerij by it doarpke Nes
tichtby it Waad. Syn ynspiraasje
brûkt hy foar syn skilderkeunst,
it skriuwen fan gedichten en toaniel, it stik Katarsis wie in wiere boppeslach, en it dichtsjen
en sjongen fan prachtige lieten.
Hy wurdt foar it lêste dan ek in
soad frege yn it teater, yn tsjerken en op oare bysûndere plakken. Op sneintemiddei 8 novimber komt Breteler mei pianist nei sa’n bysûnder plak, it kafee fan The Point, foar in optreden. Grif sil hy dan nûmers
bringe fan syn suksesfolle CD “Lit ús derom drinke”.
Sneintemiddei 8 novimber 2009
Oanfang: 15.30 oere/lokaasje: Kafee The Point
Foarferkeap Blommesaak Hedera: € 7,50/oan de seal: € 8,50

Programma winterseizoen
2009/2010

September 2009

Federatie pleit voor aanpassing
straatverlichtingsbeleid
In de maand september kwamen de afgevaardigden van de Plaatselijke
Belangen van Achtkarspelen weer bijeen in de Fakkel in Drogeham. We
komen ongeveer drie keer per jaar samen om over dorpsoverstijgende
zaken te praten.
Belangrijke items waren onder andere historische wandelpaden, fietspadenplan, straatverlichting, aanleg fietspad Langfâl en fietspad
Turfloane. Binnenkort gaan we met een delegatie naar het college van
B & W waar voorgaande zaken zeker aan de orde zullen komen. Volgende week hebben Geert van der Velde (Drogeham) en ondergetekende
overleg met een ambtenaar over het wandel- en fietspad traject. Wij
willen graag weten hoe de stand van zaken momenteel is.
De belangrijkste zaak is toch wel het straatverlichtingsbeleid binnen
Achtkarspelen. Deze week is er namens de Federatie een brief de deur
uitgegaan naar het college van B & W en de gemeenteraad. In deze brief
verzoeken wij de gemeenteraad om het straatverlichtingsbeleid, zoals
die jaren geleden is vastgesteld, opnieuw ‘tegen het licht te houden’.
Sommige fietspaden zijn in ruime mate voorzien van straatlantaarns,
terwijl andere fietspaden slecht of helemaal niet verlicht zijn. Men kan
hier rustig spreken van zeer onveilige situaties. Ons inziens zouden
overbodige lantaarns hergebruikt kunnen worden door deze te plaatsen waar ze echt nodig zijn!
Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.
Mocht u ideeen of suggesties hebben, wij horen het graag!
Namens de Federatie, Maaike Dotinga, voorzitter
pytenmaaike@gmail.com, tel. 542932

Activiteiten Vrouwennetwerk
Buitenpost e.o in oktober
9 oktober: Excursie Veilighuis “Âld Fryslan” in IJlst, vertrek 08.30 uur
vanaf Rabobank Buitenpost.
20 oktober: Bijeenkomst met boswachter Bijlsma, hij vertelt over de
natuur, aanvang 19.45 uur in de Schakel.

Oogstdag en fruitshow in De Kruidhof
Zaterdag 10 oktober is de jaarlijkse Oogstdag van botanische tuin De
Kruidhof. Op deze feestelijke dag is er van alles te beleven: een prachtige
fruitshow van oude fruitrassen en een gezellige markt in de Kloostertuin.
De kinderen kunnen pompoenen snijden en meedoen met een speurneuzentocht. Ook de volwassenen kunnen creatief aan de slag. In de verkooptuin zijn veel planten in de aanbieding.
De Kruidhof presenteert zo’n tachtig soorten appels en peren van over-

Woensdag 11 november 2009
Lezing: “Duvelbanners en wonderdokters yn é Wâlden”
Inleider: dhr. Klaas Henstra, directeur van het Streekmuseum Tytsjerksteradiel te Burgum
Locatie: De Lantearne, Groningerstraat, Surhuisterveen
Dinsdag 6 januari 2010
Lezing: “1000 jaar Friese Wouden”
Inleider: dhr. Kerst Huisman, oud-journalist van de Leeuwarder Courant,
zat in de redactie van de reeks verschenen boekjes over hoe het leven in
de Friese Wouden verliep
Locatie: De Schakel te Buitenpost
Dinsdag 2 maart 2010
Lezing: “Oude rivierlopen in Noord-Oost Friesland” (o.a. de Lauwers)
Inleider: dhr. Willem Kloppenburg te Burum
Locatie: De Schakel te Buitenpost
Alle lezingen beginnen om 19.45 uur precies.
N.B. Alle acht delen van “Historisch Allerlei“(auteur D.R. Wildeboer) zijn
nog verkrijgbaar, kosten 5 euro per exemplaar. De opbrengst is ten bate van
onze stichting. Mocht u in het bezit willen komen van één of meer delen,
dan kan worden gebeld: tel. 543531 (A. van Lune). Adres donateursadministratie: penningmeester A. van Lune, Jeltingalaan 8, 9285 WK Buitenpost.

Agenda Haersmahiem
Woensdag 14 oktober is er weer Open Tafel in Haersmahiem. Van 12.30
bent u van harte welkom. Het thema deze keer is België.
Woensdag 18 november wordt in Haersmahiem weer de jaarlijkse
herfstmarkt gehouden. Zoals altijd gehouden in de grote zaal ‘De ferdivedaasje’ die na een grondige metamorfose net op tijd klaar is. De herfstmarkt begint om 14.00 uur zal tot 17.00 uur duren. Er zijn weer allerlei
standwerkers, er is een loterij en een handwerkkraam en er is natuurlijk
genoeg te krijgen voor de inwendige mens.

wegend oude rassen uit de eigen fruithof. Ook Fruit yn Fryslân is vertegenwoordigd met een grote collectie fruit. Deskundigen kunnen u van
alles vertellen over fruit en uw eigen appel- of perenboom determineren,
als u een aantal vruchten en wat blad aan een takje meeneemt. Ook over
ziektes en de verzorging van fruitbomen kunt u informatie krijgen. In de
Kloostertuin staan diverse kramen met allerlei heerlijkheden te kust en te
keur. Zo is er een proeverij van pompoensoep in allerlei varianten. Tussen
11 en 16 uur kunnen de kinderen in de kas onder begeleiding van vrijwilligers en met hulp van de ouders uit pompoenen een lampion snijden. De
volwassenen kunnen een pompoenschikking maken met materialen uit
de tuinen van De Kruidhof. In een feestelijk ingerichte pompoenenkamer
kan iedereen ideeën opdoen alvorens zelf aan de slag te gaan. Traditiegetrouw kan jong en oud raden hoe zwaar de grootste tentoongestelde
pompoen is. Een leuke prijs wacht er voor de winnaar of winnares. Voor
de jeugd is er verder een spannende speurneuzentocht en een maïsdoolhof, om met vriendjes en vriendinnetjes bijna in te verdwalen. De Kruidhof
is op zaterdag 10 oktober open van 10 tot 17 uur.
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Bestemmingsplan Buitenpost-dorp maakt nieuwsgierig
In De Feanster van dinsdag 22 september werd op de
gemeentelijke pagina melding gemaakt van het voorontwerp bestemmingsplan Buitenpost-dorp. En hoewel erin onmiddellijk melding wordt gemaakt van
het conserverende karakter, dat wil zeggen dat het in
hoofdzaak het gebruik van de dorpsruimte beschrijft
zoals het zich tot nu ontwikkeld heeft - staan er ook
een aantal vingerwijzingen in naar de toekomst. Interessant genoeg om er even naar te kijken.

wenselijk is naar de mogelijkheden voor inbreiding in een gebiedje aan de Parklaan en dat het gebied tussen de Lutkepost
en Molenerf-Zuid een reservelocatie voor woningbouw is. Voor
deze laatste locatie is inmiddels een start gemaakt met de planvorming”. In de bijbehorende tekeningen is de geplande nieuwbouw van ‘de chinees’ aan de oostelijke rotonde al ingetekend.
Over het gebied tussen dit en de tennisbaan - waaronder de
ijsbaan - is dus al serieus nagedacht. Waarschijnlijk onprettig
nieuws voor de IJsvereniging. Ook de melding van ‘een gebiedje aan de Parklaan’ is hierbij opmerkelijk. Wordt gedoeld op
het sportveldje naast het park? In het verleden is er regelmatig
‘opskuor’ bij de kaatsvereniging geweest over de toekomst van
dit erfgoed. En het is nu ook in de feestweek in gebruik bij de
organisatie van de feestweek.

Op de gemeentelijke site op het internet zijn de bijbehorende
stukken te vinden. In een 148 pagina’s tellend document
wordt het een en ander uitgelegd en twee gedetailleerde tekeningen illustreren het. Wij hebben de hier gebruikte citaten
uit dat document gehaald. Overigens, voor de echt geïnteresseerde vinden er ook informatiebijeenkomsten plaats, waarvan de eerste al op dinsdag 29 september.
Regionaal Centrum
Het plan Buitenpost-dorp heeft betrekking op dat deel van
ons dorp dat op het plaatje hiernaast gemarkeerd is. De andere delen van ons dorp worden in afzonderlijke bestemmingsplannen beschreven. De gemeente wordt in het ontwikkelen
van ons dorp gestuurd door de richtlijnen van de Provinsje
Fryslân. In het laatst verschenen Streekplan zijn haar ideeën
over de ontwikkeling van Achtkarspelen en haar afzonderlijke
dorpen uiteengezet. Daarover meldt het bestemmingsplan:
“Voor een vitaal en leefbaar platteland zet de provincie in op
een sterke positie van de regionale centra. Buitenpost is als
één van deze regionale centra in het Streekplan aangewezen.
De regionale centra zijn belangrijke dragers van voorzieningen, bovenlokale bedrijvigheid en werkgelegenheid en van
dienstverlening op het platteland. Een bijbehorende regionale
woonfunctie ondersteunt deze dragers.” De status van regionaal centrum staat dus vast. Het is iets waar de gemeente
en ook PBB zich in het verleden sterk over hebben gemaakt
want de Provincie heeft erover getwijfeld.
Gebied tussen Buitenpost en Kollum
Punt van discussie was ook even de mogelijke samenvoeging
met andere regionale centra in onze buurt (Kollum en Surhuisterveen). In een andere vorm komt dit idee weer terug. In het
bestemmingsplan staat: “Het gebied ten noorden van Buitenpost wordt genoemd als één van de mogelijke locaties waar
een nieuw woonmilieu ontwikkeld zou kunnen worden. De
zone Buitenpost-Kollum wordt voorts genoemd als één van
de beide regionaleclusters waar een concentratie van werken,
wonen en winkelvoorzieningen plaatsvindt binnen Noordoost
Friesland”. En even verder: “Wat betreft de BK-zone (Buitenpost-Kollum-zone) geldt dat de spoorverbinding per sneltrein
van Buitenpost naar Leeuwarden en Groningen grote kansen

biedt op succesvolle ontwikkeling van een middelgrote concentratie van bedrijven rondom het stationsgebied vanuit de
sector zakelijke dienstverlening. Met de ontsluiting van De
Swadde in combinatie met de aanleg van de oostelijke rondweg rondom Buitenpost worden die ontwikkelingskansen nog
eens extra versterkt”. Als het allemaal lukt zal er op termijn
dus het een en ander gebeuren tussen ruwweg de spoorlijn
en Kollum. Opvallend is overigens dat er geen melding wordt
gemaakt van mogelijke bestemmingswijziging van het kassencomplex achter Rijkswaterstaat aan de Jeltingalaan. Nog niet
zo lang geleden was er nog sprake van de bouw van een zogenaamde State, maar de economische malaise zal de projectontwikkelaar niet happiger hebben gemaakt.
IJsbaan en Parklaan
Wat ook nieuwsgierig maakt is het volgende: “Voor Buitenpost
is aangegeven dat na voltooiing van de woningbouw in Molenerf-Zuid (Mûnewyk, grotendeels voltooid) woningbouw zal
plaatsvinden aan de oost- of zuidoostkant van het dorp. Het
gebied nabij de molen, ten zuiden van de provinciale weg, is
aangeduid als speciﬁeke kwaliteitslocatie voor vrijstaande woningen op kavels vanaf 1.500 m². Aangegeven is dat, vanwege
de functie die dit gebied vervult als entree van het dorp, bijzondere aandacht dient te worden gegeven aan de beeldkwaliteit
van de bebouwing. Verder wordt vermeld dat nader onderzoek

U i t d e o u d e d o o s foto’s: Juul Beerda

Jan en Sietske Sevinga doen hun krantenwijk tijdens de feestweek begin jaren ‘70.

Mejontsmaveld
Voor de leden van de werkgroep Mejontsmaveld was enig
scepsis over het ogenschijnlijk positieve persbericht van afgelopen najaar niet onterecht. In het bestemmingsplanstuk
wordt gemeldt: “Ook het Mejontsmaterrein wordt voor
meerdere sportieve/recreatieve doeleinden gebruikt, zoals
scouting, gymnastiek en het jaarlijkse Concours Hippique.
Vraag is of dit terrein (in zijn geheel) voor deze doeleinden
gereserveerd moet blijven of dat het (geheel of gedeeltelijk)
voor woningbouwdoeleinden in aanmerking zou kunnen komen. Deze vraag zal in het nu voorliggende, conserverende
bestemmingsplan niet beantwoord worden. De komende jaren zullen deze plannen verder worden uitgewerkt”. Dezelfde vraag wordt op nog twee andere plekken in het document
gesteld - dus een beetje serieus is het wel. Dat uitstel van
bebouwing niet tot tot erkenning van het belang van het Mejontsmaveld voor het woon- en recreatieklimaat in ons dorp
heeft geleid, lijkt daarmee wel duidelijk. De werkgroep heeft
overigens kort geleden vergaderd en blijft de ontwikkelingen
met aandacht volgen. Mocht er het een en ander veranderen
dan is dat zeker niet in de eerstkomende jaren, bebouwing
van het veld moet eerst voorafgegaan worden door een bestemmingsplanwijziging en dat gebeurt nu niet.
Opvallend door het ontbreken is dat er geen melding wordt
gemaakt van het terrein van Autoland van den Brug. In januari 2007 was nog sprake van een ruil met de gemeente
waardoor het bedrijf naar industrieterrein ‘De Swadde’ zou
verhuizen en de grond aan de Voorstraat mogelijk vrijkomen
voor woningbouw. Ook dit is een vraag waard op de komende informatiebijeenkomsten. De aandachtige lezer zal misschien soortgelijke vragen kunnen stellen over andere zaken.
Wij proberen u in ieder geval in volgende Binnenste Buiten’s
u verder op de hoogte te brengen.

