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Verenigd en vereeuwigd op de foto...
Bijna 66 jaar zijn veel vrouwen verenigt door Vrouwenbeweging Passage. De huidige 48 leden ziet u op deze foto. Meer kunt u
over deze vereniging lezen op pagina 14 in onze rubriek ‘Wat verenigt ons’.

Start bouw nieuw Chinees restaurant
Bûtenposter Keninginne verkiezing
kandidaten gezocht
Wij zijn op zoek naar een Bûtenposter Keninginne 2010! De feestcommissie is weer op
zoek naar leuke dames vanaf 16 jaar die mee
willen doen aan onze verkiezing. Voor ons geeft
het de feestweek net wat meer allure wanneer
we een echte keninginne in ons midden hebben die leuke taken mag uitvoeren. Ieder jaar
staat er een geweldig prijzenpakket tegenover

en ook dit jaar zal het zeker de moeite waard
zijn. Geef je op door een leuk verhaal over jezelf en een mooie foto te mailen naar Suzanne;
s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl opgave
voor 25 april 2010. De verkiezing zal gehouden
worden door te stemmen via onze site www.
feestweekbuitenpost.nl gedurende de hele
maand mei.

Optocht versierde wagens gaat door!
Doet u ook nog mee?
De Stichting Feestcommissie Buitenpost heeft
besloten dat de optocht met versierde wagens
op Koninginnedag door gaat. Wij streven naar
een dorp waarin men samen actief is! We hebben tot nu toe slechts 4 aanmeldingen binnen
gekregen, maar deze mensen reageerden zo
enthousiast dat wij dat alleen maar kunnen
toejuichen! De optocht met versierde fietsen,
skelters en bolderkarren is al meerdere jaren
een vast onderdeel en daarom heb je al een
kleine optocht gecreëerd, de versierde wagens
zullen dit mooi aanvullen. Natuurlijk zouden wij
het erg leuk vinden wanneer er meer buurten,
vriendengroepen of verenigingen zich aanmelden en met zijn allen een leuke wagen gaan

Wethouder Willem van der Wal sloeg op donderdag 4 februari de eerste paal voor het
nieuwe Chinees-Indisch restaurant op een terrein bij de ijsbaan. Kort vóór het tijdstip
(12.00 uur) dat de wethouder dit zware karwei zou gaan verrichten, zei iemand uit het
ongeveer 35-koppige publiek tegen hem: “Hoe kin dat nou van der Wal dat jo de earste
peal slaan sille, d’r sitte ommers al safolle pealen yn de groun. “Ho even”, zei de wethouder heel ad rem vanonder zijn blauwe bouwvakkersveiligheidshelm: “dat is goed oerlein.
Bouwbedriuw K.J. de Vries hat my beloofd dat se mei de twadde peal begjinne sounen”.
De wethouder sprak vervolgens lovende woorden aan het adres van de opdrachtgeefster, de familie Mei, dat ze het in deze toch nog wat moeilijke financiële tijd aandurfde
dit restaurant te gaan bouwen waar wel 300 gasten zich straks culinair kunnen laten
verwennen.
In een apart gedeelte komt er een Wok-gelegenheid en een vergaderruimte voor minstens 70 personen. Voor het afhalen van ‘chinees’ wordt er een speciale in-/uitgang gecreëerd. Op een gunstig gelegen plek wordt er een terras aangelegd en komt er voldoende parkeergelegenheid om het in bouwkundig opzicht opvallende en fraaie gebouw
heen. Als de weers- en werkomstandigheden meezitten, dan zal de oplevering september of oktober kunnen plaatsvinden.

bouwen. Het hoeft helemaal niet moeilijk of
duur te zijn. Deelname is geheel kosteloos en
in overleg met stichting Maxima-Al zal er een
leuk prijzenpakket samen gesteld worden.
Zoals Reinold Paauw al schreef in de vorige
editie, lijden wij hier aan het versierde wagensyndroom. Wij roepen u daarom op om dit syndroom aan te pakken en Buitenpost weer op
de kaart te zetten als een mooi dorp met enthousiaste inwoners die samen een groot feest
kunnen maken.
Aanmelden kan via:
j.dijkstra@feestweekbuitenpost.nl

80’s & 90’s Party was groot succes!
Zaterdag 13 februari stond het eerste evenement van de Stichting Feestcommissie Buitenpost gepland. Er werd een 80’s & 90’s party
georganiseerd in de zaal van de Point. Het feest
werd druk bezocht en iedereen ging uit zijn dak
op de hits van toen. Als surprise act was er een
optreden van de steeds populairder wordende
groep De Doelleazen, met hun geremixde hits
‘De mem fân Doutzen’ en ‘Strjitlizzer’ kwamen
zij al in Klipkar+ en Nachtgiel. Het feest werd

nog mooier toen Sven Kramer live te volgen
was in Vancouver, een slimme zet van de organisatie om een groot scherm in de zaal te plaatsen. Na deze overwinning kon men weer volop
feesten en als klap op de vuurpijl genieten van
de zanger Eppy Weidenaar. De Stichting Feestcommissie kijkt met een zeer goed gevoel terug
op deze avond en wil iedereen bedanken voor
zijn of haar bijdrage aan dit gezellige feest!

Op de foto’s van links en boven af: het bouwterrein met de pas geheide funderingspalen,
wethouder Willem van der Wal met eigenaar Mei en zijn twee dochters op de heikraan, de
gehele familie Mei en een schets van hoe het nieuwe restaurant er uit zal gaan zien.
(foto’s: redactie)
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Ze g het m a ar...
Buitenpost let op uw saek!
Als geboren en getogen Buitenposter (1951–1977) wil ik graag reageren
op de uitspraken van mevrouw Aafke Kamminga, manager van Haersmahiem, verwoord in het artikel van het werkbezoek FNP aan It Koartling en
Haersmahiem en afgedrukt in het decembernummer van De Binnenste
Buitenpost. Met verbijstering heb ik kennis genomen van haar uitspraak,
gedaan aan de delegatie van de FNP-fractie, dat zij als nieuwtje wist te vertellen dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van een volwaardige opvang voor dementerenden. Deze verbijstering komt voort uit het feit,
dat mijn zuster Aukje Dijkstra-Lourens al in maart 2008 de problematiek en
het ontbreken van een volwaardige opvang voor dementerenden, onder
de aandacht heeft gebracht bij Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB). Dit in
tegenstelling tot de (kleinere) omliggende dorpen Kollum, Surhuisterveen
en Zwaagwesteinde waar een volwaardige opvang voor dementerenden
al langere tijd tot de mogelijkheden behoort.
De aanleiding om PBB in 2008 hiervan in kennis te stellen en min of
meer wakker te schudden, lag in het feit dat mijn ouders, H. Dijkstra en
L. Dijkstra-Pilat, beiden geboren en getogen te Buitenpost, aldaar hun vijf
kinderen hebben zien opgroeien en samengewerkt in hun eigen bedrijf
en daardoor volledig mee geparticipeerd hebben in de ontwikkeling en
groei van Buitenpost, in 2007 op de leeftijd van respectievelijk 82 en 83
jaar gedwongen naar Berchhiem in Burgum moesten verhuizen. Dit omdat
er in Buitenpost voor mijn moeder geen mogelijkheid was voor adequate
opvang toen er beginnende dementie bij mijn moeder vastgesteld werd.
Dat deze verhuizing de nodige emoties (en nog steeds bij mijn vader) heeft
veroorzaakt moge duidelijk zijn. Niet dat ze het niet goed naar hun zin hebben in Berchhiem, waar ze voortreffelijk verzorgd worden, maar alleen om
het gegeven dat je de laatste jaren van je leven niet kunt blijven wonen
in je het zo geliefde dorp Buitenpost en oude bomen dien je niet meer te
verplaatsen nietwaar. Naast dat PBB naar aanleiding van dit ernstige en
kwalijke gemis middels diverse brieven en mailtjes in kennis was gesteld
is dit uiteraard ook bij de leiding van Haersmahiem aangekaart. De enige
reactie van Haersmahiem was dat zij in het verleden wel bezig geweest
waren met het opzetten van een woonvorm voor dementerenden, maar
dat dit door bepaalde omstandigheden niet van de grond gekomen is!!!
Wat die omstandigheden dan wel waren werd niet bekend gemaakt, maar
laat zich vermoedelijk wel raden. Inmiddels weet ik wel dat PBB en de
leiding van Haersmahiem hier meerdere malen contact en met elkaar over
gesproken hebben, maar de verbijstering en onbegrip voor de situatie ontstaat dat men dan eind 2009 nog niet verder is, dan dat er slechts sprake
is dat er een onderzoek komt met betrekking tot de haalbaarheid voor een
volwaardige opvang voor dementerenden.
Dan denk ik foei Buitenpost is het dat wat jullie voor de ouderen, jullie
ouders doen, of moet je zeggen NIETS doen en alleen maar afwachten
of en zo ja wanneer de mogelijkheid geboden wordt om de laatste levensjaren, ook als de dementie toeslaat, in Buitenpost te kunnen blijven
wonen totdat je komt te overlijden. Dan lees je in hetzelfde verslag dat
gedurende een rondleiding door het grote moderne gebouw de nieuwe
aularuimte en de locatie voor kinder- en groepsopvang voor licht dementerenden bezichtigd kon worden. Dan denk ik, dus daar is wel geld beschikbaar voor want aan oudere mensen wordt niets verdiend, ze zijn niet
meer productief dus kosten zij de gemeenschap alleen maar geld. Opvang
voor licht dementerenden is van tijdelijke aard. Want tot nu toe is er geen
medicijn voor dementie, met als gevolg als een dementerende blijft leven
hij of zij op den duur alsnog moet verhuizen aangezien Haersmahiem in
dat geval geen mogelijkheid tot blijvend wonen aan kan bieden. Elke keer
als ik een bezoek breng aan mijn ouders in Berchhiem tref ik mensen uit
Buitenpost aan, die ook noodgedwongen naar Burgum zijn verhuisd. En
als er niets meer gebeurd dan tot nu toe, dat door een enkeling schriftelijk bij het PBB deze problematiek onder de aandacht wordt gebracht
vrees ik het ergste, aangezien er eerst nog een onderzoek moet komen
en als het resultaat van dit onderzoek positief mocht blijken het nog vele
jaren zal duren voordat de dementerende ouderen een blijvend onderdak
in Buitenpost aangeboden kan worden. Als hoofdplaats van de gemeente
Achtkarspelen pretendeer je toch, dat je alles in huis hebt en mocht je het
niet weten, dan wordt je bij het binnenrijden van Buitenpost hiervan op de
hoogte gebracht middels de tekst: “Buitenpost, da’s pas binnen komen”
aangebracht op de borden langs de invalswegen.
Mijn ouders zullen helaas geen profijt meer hebben van de mogelijke toekomstplannen van Haersmahiem. Maar om veel verdriet en emoties te
voorkomen, van kinderen met in Buitenpost wonende ouders en de ouderen zelf, heb ik gemeend mijn gevoelens en min of meer ook mijn frustraties
dat een plaats als Buitenpost mijn ouders niet de omschreven faciliteiten
heeft kunnen bieden, op papier te zetten. Dat zij niet komen te overlijden
in hun zo geliefde Buitenpost doet heel veel pijn en had voorkomen kunnen worden als er tijdig voorzieningen waren getroffen voor mensen die
de laatste jaren van hun leven verpleegd moeten worden. Dat er geïnvesteerd en ruimte gecreëerd wordt voor kinderopvang en een fitnessruimte
in Haersmahiem vind ik prima, maar dit mag er niet toe leiden dat daardoor
geen geld en ruimte beschikbaar is voor een te realiseren verpleegafdeling. En kennelijk is dit voor Haersmahiem niet de hoogste prioriteit, daar
er vanaf maart 2008, toen dit door het bestuur van PBB bij het bestuur
van Haersmahiem aanhangig werd gemaakt, daar er eind 2009 nog maar
slechts sprake is dat er een onderzoek opgestart gaat worden omtrent de
haalbaarheid van een volwaardige opvang voor dementerenden. Dat er
dan mogelijk over een aantal jaren nieuwbouw of een aanpassing aan het
huidige gebouw plaats vindt laat men afhangen van de uitkomst van het
onderzoek. En dat in een tijd van alsmaar meer vergrijzing. Onbegrijpelijk.
Dus Buitenpost let op uw saek en laat het niet zover komen dat een en
ander nog vele jaren gaat duren. Zorg ervoor dat er (politieke) druk komt
en het aangekondigde onderzoek zo spoedig mogelijk plaats gaat vinden
met uiteraard meer dan een positief resultaat.
H. Dijkstra, Zevenaar

Website www.feestweekbuitenpost.nl
De nieuwe website is ontwikkeld door Creative
Work uit Buitenpost (www.creativework.nl). Sinds 1
februari is onze nieuwe site in de lucht. Zelf zijn wij
erg tevreden over de overzichtelijke opzet. Mensen
weten onze site goed te vinden en reageren enthousiast. Heeft u al een kijkje genomen? En laat gerust
iets achter in ons gastenboek. Ook kunt u lid worden
van de Hyves Feestweek Buitenpost en zijn wij te
volgen via Twitter. U merkt we zijn druk met onze
publiciteit en houden u op alle mogelijke manieren
op de hoogte. Op de foto van links af: voorzitter
Feestcommissie Hans de Vries en de makers Wilco
Reinders en Teade Steenstra.

Eerste kampioenschap
CH bekend!

Leer Gebarentaal!
De gebarentaal wordt steeds meer bekend in de Nederlandse samenleving en is te zien op de televisie, in het
openbaar vervoer en op straat. Het is de eerste natuurlijke taal van dove mensen en wordt meer en meer gebruikt, ook door horende mensen. En dat is logisch, het
is een prachtige taal waarbij een beroep wordt gedaan
op de ogen en handen, in combinatie met mimiek en
lichaamshouding.
Het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden organiseert in samenwerking met Stichting Omgaan met
Gebaren ook dit jaar weer gebarencursussen. U kunt
kiezen uit verschillende mogelijkheden: een cursus Nederlandse Gebarentaal waarbij de lessen worden gegeven in gebarentaal.
Een uitdagende leuke cursus waarbij u gebaren krijgt
aangeboden plus de grammatica van de Nederlandse
taal. Verder is er een ook een cursus Nederlands ondersteund Met Gebaren, waarin u gebaren leert om
de gesproken taal te verduidelijken. Er wordt aandacht
besteed aan gespreksvaardigheden specifiek in de omgang met doven en slechthorenden.
Beide cursussen kunt u op verschillende niveau’s volgen
en worden gegeven door gekwalificeerde docenten.
Ook is er een onderhoudscursus voor mensen die de
taal al kennen.
Voor meer inlichtingen en opgave: Stichting Omgaan
met gebaren: Tineke Tabak van der Veer, tel. 542472 email: wtabakvanderveer@hetnet.nl

Met trots kunnen wij mededelen
dat het eerste nationale kampioenschap bekend is. Dit jaar zal
het kampioenschap Hackney’s
kleine maat in Buitenpost worden
verreden.
De hackney is een Engels paardenras en werd in
vroegere tijden door de bevolking gebruikt als rijdier
of lastdier. Later werd het dier voor de postkoetsen
gebruikt, omdat de hackney sterk en snel was en beschikte over veel uithoudingsvermogen. De hackney
is een temperamentvol, levendig en werklustig paard
met een edel, klein hoofd. Dit paard wordt uitsluitend
gewaardeerd om zijn bijzondere actie en bouw en is
een typisch showpaard. De winnaar in Buitenpost is
de kampioen van het jaar 2010. Het zal een boeiende
strijd worden en de paarden hebben u aanmoediging
nodig, dus zet 4 augustus in uw agenda!
Later dit jaar zullen er meer kampioenschappen bekend worden gemaakt. Zoals elk jaar zal ook dit jaar
de huldiging van de kampioenen aan het einde van de
middag plaats vinden op het Mejontsmaveld. Voor het
laatste nieuws kun je kijken op www.chbuitenpost.nl
en je kunt via de CH Buitenpost Hyves pagina op de
hoogte blijven.
In de paardensportcommissie heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Na 6 jaar zal Oene Koop
Teitsma stoppen als bestuurslid en Thijs de Vries de
nieuwe penningmeester worden. Ook langs deze
weg bedanken wij Oene Koop voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Wereldgebedsdag 5 maart vanuit Kameroen
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Dit jaar is de viering voorbereid door vrouwen
uit Kameroen. Het thema is ‘Alles wat adem heeft...’
De mooie kleurige voorkant van de liturgie nodigt tot
verder lezen uit en is gemaakt door een 38 jarige inwoner van Kameroen. Zijn inspiratie komt uit psalm 150:
‘Alles wat adem heeft, love de Heer’. Daarover gaan
we zingen en de schriftlezing sluit daarbij aan. Het is
uniek om dezelfde liturgie op dezelfde dag met christenen uit de hele wereld te vieren en ons zo met elkaar
verbonden te voelen. Kameroen wordt ook wel ‘miniatuur Afrika’ genoemd.

standige staat. De collecte voor deze avond gaat naar
projecten in de gezondheidszorg, een zorgcentrum
voor gehandicapten en een jeugdproject voor de allerarmsten. Meer hierover is te lezen in de liturgie.
Na afloop van de viering nodigen we iedereen uit om
even na te praten en een kopje koffie of thee te drinken. Er is dan ook gelegenheid om een kijkje te nemen en eventueel iets te kopen bij de stand van onze
plaatselijke Wereldwinkel. We nodigen jullie allemaal
uit op vrijdagavond 5 maart, om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Julianalaan 12a.