Uitbreiding parkeerterrein bij station Buitenpost
Vrijdag 11 september is het uitgebreide parkeerterrein ten oosten van de
spoorwegovergang Stationsstraat–
Jeltingalaan in gebruik genomen. Er
zijn 60 parkeerplaatsen bijgekomen.
Hiermee is het parkeerprobleem
rond het stationsgebied behoorlijk
kleiner geworden. Een jaar of vijf geleden werden tussen het gemeentehuis en het NS-station reeds 78 extra parkeerplaatsen aangelegd. Hoewel dit een tamelijk forse uitbreiding
was, bleek er toch vrij spoedig weer
sprake van te geringe parkeercapaciteit te zijn. Het aantal reizigers nam
kennelijk toe door onder andere de
inzet van sneltreinen, hetgeen een
kortere reistijd opleverde richting
Leeuwarden en Groningen. Het gemeentebestuur ging
over meer parkeergelegenheid opnieuw in conclaaf met
de Nederlandse Spoorwegen. Dat leverde bovenstaand
resultaat op. Niet alleen autoparkerende treinreizigers
kunnen van het nieuwe parkeerterrein gebruik maken,
maar bijvoorbeeld ook bezoekers van het gemeentehuis
en de Kruidhof. De mogelijkheid bestaat nog eens ruim
50 parkeerplaatsen toe te voegen. Het gaat er ook om de

parkeeroverlast in vooral de Herbrandastraat, maar ook in
de Stationsstraat. te beëindigen. Deze ontwikkeling hangt
af van de grootse plannen die er zijn rond het stationsgebied, waarvan melding werd gemaakt in de Binnenste
Buiten Post van februari dit jaar, zoals het creëren van een
geheel nieuw stationsgebouw, een overbrugging van dit
complex en het aanleggen van een (ﬁets)tunnel onder de
spoorbaan door.

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

Eigen technische dienst
Jan Bakker geniet begin 70-er jaren van een ijsje van zijn buurman Vonk. Vonks ijs,
heerlijk ijs, was toen het parool.
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Zonder mensenkennis kun je dit werk niet doen
door Nelleke Kemps-Stam

Tabe Plantinga geeft de eerste zorg

Tatuu, tatuu! Wie van de lezers onder ons kent dit geluid van een
politieauto, brandweer of ambulance niet? In ons dorp is de sirene
regelmatig te horen. Dat komt omdat op de hoek van het West en
de Lauwersmeerweg een post van de UMCG ambulancezorg gevestigd is. Vanuit dit strategische punt vertrekt de ambulance naar
het opgegeven adres of de plaats waar een ongeluk gebeurd is.
Tabe Plantinga is onder andere hier ambulanceverpleegkundige.
Hij vertelt enthousiast over dit beroep waar veel gevoel en passie
voor nodig is.
UMCG Ambulancezorg is verantwoordelijk voor de ambulancezorg
in Drenthe en een deel van Friesland, inclusief drie waddeneilanden. In Drenthe bemensen onze
medewerkers ook de Meldkamer
Ambulancezorg. Als enige ambulancedienst in Nederland is UMCG
Ambulancezorg direct verbonden
aan een Universitair Medisch Centrum, het Universitair Medisch
Centrum Groningen (bron: UMCG
Ambulancezorg)
Variatie
Tabe schetst hoe hij bij de ambulancedienst terecht is gekomen.
“Nadat ik mijn MAVO diploma had
behaald, volgde ik een opleiding
voor verpleegkundige. Daarna heb
ik eerst anderhalf jaar in de psychiatrie gewerkt. Om me verder te
kunnen ontwikkelen, ben ik bij het
MCL gaan werken. Drie jaar bij In-

terne geneeskunde en zeven jaar
op de hartbewaking. Toen had ik
wel veel speciﬁeke kennis over het
functioneren van het hart, maar ik
zocht een vrijer leven met meer variatie aan mensen en verschillende
specialismen. Bij de toenmalige
ambulancedienst heb ik gevraagd
of ik een paar keer een dienst mee
mocht draaien en op het moment
dat er in 2000 een plekje vrij kwam,
ben ik er aangenomen.” Dat betekende dat hij nog een half jaar een
opleiding voor ambulanceverpleegkundige moest volgen. De ambulancedienst kent twee soorten vervoer: spoed –en besteld vervoer.
“Het overgrote deel is besteld vervoer”, zegt Tabe. “Dat houdt bijvoorbeeld in dat mensen naar het
ziekenhuis gebracht worden voor
bestraling bij het RIF, voor controle
naar de poli of ontslag uit het ziekenhuis. Bij spoedvervoer of A1
meldingen moet je vanaf de melding binnen 15 minuten ter plaatse
wezen. De patiënt wordt dan ter
plekke geholpen of gestabiliseerd
en wij beoordelen vervolgens of
het nodig is om de patiënt al dan
niet met spoed naar het ziekenhuis te vervoeren. Daarnaast heb
je ook nog A2 vervoer. Dan moet
je binnen een half uur aanwezig
zijn. Daarbij mag je geen sirene en
zwaailichten gebruiken.”
De
ambulanceverpleegkundige
geeft de eerste zorg en beoordeelt de patiënt volgens een vaststaand systeem, namelijk het ‘ABCDE protocol’: Airway (luchtweg),
Breathing (ademhaling), Circulation
(circulatie), Disability (bewustzijn),
Exposure/Environment
(omgevingsfactoren). “Dat werken we
af totdat de patiënt gestabiliseerd
is, tenzij iemand een ernstige bloe-

ding in de buik heeft. Dan is er
sprake van een scoop-and-run: de
patiënt moet zo snel mogelijk naar
het ziekenhuis en onderweg wordt
dan de behandeling verder gedaan
zoals het prikken van infusen. In
zo’n geval is het eerste uur het
belangrijkste. Als de situatie heel
penibel is, wordt de traumahelicopter van het UMCG ingezet.”
De ambulancepost in Buitenpost
heeft weinig last van tijdsoverschrijvingen en is doorgaans op tijd
ter plaatse. “Slecht weer, rotondes, drempels en verkeersdrukte
beïnvloeden sterk de aanrijtijd naar
de patiënt”, verklaart Tabe. Hij wil
in dit verband ook een dringend
beroep op de lezers doen. “De
huisnummering is vaak erg slecht.
We krijgen te maken met huisnummering die in zijn geheel ontbreekt
of er staat een boom of andere
beplanting voor. De huizen in het

buitengebied liggen soms ver van
de openbare weg en huisnummers
zijn niet te vinden. Vooral ’s avonds
en ’s nachts. Als men reﬂecterende huisnummers langs de weg zet,
kunnen wij het opgegeven adres
veel sneller vinden als het echt nodig is.” Waarvan akte.
Kinderen
Het komt soms voor dat de ambulancedienst bij iemand geroepen
wordt die na onderzoek niet vervoerd hoeft te worden. Hoe reageren zo’n patiënt en de familie dan?
“Wij doen alle controles volgens
het ABCD-principe en een van top
tot teen onderzoek. Als we dan niks
kunnen vinden, wordt de huisarts
ingelicht omtrent onze bevindingen. Hij neemt de patiënt dan verder in behandeling. Meestal stellen
wij de mensen dan alleen maar
gerust. Je eigen ervaringen spelen
ook een grote rol. Bij twijfel nemen
we de patiënt altijd mee.” Tijdens
het gesprek merk je dat Tabe van
aanpakken weet en dat hij van zijn
vak houdt. Zonder mensenkennis
kun je dit werk beter niet doen,
vindt hij. “Het is heel belangrijk
dat je ook eerst ervaring opdoet,
bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Je
moet niet alleen klinische ervaring
opdoen, maar je moet ook naar
de mens achter de patiënt kijken.
En als je zelf rustig bent, wordt de
patiënt ook rustig. Een grapje doet
wonderen.” Als ik als voorbeeld
naar angstige kinderen verwijs,
begint Tabe te haperen. “Dat..
dat.. dat is toch het allermoeilijkste. Kinderen zijn heel speciaal. Ze
vertelen je vaak niets..” Even later
in het gesprek zal blijken waar die
gevoeligheid vandaan komt.
Naast zieke mensen krijgen Tabe

Tabe voor de ambulancepost. (eigen foto)

en zijn chauffeur te maken met
ongevallen. In dat geval spreek je
van een patiënt met letsel of traumapatiënt. “Er komt bij een ongeval zoveel bewegingsenergie vrij,
dat je er altijd vanuit moet gaan dat
de organen ook – soms ernstigebeschadigingen oplopen. We noemen dat High Energy letsel.”
Wie op de ambulance zit, moet wel
stressbestendig zijn. De samenwerking met de chauffeur is dan
ook heel belangrijk. “Hij assisteert
en voert handelingen uit zonder
dat ik daar om hoef te vragen”,
zegt Tabe. Als ik hem vraag wat
het ergste is wat hij meegemaakt
heeft, raak ik de gevoelige snaar.
“We moesten eens naar een reanimatie. Er was echter niet bij
gezegd dat het om een kindje van
zes maanden ging. Toen we binnenkwamen, moesten we opeens
omschakelen. We hebben het kind
onderweg al reanimerend naar het
ziekenhuis vervoerd, waar het is
overleden. Dat is echt een drama.
Kleine kinderen die overlijden is niet
natuurlijk.” Ook moeilijk zijn ongevallen met meerdere slachtoffers.
“Wie help je het eerst? Wie heeft
de meeste kans om het te overleven? Die help je, terwijl de tweede
ambulance onderweg is.” Ambulancepersoneel staat voortdurend
bloot aan zowel fysieke als psychische belasting. “Dat is natuurlijk
wel zo”, bevestigt Tabe. “Een ongeluk met kleine kinderen grijpt je
aan. Je moet ermee leren omgaan.
Je bent geen robot.” Thuis afreageren is er ook niet bij. “Ook wij

hebben te maken met medische
geheimhouding. Gelukkig is er binnen de dienst een opvangteam dat
we kunnen oproepen en je kunt natuurlijk altijd je ervaring delen met
je collega’s.”
Onzeker
Het beroep van ambulanceverpleegkunde vraagt om bijscholing.
“We hebben zowel landelijke als
regionale scholingsdagen. Geleerde handelingen worden opnieuw
getraind, zoals het inbrengen van
een infuusnaald, reanimatie, triage
van ongevallen, etc. Een andere
handeling die je niet vaak doet is
een coniotomie, waarbij een gat in
de luchtpijp wordt aangebracht om
het ademen weer mogelijk te maken.” De ambulance verpleegkundige komt dus soms voor moeilijke
handelingen en beslissingen te
staan. Tabe blijft er nuchter onder.
“Wij worden erin geschoold en ja,
als je er bent in zo’n situatie, zul je
het toch moeten doen.” Om de
mensen scherp te houden, worden er ook regelmatig oefeningen
gehouden, zoals onlangs hier in het
zwembad ‘De Kûpe’.
Het is inmiddels wel duidelijk hoe
belangrijk ambulanceposten zijn.
Toch gaat deze vorm van dienstverlening een onzekere tijd tegemoet.
Minister Klink vindt dat ambulancediensten onderling moeten concurreren. “Het is een spannende en
onzekere tijd, want er komt straks
één vergunning in Fryslân beschikbaar en de vraag is wie die krijgt

om het ambulancevervoer te kunnen en mogen doen. Volgend jaar
september weten we meer”, zegt
Tabe. Zelf werkt hij graag voor de
UMCG Ambulancezorg. “We zijn
erg innovatief bezig zijn. Op sommige plekken rijden we in elektrische auto’s en gaan we binnenkort
starten met solo ambulances om
de aanrijtijd aan te scherpen. Vooralsnog zullen de solo’s in Sneek
en Leeuwarden rijden. Ik zal daar
ook aan meedoen.” Nieuw is de
ﬂister: een apparaatje dat via de
radio het verkeer waarschuwt dat
er een ambulance of brandweer
met spoed aankomt. Het verkeer
maakt dan sneller ruimte vrij voor
de voertuigen.” Hulpverleners krijgen helaas steeds vaker te maken
met agressiviteit van omstanders.
Gelukkig heeft Tabe daar tot nu toe
weinig last van. Alhoewel hij zich
één keer bedreigd voelde toen een
kampioenswedstrijd van de Harkemase Boys uit de hand liep. “We
vragen de mensen opzij te gaan en
ons de ruimte te geven. Doen ze
dat niet, dan halen we de politie erbij”, zegt hij beslist. Het gedrag van
jongeren met teveel drank op baart
hem grote zorgen. Desondanks is
Tabe nog steeds van mening dat
hij een prachtig beroep heeft en is
hij voorlopig nog niet van plan om
te stoppen als ambulanceverpleegkundige. “Je kunt bij de mensen
thuis direct hulp verlenen. Je hebt
met mensen van 0 tot 100 te doen.
Dat vind ik het mooiste.”