Het ligt in West-Afrika, tussen Nigeria, Kongo en Gabon aan de baai van Biafra. Sinds 1961 is het een zelf-

Biljarten in
Haersmahiem

Graag tot ziens, de W.G.D. commissie

D e p h oto

Graag willen wij alle inwoners
van Buitenpost en omstreken er
op attenderen dat zorgcentrum
Haersmahiem aan de Eringalaan
beschikt over een prachtige biljarttafel. Liefhebbers van een potje
biljart kunnen in de avonduren of
in het weekend biljarten voor maar
f 2,00 per keer of u betaalt f 5,00
per jaar.
Om het binnen de muren van
Haersmahiem nog gezelliger en
toegankelijker te maken, verwelkomen wij dus graag alle inwoners
van Buitenpost.
Aukje Liezenga,
coordinator welzijn

Inderdaad, een tweede (maar dan tijdelijk openlucht-) ijstijdenmuseum is nu
even aan de zuidkant van ons dorp te vinden. De graafwerkzaamheden voor
de rondweg zuid-oost trekt een enkele meters diep spoor door het land. Voor
de liefhebber is het een interessante archeologische aanblik. (foto: redactie)
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Al gelezen?
> De aanleg van de ruim 13 miljoen euro kostende oostelijke rondweg is eindelijk begonnen.
Het is de gemeente Achtkarspelen nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de Voorstraat die
na de voltooiing minder zal worden belast met
verkeer. Burgemeester Van der Zwan ziet wel
kansen liggen om er een aantrekkelijker verblijfsgebied van te maken. Buitenpost kan ruimtelijk
nu meer een eenheid worden waar ook het station en De Kruidhof beter in zijn aangesloten.
> In de statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden heeft Commissaris van de Koningin
John Jorritsma op 5 februari de Draaginsinge
Gewonden uitgereikt aan Remkes Lourens uit
ons dorp. Lourens diende in de jaren ‘90 als
militair in Bosnië en liep daar langdurig psychisch
letsel op.
> Een aantal computers en een monitor zijn
begin deze maand buitgemaakt bij een inbraak in
het AOC aan de Prof. Wassenberghstraat. Men
wist de school binnen te komen door een steen
door een ruit te gooien. De politie stelde na het
afgaan van het inbraakalarm een onderzoek in
maar trof niemand aan. Er is bij de politie aangifte
gedaan van de inbraak.
> De kans bestaat dat Achtkarspelen een lokale
omroep krijgt. Het college van B&W gaat in zee
met RTV kanaal 30 uit Burgum om binnenkort
als lokale omroep los te gaan in de gemeente.
Als de gemeenteraad een positief advies uitbrengt kan de omroep echt los gaan in Achtkarspelen. Zo kunnen dan de raadsvergaderingen
bijvoorbeeld niet alleen op de radio maar ook op
de televisie worden uitgezonden.
> Aan het Oost komt mogelijk een zorgboerderij
met een kattenasiel. Een onderneemster heeft
een aanvraag bij de gemeente ingediend om
het asiel te mogen beginnen. Achtkarspelen is
bereid om mee te werken. In de huidige situatie
kunnen dertig katten worden opgevangen. De
bedoeling is dat er een schuur wordt bijgebouwd
voor nog eens negentig katten. In de zorgboerderij gaan mensen met een beperking aan de
slag, zo is de bedoeling.
COLOFON
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“Efkes De Sinnen Fersette .....”

PBB Van de bestuurstafel...

Teake vd Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma

Februari 2010 - de laatste keer

Het recept van ‘Efkes De Sinnen Fersette...’ is beproefd. Met natuurlijk de hilarische typetjes van Teake, en de prachtige
verhalen uit het dagelijkse leven gegrepen. Goochelaar Minze Dijksma weet
iedereen te verbazen met spectaculaire trucs, natuurlijk begeleid door zijn
droge humor. Deze acts worden afgewisseld met de prachtige zang van
Griet Wiersma Zij wisselt de door haar zelfgeschreven nummers af met
bekende klassiekers. Het klapstuk van de avond zijn zoals altijd de gezamenlijke sketches van Teake, Minze en Griet die garant staan voor veel
hilariteit.

Tsja, de laatste keer een verslag schrijven over het reilen en zeilen van
allerhande zaken die betrekking hebben op Buitenpost. Ik moet zeggen
(eigenlijk schrijven) wel met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb een drukke
maar zeer boeiende tijd gehad, waarbij ik ontzettend veel geleerd en ook
meegemaakt heb. Van een verslag in ons eigen dorpskrant de Binnenste
Buitenpost tot een ‘televisieoptreden’ toe. Natuurlijk was het wel eens erg
druk maar als je dan de resultaten bekijkt, die onder mijn voorzitterschap
hebben plaatsgevonden, heb ik dat er graag voor over gehad.

Het word dus weer een
avond ouderwets genieten
met deze drie rasartiesten
van Friese bodem.
Zaterdagavond 27 maart;
aanvang 20.00 uur; lokatie: The Point aan de
Voorstraat; Voorverkoop:
e 15,00 / aan de zaal:
e 17,00

World Servants Buitenpost
organiseert Spinning-Marathon!
Het World Servants-team Buitenpost organiseert in nauwe samenwerking
met Bewegingscentrum SWITTE in Buitenpost op 5 en 6 maart een grote
spinning-marathon. Teams van maximaal 6 personen spinnen van vrijdagavond 21.30 uur tot zaterdagavond 21.30 uur. De kosten bedragen € 50,00
per team. De marathon wordt gehouden bij Bewegingscentrum Switte
aan de Einsteinstraat 1A-a en de opbrengst komt geheel ten goede aan
het scholenproject in Jasinja, in de Oekraïne, waar het team uit Buitenpost
in juli naar toe gaat.
Voor deze spectaculaire actie zoeken wij nog teams, die 24 uur beschikbaar
zijn. Vanaf 16 jaar mag je meedoen. Je kunt je als team opgeven via www.
world.servants.buitenpost@gmail.com of telefonisch op 0511-542604. Er
kunnen maximaal 22 teams meedoen. Grijp deze kans en doe mee!
World Servants is een christelijke organisatie die wereldwijd scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen bouwt met hulp van groepen jongeren en volwassenen uit Nederland. Met World Servants op pad
gaan is meer dan ontwikkelingshulp. Je stapt in een andere wereld die
een blijvende indruk bij je zal achterlaten. Het motto van World Servants is
daarom ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander.’
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de NCDO en Wilde Ganzen.

Eerste vrijwilligersdag Buitenpost
op 20 maart in It Koartling
Op zaterdag 20 maart vindt de Algemene vrijwilligersdag Buitenpost plaats.
Dit gebeurt in samenwerking met het landelijke project NL DOET die probeert het vrijwilligerswerk in ons land te bevorderen. Het evenement is
bedoeld voor álle plaatselijke organisaties die op enigerlei wijze met vrijwilligers werken. En is uiteraard ook met name bedoeld voor mensen die interesse in het vrijwilligerswerk hebben! Lees meer hierover op pagina 15.

Zaterdag 20 maart 2010

Algemene
Vrijwilligersdag Buitenpost
sociaal-cultureel centrum “It Koartling” (bij De Kruidhof)

info: www.itkoartling.nl

Zangavond met ‘Onger Oens’ uit Urk
Zaterdag 20 maart wordt er een zangavond georganiseerd in de Gereformeerde kerk aan de Voorstraat. De avond begint om half acht en de
toegang is vrij, maar er wordt wel een collecte gehouden voor de Stichting
Tabor uit Buitenpost. Deze stichting is onder andere bezig in de dorpjes op
het platteland in Roemenië, waar de toestand nog steeds heel slecht is.
In de hal van de kerk is zoals altijd een tafel met cd-verkoop van het koor
en er is een tafel van
stichting Tabor met veel
mooie zelfgemaakte cadeau’s en andere leuke
hebbedingetjes.
Wij
nodigen u uit voor deze
mooie zangavond met
het Urker mannenkoor
Onger Oens en hopen
op een volle kerk.
St. Tabor Buitenpost,
telefoon 543241

Een paar belangrijke gebeurtenissen: - de opknapbeurt van de Kerkstraat,
- het verlichten van de molen tijdens de feestweek en in de december- en
januarimaand, - de welkomstborden, - behoud van de aula in ons dorp, het ontwerpen en plaatsen van het kunstwerk. Dit is maar een greep, er
zijn veel meer zaken waar PBB bij betrokken is, maar dan zou ik de Binnenste Buiten daar geheel aan moeten wijden. Dat lijkt me wat te veel
van het goede.
Door mijn voorzitterschap van PB Buitenpost, ben ik ook voorzitter geworden van de Federatie Plaatselijke Belangen Achtkarspelen. Deze komt ongeveer 3 x per jaar samen om dorpsoverstijgende zaken te bespreken en
eventueel gezamenlijk actie te ondernemen. Een goed voorbeeld hiervan
is de brug Blauforlaet. 2 jaar geleden wilde men de veilige situatie op het
fietspad veranderen in een zeer onveilige situatie. Namens de federatie is
op mijn initiatief met succes actie gevoerd! Wat niemand had verwacht,
gebeurde toch! ‘In boppeslach’! We hebben daarbij heel veel steun gehad
van scholen, ouders en kinderen. Ook enkele politieke partijen voorzagen
ons van het nodige advies.
Er zijn diverse vergaderingen geweest met de wethouders en burgemeester van Achtkarspelen, zowel vanuit Plaatselijk Belang Buitenpost
als vanuit de Federatie. Deze vergaderingen heb ik persoonlijk als zeer positief ervaren en hier werd duidelijk blijk gegeven van wederzijds respect
en waardering voor elkaar.
Zoals u heeft kunnen lezen heb ik mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Er is een reële kans dat ik in de gemeenteraad
kom. Ik beschouw dit als een enorme uitdaging. Mijn deur blijft openstaan
voor ideeën en suggesties. In de politiek zal ik mij op dezelfde manier (voor
100%) blijven inzetten voor de bevolking. Natuurlijk zal Buitenpost daarbij
steeds een bijzondere plaats blijven innemen. Vanaf deze plaats wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de goede, prettige samenwerking en het
gestelde vertrouwen in mij en wens ik Plaatselijk Belang veel succes toe!
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
Maaike Dotinga-van der Veen, voorzitter;
e-mail: pytenmaaike@gmail.com; tel: 0511-542932