Sprek wurd fan de moanne
(advertentie)

Fûgels

Yn dizze tiid fan de fûgeltrek sjogge wy se noch wolris ﬂeanen. Sa
frij en heech as fûgels troch de loft bewege hat minsken fan alle
tiden oansprutsen.
Hy sjocht wêr’t de fûgels ﬂeane.
Hij heeft de aandacht niet bij zijn werk.
Fûgels mei te folle fearren ﬂeane net heech.
Mensen met te veel verbeelding brengen het niet ver.
Wat men heger ﬂjocht, wat men leger saait.
Wie te hoog klimt, zal des te lager vallen.
Se tinkt te ﬂeanen sûnder fearren.
Ze zet iets op touw zonder er geld voor te hebben.
Men ken de fûgel oan syn fear.
Men kent iemand aan zijn gedrag.

Be d r ij v i g hei d door Cornelis Visser

Be d r ij v i g hei d

Op ‘e Stâl omgetoverd in
mysterieuze wereld van de ‘Witte Wieven’

Handelsonderneming Cornelis Visser

De mythe van de ‘Witte Wieven’ komt op zaterdag 10 oktober helemaal tot leven tijdens
de open dag van Cadeauwinkel Op ‘e Stâl in Buitenpost.
Elke bezoeker van Op ‘e Stâl
waant zich die dag in de onderwaterwereld van de Witte
Wieven. Scouting De Brimzen
uit Buitenpost bouwt deze
wereld na in de tuin bij de achteringang van de winkel. Op ‘e
Stâl is één van de ‘wâldwinkels’ aangesloten bij de Wâldwinkeltsjesroute. Alle winkels
van dit collectief houden die
zaterdag een open dag met als
thema verschillende sagen en
mythen uit de Friese Wouden.
Ervaar zelf de mystiek van de Witte Wieven
Volgens de sage verschijnen de Witte Wieven ’s nachts, zwevend boven heide- en
moerasgronden als mistbanken bewegend over het donkere landschap. Het is die dag dan
ook niet alleen kijken. Om de mythe echt tot leven te brengen, kunnen bezoekers vanaf 14.00
uur de mysterieuze bewegingen van deze vrouwenﬁguren zelf ervaren. Onder begeleiding van
de mystieke klanken die muziekschool De Wâldsang laat horen tijdens de open dag, kunnen
geïnteresseerden in een workshop ‘Witte Wieven-acrobatiek’ deze zwoele bewegingen
onder de knie krijgen. Ook kunnen bezoekers zich laten verleiden door één van de Witte
Wieven. Tijdens deze verleiding vertelt zij haar eigen volksverhaal op gepaste wijze. Op deze
manier laat Op ‘e Stâl deze cultuurhistorie van met name Noord en Oost Nederland zien,
horen, en voelen. “De voorbije jaren heb ik elk jaar minimaal één keer een open dag gehad
met elke keer een ander thema. Om dit in stand te houden, vereist het dat je elke jaar weer op
unieke wijze uit de hoek moet komen en het liefst in verbondenheid met de streek: De Friese
Wouden. De Witte Wieven-sage past hier goed bij”, aldus Hennie Pilat-Duhoux, eigenaresse
Op ‘e Stâl.
Open dag
De Open Stâl, zoals de open dagen van Op ‘e Stâl ook wel worden genoemd, kent als vanouds
weer een proeverij, ook helemaal in de stijl van het thema, en de presentatie van de nieuwe
herfst- en wintercollecties, zoals bijouterie en natuurlijke woonartikelen. De open dag van cadeauwinkel Op ‘e Stâl duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur aan de Voorstraat 1 in Buitenpost.

Enkele
maanden
geleden heb ik een
partij gereedschappen opgekocht vanuit België. Van het
een komt dan het
ander, zo ook hier.
Inmiddels heb ik een
aardige partij diverse
gereedschappen in
de garage, vertelt
Visser.
Restpartijen
Op de vraag hoe
ik er zo bij kom om
een handelsonderneming te starten?
Eigenlijk dwaalt bij
iedereen het ondernemerschap in het
hoofd rond denk ik
dan, tenminste bij mij wel. Het is de vrijheid en de spanning in het handelen. Nadat ik mijn
eerste partij gereedschap in België had gekocht, begon het pas echt te kriebelen. Via elk mogelijk contact probeer je de handel aan de man te brengen. Voordat ik een tweede partij had
gekocht, dacht ik bij mezelf, nu is de tijd rijp om je ook te laten registreren.
Gereedschappen
Mijn handel is divers, had ik eerst alleen de beschikking over schuurmachines, gereedschapzetten en afkortzagen. Tegenwoordig heb ik ook stofafzuigunits en afkortzagen met telescoopgeleiding in de garage staan. Voor de professionele klusser bestaat het assortiment daarnaast
uit diverse handgereedschappen. Zoals combinatietangen, waterpomptangen of zagen. Ook
voor het vinden van boren of bitjes kunt u een graai in een van de diverse bakken maken.
Aardappels en groenten
Een jongeman als ik die bijna aan zijn voeten uit de Friese klei is getrokken moet zich wel
aangetrokken voelen tot aardappels en groenten. De aardappels die ik aan de man breng
komen dan ook dicht bij mijn oorsprong vandaan om zo maar te zeggen. Het meest wisselen
Bildtstar, Borger, Irene en Rode Star hier van eigenaar. Groenten zijn ook aan huis verkrijgbaar
hier houd ik me tot nog toe wel beperkt tot de houdbare groenten of zo nu en dan een kleine
partij verse groenten. Ook voor een doos verse eieren bent aan de Zegge op het juiste adres.
Al met al voor een ieder een ruime keus, kom gerust eens kijken of er wat van uw gading tussen zit. De adresgegevens kunt u elders in dit blad vinden, vertelt de ondernemer.
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Een actief leven in Zorgcentrum Haersmahiem Tuin ( b e ) leven
Vaak wordt gedacht dat
wanneer je eenmaal in een
verzorgingshuis woont, je
niet meer meetelt. Dat je
eenzaam achter de geraniums zit te wachten totdat er
iemand op bezoek komt. Dit
is echter een vooroordeel en
een groot misverstand heb
ik gemerkt. In verzorgingshuizen wonen nog heel veel
actieve bewoners met diverse interesses.

september 2009

Dat geldt zeker ook voor dhr.
Doeke Henstra die in zorgcentrum Haersmahiem woont.
Henstra is geboren in 1936 en
op 18 september 1958 trouwde
hij met zijn buurmeisje. Samen
kregen zij vier kinderen, drie
jongens en één meisje. Ze woDhr. Henstra in actie met de grasmachine in de tuin van Haersmahiem. (eigen foto)
nen allemaal in de buurt en het
contact met hen is goed. Henstra heeft negen kleinkinAafke Kamminga (de locatiemanager) gevraagd wat zij
deren en twee achterkleinkinderen, waar hij enorm van
ervan zou vinden dat hij af en toe het gras zou maaien.
geniet. In zijn jonge jaren was Henstra een zeer actief
Een strak gazon dat zou de tuin toch een betere uitman. Hij ging naar de ambachtschool, de avondtekenstraling geven. Na enig beraad werd het plan goedgeschool en het leerlingstelsel waar hij diverse diploma’s
keurd en zien we Henstra regelmatig in de tuin aan het
behaalde. Hij groeide uit tot een echte vakman en heeft
werk. Maar het blijft niet alleen bij grasmaaien, ook het
samen met zijn broers en zijn kameraad verscheidene
onkruid wordt gewied en de dode bloemen worden
huizen gebouwd waaronder uiteraard ook zijn eigen
verwijderd. Bijhouden en opruimen is het motto van
huis in Kootstertille. Ooit kreeg hij 250 gulden voor
Henstra.
het bouwen van een compleet huis! Tevens heeft hij
meegeholpen met het bouwen van de kerken van DroGastheer
geham en Twijzel. Allemaal vrijwilligerswerk, maar het
Henstra blijkt ook een uitstekend gastheer. Wanneer
was zijn lust en zijn leven. Daarnaast is hij diaken en
de bewoners ’s middags en ’s avonds in de hal gezellig
ouderling geweest en zat hij in diverse besturen.
even kofﬁedrinken, is het Henstra die kofﬁe schenkt en
vaak ook weer afruimt. Zijn ‘gasten’ hoeven zich ook
niet te vervelen, want hij heeft altijd tijd voor een praatSC Heerenveen en duivenmelken
Maar Henstra had ook veel hobby’s. In het voorjaar
je. Henstra heeft geen agenda, maar dat zou eigenlijk
ging hij met zijn kameraad naar Holland om kievietseiegeen overbodige luxe zijn. “Ik ben laatst vergeten om
ren te zoeken en ook gingen ze vaak samen te vissen.
bij mijn kleinzoon op verjaardagsvisite te gaan”, vertelt
Een andere grote liefhebberij was voetbal. Hij heeft de
hij mij met schaamte. “maar ik heb het goed gemaakt
voetbalsport lang actief beoefend en ging vaak naar
door een paar dagen later te gaan hoor!”
de wedstrijden. En nu volgt hij het voetbal nog steeds
op de tv. We hebben het nog even over SC HeerenSjoelen en lekker eten
veen, die momenteel tot zijn spijt nogal eens verliest.
In Haersmahiem worden regelmatig activiteiten en uitjes georganiseerd en als het een beetje kan, is Henstra
Postduiven, ook een grote hobby van dhr. Henstra. Hij
had er wel honderd, deed mee aan diverse wedstrijnatuurlijk van de partij. Hij zit bij de mannenclub, gaat
naar de gymnastiek en is een fanatiek sjoeler. Hij is moden en kon na aﬂoop menig prijs in ontvangst nemen.
De oude duiven heeft Henstra inmiddels allemaal van
menteel hard in training voor de komende sjoelwedde hand gedaan. Via internet zijn ze verkocht en naar
strijden. “Het gaat gelukkig iedere keer beter, want ik
Amerika gegaan. De jonkies zijn in de buurt gebleven
wil straks de beker winnen”, zegt ie lachend. Henstra
en sommigen doen het al weer goed als wedstrijdduiis blij dat het restaurant straks weer open gaat, want hij
ven, waar Henstra best trots op is.
houdt van lekker eten. En lekker eten, doet hij het liefst
met zijn vaste clubje dames en heren. Ze hebben nu al
Tuinwerkzaamheden
afgesproken, dat ze straks weer met hetzelfde clubje in
Door omstandigheden is Henstra in februari 2009 in
het restaurant willen eten. “Zo gezellig!”
Haersmahiem komen wonen. Zijn vrouw was nog
maar kort geleden overleden en vanwege gezondActief zijn en van het leven genieten
heidsredenen was het niet verstandig om thuis te blij“Het is goed om zoveel mogelijk overal aan mee te
ven wonen. Voor hem was dat uiteraard een enorme
doen, dan blijf je ﬁt en je krijgt een goed contact met
omschakeling. Hij moest veel opgeven. Maar eenmaal
de medebewoners. En als er even geen activiteiten
in Haersmahiem pakte Henstra de draad snel weer op.
zijn, nou dan zoek ik zelf wel een klusje”, aldus een
Hij is geen man om bij de pakken neer te gaan zitten.
glunderende heer Henstra. “De dokter moet mij wel
Hij voelt zich thuis en geniet van het leven in en om
eens afremmen, maar het zit gewoon in mijn bloed!”
Haersmahiem. En Henstra zou Henstra niet zijn als hij
Het is goed om te zien dat je op deze leeftijd nog zo
actief kunt zijn en zo van het leven kunt genieten. Ik
in Haersmahiem niet ook de handen uit de mouwen
zou steken. “Ik moet altijd wat om handen hebben’, alteken ervoor.
dus Henstra. Toen het gras in de nieuwe tuin toch wel
een beetje te lang begon te worden, heeft Henstra aan
Wieke Annema, Haersmahiem

Bibliotheek Buitenpost/de Sutelaksje
Op 4 september jl.
ging de Sutelaksje
van start. Gedurende de komende
weken gaan zo’n
1.800 vrijwilligers
in de hele provincie
bij de deuren langs
om Friese boeken
te verkopen. De
tournee eindigt met
de Boekemerk op
17 oktober. Na een
jarenlange traditie
is dit de laatste Sutelaksje ‘oude stijl’.
Het is de bedoeling dat er in de toekomst vergelijkbare
promotionele activiteiten komen; doch in welke vorm is
nog niet bekend. Meer informatie op www.fryskeboek.
nl en in het Frysk tematydskrift “No–Boekenijs”. (Dit tijd-

schrift kunt u gratis
ophalen in de bibliotheek.) Op dinsdag
16 september was
er een avond voor
de sutelders in de
bieb in Buitenpost.
De vele aanwezigen
genoten van een
afwisselend
programma met o.a.
Gurbe Douwstra en
Gerbrich van Dekken. Ook aanwezig
was o.a. de Friese
schrijfster Anny de
Jong. De regie deze avond was in handen van Aly v.d.
Mark. De Sutelaksje fan It Fryske Boek berikte op 16 septimber de mylpeal fan de earste € 50.000,- Dat barde yn
de plakken Minnertsgea, Wier en Surhuzum.