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

Zondagmiddaglezing 7 maart
Doopsgezinde Kerk
De heer dr. G.J. Stavenga uit Buitenpost verzorgt de zondagmiddaglezing
met als thema: ‘Geloof en wetenschap’. Tot zijn pensionering was Dr. Stavenga als Universitair Docent Wetenschapsfilosofie verbonden aan de
Rijksuniversiteit te Groningen. Al tientallen jaren houdt hij zich intensief
met de thematiek ‘Geloof en Wetenschap’ bezig en hij heeft daarover veelvuldig gepubliceerd.
De vraag is of geloof en wetenschap met elkaar in strijd zijn of juist niet.
Als de mens – zoals de evolutietheorie van Darwin leert – in een lang
proces uit het dierenrijk is ontstaan, wat betekent dan de belijdenis dat
hij door God is geschapen? Of algemener geformuleerd, hoe zijn wetenschap en geloof met elkaar te rijmen? Voor velen liggen hier brandende
vragen. Het zijn vragen waarmee de kerk al vele eeuwen heeft geworsteld
en die de laatste tijd opnieuw opkomen door de discussie over wat wordt
aangeduid als “Intelligent Design”. Dat is het idee dat er, gezien de complexiteit van het leven, wel een Ontwerper moet zijn. Misschien kan deze
lezing de problematiek “geloof-wetenschap” enigszins verhelderen en er
toe bijdragen een beter zicht te krijgen op waar het in het Bijbels spreken
wel en niet over gaat.
Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De lezing zal
worden afgesloten met een vesper onder leiding van ds. T. Weidema-Bos.
In de Ark kan onder het genot van een hapje en een drankje nog verder
worden nagesproken. Kerk open: 14.30 uur - aanvang lezing: 15.00 uur Doopsgezinde Kerk - Julianalaan 12a.

ZACCINI

NIEUW !

(aquarel) potloden, krijt en
plakkaatverf voor kinderen

BOXERSHORTS!!
DAMES EN HEREN XS - XXL, DEZE WEEK:
DUOPACK VAN V 12,95 VOOR V 9,95
CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Vrijdagavond 26 februari
25% korting op alle wenskaarten.
Ruim 2500 motieven
op voorraad !
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“Wij moeten leren luisteren naar een preek die ons niet altijd zint”
door Nelleke Kemps-Stam

De droom van Ben en Hermien Schipper

Aan het begin van een nieuw jaar kijken mensen graag vooruit. Wat
zal het nieuwe jaar ons brengen? Sommigen namen zelf het initiatief door per 1 januari te stoppen met roken. Toch staat dit goede
voornemen niet op de eerste plaats in de top tien. Maar u weet hoe
het vaak gaat met voornemens: het is makkelijker om ze te maken
dan om ze uit te voeren. Met Ben en Hermien Schipper blikken we
daarom liever terug. Welke veranderingen zagen zij in 37 jaar in
Buitenpost voorbij trekken? Wijs en grijs geworden geven ze hun
mening.
De top tien goede voornemens wereldwijd:
1. Afvallen en meer bewegen
2. Spaarzamer met geld omgaan
3. Schulden afbetalen
4. Meer tijd besteden aan familie en vrienden
5. Een partner vinden
6. Stoppen met roken
7. Beter werk vinden
8. Iets nieuws leren
9. Vrijwilligerswerk doen en vaker anderen helpen
10. Beter met mijn tijd leren omgaan
(bron: Goalsguy.com)
Feminisering
Ben en Hermien Schipper wonen
sinds 1 oktober 1973 in Buitenpost. “We hebben eerst drie jaar
in de Ruiterstraat gewoond”, vertelt Ben. “Daarna zijn we naar De
Hoefslag verhuisd en daar wonen
we nog steeds. En het bevalt ons
hier nog steeds prima!” “We hebben het huis zo laten verbouwen
dat je er op je ouwe dag niet veel
werk meer van hebt”, valt Hermien
haar man bij. “Met kunststof kozijnen en een elektrische garagedeur
hebben we de nodige maatregelen
genomen.” Het dorp was een stuk
kleiner toen ze in 1973 arriveerden.
“Men was nog bezig met de bouw
van De Barrage. Daar hield de bebouwing op”, weet Ben nog. “Ook
alles wat achter de Bernhardlaan
ligt, was er nog niet. Het was een
klein dorp.”
Toen Ben hier als schoolhoofd
arriveerde, bestond de Tweede
Christelijke Lagere School (later:
de Fakkel) net twee jaar. In 1975
kwam daar de Toorts nog eens
bij. “Zodra er maar enigszins zes
klassen gevormd konden worden,
werd er weer een school gesticht.
In tegenstelling tot vandaag was
spreiden toen het beleid. De nare
bijkomstigheid daarvan was, dat
kinderen steeds moesten ‘verhuizen’, omdat er nieuwe schoolgrenzen kwamen. Door latere fusies is
het weer teruggegaan van drie naar
twee scholen. En sinds 1996 is het
weer één school, De Lichtbron.
Deze school groeit nog steeds”,
zegt Ben, die al vijftien jaar uit het
onderwijs is. Hermien haalde indertijd de tweedegraads bevoegdheid
textiele werkvormen. Later kreeg
het de naam ‘mode en vormgeving’ en de MAVO werd VMBO.

“Ik gaf les in Kollum. Dat vond ik
heel mooi werk. Toen ik afscheid
nam, stond er in de krant: Een ouderwetse handwerkjuffrouw gaat
weg.”, lacht Hermien. Vandaag de
dag staan er meer vrouwen dan
mannen voor de klas. Het onderwijs feminiseert. “Het beroep is
lager in aanzien”, is de verklaring
die Hermien daarvoor geeft. “Als
er veel vrouwen als docent werkzaam zijn, daal je op de maatschappelijke ladder.” Ben heeft er niet
echt een verklaring voor. Een andere verandering is dat er vroeger
één onderwijskracht voor de klas
stond en nu wel twee of soms drie
verschillende in de week. “Dat is
ook een gevolg van de feminisering”, zegt Hermien. “Vrouwen
willen niet meer dan twee of drie
dagen in de week werken. En in
Nederland willen vrouwen toch het
liefst nog een taak in het gezin op
zich nemen.” Ben en Hermien zetten er wel hun vraagtekens bij. “De
kinderen worden er flexibel door,
wordt er wel gezegd”, reageert
Ben. “Sommige veranderingen zijn
misschien goed, andere blijken na
verloop van jaren niet te werken
en dan komt het oude op een andere manier weer terug. Zo komen
de LTS, de Huishoudschool en de
MAVO wel weer terug, alleen onder een andere naam en niet zelfstandig”, voorspelt hij.
Mondig
Ook aan hun kleinkinderen zien
Hermien en Ben dat de maatschappij veranderd is. “We hebben
twee kleinzoons van 19 en 21 en
die hebben een partner. Wij zouden zeggen: een meisje. Maar zij
hebben meteen een partner”, zegt
Hermien enigszins verbaasd. “Zo-

dra je elkaar kent, ga je mee naar
het ouderlijk huis”, valt Ben bij. “Wij
liepen weken buiten op straat voordat je bij je a.s. schoonouders thuis
kwam. Voor hen is het niet meer
gehuwd zijn net zo normaal als
het voor ons vaststond dat je ging
trouwen.” Lachend vertelt Hermien
dat ze vier jaar verkering hadden en
zich daarna verloofden compleet
met verlovingsfoto. “Dat is totaal
veranderd. Maar wij zijn geen types die alleen het oude goedkeuren. Je moet het accepteren. De
opvattingen zijn veranderd.” Dat
geldt eveneens voor de opvoeding
van kinderen. “Dat zie je al aan wat
opvoedkundigen zeggen wat het
beste is voor kinderen. Veiligheid
is een basisvoorwaarde voor het
goed opgroeien”, legt Hermien uit.
Aan De Hoefslag komen heel wat
jongelui voorbij die het Lauwerscollege bezoeken. Daar genieten Ben
en Hermien elke dag van. Een ergernis is soms de brutaliteit en het
taalgebruik van een kleine groep
jongeren. Of is de vorige generatie daar schuldig aan? “Vóór 1995
kregen we brochures van minister
van Kemenade op school met het
opschrift: Meer mensen mondig
maken”, herinnert Ben zich. “Ik heb
wel eens gezegd: zou dat geen gevaren inhouden als straks iedereen
mondig is en maar kan en mag zeggen wat hij wil?”
Droom
Een verandering die er al lang aan
zat te komen en die dit jaar zijn beslag kreeg, is de fusie tussen de
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Ben en Hermien
zijn van huis uit Hervormd. “Het
aantal kerkleden is niet zozeer gedaald, maar er zijn steeds minder
kerkgangers gekomen”, vertelt Hermien. “Tot en met de lagere schoolleeftijd gaan kinderen mee naar de
kerk en daarna worden ze mondig”,
zegt Ben in aansluiting op het vorige onderwerp. De Hervormde Kerk
had ruim 20 jaar vóór ze hier kwamen wonen twee varianten. “In de
Irenestraat stond een kerkje voor
midden-orthodoxen en de vrijzinnigen zaten in de Hervormde Kerk”,
verduidelijkt Ben. “Later kwam er
een predikant die beide partijen
weer tot een eenheid wist te brengen”, zegt Hermien. “Het zoeken
naar elkaar heeft altijd opgeroepen:
wij zijn beter dan jullie. Ook deze
keer hebben wij dat ervaren. Wij
zijn niet ongeschonden uit de fusie
gekomen.” “Er zijn mensen die niet
van harte in de fusie zijn meegegaan vanwege persoonlijke kwesties, anderen hebben moeite met