Fruit en wespen
Het lijkt alsof dit jaar de herfst eerder invalt dan anders. De droogte van de zomer
begint de natuur parten te spelen. Toch is de oogst van peren dit jaar uitstekend.
Stoofperen en handperen in meer dan veertig soorten worden in De Kruidhof rijkelijk geoogst en op de oogstdag van 10 oktober aan het publiek getoond. De appeloogst daarentegen is minder dan voorgaande jaren. Hoe dit komt? Er worden
regelmatig theorieën op los gelaten: appels en peren dragen om het jaar veel, appels bloeien eerder dan peren en zijn dus gevoeliger voor nachtvorst, insecten zijn
van belang voor de bevruchting. Dit laatste is zeker een feit. Ook het moment van
de bloei van een fruitboom is erg bepalend voor de oogst. Immers als de appels of
peren bloeien terwijl het regent, dan zullen de bijen lekker in hun nest blijven en
echt niet de fruitbloesems gaan bestuiven. Insecten zijn dus van groot belang. “Zijn
insecten nu echt zo nuttig?” zult u zich wellicht afvragen als u weer eens gestoken
bent door een wesp. Anders dan de bijen dragen wespen niet bij aan de bestuiving
van fruitbomen, maar toch hebben de wespen een belangrijke taak in de natuur.
In tegenstelling tot een bij, die een soort van zuigsnuit heeft, heeft een wesp kaken waarmee hij vlees en ook fruit kan eten. Hoewel er vele soorten wespen bestaan, bedoelen we met de naam “wesp” toch doorgaans de zwartgele insecten die
in de zomer veel voorkomen. Zowel de gewone wesp, Vespula vulgaris, als de veel
daarop lijkende Duitse wesp, Vespula germanica, noemen we in Nederland vaak
papierwesp. Karakteristiek is het
grijze, eironde, papierachtige nest,
dat een ﬂinke omvang kan krijgen
wanneer het ongemoeid wordt gelaten. De voornaamste taak voor
wespen in de natuurlijke orde die
we de voedselketen noemen is het
opruimen van andere insecten.
Zonder wespen zou er een vliegenplaag ontstaan. Want wespen
zijn in de eerste plaats vleeseters
en vangen voornamelijk vliegen.
Voor het overige leven wespen van
zoetigheid. De werksters geven de
larven voedsel en als dank daarvoor scheiden deze zoetigheid uit.
Naarmate de zomer vordert raakt
de zoetigheid in het nest op. Vervolgens gaan de wespen buiten het nest op zoek
naar het zoete alternatief. Het mijden van zoetigheid is dus de beste preventie tegen wespenoverlast. Maar als je lekker in de tuin of op het terras van een drankje
of een gebakje wilt genieten, is dat natuurlijk geen optie. Het plaatsen van een of
meer wespenvallen is wel handig. Die moeten dan een eindje buiten de zithoek in de
tuin opgehangen worden, zodat de wespen op enige afstand blijven. Gewone zoete
limonade is voldoende om de wespen tevreden te stellen. In De Kruidhof hebben we
veel wespenvallen gezet, zodat onze bezoekers geen last krijgen van de wespen. De
suggestie van een van de medewerksters van het tuincafé om de wespen te weren
met een schaaltje met kruidnagelen en citroensap op de tafels bleek een heel goede.
De meeste wespen hebben zich inmiddels op het valfruit in De Fruithof gestort. Zij
hebben daar gezelschap van de prachtige Atalanta vlinders, die dol zijn op rottend
fruit. Nuttige opruimers dus, de vlinders, maar ook de wespen.

Kunst en Kitsch in IJstijdenmuseum
De jaarlijkse Kunst en Kitschdag zal op zaterdag 24 oktober 2009 worden gehouden in het IJstijdenmuseum in Buitenpost. Inwoners uit de drie
noordelijke provincies kunnen hun schatten die dag laten beoordelen door
een aantal museumdeskundigen en de waarde van die schatten te weten
komen. In de afgelopen jaren zijn bij de Kunst en Kitschdagen veel waardevolle voorwerpen en munten naar boven gekomen en zijn sommige
stukken door musea aangekocht. Iedereen die meent in het bezit te zijn
van antieke voorwerpen, schilderijen waarvan de schilder onbekend is,
antiek meubilair, munten en gouden of zilveren sierraden is deze dag van
harte welkom. Voorinschrijving van de deelnemers is gewenst. Het aantal
voorwerpen dat deelnemers mee mogen nemen is bepaald op maximaal
3 voorwerpen. Deelnemers worden voor deze dag ingedeeld en ontvangen persoonlijk bericht van hun deelname.
Aanmelding kan plaatsvinden per brief aan Stichting IJstijdenmuseum
Buitenpost, Voorstraat 52, 9285 NT Buitenpost met vermelding van de
gegevens van de deelnemers en de mee te brengen voorwerpen. Ook
via info@ijstijdenmuseum.nl en via tel. 0511 542275 kunnen deelnemers
zich aanmelden.

It lêste w urd

door Janne Oosterwoud

Okkerdeis seach ik op myn fytstocht
in prachtich leagenbankje. ‘Jo ha
gelyk’, stie op it bekling. Ik moast
wol gnyskje wylst ik sitten gong.
Want it gelyk haw ik eins altyd sels.
Dat is in famyljekwaal sizze de
oantrouden, en dy kinne it witte.
Myn maat wit der ek alles fan.
No en dan ha wy striid om it lêste
wurd. Ik wit dat ik taai bin, mar hy
kin der ek wat fan. De wynrjochting
bygelyks, is sa’n punt. Underweis
op ’e fyts sjogge wy nei de sinne
en de wynmûnen en dan witte wy

ûngefear wêr’t de wyn wei komt.
En just dat ûngefear, dêr sit him de
kneep. Op myn jierdei krige ik in
kompas. Ein fan de diskusje.
No hat hy sa’n elektroanysk digitaal
kompas kocht by de ANWB.
‘Moatst sjen’, sei er optein, ‘ik wit
no einlings eksakt wêr’t it noarden
leit.’ ‘Dat ding doocht net’, sei ik mei
myn kompas der njonken. ‘Sjoch
mar, dyn noarden leit ﬁerstentefolle
nei it westen.’
Dat sa hâlde wy de relaasje moai
op stoom.
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Vrijwilligers KWF kankerbestrijding Ze g het m a ar... ingezonden brieven
gehuldigd in It Koartling
Mijn huisartenpraktijk Groenkamp Buitenpost

De KWF kankerbestrijding collectanten van Buitenpost (eigen foto)

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft € 5.094,21 opgebracht, 200
euro meer dan vorig jaar. Een geweldig bedrag voor Buitenpost. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name
van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten
hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet
alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Dit jaar bestaat de KWF Kankerbestrijding 60 jaar. En het bestuur van
afdeling Buitenpost vond dat een mooie aanleiding om de collectanten eens
extra aandacht te geven. Woensdag 9 september was er een bijeenkomst
voor de collectanten in It Koartling in het bijzijn van onze promotor Mevr. Etje
Wassenaar. Ons dorp telt ongeveer 80 collectanten. Helaas konden ze niet
allemaal aanwezig zijn. Tijdens deze middag werden er zes dames verblijd
met een tinnen collectebus, zij zijn al meer dan 40 jaar collectant voor de KWF
Kankerbestrijding, een geweldige prestatie. Zes dames kregen een gouden
speldje als dank voor 25 jaar inzet en acht dames kregen een zilveren speldje,
zij zijn al 12,5 jaar of langer collectant. Een extra attentie kreeg Jellie Nijboer,
zij is al 45 jaar bestuurslid/wijkhoofd/collectant. Alle collectanten heel hartelijk
bedankt voor uw inzet en graag tot volgend jaar.
Namens het bestuur van afdeling Buitenpost, Anja Berends, Jellie Nijboer
en Marion Boomsma, tel. 06-51936360

Kerstmarkt op vrijdag 18 december
Alhoewel het nog heel ver weg lijkt, is de Stichting Kerstactiviteiten Buitenpost al weer bij elkaar geweest om de eerste voorbereidingen te verrichten voor de Buitenposter Kerstmarkt 2009. De stichting die nog steeds
de doelstelling hanteert ‘voor het dorp door het dorp’ bereidt zich voor
op een kerstmarkt op vrijdag 18 december 2009 in de Kerkstraat en op
het Nijensteinplein in Buitenpost. Er zijn al enkele standhouders die zich
opgegeven hebben voor deelname. Toch is de stichting op zoek naar hobbyisten en standhouders die Kerstgerelateerde producten willen verkopen op deze succesvolle avond vol Kerstsfeer. Voor vragen of opgave als
standhouder kunt u contact opnemen met Lidy Plantenga, voorzitter van
Stichting Kerstactiviteiten Buitenpost, tel. 543189.

D e foto’s door de redactie

Zoals vele Buitenposters zijn ook wij cliënt bij huisartsenpraktijk Groenkamp. De ingezonden brief van de
‘heer’ Dijkstra maakte mij zo onpasselijk dat ik bijna
om doktershulp had gevraagd. Wat een nare brief! Zeker, in vroeger tijden was het bereiken van de huisarts
een probleem. Daaraan is een eind gekomen door het
instellen van de medicijnlijn, de spoedlijn en de ‘gewone’ lijn, die zorgt dat u niet opnieuw hoeft te bellen,
maar na enig wachten (blijft u aan de lijn u wordt zo
spoedig mogelijk geholpen) aan de beurt bent. Goh, al
een week ziek (hoofdpijn en ﬂikkeringen) maar de vakantie gaat door! Het gaat niet over en doktershulp lijkt
nodig. Kijk aan, u belt op woensdag en kunt meteen
op donderdag terecht. Beter kan het niet dacht ik. U
schreef: “Stel je voor een hersentumor of voorboden
van een beroerte. Hoe sneller je erbij bent hoe beter.”
Nee, zo erg is het nu ook weer niet dat u helemaal
uit Drenthe terugkomt. Wat denken ze wel daar bij de
Groenkamp! Op maandag gemeld en geholpen. Wat
een vervelende insinuatie dat het alleen is omdat u
al zo hebt opgespeeld. Hopelijk is het goed gekomen
met uw vrouw.
Ik ken de afspraken bij het afwezig zijn van één van de
artsen wegens een welverdiende vakantie of werkgerelateerde afspraken niet. Mij lijkt het logisch dat patiënten met klachten, die met enige spoed het oordeel
van de dokter vergen, door de collega’s gezien worden
en dat bezoeken die geen haast hebben, wachten tot
de eigen dokter weer terug is. Niet gemakkelijk beoordelen voor de assistentes maar gelukkig zijn ze er
goed voor opgeleid.
Komaan wat eigen ervaringen:
Mijn huisarts is dokter Kruyt en ik weet me bij hem in
vertrouwde en capabele handen. Ook hij is er weleens

niet. Toen enkele jaren terug mijn dochter de huisartsenpost belde omdat ze doodongerust was over
mij (hevige pijn en benauwd) was dokter Kok er in 5
minuten en was ik daarna binnen het kwartier in de
ambulance op weg naar de hartbewaking. Geen risico
genomen, alsnog dank!
Minder levensbedreigend: Op een ochtend omstreeks
9.00 uur bij het op de ﬁets stappen een onbeschrijfelijke pijn aan de knie. Ik kon niet meer lopen. Omstreeks 11.00 uur gebeld, want het werd steeds erger. Overleg met de assistente, want de artsen waren
op huisbezoek, en afgesproken dat ik ’s middags om
vier uur kon komen. Net voor twaalf uur weer gebeld
want de pijn werd absoluut ondraaglijk. De assistente
overlegde met dokter van der Steen en die was bereid
vroeger van lunchpauze terug naar de praktijk te komen. Hij vond de klachten dusdanig ernstig dat hij ter
plekke een spoedafspraak maakte met het ziekenhuis.
De volgende dag belde hij nog even om te horen hoe
het gegaan was. Ook hier alsnog dank, beter kon het
niet!
Wat jammer mijnheer Dijkstra dat u op verjaardagen
geen beter onderwerp kunt vinden. Ik ben opgevoed
met:
Als u tevree de zaak verlaat, zo gaat en zegt het elk
op straat.
Maar hebt u klacht of averij, zo blijft en zwijgt en zegt
het mij!
Ik veronderstel dat u dat bedrijfsmatig ook zo zou willen. De huisartsen en de assistentes kunnen zich niet
verweren, want dan beklaagt u zich vast over schending van de privacy. Ik doe het graag voor hen.
Gerrie Hiddema, De Ring 15, Buitenpost

Reactie op ingezonden brief van Niek Dijkstra
Hierbij wil ik reageren op de ingezonden brief van Niek
Dijkstra over huisartsenpraktijk de Groenkamp. Ten eerste doe ik dat omdat de praktijk zelf niet kan en mag reageren in verband met het beroepsgeheim en ten tweede
heb ik een hele andere ervaring met de assistentes, Ongelukkigerwijs had mijn vriendin, ze woont in Alkmaar en
is geen patiënt bij Groenkamp(!), hulp nodig van één van
de huisartsen. De voortreffelijke en vriendelijke behandeling aan het loket van de praktijk staat in schril contrast
met hetgeen dhr. Dijkstra schetst. De dames waren er
echt voor ons en geen moeite was hen teveel en alles
werd tot in de puntjes geregeld. Ook over het punt van
bereikbaarheid heb ik totaal geen klagen. Je draait het

nummer en er komt een bandje voorbij en ik snap heus
wel dat ik niet de enige ben die belt en wacht keurig tot
de assistente tijd heeft om mij te woord te staan. Ook
kan het voorkomen dat vol vol is en dat niet alles op één
dag kan. Het verhaal van Poetin in het Kremlin kan de
versnipperaar in en die ‘tig’ gevallen waar Dijkstra naar
verwijst zijn er misschien niet eens. Ten slotte wil ik hem
nog attenderen op een wandtegeltekst: “Wie z’n eigen
tuintje wiedt, ziet ‘t onkruid van een ander niet!” Ik wens
iedereen veel gezondheid toe.
Piet Pettinga, Prof. Wassenberghstraat 14 , Buitenpost

N.B. De redactie heeft nog meer reacties op het stuk van dhr. Dijkstra over huisartsenpraktijk de Groenkamp
ontvangen. Helaas waren zij anoniem en anonieme reacties kunnen niet geplaatst worden.

Abraham . . . . . . . .

en Sarah . . . . . . . . .

Je 50e verjaardag vieren is wel iets heel speciaals. Johan Miedema, wonend aan de Parklaan werd op
woensdag 2 september door zijn kinderen met een levensgrote Abraham verrast. Of zijn echtgenote ook
in het complot zat is de redactie niet bekend. (eigen foto)

Maandag 21 september vierde Stienke Bruining, wonend aan de Gysbert Japiksstraat 5 haar 50e
verjaardag. Ter gelegenheid van Sarah werd ze met een ludieke actie door haar werkgever verrast. Al
jaren maakt Stienke de bussen van Veenstra Reizen schoon. Evenals voor de buurtbewoners was het
ook voor haar een verrassing dat een bus van Veenstra Reizen onderdeel was van de viering van haar
verjaardag. (eigen redactie)

De Binnenste Buiten Post

R e i n o l d Pa a uw

S p o r tko p p en

door Bote de Haan

Brand
Het is weer zover, de ene brand gaat
uit en de andere brand gaat aan.
Nou zijn wij sowieso geen mensen
die vroeg in de ochtend snel de
voeten buiten het warme waterbed
slingeren maar het wordt met de
dag moeilijker. De zon brandt niet
zo fel meer en het licht wordt elke
dag minder. Nog even en ik zie ons
huis alleen nog in het weekend bij
het branden van de zon, voor zover
je dan van branden kunt spreken.
Het grote voordeel is dat de andere brand weer aan kan, de nieuwe
haard geeft toch wel een lekker
romantisch brandje in de avond
en… ’s nachts weer lepeltje lepeltje
heeft ook wel weer wat. Hebben we
maandenlang in de keuken geleefd,
nu wordt langzaam maar zeker ook
de rest van de woning weer benut.
Op dit moment zit ik zelfs in de zithoek en die hebben we nog niet
echt gebruikt zins de verbouwing.
Kortom, allemaal weer nieuwe ervaringen… nou ja… allemaal… dat
lepeltje lepeltje is in het verleden
wel vaker voorgekomen. Voordeel
van de minder brandende zon is dat
de mannen het normaal vinden dat
ze op bed moeten, dat was toch
wat moeilijk toen de zon tot tien uur
’s avonds brandde. Daarentegen
vinden ze het weer raar dat ze er ’s
morgens uit moeten terwijl het nog
bijna nacht is en ik moet zeggen,
dat begrijp ik zeer goed. Vanavond
hebben we de winterjassen, truien
en lange broeken gepast, zodat de
kleerkast voor de komende koude
periode ingericht kan worden. Wist
ik eindelijk welk stapeltje de korte
broeken waren en welke de ¾...
kan ik weer opnieuw gaan beginnen. Het mooie is dat alle hobby’s
weer zijn losgebrand we mogen
weer lekker volleyballen. Na het ballen samen lekker een biertje drinken
en veel praten maar niets zeggen is
altijd leuk… maar om daarna door
de kou te ﬁetsen en steenkoud in
bed te kruipen, trekt me weer wat
minder. Het ergste op zo’n moment
is dat het lepeltje lepeltje dan streng
verboden is… eerst warm worden!
Altijd weer spannend wat voor winter we gaan krijgen wit of transparant, sneeuw of water, slee of boot.
Sint Maarten, Sint Nicolaas, kerst,
oudejaarsdag, oudejaarsnacht en
nieuwjaarsdag, ze komen er allemaal
weer aan. Voor sommigen geweldige dagen, voor anderen weer
moeilijke tijden… tsjonge jonge, er
staat ons weer heel wat te wachten
deze winter. Als het maar winter
wordt, maar dan bedoel ik ook echt
Winter. Winter met sneeuw, ijs en
Elfstedentocht bedoel ik dan. Met
windkracht 6, regen en 5 graden
vorst aan de rand van het voetbalveld staan zit mij nog vers in het
geheugen en ik kan niet zeggen dat
ik daar erg veel trek in heb. Nu ik er
zo over nadenk, ik vind winter best
gezellig maar dan wel dicht bij een
gecontroleerd binnenbrandje en
onder het genot van een drankje. En
lekker vroeg op bed en een beetje tv
kijken, dat heeft toch ook wel wat,
dat doe je ook niet als de zon door
het venster brandt. Kortom, het is
leuk als er maar wat brandt! Een
koude winter gewenst!

Voor eerlijke cadeau’s en
producten bezoek onze winkel
in de hal van de Poiesz!

De meeste Buitenposters weten wel wat
skûtsjesilen inhoudt. Via Omrôp Fryslân,
zowel op radio als tv, wordt men tijdens
de zomermaanden op de hoogte gehouden
van de zeilwedstrijden op de Friese meren.
Sommige Buitenposters nemen de moeite
om wedstrijden te bezoeken en zullen ongetwijfeld enthousiast verhalen vertelen
over deze prachtige sport. Wat velen niet
weten is dat er twee skûtsjesilorganisaties
zijn in onze provincie. En wat misschien
nog minder Buitenposters weten is dat er
iemand in ons dorp woont, die zich intensief met deze sport bezig houdt. Hij heet
Gerrit Rottiné en het leek de redactie van
de Binnenste Buiten Post interessant om
hem eens te interviewen.
Gerrit werd geboren in Lemmer. Zijn vader was
een enthousiast supporter van het skûtsjesilen
en het werd Gerrit dus met de paplepel ingegoten. Toen Gerrit veertien jaar was verhuisde de
familie naar Buitenpost. Niet bepaald een dorp,
dat warm loopt voor het skûtsjesilen; daarvoor
ligt het net té ver af van de Friese meren. De
kiem was toen al in Gerrit gelegd. “In 1989 tijdens een verjaardagsfeest ontmoette ik schipper Jitze Grondsma. Er was een skûtsje te koop,
de Woeste Oane en er werd toen spontaan besloten om deze met vier man te kopen”, vertelt
Gerrit. “We knapten de boot op en namen deel
aan de IFKS wedstrijden.” De IFKS staat voor
Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen.
Naast deze IFKS is er de SKS (Sentrale Kommisje Skûtsjesilen). “Men kan het, om het in voetbaltermen uit te drukken, vergelijken met de Eredivisie; dat is de SKS en de eerste divisie is de
IFKS”, aldus Gerrit. “Alle aandacht van de pers
is gericht op de SKS wedstrijden, terwijl er bij de
IFKS wedstrijden ook fel wordt gestreden.”
Met de Woeste Oane werden Grondsma en zijn
bemanning, waaronder Gerrit Rottiné eerst kampioen van de B-klasse en daarna tweemaal kampioen van de A-klasse. Maar promoveren naar

Binne en Boaite in gesprek

Op reis
Trrriiing…
Hallo, hier met Binne!
Boaite hier Binne, jammer dat je
geen Buitenposter verhaal schrijft!
Hoezo Boaite, wat bedoel je?
Nou je bent al zo’n tijd in het
buitenland, dat je niet meer weet
wat er allemaal gebeurt hier in
Buitenpost, Binne!
Ja, da’s wel waar, maar ik kan toch
wel effe weg?
Natuurlijk, maar de Buitenposter wil
wel weten
wat er allemaal in het dorp gebeurt
Binne.
Okay Boaite, ik begrijp het wel,
maar een reis door Griekenland is
niet te versmaden!
En daarbij, er staat toch wel meer in
de krant!
Jawel Binne, ook dat is waar, maar
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Gerrit Rottiné, skûtsjesiler út Bûtenpost
de SKS zat er voor
de Woeste Oane niet
in. Dat is onmogelijk,
want de schepen die
aan de IFKS wedstrijden deelnemen, zijn
eigendom van particulieren, terwijl de
skûtsjes van de SKS
worden beheerd door
stichtingen.
Alleen
voor Philips Drachten
wordt een uitzondering
gemaakt. Zij hebben
een skûtsje in bezit en
mogen toch aan SKS
wedstrijden deelnemen. “Toen kwam er
De Woeste Oane in volle actie. Schipper Jitze Grondsma, rechts op de foto aan het
roer. Gerrit Rottiné in gestreepte trui aan het grootshout. (eigen foto)
een kans”, vertelt Gerrit, “D’Halve Maen, de
door werden we zesde. In 2010 moet het beter
boot van Philips uit Drachten zocht een nieuwe
schipper. Grondsma werd gevraagd en die nam
kunnen.” Het streven is natuurlijk om kampioen
gelijk de hele bemanning van de Woeste Oane
te worden van de SKS klasse. Dat heeft Gerrit nog niet meegemaakt. Wel won Oeral Thús
mee. Die boot werd daarop verkocht.”
Nadat Gerrit vijf jaar op D’Halve Maen had gevadit jaar twee wedstrijden; op de Veenhoop en
Woudsend.
ren, stopte hij. Twee jaren later werd hij opnieuw
benaderd door Jitze Grondsma. Deze kon schipper worden op het skûtsje van Joure, Oeral Thús,
“Ervaring is erg belangrijk. Iedereen zit op zijn eigen plek en doet wat hij doen moet. Ieder skûten wilde Gerrit graag terug bij zijn bemanning.
sje heeft een 14 koppige bemanning. Het is een
Gerrit had de wedstrijdspanning van het skûtsjesilen gemist en hij stemde toe. “Helaas kreeg
echte teamsport. In april beginnen we weer te
trainen op het Sneekermeer, iedere woensdagGrondsma acute leukemie. In feite is hij nooit
schipper geweest van Joure”, vertelt Gerrit. “Hij
avond. Ook het onderhoud van het skûtsje wordt
stierf binnen twee weken. Ik heb hem enorm
door de bemanning gedaan en is erg tijdrovend.
Maar de kameraadschap, het samenwerken en
gemist. Hij was een geweldige, inspirerende persoonlijkheid.“ Dirk Jan Reijenga werd de opvolde goede onderlinge verstandhouding tussen
de leden van de bemanning vergoedt veel.” Op
ger van Grondsma als schipper van Oeral Thús.
de vraag hoe het zit met de vakanties lacht GerInmiddels heeft Gerrit zijn derde jaar op het
rit. “Gelukkig heb ik een baan in het onderwijs
en dus zeven weken vakantie, anders zou het
Jouster skûtsje achter de rug. “We hadden dit
jaar derde moeten worden in de eindrangschikniet leuk zijn voor mijn vrouw Elly.”
Naast skûtsjesilen houdt Gerrit zich bezig met
king”, aldus Gerrit Rottiné. “Helaas kregen we
twee protesten aan de broek. Dat leverde 14
de voetbalclub van Buitenpost. Hij is als bestrafpunten op. Het waren terechte protesten,
stuurslid verantwoordelijk voor de Technische
Commissie.
want we hadden geen voorrang verleend. Daar-

hoe gaat het daar?
Nou Boaite, in één woord fantastisch.
Mooi weer zeker hè?
Soms te warm Boaite, maar nu zit ik
in het zwembad!
Zitten, zwem je dan niet…?
Natuurlijk niet, want ik zit aan de
bar met een gele rakker!
Een gele rakker? Wat is dat nou weer
Binne!
Een pilsje Boaite… een heerlijk pilsje!
Ja, ja, neem het er maar van Binne!
Inderdaad Boaite en met veel plezier!
Doe je ook nog wel wat anders,
Binne?
Natuurlijk Boaite, iedere dag is er een
interessante excursie!
Oh, dus ook nog iets cultureels,
Binne?
Zeker Boaite, maar de boog kan niet
altijd gespannen staan,
dus af en toe relaxen hoort er ook bij!
Wanneer denk je weer thuis te
komen, Binne?
Half oktober Binne en dan ben ik
weer beschikbaar!
Ik kan bijna niet wachten Binne,
maar nog een prettige vakantie!
Bedankt Boaite en… doe iedereen de
groeten!
Doe ik Binne, doe ik…
SurodoehT

Lintjesregen bij wereldwinkel

Helaas konden niet alle vrijwilligers aanwezig zijn op deze middag. (foto: redactie)

Afgelopen woensdagmiddag ontvingen de vrijwilligers van de wereldwinkel
in ons dorp een speciaal ontworpen Fairtrade lintje met een brief van de minister van ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders, uit handen voor de
voorzitter van het bestuur. Natuurlijk waren de lintjes ook fairtrade, zij werden
in opdracht van importeur Lanka Lamai uit Surhuisterveen gemaakt bij Selective Designs in Sri Lanka, een bedrijfje dat gespecialiseerd is in de productie
van kinderspeelgoed. Aanleiding voor dit feestelijke gebeuren, wat plaats
vond in de Schakel, was het 40-jarig bestaan van Wereldwinkel Nederland. In
heel Nederland hebben zo’n 12.500 vrijwilligers een lintje ontvangen.

Reünie Christelijke Mavo Buitenpost
Alweer twintig jaar geleden dat de toenmalige MAVO-klas 4a examen
heeft gedaan. Wat gaat de tijd toch snel! Tijd voor een reünie. Drie klasgenoten namen het voortouw en hadden na enig speurwerk iedereen kunnen bereiken. Op 26 juni jl. was het eindelijk zover. Aangezien we allen
leuke herinneringen hebben aan ons driedaagse skûtsjesilen tripje in de
derde klas door het waddengebied was gekozen voor een middagje skûtsjesilen bij Oudega. Op de tjalk werd onder het genot van een hapje en
een drankje geskûtsjesiled en veel gekletst. Er werden herinnering aan
toen opgehaald, maar iedereen was vooral benieuwd naar wat men in
de tussentijd had gedaan en hoe het nu gaat. De zonnige middag was zo
voorbij en al snel moesten we weer afscheid van elkaar nemen. Na aﬂoop
was er voor iedereen nog een aandenken van deze geslaagde dag.