Wetter

andere vormen of moeite om als
gereformeerde samen te werken
met een hervormde en andersom.
Er zijn dus wel veel verschillen in de
godsdienstige opvattingen, maar
desalniettemin vinden wij toch dat
je met elkaar naar een en hetzelfde
kerkgebouw zouden moeten kunnen gaan”, meent ze. Ben is het daar
helemaal mee eens. “Een aantal jaren geleden kregen we tijdens een
kerkenraadsvergadering eens de
opdracht op te schrijven wat “onze
droom” was over ons gemeentezijn.” Hij gaat op zoek naar het antwoord dat hij gaf en citeert even
later: “ ‘Graag zou ik zien, dat we
samen met alle Christus belijdende
gelovigen in één God geloven en
samen hier in Buitenpost één gemeente zouden vormen, waarin
zoveel ruimte van denken mogelijk
is, dat we het met recht een pluriforme gemeente kunnen noemen.
Er zou onder ons een grotere mate
van verdraagzaamheid, flexibiliteit,
liefde, goedheid in het denken en
spreken over elkaar moeten zijn’.
Dààr mankeert het hier nogal eens
aan in Buitenpost”, vindt Ben. Hij
zou ook het liefst zien dat het aantal kerkdiensten per zondag gehalveerd wordt. “Laat vier van de zes
predikanten een dienst verzorgen.
In diensten die qua inhoud variëren
van vrijgemaakt, hervormd, gereformeerd, doopsgezind en qua vorm
van reformatorisch, evangelisch, li-

door Janne Oosterwoud

It is mei wetter lykas mei fjoer, it is freon èn fijân. Sûnder wetter gjin
libben, mar wy moatte de holle wol boppe wetter hâlde!
It rint him as lij wetter yn ‘e earen.
Hij vindt het heel prettig om te horen.
Dat is wetter bûten myn goate.
Daar heb ik geen verstand van.
It falt har as kâld wetter oer de lea.
Dat is voor haar een hele ontgoocheling.
Dêr is wetter ûnder de kyl.
Daar zit veel geld.
Dy man fisket geregeld op ferkearde wetters.
Die man gaat nog al eens vreemd.
De verlovingsfoto van Ben en Hermien (foto: eigen foto)

turgisch of ontmoetingsdienst. Wij
moeten leren om te luisteren naar
een preek die ons niet altijd zint,
maar waar we wel over aan het nadenken komen.” Uw ouden zullen
dromen dromen, werd er al voorspeld in de bijbel (Joël 2:28). Of het
ooit zover komt? “De droom is gebaseerd op lange-termijn-denken”,
zegt Ben. “Hopelijk kunnen we als
Protestantse gemeente daar op
korte termijn een begin mee maken. Misschien een mooi startpunt
voor de pas opgerichte ‘Raad van
kerken in Buitenpost’.”
Ben en Hermien zijn blij met de PKN
zoals die nu sinds 3 januari functioneert. Wat kan die kerk nu betekenen voor ons dorp, wat is haar rol?
“Missionair bezig zijn”, antwoordt
Hermien zonder nadenken. “Daar
bedoelen we geen zendingsdrang
mee. Maar wel dat je in alle facetten van de burgerlijke gemeente
als christenen vertegenwoordigd
bent.” “En dat je niet alleen aan je
eigen gemeente denkt, maar ook
aan probleemsituaties zoals in Haïti. En wat mij betreft noem je ook
missionair dat je moet trachten
meer vriendelijkheid en openheid
naar elkaar te tonen”, besluit Ben.
Andere voornemens hebben ze
niet nodig. “Nee”, bevestigt Hermien. “Ik leef zoals ik leef en daar
ben ik tevreden mee.”

(advertentie)

Be d r ij v ig heid
Annet van Keimpema & Klaas Bosma

Kledingwinkel Be Different opent in Kerkstraat
Dinsdag 2 maart gaan de deuren aan de
Kerkstraat 17 opnieuw open. Voorheen
werden hier schoenen aan de man/vrouw
gebracht door Sytske Wagenaar. Annet
van Keimpema en Klaas Bosma zijn nu
nieuwe uitbaters met Be Different, een
kledingwinkel voor jong en oud, met als
specialiteit de grotere maten kleding, de
maten 40 tot en met 56.

P r ijs p uz zel

door Cornelis Visser

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.
blauwe
druif
narcis
primula
viool
wildeman
speen
sneeuw
klok
dovenetel
madelief
ranonkel
bloesem
maagden
palm
anemoon
long
kruid
wolfsmelk
sleutel
bloem
vlam
schaduw
iris

Annet van Keimpema heeft ervaring in de
handel. Meer dan tien jaar heeft ze een bloemenwinkel gehad. Het zware werk in deze
branche kon ze niet meer aan, vandaar dat
ze enkele jaren geleden gestart iets nieuws
voor haar in de detailhandel: kleding. De
verkoop van kleding is vanaf volgende week dinsdag haar lust en haar leven. De overstap is niet groot verteld Anneke zelf. “Met kleding is het net als met bloemen, je moet
een mooie collage creëren. Met de kennis die ik opgedaan heb in de bloemenzaak en
de diverse adviezen die ik uitgevoerd heb voor complete huisinrichtingen moet dat wel
goed gaan. Eén ding blijft bovenal, de spontane omgang met de klanten in de winkel.”
Diversiteit
In de winkel kunt u terecht voor dameskleding met een maatje meer, van o.a. de merken Zhenzi, Sybel, Twister, Veto en Alma Mater. Deze merken lopen van het midden
tot het hogere segment. Voor elke portemonnee is er wel keus te vinden. Er zijn diverse
trendy sjaals en sieraden te vinden om de sets te complementeren. Voor baby, peuter en
kleuterkledij kunt u ook bij Be Different terecht. Comfortabel dragende kinderkleding
van merken als Tricky Tracks, Apollo, E-Bound of Emoi hangen hiervoor in de rekken.
En leuke cadeauartikelen voor de baby ontbreken vindt u er zeker ook.
Opening
Een kledingstuk als cadeau voor een ander kopen is altijd lastig. Be Different heeft
daarom zilveren cadeaumunten ter waarde van vijf euro per stuk. U kunt dan zelf de
waarde van het cadeau bepallen. Verpakt in een sierlijke verpakking is het een ideaal
geschenk. Annet hoopt u te mogen begroeten in haar winkel. De opening is dinsdag 2
maart, tijdens de openingsweek is er voor elke klant bij aankoop een leuke verrassing!

Oplossen en inleveren
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 19 maart.

Oplossing prijspuzzel januari
De puzzel in het januarinummer heeft 29 correcte inzendingen
opgeleverd! De oplossing luidde: wintersport.
De winnaar is: A. Riemersma-Landheer, Parcours 15.

Superieur Trio
Chocoladetaartjes
van € 4,49 nu stuntprijs

€ 1,00

Bij € 35,00 besteding
50 Rocks extra

Aanbiedingen en waardebon alleen
geldig bij Super de Boer Buitenpost
van 23-02 t/m 03-03-2010

De Binnenste Buiten Post

S p or tko p p en door Bote de Haan Rene Rispens,

voetballer bij vv Buitenpost

De meeste voetballiefhebbers kunnen wel een
paar beroemde voetbalbroers opnoemen. Bij Ajax
speelden de tweeling Ronald en Frank de Boer; bij
FC Groningen waren in een ver verleden de gebroeders Koeman actief. De ouderen kunnen ongetwijfeld de tweeling René en Willy van der Kerkhof opnoemen of de gebroeders Mühren uit Volendam.
Ook in het eerste elftal van Buitenpost speelden en
spelen broers. Een paar jaren geleden waren dat de
gebroeders Van der Meer en op dit moment de broers
Berisha. Toch zijn dat er steeds maar twee. Op enig
moment speelden er zelfs drie broers Rispens in het
eerste elftal van Buitenpost. Twee zijn inmiddels vertrokken. Met de meest honkvaste van het trio, René
Rispens had de BinnensteBuiten-post een gesprek.
“Mijn beide broers zijn wereldreizigers’, vertelt René
(30), “Op dit moment woont mijn jongste broer Christiaan (22) in Edmonton (Canada); mijn andere broer Eric
(29) is pas terug van een twee jaar durende wereldreis
en woont nu in Groningen. Hij speelt bij voetbalvereniging Lycurgus”. Zelf is René een stuk rustiger. Hij woont
met zijn vrouw en éénjarige zoon aan de Gagel in Buitenpost. Voetbal is zijn grote hobby en hij speelt inmiddels twaalf jaar in het eerste elftal van Buitenpost. “Ik
ben nu de op één na oudste in het eerste elftal. Alleen Ronnes Bloembergen is nog ouder”. René vertelt
verder dat de aanvoer uit de jeugd goed loopt. Op dit
moment spelen er veel talentvolle jonge jongens in het
eerste elftal. Dus dat kan alleen maar beter worden in
de toekomst is de verwachting.
“Mijn beide broers zijn in aanleg technischer voetballers dan ik ben”, is René van mening, “Zelf moet ik het
vooral van mijn inzet en ervaring hebben. Mijn jongste
broer is nu 22, een prachtige leeftijd voor een voetballer. Hij traint in Edmonton een zaalvoetbalteam en
speelt er zelf ook in, maar eigenlijk zou hij zijn talenten op de grasmat moeten laten zien”. Nu heeft de
familie Rispens wel een bijzondere band met Canada.
Hun moeder is daar geboren en dan blijft zo’n land toch
altijd trekken.
Het afgelopen jaar werd Buitenpost door de KNVB in
de Gronings-Drentse competitie ingedeeld. Alleen ’t
Fean ‘58 uit Surhuisterveen en VEV uit Leek komen uit
de naaste omgeving. De meeste andere clubs zijn ver
weg. Hasselt, een dorp bij Zwolle is het verst, maar
ook Stadskanaal, Emmen en Meppel liggen niet naast
de deur. “De Friese competitie is veel leuker. Je hebt
streekderby’s en dat zijn prachtige, spannende wedstrijden”, vertelt René, “En ook voor de omzet van de
voetbalkantine is het goed. Want wanneer wij clubs uit
plaatsen ver weg ontvangen, dan komen er pak weg
10 supporters mee. Bij een club uit de buurt heb je als
kantinebeheerder toch al gauw een paar honderd bezoekers extra”. Soms kan zo’n lange tocht op de terugreis best wel gezellig zijn. Het hangt van het resultaat
af. Wordt er gewonnen, dan is het lang nagenieten in
de spelersbus.