De Binnenste Buiten Post
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Peuters Krobbekûle op excursie bij de groenteboer

Streetdance bij GV MAAS

In het kader van het thema
‘Welkom op de speelzaal’
hebben peuters van de
Krobbekûle speciaal aandacht besteedt aan de inhoud van hun fruitbakje.
Er werd gesproken en gewerkt over fruit. Dat fruit te
koop is in de groenten- en
fruitwinkel moest natuurlijk
ook uitgeprobeerd worden.
Schipper, de eigenaar van
de nieuwe groentenwinkel
aan de Kerkstraat was zo

Na de zomervakantie gaan we weer
verder met streetdance. We zoeken hier nog nieuwe leden bij. Dus
vind je het leuk om te dansen en
hou je van muziek, kom dan eens
kijken bij onze les. De lessen worden gegeven in de tafeltennishal
op industrie terrein Buitenpost. Iedereen is van harte welkom op donderdag van vijf tot zes uur. Kosten:
10 euro per maand. Lesgeefster is
Manon Koning. Dus ben je nieuwsgierig? Kom gezellig binnen kijken of
meedoen!!! Voor meer info kijk op
internet: www.gv.maas.nl of mail:
info@gvmaas.nl

vriendelijk om de peuters
te ontvangen. Juf Hinke
kocht op aanraden van de
peuters druiven, bananen
en aardbeien. Hier mocht
natuurlijk van geproefd
worden. Als cadeautje
kregen de peuters van de
groentenboer een fruitbakje met inhoud. Hier werd
thuis heerlijk van gesmuld!
Het was een geslaagde excursie voor de kinderen.

D e p hoto foto afkomstig van mevr. F. Veenstra

ATB marathon bij jubilerende FTC

Vrouwenvereniging Buitenpost. Bovenste rij v.l.n.r: Mevr. Postma, mevr. Stokje, mevr. Veenstra en de rest onbekend; tweede
rij van boven: mevr. Koster-van der Meer, mevr. Molenaar, mevr. ?, mevr. ? en mevr. de Vries; derde rij van boven: mevr.
Hania, mevr. Tamminga, mevr. Beerda, mevr. van Lune, mevr.?, mevr. Dijkstra, mevr. Bulthuis, mevr. Postma en mevr. Roorda;
onderste rij: mevr. de Vries, mevr. Dijksterhuis, mevr. Wijstra, mevr. de Vries, mevr. ?, mevr. ? en mevr. ?.

oktober

Openingstijden: maandagmorgen 8.00-12.00 uur, dinsdags 8.0018.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag 8.00-19.00 uur,
zaterdag 11.30-19.00 uur

Familiepakket

4 personen friet
2 frikandellen
2 kroketten

7,
€ 6,

00

Frikandellen
Nasischijf,
00
halen
Bamiblok3of
2 betalen!
Kaassoufﬂé

€ 1,

Gehaktmenu:

2 personen friet
2 heerlijke ballen
gehakt

€ 4,50

Broodje
Petit painhamburger
95
speciaal
25
kaas-salami-ui

2,
€€ 2,

Zaterdags ook geopend vanaf 11.30-19.00 uur!

Vanaf 15 september 2009
komen alle woningen van 2 jaar of ouder
in aanmerking voor de 6% btw regeling.
Vraag een vrijblijvende offerte voor uw
binnen- of buitenschilderwerk.

Het is 25 jaar geleden dat in ons dorp de ﬁetstoerclub Buitenpost en omstreken werd opgericht. In die 25 jaar organiseerde de vereniging honderden
ﬁetstochten waaraan duizenden ﬁetsers deelnamen. In die 25 jaar is het accent van de ﬁetstochten verschoven van routes over verharde wegen naar
het meer uitdagende ﬁetsen over zandwegen en uitdagende paden door
bossen. Ook binnen de ﬁetstoerclub zijn die veranderingen merkbaar. Deelnemers aan ﬁetstochten willen een uitdaging en die uitdaging vinden ze in
de veldtoertochten op een ATB-ﬁets. In het jubileumjaar wordt daarom ook
sterk ingezet op de ATB-ﬁetstochten. Op zaterdag 10 oktober is een monster
ATB-tocht gepland van maar liefst 105 km. De tocht is een echte uitdaging
voor iedere ATB-ﬁetser. Fietscoördinator Foppe de Haan heeft met een groot
aantal leden deze tocht, de Drie Provinciën Marathon, met veel zorg uitgezet
over wegen en paden in Fryslân, Groningen en Drenthe. Deelnemers kunnen tussen 8.00 en 9.00 uur voor dit evenement starten in de voetbalkantine
aan de Mjumsterwei te Bakkeveen. Voor de ATB-ers die 105 km een te grote
uitdaging vinden is er de mogelijkheid om een kortere afstand te ﬁetsen. Zo
zijn deze dag ook routes van 80 en 45 km uitgezet. De routes zijn in een aantal lussen rond Bakkeveen in een bosrijk gebied uitgezet en de deelnemers
ontvangen onderweg verzorging. EHBO is op alle afstanden en bij start en
ﬁnish aanwezig. De Drie Provinciën Marathon is één van de jubileumactiviteiten. Eerder werd al ingehaakt op het jubileum door in 2009 voor alle leden
en voor nieuwe leden nieuwe ﬁetskleding beschikbaar te stellen. Op het
moment wordt door het bestuur en de leden gewerkt aan een jubileumnummer waarin 25 jaar ﬁetsen in de FTC Buitenpost centraal komt te staan. Voor
meer informatie zie ook onze website: www.ftcbuitenpost.nl

Open Stâl
Sage: “De Witte Wieven”
Zaterdag 10 oktober
van 10.00-17.00 uur

Hennie Pilat-Duhoux
Voorstraat 1
9285 NM Buitenpost
tel. 0511-542502
e-mail: opstal@waddengoud.nl
www.waldwinkeltjsesroute.nl

Visser
Cornelis Visser
HandelsondernemingCornelis
Handelsonderneming

Gereedschappen,
Gereedschappen,restpartijen
restpartijen en
en aardappels
aardappels

Waterpas,
uitschuifbaar
cm 2x
2xlibel
libel00en
en9090graden……………………….
graden .................€
8,00
Waterpas,
uitschuifbaarvan
van60
60 tot
tot 90 cm
€
8,00
Waterpas,
recht120
120cm,
cm,33x
10,00
Waterpas,
recht
x libel
libel 0,
0,45
45en
en90
90graden……………………………………………..€
graden ..................................€ 10,00
Multischuurmachine,110
110Watt
Watt met
met 29
koffer………………………….
€ 12,50
12,50
Multischuurmachine,
29 vel
vel schuurpapier
schuurpapierinin
koffer...................€
Gereedschapsetinin4-voudige
4-voudige koffer
koffer 146
4-19mm………………
€ 25,00
25,00
Gereedschapset
146 delig,
delig,met
metoa.
oa.dopset
dopset
4-19mm .........€
Afkortzaag 1300 Watt, 120x60mm recht (dubbel verstek)…………………………………... € 45,00
Afkortzaag 1300 Watt, 120x60mm recht (dubbel verstek) ............................€ 45,00
Afkortzaag 1800 Watt, 305x75mm recht (dubbel verstek)……………………………………. € 125,00
Afkortzaag
1800 Watt,
recht (dubbel
verstek) ............................€
Stofafzuigingsunit,
750305x75mm
Watt, 14m3/minuut
…………………………………………………………..
€ 125,00
100,00
Stofafzuigingsunit,
750 van
Watt,
14m3/minuut
100,00
Op vertoon
deze advertentie
in oktober................................................€
10% korting op bovenstaande gereedschappen.
Op vertoon van deze advertentie in oktober 10% korting op bovenstaande gereedschappen.

Diverse Hout, Steen en IJzerboren, met gladde schacht en SDS-boren, vanaf……. €

1,00

Diverse
hout, steenschroefbitjes,
en ijzerboren,
metimbus,
gladdetorx.
schacht
en SDS-boren, vanaf ..€
1,00
Ruim assortiment
kruis,
Per verpakking………………………
€
1,00
Blikschaar,
combinatietang,
waterpomptang
of torx,
zaag per
€
3,00
Ruim
assortiment
schroefbitjes,
kruis, imbus,
per stuk……………………………….
verpakking ................€
1,00
Pijpentang/sokkentang
50cm
lang tot pijp 60mm……………………………………………………€
8,00
Blikschaar,
combinatietang,
waterpomptang
of zaag per stuk ........................€ 3,00
Rolmaat met magneet,50
3 meter
€ 3,50
of 5 60
meter
€ ......................................€
5,00 of 10 meter………………….€ 8,00
9,00
Pijpentang/sokkentang
cm lang
tot pijp
mm
Liniaal RVS, 50cm € 8,50 of 100cm € 14,50 of 150cm……………………………………………€ 21,00
Rolmaat met magneet, 3 meter € 3,50 of 5 meter € 5,00 of 10 meter ...........€ 9,00
Liniaal
RVS, 50Bildtstar,
cm € 8,50
of 100
cm €zak
14,50
of 150cm ...............................€
Aardappels,
Borger
of Irene
à 20kilo………………………………………………..
€ 21,00
8,00
Eieren, 10 stuks ………………………………………………………………………………………………………. €

Aardappels:
bildtstar,
borger
of irene
zak à 20 kilo ......................................€
Uien, lekkere
grote, zak
à 5 kilo
………………………………………………………………………………€
Eieren, 10 stuks ......................................................................................€
Uien, lekkere grote zak à 5 kilo .................................................................€

1,00

8,00
2,00
1,00
2,00

Zegge 6, Buitenpost 0511-542787 bgg 06-23852699

Zegge 6, Buitenpost, tel. 0511 542787, bgg 06 23852699
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M el d p unt b e d r ij v i g hei d
> Open dag Wâldwinkeltjesroute

Nieuwe cursus “Muziek op schoot”

Computercursus voor beginners

Baby’s en peuters genieten van muziek. Al heel vroeg hebben
ze interesse in klanken en geluiden. Een peuter die muziek
hoort gaat vaak spontaan klappen en dansen. Jonge kinderen
en muziek horen van nature bij elkaar. Samen plezier beleven
aan muziek, dat is waar het om gaat in de cursus. Aan de hand
van nieuwe en traditionele kinderliedjes komen er allerlei
muzikale activiteiten aan bod. Er wordt met instrumentjes
gespeeld en ook luisteren naar en bewegen op muziek komt
vaak aan de orde. Dit omdat muziek en bewegen niet bij elkaar weg te denken zijn. Voor de ouder is muzikale kennis niet
echt nodig; het samen met je kind willen zingen en spelen is
het belangrijkst. Na aﬂoop krijgen de ouders de liedjes mee
naar huis, zodat er thuis nog kan worden nagenoten.

Heeft u een computer en wil ‘het computeren’ (toch) nog niet
lukken? Dan is er de basiscursus Computergebruik voor de beginner. In een aantal lessen zal de cursist, in een rustig tempo
en met persoonlijke begeleiding, met de meest belangrijke
eerste computerhandelingen bekend worden gemaakt. Wij zijn
er van overtuigd dat een computer bij niemand onder het stof
hoeft te raken omdat het te moeilijk zou zijn zich het gebruik
ervan eigen te maken. Er wordt in de cursus niet naar een bepaald niveau gewerkt , maar het wil de deelnemers voldoende
kennis aanreiken en zelfvertrouwen geven om de vele gemakken van een pc binnen hand- en muisbereik te brengen. Tijdens
de lessen is er volop ruimte voor vragen en wordt praktische
informatie geboden die kan helpen de eerste hindernissen naar
goed computergebruik te nemen.

De volgende leeftijdsgroepen worden aangehouden:
baby’s : van 6 tot 18 maanden
peuters 1: van 18 maanden tot 2 ½ jaar
peuters 2: van 2 ½ tot 4 jaar.
Alle kinderen zijn welkom met 1 volwassene (vader, moeder,
opa, oma, oppas, enz.) maar het is wel de bedoeling dat steeds
dezelfde volwassene meekomt.
De cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen.
Start: donderdagmorgen 8 oktober om 9.30 uur.
Daar hoort u bij welke groep uw kind zal worden ingedeeld.
Kosten: voor baby’s voor 30 minuten zijn € 50,voor peuters voor 45 minuten zijn € 68,Opgave en informatie bij:
It Koartling, tel. 541214, e-mail: info@itkoartling.nl,
E. Gatsonides, tel. 542772, e-mail: jk.gatsonides@upcmail, of
bij de cursusleidster, Lutske Pilat, tel: 0512 352143, e-mail:
lutskepilat@hetnet.nl

Voor de echte beginnende en de wat meer ervaren computergebruiker uit Buitenpost en wijde omgeving is er in It Koartling
in de komende maanden opnieuw een computercursus voor beginners. Er zullen twee groepen starten: op de dinsdagochtend
van 9.30 tot 10.30 uur (start: 13 oktober) en de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur (start: 15 oktober).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joke de Vries, tel. 543803 of met It Koartling, tel. 541214.

Gezelligheid is troef!
Het oer-Hollandse ‘klaverjassen’ kent een heleboel trouwe
liefhebbers, ook in Buitenpost
en omgeving. Op de donderdagmiddag meespelen?
Aanmelden kan bij It Koartling,
tel. 541214 of bij Frans van
Lune, tel. 541430.

Jeugdsoos It Koartling

Meidenwerk

Vrijdag 2 oktober: Dierendag
Vrijdag 9 oktober: Soos
Vrijdag 16 oktober: Wii-competitie
Vrijdag 23 oktober: Spokentocht (12+)
(Opgave per groepje van 5 personen met één 18+ begeleider)
Vrijdag 30 oktober: Halloween
Vrijdag 6 november: Soos
Vrijdag 13 november: Karaoke

Woensdag 7 oktober
Spiegels maken & spelletjes doen!

Leeftijd: 11 t/m 18 jaar.
Openingstijden jeugdsoos:
Vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur
Deelname: Gratis!!!