De voetballende broers Christiaan, Erik en René Rispens
(foto: eigen foto)
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Tuin(be)leven
Duizend vogels
Al voor de Kerstdagen is het gaan sneeuwen. Nu is het half februari en nog
steeds ligt er sneeuw. Het vriest dat het kraakt en de grond is bevroren.
Deze winter is voor onze begrippen haast extreem. Het lijkt wel Scandinavië in Fryslân. Ook voor De Kruidhof heeft dit aanhoudende winterweer
de nodige gevolgen. De botanische tuin is natuurlijk altijd afhankelijk van
het weer. In de afgelopen jaren was het ‘s winters soms zo zacht, dat er
al in januari gras gemaaid moest worden. Er kon dan volop buiten gewerkt
worden. Dat is nu niet aan de orde. En dat terwijl er juist nu zoveel gedaan
moet worden buiten: de nieuwe heemtuin moet ingezaaid worden, de
educatieve kinderspeeltuin ingericht en de bijzondere foto-expositie ter
gelegenheid van het tachtigjarig jubileum in de tuinen opgesteld. Dat is
niet het enige probleem waar de werkleiding in De Kruidhof mee te stellen
heeft. Hoe houd je maanden achtereen meer dan twintig mensen aan het
werk, terwijl er buiten geen spade de grond in kan? De twee werkleiders
van De Kruidhof hopen dan ook, dat er spoedig ander weer komt. Voorlopig kunnen hun medewerkers weinig anders doen dan sneeuw ruimen
en paden schoonhouden. En de rest van de dag gaan ze de kas in bij de
warme kachel, om honderden jonge planten op te potten. Maar wacht, er
is nog een nuttig karweitje, dat nu gedaan kan worden.

Hoogtepunten uit zijn carrière vindt René de wedstrijden tegen betaalde profteams als Feyenoord, Cambuur
en begin dit seizoen tegen AZ , de landskampioen. Het
was afgelopen zomer helemaal feest op het sportveld
aan De Swadde, want ook bekerhouder Heerenveen
speelde er, tegen Olympiakos Piraeus. “Je zou er bijna
wat van denken’ grapt René “Zowel AZ als Heerenveen
zijn slechts een schaduw van wat ze vorig jaar waren.
Of dat soms aan ons veld ligt?”.
Geblesseerd is René zelden. Eenmaal kreeg hij een
doodschop en scheurde daardoor een paar spieren.
Maar dat was vlak voor de zomervakantie, zodat het
lichaam mooi in de rustperiode kon herstellen. Enthousiast vertelt René over de aanstaande verbouwing van
de kleedkamers en de kantine. Dat was zijn inziens
hard nodig, alles was te klein en uitgewoond. René
probeert dan ook, net als veel andere leden, zijn steentje bij te dragen bij de verbouw. Veel werkzaamheden
worden door vrijwilligers gedaan. Kortom voetbalvereniging Buitenpost is een mooie bloeiende vereniging
met een groeiend aantal (jeugd)leden. Daarnaast is er
ook een meisjesteam, de MC’s en sinds kort een dameselftal.

Een schets van de nieuw te bouwen kleedruimte en
kantine van de voetbalvereniging
(illustratie: eigen illustratie)

Op de vlucht voor extreme temperaturen onder nul en op zoek naar voedsel en drinkwater komen allerlei prachtige vogels op bezoek in De Kruidhof. Afgelopen week zijn er goudhaantjes en kramsvogels gesignaleerd,
die normaliter veel liever hoog in het noorden, in Scandinavië bijvoorbeeld,
blijven. Goudhaantjes zijn de allerkleinste vogeltjes die bij ons komen overwinteren. Ze zijn zelfs kleiner dan het winterkoninkje, dat in Fryslân een
algemene broed- en standvogel is. De kleine vogeltjes zoeken graag een
goed onderkomen in dicht struikgewas of in klimplanten in de buurt van
een warme muur. Kramsvogels houden van het open veld. Deze lijstersoort komt meestal in grote groepen doortrekken. Iedere winter komen
ze wel een keer langs. In De Kruidhof zijn deze mooie vogels allemaal
bijzonder welkom.
Om de klandizie te binden moet je echter meer moeite doen. En dus steken handige tuinmensen deze lange koude winter de handen uit de mouwen om tientallen nieuwe nestkastjes te timmeren voor de gevleugelde
vriendjes en vriendinnetjes van de planten en bomen in De Kruidhof. Spik
splinter nieuw zijn ze, deze nestkastjes in allerlei soorten en maten. Straks
zullen er eitjes in gelegd worden en piepkleine jonge vogeltjes uitvliegen.
Met een variant op ons jaarthema kunnen we dan zeggen: “Tachtig jaar
De Kruidhof, laat duizend vogels vliegen!”.
Met dank aan Koning Winter.

Zeven prijzen voor de meisjes van GV MAAS
In de eerste wedstrijd om 8.10 uur mochten de jongste meisjes hun kunsten laten zien. Famke Jongsma 6 jaar, en Maaike
Hoving 8 jaar beide niveau 12. Maaike werd vorig jaar 17de
op niveau 16 en dit jaar behaalde ze een 9e plek op niveau
12. Sprong 11.80, brug 12.30, balk 11.63 en vloer 13.17. Een
totaal van 48.899, Een mooie prestatie dus. Voor Famke was
het haar eerste turnwedstrijd in het rayon. En een geslaagde
want ze werd 1ste Sprong 13.30, brug 13.50, balk 13.00 en
vloer 13.85. Een totaal van 53.650
In de tweede wedstrijd mochten Myrthe Keizer, Aukelies
Ijbema, Laudy Bouma en Lian Terpstra aantreden. Alle vier
turnen in de categorie instap (9jaar). Lian schoot op de brug
door met de buikdraai en maakte er een mooie dubbele buikdraai van maar helaas geeft dit wel aftrek. Sprong 12.00, brug
11.80, balk 11.37 en vloer 13.20. Een totaal van 48.366 18de,
Laudy viel helaas van de balk bij de ½ draai in hurkzit maar
draaide verder een mooie oefening. Sprong 11.90 brug 13.00,
balk 10.27 en vloer 13.27. Een totaal van 48.432. 16de. Aukelies viel helaas direct na de opsprong van de balk en dit kost
1 hele punt. Sprong 12.20, brug 13.20, balk 11.03, vloer13,37
Een totaal van 49.799. 9de. Myrhe die de week ervoor nog
met een gekneusde hand thuis zat besloot toch mee te doen
en turnde een mooie wedstrijd. En verdiende hiermee een
3de prijs. Sprong 13.10, brug 12.55, balk 11.37 en vloer 13.40.
Een totaal van 50.420 en daarmee 3de
In de derde wedstrijd waren er 12 meiden van MAAS actief.
Af en toe waren er zelfs drie tegelijk actief op de turnvloer. In
de categorie niveau 12 pup. 1 (10 jaar) deden Rianne de Vries,

Marije de Jong, Margo Bijlsma, Marijke Walinga en Lisanne
Wielhouwer mee. Rianne scoorde op 3 toestellen mooie cijfers maar helaas vergat ze op vloer een onderdeel en scoorde
hierdoor flink lager. Sprong 12.95, brug 13.70, balk 13.20 en
vloer 9.55. Een totaal van 49.400. 14de. Marije turnde een
mooie strakke wedstrijd en behaalde een bronzen medaille.
Sprong 12.80, brug 13.15, balk 12.50 en vloer 13.65. Een totaal van 52.100, 3de. Margo liet op sprong een bijna foutloze
zweefrol zien. Maximaal 13.70 waard. Ze behaalde de gouden
medaille. Sprong 13.60, brug 13.30, balk 13.40 en vloer 14.05.
Een totaal van 54.350, 1ste. Marijke behaalde een verassende vierde plaats en dat met een wat minder goed cijfer voor
haar balkoefening. Ook zij kreeg een medaille mee naar huis.
Sprong 13.30, brug 13.10, balk 11.80 en vloer 13.40. Een totaal
van 51.600. 4de. Lisanne viel helaas van de balk en dit koste haar een heel punt. Sprong 13.20, brug 12.70, balk 11.60
en vloer 12.00. Een totaal van 49.500. 11de. In de categorie
niveau 12 pup 2 (11 jaar) deden Jildou Kloostra, Mayke Pol,
Danielle de Boer, Anke Gouma mee. Deze meisjes lieten allemaal zien dat ze met 1 uurtje in de week ook best een aardig
niveau met turnen kunnen halen. Mayke behaald met haar
kunnen zelfs de bronzen medaille. Jildou Sprong 11.40, brug
11.75, balk 11.60 en vloer 12.65. Een totaal van 47.400. 10de
Mayke Sprong 12.30, brug 13.10, balk, 12.87 en vloer 13.25.
Een totaal van 51,516. 3de. Danielle Sprong 11.20, brug 12.65,
balk 9.30 en vloer 12.70. Een totaal van 45.850. 12de. Anke
Sprong 11.70, brug 11.75, balk, 11.93 en vloer 13.10. Een totaal
van 48.483. 7de. In de categorie niveau 12 jeugd 1 (12 jaar) deden Janine Ekema en Amber Elzinga mee. Janine en Amber
deden voor het eerst mee en waren nog erg onwennig. Beide

Alle MAAS-deelnemers met de 7 prijswinnaars (foto: eigen foto)

turnden een leuke wedstrijd. Janine Sprong 10.20, brug 11.10,
balk 12.40 en vloer13.10. Een totaal van 46.800 4de plek. Amber Sprong 12.60, brug 8.20, balk 12.00 en vloer 9.95. Een
totaal van 42.750 5de plek. En Lianne Postma kwam in actie
in de categorie jeugd 1 (12 jaar) niveau 11. Ze deed het goed
genoeg om de tweede prijs in ontvangst te mogen nemen.
Een zilveren medaille voor haar. Sprong 13.20, brug 13.05,
balk 12.07 en vloer 13.15. Een totaal van 50.666. 2de.
Al met al weer een geslaagde dag voor de turnsters van
MAAS Buitenpost.

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

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

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

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

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

LAATSTE RONDE !
KORTINGEN TOT 70%

KOOPJESREK =
ALLES 5 EURO

Haagen hobby, de gezellige hobbywinkel!
Al 15 jaar een begrip in Buitenpost
en wijde omgeving.
In de afgelopen vijftien jaar is er veel
veranderd. Zijn we begonnen met de
verhuur van feestkleding, zijn we nu
een winkel met een groot assortiment
hobby en handwerkartikelen. In 2005 is
de kleding verkocht aan stichting Raderwerk en hebben we ons volledig gestort
op de hobby en handwerkartikelen. Dit
assortiment verandert ook steeds. Zo is
de laatste uitbreiding een lijn verf (acryl
en olieverf) en een uitgebreid pakket
kleurpotloden, aquarelpotloden, waskrijt
en dan voor de jeugd en voor de gevorderde hobbyist.
Ook voor breigarens, kunt u bij ons terecht. De leuke gekleurde wol voor sokken, maar ook de noorse sokkenwol en
modische garens voor sjaals en kleding.
Er is alweer een gedeelte van de zomergarens binnen met de nieuwe patroonboeken.
Ook verzorgen wij cursussen. Wat altijd
erg gezellig is, is het BREICAFE. Op

Ook verzorgen wij cursussen voor groezo’n avond zit er een groep vrouwen te
pen van maximaal 8 personen; wilt u als
handwerken en gezellig koffie en thee
te drinken en ondertussen wordt er ge- vriendinnengroep, of vereniging eens een
gezellige avond en ondertussen wat malachen, gekletst en natuurlijk gebreid.
ken, bijvoorbeeld een sieraad, dan kunt
Verder zijn er scrapavonden. Op deze
avonden werken we met foto’s. Iedereen u ook bij ons terecht. In overleg kunnen
heeft wel een stapel foto’s liggen die nog we dan een datum en een thema van de
avond kiezen.
ingeplakt moeten worden. Op een scrapavond werk je aan je eigen fotoboek. De Een winkel dus waar van alles te doen is,
maar waar ook veel wordt gedaan.
foto’s worden ingeplakt, maar de bladzijden worden ook aangekleed met mooi
Kom eens binnen en laat u verrassen
papier, lint, knoopjes en allerlei frutsels,
door het assortiment en alle vrolijke
die van de bladzijden echte kunstwerkjes
kleuren en de gezelligheid.
maken. Dan zijn er nog de avonden dat
er kaarten worden gemaakt. Per avond
Groeten, Greetje Haagen
maak je twee kaarten, vaak met een
nieuwe techniek, of met een combinatie
van technieken.
Deze cursussen vinden plaats in de winkel tijdens het winterseizoen.
Data van de cursussen die nog volgen:
2 maart - Breicafé
9 maart - Kaarten maken
16 maart - Scrapavond
23 maart - Home decoratie, een standaard maken voor binnen of buiten.

V&B SPORT BUITENPOST
De witte vlokjes komen nog uit de lucht vallen… maar bij V&B is het alweer volop zomer de bikini`s, T-shirts, korte broeken en rokjes hangen alweer volop in de winkel. De
laatste restanten winterkleding gaan eruit voor 50 % korting, er wordt ruimte gemaakt
voor de mooie kleurrijke nieuwe zomercollectie, met merken zoals Protest, Brunotti,
Gaastra en Twinlife.
Nieuw bij V&B deze zomer zijn schoenen van het merk Le Coq sportif, leuke ballerina’s
en slippers voor de dames en voor de heren mooie leren schoenen. Le Coq sportif is verkrijgbaar vanaf medio april. Ook nieuw bij V&B zijn de merken Zaccini en Only Play,
Zaccini heeft leuke betaalbare boxershorts voor dames en heren, Only Play heeft voor de
dames een mooie betaalbare sport/vrijetijdscollectie. Naast deze nieuwe merken kunt u
bij V&B natuurlijk ook nog steeds terecht voor al u sportbenodigdheden van alle bekende
merken, Nike, Adidas, Puma, Asics enz. En mocht u nou net iets zoeken wat niet in de
winkel hangt bestellen is bij V&B geen probleem,
want bij V&B staat een goede service hoog in het vaandel!!

Wilt u op de hoogte willen blijven van alle acties
en aanbiedingen meld u dan nu aan op www.vbsport.nl
voor de nieuwsbrief.

Christinastraat 4 9285 TM Buitenpost 0511 541635

Gezond slank met Dr. Frank
ook bij ons verkrijgbaar!
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* Gespreide verantwoordelijkheid
* Gerechtigheid
* Solidariteit
* Rentmeesterschap
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Romke van der Wal is 39 jaar, woont in Buitenpost en is werkzaam
als rayonmanager in de steenindustrie.
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Jappie is 41 jaar, woont in Buitenpost en is werkzaam als
coördinator logistieke planning.

Opheffings
uitverkoop
40% korting
op Zinzi sieraden

50% korting
op alle overige zilveren sieraden

tot 50% korting
op gouden sieraden

40% korting
op alle tinnen voorwerpen

tot 40% korting
op horloges

op = op

De Binnenste Buiten Post

Peuters voeren vogels

Uniek peuterspeelzaalproject

Binne en Boaite in gesprek

Van dit en dat,
van alles wat!
Verkiezingen

De verkiezingen staan voor de deur
Binne!
Inderdaad Boaite, maar wat is onze
keus?
Moeilijk Binne, het is toch één pot
nat!
Vertel mij wat Boaite, maar toch ga
ik kiezen!
Maar….. pas op voor de FNP Binne!
Waarom dan wel Boaite?
Er is er één bij die wel erg lang in de
raad wil
Hoe kom je daar nou bij Boaite?
Zij vertelde dat ik er “Tot mijn Dood
In Ga”
Ja Boaite dat is wel erg lang!
Juist Binne, dan moet je erg zeker
van je zaak zijn!
Dus onder het motto `opgepast`
gaan we kiezen Boaite!
Lokale Omroep

Maar nu wat anders Binne,
Vertel Boaite!
Wij krijgen misschien een lokale
omroep Binne!
Oh ja Boaite, hoe kom je daar bij?
Ik las dat RTV Kabel 30 plannen
heeft Binne.
Dat is toch de zender van
Tytjerkstradiel Boaite?
Juist Binne en die wil ook in onze
regio uitzenden,
en B&W zijn positief, nu de raad nog!
Welnu Boaite een mooi begin voor
die nieuwe raadsleden!
Inderdaad Binne dat zal wel lukken!
Oude Meesters

Het AOC moet een aderlating
ondergaan Binne.
Oh ja Boaite, wat is daar dan
gebeurd?
Vijf meesters stopten ermee Binne.
Zo Boaite, dat is niet mis!
Zeker niet Binne, want dan gaat er
wel erg veel ervaring weg!
Nee Binne, zo maar vijf man in de
VUT!
Kan dat dan nog Boaite?
Nu nog wel Binne en misschien wel
de laatste lichting!
Maar verdiend hebben zij het wel
Boaite!
Zeer zeker Binne,na ontelbare
leerlingen te hebben afgeleverd
is het goed om hiervan op gepaste
wijze uit te rusten!
Laten we hopen, dat het AOC goede
opvolgers krijgt Boaite!
Geen probleem Binne, dat is al
geregeld!