K leuren m a ar... door Donny Windsant

Woensdag 4 november
Smoothies maken & er komt een diëtiste langs om alles te
vertellen over voeding!
Voor meiden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar oud.
Elke eerste woensdag van de maand
van 19.00 tot 20.30 uur. Deelname € 1,Informatie: Grejanne Dijkema, jongerenwerk Timpaan Welzijn, tel. 06 15016841 of g.dijkema@timpaanwelzijn.nl

Zaterdag 10 oktober kunt u genieten van onze Themadag
“Ferhalen ut de Wâlden”. In de Friese wouden hebben een
aantal antiek-, curiosa-, woonwinkels, 2 theeschenkerijen
en een galerie de handen ineengeslagen voor een speciaal
dagje uit door Noord Friesland. De Wâldwinkeltjesroute leidt
u in ons dorp langs Buitengewoon Buitenpost Voorstraat
45 en Op ‘e Stâl in Buitenpost Voorstraat 1,9285 NM Buitenpost. Alle adressen vindt u ook op onze website www.
waldwinkeltjesroute.nl. Een folder, met daarin meer gegevens over het aanbod van de deelnemers en hun openingstijden is te vinden in de deelnemende winkels, maar ook
bij het VVV en andere toeristische plaatsen in de Wâlden.
Alle deelnemende winkels zijn te herkennen aan het waldwinkeltjesroute logo.

> Modeshow Buitengewoon Buitenpost

Op woensdag 30 september om 14.00 uur en om 20.00 uur
bent u van harte welkom in onze winkel aan de Voorstraat 45
in Buitenpost. Op deze middag en avond showen we een deel
van onze nieuwe collectie met bijpassende accessoires zoals
tassen, shawls en sieraden. Wilt u een plaats reserveren voor
de modeshow, dat kan persoonlijk in de winkel, telefonisch op
0511 541554 of per email: info@Buitengewoonbuitenpost.nl.

> Kinderboekenweek

In de week van 7 tot en met 17 oktober is het weer kinderboekenweek. De Kinderboekenweek 2009 staat geheel in
het teken van ‘Eten en snoepen in kinderboeken’. Gouden
Griffelwinnaar 2008 Jan Paul Schutten schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. Bij de plaatselijke boekhandel en de bibliotheek zal hier weer aandacht aan worden besteed.

Vlaggenmasten gezocht!
Heb je geen tijd om
te collecteren maar
wil je toch een
steentje bijdragen?
Het Nationaal MS
Fonds zoekt mensen met vlaggenmasten of vlaggenstokken die tijdens
de
collecteweek
van 23 t/m 28 november de vlag van
het Nationaal MS
Fonds willen hijsen! We weten niet
hoe MS ontstaat of
hoe we het kunnen
genezen of voorkomen. Maar lijdzaam
toezien hoe steeds meer mensen ziek worden… dat mogen we
niet. Daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in om zoveel mogelijk patiënten te ondersteunen. U ook? Wilt u een vlag hijsen, zich
aanmelden als collectant of heeft u andere vragen?
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel. 010
5919839 of via www.natinaalmsfonds.nl, of doe een donatie
op giro 5057.

Uit sl a g foto p uz zel
In het augustus nummer van de Binnenste Buiten Post
stond een foto van het bejaardenreisje naar Appelscha.
De namen op de foto werden als puzzeloplossing gevraagd. Er zijn drie inzendingen binnengekomen bij de
redactie; één met 22 namen, één met 35 namen en de
winnaar, dhr. J. Beerda, Balsem 6, met 41 namen.
Naast bejaarden waren er natuurlijk ook een groot aantal
chauffeurs mee, de tocht werd in die tijd nog met luxe auto’s ondernomen. Het is bijna ondoenlijk om de namen in de
juiste volgorde te zetten, dus worden de personen op de foto
in willekeurige volgorde genoemd. We hebben de genoemde
namen uit alle inzendingen hieronder weergegeven.
Vooraan zittend, v.l.n.r.: Hollinga, Siebren Brouwer, H.J. van Tyum,
Ruurd van den Berg, Luuk Penninga,, Fre Veenstra, Opa Nienhuis,
Jaap Rusticus, dhr. en mevr. T. Penninga, mevr. en dhr. Bonne IJlstra,
dokter Keizer en Catrien Oosterhof. Verder: zuster Geertsema, Auke
van der Witte, dhr. en mevr. M Heikamp, dhr. Drenth, Rint van der
Meulen,dhr. J Zijlstra, Kees Jansen, Wiebren van der Meer, Harm
Tamminga, Roel Boersma, Gerrit Noordhof, dhr. en mevr. Merkus,
dhr. en mevr. Ale Hoekstra, dhr. U.T. van der Wal, dhr. en mevr. Y de
Vries, dhr. de Groot (conciërge gemeentehuis), dhr. Bottema, dhr.
J. van Kuil, dhr. en mevr. J. Veenstra, dhr. en mevr. Spoelstra, dhr.
K. van Maassen, Adam Dijkstra, dhr. A. Kalsbeek, juf Luts, dhr. A.
Kloostra. Ook nog: dhr. K.J. de Vries, Dhr. Bottema, dhr. en mevr. de
Roos, mevr. Bruining, Jans Haytink, dhr. en mevr. Binnema (politie),
dhr. M. Wouda en dhr. en mevr. Vaatstra.
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Greetje Haagen: Creatief ondernemen...

‘Haagen Hobby’ is een begrip. Niet alleen in Buitenpost,
maar ook daarbuiten. De winkel trekt klanten uit Kollum en Surhuisterveen en zelfs uit verder gelegen plaatsen als Anjum, Zuidhorn en Esonstad. Handwerkende
en hobbyende vrouwen van alle leeftijden kunnen er
terecht voor het materiaal dat ze voor hun liefhebberij
nodig hebben. Keus genoeg, want de kasten in de zaak
herbergen niet alleen breiwol, garen en knopen, maar
ook een uitnodigend scala van artikelen die nodig zijn
voor allerhande hobby’s. Eigenares is Greetje Haagen,
die in de winkel regelmatig hulp krijgt van haar moeder.
‘Haagen Hobby’ bestaat al veertien jaar. De eerste vijf jaar
zat de winkel in de voormalige slagerij van Zaal, in 2000 werd
het huidige pand aan Nijenstein betrokken en in 2002 vond
daar een kleine uitbreiding plaats. Greetje Haagen: “Ik ben
er een beetje ingerold. Mijn moeder is ooit thuis begonnen
met kostuums te naaien. Cowboypakken, koningsmantels,
feeënjurken, noem maar op. De Sinterklaas van het Lauwers
College kwam bij ons thuis om een pak te passen. Op zolder hingen op een gegeven moment misschien wel duizend
of meer kostuums, waarvan ze het gros zelf genaaid had. Ik
vond het zonde om daar verder niks mee te doen en bedacht
dat ik er een winkel mee kon beginnen. Ik ben dus gestart
met kledingverhuur. Op een gegeven moment heb ik de hobbyafdeling van de textielwinkel van Gretha van der Heide erbij
genomen; we vonden allebei dat die beter bij mij paste. Later
kwamen daar de fournituren bij. Een paar jaar geleden heb
ik de kleding de deur uit gedaan, want het nam te veel tijd
in beslag om dat allemaal bij te houden. Raderwerk (van de
kringloopwinkel) heeft die kostuums toen overgenomen.”
Het assortiment is dus veranderd in de loop van de tijd, maar
dat wisselt volgens Greetje sowieso voortdurend. Naast een
breed basisassortiment dienen zich steeds nieuwe artikelen
aan. Greetje: “Het begrip ‘hobby’ is breder dan alleen handwerken. Dat is naaien, breien, borduren, etc. Bij hobby’s
kun je denken aan het maken van een scrapbook, sieraden
of kaarten maken, stempelen, noem maar op. Bij veel van
deze dingen is het opgaan, blinken en verzinken. Drie jaar
geleden waren de sieraden een hype. Een paar jaar terug
waren de servetten niet aan te slepen, omdat iedereen die
toen gebruikte om er een dakpan mee te versieren. Nu zou
je ermee blijven zitten. Het handwerkassortiment is veel stabieler, maar ook daar verandert wel wat. Sokken breien is

iets wat vooral oudere vrouwen nog doen, maar naaien en
breien raakt ook weer in bij jongeren. Er gaan nu veel meer
jongere vrouwen op naailes. Breien willen ze ook, maar dan
vooral aparte sjaals en baby- of kindertruitjes. Soms komen
ze enthousiast bij mij om breiwol, maar moeten ze nog leren
breien.
Het is belangrijk om te blijven vernieuwen, dat trekt die jongeren aan. Er is nu bijvoorbeeld een nieuwe soort wol te
koop, die als eigenschap heeft dat hij helemaal vervilt door
het wassen. Een heel leuk effect. Zo moet je voortdurend
beoordelen wat hier zal aanslaan. Maar je kent je klanten natuurlijk onderhand wel.”
Soms komen de klanten zelf met verzoeken om bepaalde
nieuwe materialen, maar Greetje houdt zelf ook de vinger
aan de pols, door de hobbybladen te bestuderen en twee
keer per jaar de vakbeurs in Arnhem te bezoeken. En verder
komen de vertegenwoordigers natuurlijk met van alles aanzetten. Binnenkort komt er een duidelijke verbreding van het
basisassortiment door de introductie van een nieuwe olie- en
acrylverﬂijn (Winston en Newton), met alle toebehoren als
kwasten, penselen, canvas en mediums. Greetje richt zich
hiermee op een nieuwe doelgroep: het groeiende aantal
schilders in Buitenpost.
Greetje is dus in elk geval actief en creatief als ondernemer,
maar breit of knutselt ze zelf ook? Greetje: “Ik probeer altijd
de nieuwe technieken en materialen uit, want je moet natuurlijk wel voorbeelden in de winkel hebben liggen en die
maak ik zelf. Bovendien wil ik de klanten kunnen helpen als
ze er niet uitkomen. Dat verwachten ze ook, al is het maar
met een moeilijk breipatroon. En het is natuurlijk ook stimulerend voor de klandizie als de mensen mij in de winkel ergens
mee bezig zien. ’s Avonds thuis hoeft het niet meer zo nodig;
we geven dan trouwens regelmatig cursussen.
Voor mij is het resultaat van wat ik maak niet zo belangrijk;
het maken zelf vind ik wèl leuk. Ik hou ervan om iets uit te
proberen, om oplossingen te bedenken voor bepaalde moeilijkheden die ik tegenkom. Iets uit een blaadje precies nadoen is niets voor mij. Zelf mooie kleuren bij elkaar zoeken
doe ik ook graag.
Het leuke van deze winkel zit hem voor mij, behalve natuurlijk
in de soort spullen die ik verkoop, in de afwisseling. Ik zie
veel verschillende mensen, die met uiteenlopende vragen
komen. En dat blijft niet altijd bij vragen op het gebied van

Bûtenp oster s o m u tens door Gerard en Baukje
Gerard en Baukje van der Wal zijn sinds 2 augustus
vertrokken naar Afrika. Ze zijn door God geroepen om
daar door middel van training en business mensen te
helpen zichzelf te helpen. Het eerste jaar werken ze op
verschillende plekken in diverse organisaties om ervaring op te doen. Momenteel verblijven ze voor 3 maanden in Zuid Afrika.
Na maanden van voorbereiding is het dan eindelijk zo ver:
onze reis naar Afrika! De tijd vliegt voorbij en tegen de tijd dat
jullie dit stukje lezen zijn we hier al 4 weken! Op het moment
dat we dit schrijven zijn we alweer bijna twee maanden in
Zuid-Afrika. Tegen de tijd dat deze krant verschijnt zijn we
toevallig net weer even in Nederland! Aangezien Baukje haar

zus en vrienden van ons trouwen nemen we een korte vakantie. Door goedkope vliegreizen en internet is de wereld
nog maar klein en dat komt ons goed uit!

Greetje in haar winkel aan het Nijensteinplein. (foto: Harrie Slagter)

handwerken of hobby. Soms komen er heel persoonlijke dingen ter sprake. Om op zo’n manier met mensen om te gaan,
daar heb je in een winkel als de mijne de ruimte voor.”
Gelukkig heeft ‘Haagen Hobby’ niet veel last van de problemen waar veel andere middenstanders mee te kampen
hebben, gezien het toegenomen aantal leegstaande of van
uitbater gewisselde winkels in Buitenpost. Hobby- en handwerkwinkels zijn, gelukkig voor Greetje Haagen, schaars in
het Noorden, zodat haar winkel een groot achterland heeft.
Op de vraag of het nog wat wordt met de middenstand in
Buitenpost antwoordt ze diplomatiek: “Het is het allerbelangrijkste om samen te werken. Dat moeten we blijven proberen. En verder wijs ik klanten uit bijvoorbeeld Esonstad op
alle leuke dingen die ze hier kunnen doen.”

Mensen helpen zichzelf te helpen...

Onze bezigheden
We mogen hier leiding geven aan een community
upliftment project van de
organisatie Charibiz. Concreet betekent dit dat we
mensen helpen om zelf
een inkomen te verdienen door middel van het
verbouwen van groenten
en fruit. Via een microlening kunnen mensen een
tunnel kopen waarin ze
groenten en fruit kunnen
verbouwen. Met het geld
wat ze verdienen kunnen
ze de tunnel langzaamaan afbetalen waarna ze
natuurlijk meer verdienen.
Charibiz coacht deze mensen en verkoopt bovendien
hun producten omdat dit
voor de individuen vaak lastig is. Nu er 60 tunnels in
het gebied staan, met elk
een eigenaar, komt er elke
week al heel wat groente binnen. Samen met 2 medewerkers van Charibiz verkopen we dit nu aan lokale supermarkten
en groenteboeren. Helaas valt dit ook nog niet altijd mee, de
prijzen schommelen en soms is het lastig om de laatste producten kwijt te raken. God voorziet gelukkig, want binnenkort
beginnen we met het leveren aan een ziekenhuis in een van
de rijkere plaatsen waardoor we een goedbetalende en constante afnemer krijgen! Om alles bij te kunnen houden zijn we
ook begonnen met het opzetten van een goede administratie.
Dit alles loopt goed en we zien al veel vooruitgang!
Leefomgeving
De omgeving is hier prachtig! Ondanks de winter is het supergroen en aangenaam warm. En met de Indische Oceaan
op een paar honderd meter afstand zijn we helemaal blij! Ook
de mensen zijn hier erg vriendelijk en gastvrij. Alhoewel ons

werkgebied en leefomgeving met de auto maar een kwartier
bij elkaar verwijderd zijn, zijn beide gebieden compleet anders! Leven er in ons werkgebied haast alleen maar donkere
Afrikanen en is er veel armoede, zo is ons leefgebied het
tegenovergestelde en is het te vergelijken met zuid Frankrijk. Hoewel we hier maar drie maanden blijven voelen we
ons hier thuis en zullen we ons hier zeker goed vermaken.
Voordat we eindigen willen we iedereen bedanken die heeft
bijgedragen aan de succesvolle pepermuntactie begin juli.
Naast de netto opbrengst van ruim € 1600,- hebben we veel
positieve reacties gehad, erg bemoedigend! Met het opgebrachte geld kunnen we de komende maanden veel doen
aan training en coaching. Bedankt!
Voor contact, meer informatie en verhalen kunnen jullie kijken op www.GerardenBaukje.nl. Tot de volgende keer!

Oud nieuws uit Buitenpost en omstreken... door Dirk R. Wildeboer
RECHTZAKEN Bron: LC
Brutaliteit
ACHTKARSPELEN – 4 maart 1880–
“Na onlangs een paar beruchte
bedelaars betrapt te hebben, is
de flinke veldwachter van Asperen van Surhuisterveen, er dezer
dagen wederom in geslaagd een
deel 54
gevaarlijk sujet, zekeren F., te verrassen, terwijl deze zich weer onledig hield met bedelen,
nu bij den landbouwer T. P., in gemeld dorp. Het doet ingezetenen genoegen, dat deze F. er eindelijk toch ingeloopen
is. Velen hadden last van zijne brutaliteit en men hem ook
voor een persoon hield, die zich niet schaamde uit een huis
of van een heem voor de hand liggende schikte voorwerpen mede te nemen”.
Zonder dak
ACHTKARSPELEN – 17 december 1901 – “Fokke V., 57 jaar
oud, heeft geen bepaald beroep en was voor eenige dagen
al sedert geruimen tijd zonder dak. ‘s Nachts sliep hij dan
in een kar. Overdag ging hij venten met papier. Zoo heette
het, maar eigenlijk diende het papier alleen om fatsoenlijk
te kunnen bedelen. Op 21 november werd hij op heterdaad
betrapt, terwijl hij een aalmoes vroeg. Deze man, die er
schijnbaar sterk en gezond uitziet, komt niet voor de eerste maal met de justitie in aanraking. In 1899 werd hij te
Heerenveen veroordeeld tot 6 maanden opzending en die
straf bekent hij te hebben ondergaan. Thans wordt tegen
hem 3 dagen hechtenis geëischt en daarna opzending naar
een rijkswerkinrichting voor den tijd van 3 jaar”.
Zegeningen van den arbeid
MURMERWOUDE – 26 februari 1902 – “De 57-jarige Tjibbe
D. alhier, verscheen heden voor de rechtbank te Leeuwarden. Uit informatiën is den Officier gebleken, dat deze
volstrekt niet in behoeftige omstandigheden verkeert.
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En toch maakt de man zich geregeld schuldig aan bedelarij. Zo werd hij op 27 januari betrapt, terwijl hij een gave
vroeg bij van der Ploeg te Dokkum. Hij is daar, volgens
de vrouw des huizes, een vrij vaste klant. Reeds vroeger
heeft hij wegens hetzelfde misdrijf straffen opgeloopen.
Ook werd hij al eens tot 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens diefstal. Den Officier komt het voor, dat
beklaagde noodzakelijk eens de zegeningen van den arbeid
onder ’t oog dienen te worden gebracht. Daarvoor wenscht
spreker hem, na eerst 3 dagen hechtenis te hebben laten
ondergaan, voor 3 maanden op te zenden naar een rijkswerkinrichting”.
Tige lilk...
SURHUISTERVEEN – 14 december 1901 – “’t Was kermis in
het dorp en Fokke A. van Harkema-Opeinde, oordeelde , dat
het te Surhuisterveen wel wat kon lijden. Het was ’s middags 5 uur bij den kastelein van der Schors aldaar aardig
druk en Fokke “roerde” zich zoo zeer dat hij lastig werd
en den waard hem wel wou “loozen”. Hij gaf zijn klant dit
ondubbelzinnig te verstaan, doch deze was aan dat oor
doof. Toen werd assistentie gevraagd van de politie. De
veldwachter de Vries kwam te hulp. Maar ook voor dezen
verkoos de kermisgast het veld niet te ruimen. Natuurlijk
kwam hij uiteindelijk wel buiten, doch niet, na deze rustbewaarders jas was gescheurd, en deze zelf (de veldwachter n.l.) uitgemaakt was voor smeerlap. “Was hij dronken ?”
vraagt de voorzitter den kastelein. “’t Is een lastige vent. Ja
ik heb een boel last van hem.” Beklaagde is het hiermee niet
eens. Volgens hem was hij die middag wel dronken. “Maar
je bent toch al eerder veroordeeld ?”, wordt hem onder den
neus geduwd. “In de laatste 4 jaar niet”, is ’t antwoord. De
eisch luidt 6 weken.”
Onderbroek ging uit...
23 januari 1897 – WESTERGEEST – “Sjoukje K. vrouw van
F.H., 25 jaren, alhier, heeft terechtgestaan wegens diefstal.
Vrouw B. Smedinga had den 1 december l.l., des namiddags

4 uur een onderbroek over den haag gehangen en toen zij
die om 7 uur weer wou krijgen, was ze weg. Zij dacht wel,
dat beklaagde die zou weggenomen hebben. Zij ging er
heen en toen had beklaagde’s man die broek aan. Hij trok
ze uit en wees zijne vrouw aan als degene die den broek
had weggenomen. Beklaagde erkende het uit armoede gedaan te hebben, omdat ze geen broek voor haren man had.
Uitspraak over 8 dagen.”

Nieuw Dorcas-depot in B’post

Buitenpost 1940-1945, deel 2
Onder Duits bewind
De Duitse opmars vorderde bijzonder snel. Omstreeks 6.30
uur in de morgen van de 11e mei trokken de eerste vijanden
Buitenpost binnen. Aan de hand van meegebrachte foto’s
plaatsten ze hun voertuigen in die straten, waar ﬂink opgaande
bomen deze aan het gezicht van eventuele vijandelijke vliegtuigen onttrokken. Een honderdtal militairen werd in de school
aan de Kuipersweg gelegerd. Deze stond destijds naast Carin’s
Haarmode, Kuipersweg 12. De inkwartiering duurde maar kort.
Reeds diezelfde middag werd opgebroken. Ze vertrokken richting Afsluitdijk. Daar kwamen ze rond 4.00 uur aan bij de Wonsstelling.

De eerste ‘botsing’ met de bezetter in ons dorp vond plaats
op zondag 19 mei 1940. De heren J. Postma en H. Tamminga
ﬁetsten vanuit de kerk naar huis. Ze werden onderweg aangereden door een personenauto van de Duitse Wehrmacht. Gelukkig liep alles goed af. Ze liepen enkele lichte verwondingen
op. De auto werd niet beschadigd. “De eerste slachtoffers van
de bezetter”, werd al spoedig rondgebazuind. Langzamerhand
hernam het leven weer zijn normale gang. Gedemobiliseerde
militairen kwamen weer thuis. Maar al leek alles weer normaal,
de gevolgen waren duidelijk merkbaar. Olie en benzine werden
meteen schaars. De bevolking paste zich aan, nu de omstandigheden veranderden. Zo adverteerde D. Miedema dat hij bij de
toenemende benzineschaarste “makke Paarden en een Solied
Rijtuig verhuurt”. Toen de zomer voorbij was en het vergaderseizoen weer aanbrak, bleek dat het vergaderen niet meer kon
plaats vinden zonder toestemming. Voor iedere samenkomst
was een aanvraagformulier noodzakelijk. Met het donker worden van de avonden, moesten de ramen worden verduisterd.
Ze mochten “geenerlei van buiten waarneembaar licht” vertonen. De straatverlichting werd gedoofd, waardoor voor velen
een gang over trottoirs en wegen in het donker moeilijk werd.
Obstakels moesten worden verwijderd of wit geschilderd. De
rantsoenering van vrijwel alles werd steeds strakker. Het distributieschema op 2 november 1940, bij winkelier Van der Veer

zag er uit als volgt: Boter ½ pond per week; vet in geen 3 weken gezien; suiker 2 pond per 4 weken; havermout 1½ pond
per 8 weken; gort idem; pudding 1 ons per 8 weken; vermicelli
idem; zeep 2 ons per 3 weken; kaas 1 ons per 3 weken; eieren
1 per 3 weken; vlees 4 ons per week. En naarmate de oorlog
langer duurde, werden de producten schaarser, de rantsoenen
kleiner. In april 1943 werd voor een tijdvak van 8 weken 250
gram kofﬁe per persoon beschikbaar gesteld. Uiteindelijk werd
het surrogaat. Op deze wijze werden voedingsmiddelen nauwkeurig gerantsoeneerd. Letterlijk alles kwam aan banden. Zo
werd het in 1943 bijvoorbeeld verboden “alle soorten glas te
koopen, verkoopen, aﬂeveren, bewerken en verwerken”. Voor
dringende werken, vrijwel uitsluitend bij bomschade, was een
noodbon nodig. Geen wonder dat de zwarte handel welig tierde. Maar ook het onderlinge ruilen werd steeds belangrijker. D.
Boonstra uit Buitenpost wilde graag een paar pantoffels z.g.a.n.
maat 38 ruilen voor een paar meisjesschoenen maat 30. W.
Westra had kennelijk genoeg poters Furore; hij wilde graag 300
kilo ruilen tegen andere poters. J. Rijpma vroeg een kookkachel
voor “2 groote z.g.a.n. leeren koffers en 1 paar beenpijpen”. J.
Elzinga wilde graag een paar ﬁetsbanden. Hij had daarvoor “een
best heerenpak, blauw, kleine maat en oude kwaliteit” beschikbaar. Spriensma had “een melkgeit tegen hooi of bieten”. Op 2
december 1940 was er te Buitenpost de 2e paardenvordering.
Hier moesten de boeren uit het noordelijk gedeelte van de gemeente hun paarden brengen. Deze keer waren de uitverkoren
paarden voor de Duitse Wehrmacht bestemd.
Een toenemende druk
De bezetter drukte al steviger zijn stempel op het leven van
alle dag. Politieke verenigingen werden ontbonden. In de zomer van 1941 moest men de koperen-, tinnen-, nikkelen- en
loden voorwerpen inleveren. In oktober 1941 liep het mis met
de tabak. “Veel liefhebbers van een pruim of pijpje tabak lopen
thans met droeve gezichten de winkels af te zeuren”, schreef
winkelier Willem van der Veer in zijn dagboek. Een aantal begon
zelf tabak te verbouwen. De fameuze ‘eigenbouw’ kwam in
gebruik. De toenemende druk maakte de mensen vindingrijk.
Zo werkten de krapper wordende vleesrantsoenen het clandestiene slachten in de hand. Daarmee werden ook de risico’s
groter. Dat ondervond mevr. Leudsger uit Buitenpost. Toen ze
met een koffer vol vlees op het station te Groningen uitstapte,
ontdekte ze dat iedere reiziger zijn bagage moest uitpakken
voor controle. Prompt begon ze al kreupelend in de richting van
een Duitse militair te lopen, die in de richting van de uitgang
liep. Mevr. Leudsger vroeg hem of hij de koffer even voor haar
naar de uitgang wilde dragen. Al hinkend kwam ze met de militair ongecontroleerd buiten het station. Geheel anders ging het
met Thijs de Vries. Vlak voor de kerstdagen van 1942 had hij
een schaap geslacht. Thijs werd door de politie gearresteerd
en gevangen gezet in de kazerne in het West.
Jasper Keizer

Aan Molenstraat 50 is een kledingdepot van hulporganisatie Dorcas geopend. Voortaan kan men bij Wiepke & Hiske
Terpstra nog bruikbare kleding aﬂeveren voor het goede doel.
Eventueel kan men van tevoren contact opnemen via tel.
542440. Bij afwezigheid kunt u achterom de kleding brengen
in het daar voor bestemde hokje. Dorcas verspreidt de ingezamelde kleding voor een groot gedeelte via haar projecten
in Oost-Europa en Afrika onder de allerarmsten. Een ander
deel van de kleding wordt ongesorteerd verkocht, waarbij

de opbrengst wordt besteed aan de transportkosten van de
rest van de goederen. Daarom moet de ingeleverde kleding
schoon en heel (geen lompen!) zijn.
Dorcas
Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien
landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door
Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken. Meer informatie: www.dorcas.nl of tel. 0228
595900. Dorcas heeft in Nederland circa 155 inzameldepots.
Bij de depots kunnen kleding en andere hulpgoederen worden ingeleverd. De depots worden gerund door vrijwilligers
die opslagruimte en tijd voor Dorcas beschikbaar stellen.

Gratis Friese teksten laten
nakijken
Veel Friezen spreken hun taal goed en zouden zich best vaker
schriftelijk willen uiten in het Fries. Ze durven dat vaak niet, omdat ze het schrijven niet of nauwelijks geleerd hebben. De website www.goedfrysk.nl wil mensen stimuleren om meer Fries te
schrijven, zonder de angst daarbij fouten te maken. Dit vertaalhelp-project is een initiatief van de Ried fan de Fryske Beweging.
Zij hebben een aantal mensen bereid gevonden om digitaal toegestuurde teksten, tot maximaal 1500 woorden, na te kijken.