Van een peuterleidster: ‘Heel stil sta je voor het raam te kijken naar de
vogeltjes, die genieten van al dat lekkers dat jij voor hen hebt gemaakt.’
‘Appels met zaden er ingedrukt, een broodketting, pinda’s en vetbollen.
In een wereld vol sneeuw is dit het aller-fijnst.
Die zwarte is de merel, de koolmees lust het liefst pinda’s en die kleine
met het rode borstje is het ...’
Een maand geleden ontvingen alle peuterspeelzalen in Achtkarspelen een
prachtig voederhuisje met een voederlesbrief van NME-Achtkarspelen.
De voederhuisjes zijn gemaakt van natuurlijke materialen, door de man
van een van de leidsters. Lange takken aan het huisje geven de peuters de
mogelijkheid om allerlei lekkers op te hangen. Vanuit de peuterspeelzaal
is het huisje goed te zien en zo komen de peuters gaandeweg van alles te
weten over de vogels.
Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor later handelen. Je verwonderen op peuterleeftijd kan leiden tot belangstelling en respect op latere
leeftijd, vertelt Ragna van Sonsbeek, coördinator natuur- en milieueducatie
van de gemeente Achtkarspelen. Er is een unieke samenwerking ontstaan
tussen NME-Achtkarspelen, Amarins en de peuterleidsters. In het voorjaar
heeft het project nog een vervolg: samen met de vogelwachten zal gekeken worden naar geschikte ophanglokaties voor nestkastjes. Als de peuters bezig zijn met
het thema ‘Kom er
maar uit’, hopen
we dat de nestkastjes bewoond zullen
zijn.
NME-Achtkarspelen verzorgt
dan wederom educatief materiaal, in
de vorm van een
vogelontdekpad,
materiaal voor een
themahoek, spelletjes en verhaaltjes.

Een ouderwetse winter
op de ijsbaan
Als je als ijsclub graag wilt dat de ijsbaan sterk genoeg word om te schaatsen dan moet je Piet Paulusma uitnodigen om het weerbericht vanaf de
ijsbaan te presenteren. Dat heb ik nu twee jaar achter elkaar gedaan en
ook is het twee jaar gelukt om voor meerdere dagen te kunnen schaatsen.
Maar dat ging deze keer niet zonder slag of stoot, op twee januari viel er
een dik pak sneeuw op de ijsvloer die we gelukkig met man en macht
er af konden krijgen. Maar het was een enorme klus en steeds weer die
sneeuwbuien die weer een laag over de baan vormde.
Maar we hebben doorgezet ook al viel dat soms niet mee, en mede door
de vele vrijwilligers die ons geholpen hebben konden we dan op drie januari de ijsbaan openen. Nogmaals heel veel dank aan die mensen die met
sneeuwschuiver uitrukten om ons te gaan helpen, echt fantastische om
dat mee te maken. Mensen uit alle dorpen en veel leden hebben daarna
naar hartenlust kunnen schaatsen ook al was de ijsvloer niet erg goed de
eerste periode. En door het feit dat we als een van de eerste ijsbanen
open waren was het erg druk op een vloer die toen net dik genoeg was.
Maar we hebben ons uiterste best gedaan om een zo mooi mogelijke
baan te maken en dat geeft ons als bestuur een goed gevoel.

NVVH Vrouwennetwerk Buitenpost e.o.
Aktiviteiten van
het NVVH vrouwennetwerk
in de komende
maand zijn:
- Donderdag 4
maart: Excursie
Oudhedenmuseum in Niezijl. Vertrek om 13.00 uur
bij de Rabobank aan de Kuipersweg in Buitenpost.
- Dinsdag 16 maart: voorlichtingsavond over de ziekte van Lyme
door mevrouw van der Veen. Deze
avond begint om 19.45 uur in It Tillehûs aan de Goudtsjeblom Strjitte
23 in Kootstertille.

Ook de scholen in ons dorp hebben allemaal een bezoek gebracht aan de
ijsbaan. Een groot feest voor al die leerlingen die een heuse Elfstedentocht konden schaatsen om vervolgens bij het bekende luikje een warme
worst en chocolademelk te gaan halen. Lange dagen en vele uren hebben
we als bestuur op onze mooie lokatie doorgebracht met een sfeer die alleen daar te vinden is. Daar doen we het voor en zetten we ons voor in.
Dat is het mooie van de ijsclub, jong en oud komen allen voor het zelfde
doel en ervaren allemaal de gezelligheid om lekker te kunnen schaatsen.
Wij als bestuur hopen dat de leden dit net als ons zo hebben ervaren en
wie weet krijgen we nog een paar flinke nachtvorsten zodat we dit alles
nog een keer kunnen beleven dit jaar. Wat mij betreft dan wel zonder de
sneeuw, dat hebben we dit jaar wel genoeg gehad. Met recht was dit een
ouderwetse winter.
Jan Visser, secretaris ijsclub Buitenpost e.o

p a g i n a 11

Op welke aardlagen is Buitenpost
ontstaan?
De bodem van de gemeente Achtkarspelen in zijn huidige verscheidenheid naar grondsoort en topografie (opsomming van de natuurlijke en kunstmatige kenmerken van een landstreek of terrein) is
ontstaan in twee geologische tijdvakken namelijk het pleistoceen
en het holoceen. Geologie is aardkunde, de ontwikkelingsgeschiedenis van de aardkorst en van de processen die zich erin afspelen.
Pleistoceen en holoceen zijn eeuwenoude perioden waarin allerlei
gesteenten zich vormden. In nog weer oudere tijden maakte het gebied van Achtkarspelen deel uit van de delta van de Rijn en de Maas.
Gedurende het pleistoceen kwam dit gebied onder invloed van een
viertal ijstijden. Tijdens de derde of Riss-ijstijd werd een groot deel
van Noord-Nederland met landijs bedekt. De gletsjers die hiervan
deel uitmaakten, drongen ver landinwaarts en veroorzaakten opstuwingen van de ondergrond en afzetting van sedimenten (neerslag,
bezinksel, gesteente uit water of lucht door ijs).
De keileem, die ook op verschillende plaatsen onder Buitenpost voorkomt,
is een voorbeeld van een dergelijke afzetting. Het bevat veelal zand en
stenen van diverse grootte. De volgende en laatste ijstijd, het Würm, werd
gekenmerkt door barre klimaatsomstandigheden. Er heerste een toendraklimaat, waarbij de ondergrond tot vrij grote diepte permanent bevroren
was en er zware stormen optraden, die met grote hoeveelheden sneeuw
ook veel zand verplaatsten. Op hogere delen, zoals de Friese Wouden,
werd het oudere dekzand afgezet. In de lagere gebieden werd eveneens
zand gesedimenteerd, waarbij water in één of andere vorm invloed uitoefende. In het op het pleistoceen volgende tijdvak, het holoceen, werd de
bodem gevormd zoals deze nu aan of bij de oppervlakte voorkomt. Tengevolge van de geleidelijke stijging van de temperatuur, steeg de zeespiegel,
waardoor de zee de mogelijkheid had zich uit te breiden over een groot
deel van het reeds vroeger ontstane veengebied. Een deel van het veen
werd weggeslagen door de stroming van het water. In het zo ontstane
milieu kwamen eerst de grovere materialen tot bezinking. Naarmate de
invloed van eb en vloed afnam werden ook fijnere deeltjes afgezet. Het
gevolg hiervan was dat het veen bedekt werd met een soms metersdikke
laag zee-afzettingsmaterialen. Hierdoor kwam plantengroei op gang en
vond er veenvorming plaats. De toenmalige bewoners van dit gebied gingen zich tegen de zee beschermen door het aanleggen van dijken, waardoor er geen afzetting van zand en klei meer plaatsvond.
Bodem en landschap Buitenpost
Buitenpost is gelegen aan de rand van het zandgebied in een overloop van
zand naar klei. Het zandgebied valt vrijwel geheel samen met de Friese
Wouden. Dit gebied behoort in feite tot de westelijke helling van het Drents
Plateau, die een natuurlijke waterafvoer heeft via een aantal noordoostzuidwest lopende stroompjes. Grote hoogteverschillen komen niet voor.
De hoge zandgronden, die slechts over een kleine oppervlakte voorkomen
ten noordwesten van Buitenpost, bieden over het algemeen ruime mogelijkheden met weinig of geen beperkingen voor woningbouw. De eveneens in het noordwesten aanwezige middelhoge zandgronden hebben beperkte mogelijkheden met matige of sterke beperkingen in verband met
de in de ondergrond aanwezige keileem, niet dieper dan 120 cm beneden
het maaiveld. De zogenaamde gebroken kleigronden, alsook de kalkrijke
jonge zeekleigronden zijn in dezelfde categorie ondergebracht. Door een
goede ontwatering zijn genoemde gronden voor de woningbouw geschikt
te maken. De kalkarme jonge zeekleigronden, die over een veenpakket
zijn afgezet, hebben door het veelal op geringe diepte voorkomen van het
veen weinig draagkracht (hoge grondwaterstanden) en geven beperkte
mogelijkheden. Het landschap rond Buitenpost vertoont nog een nauwe
samenhang met de bomen, het reliëf en de waterhuishouding. De oost-,
zuid- en zuidwestzijde van het dorp worden gekenmerkt door een grote
openheid. Hierin komt wel beplanting voor, maar de gebieden zijn niet duidelijk begrensd. Op plaatsen met hoge grondwaterstanden komt een min
of meer moerassige begroeiing voor van zwarte els, wilg en populier met
veel zeggesoorten. Aan de west- en noordwestzijde van het dorp vertoont
het landschap de invloeden van de Friese Wouden. Het vormt als het ware
de overgang naar het open landschapstype. Dit heeft tot gevolg, dat daar
een grote verscheidenheid aan planten en dieren voorkomt. Opvallend is
de kleinschaligheid, die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van veel
bomen en houtwallen. Op de vochtige gronden bestaan deze voornamelijk
uit zwarte els, terwijl op de drogere gronden veel inlandse eik voorkomt,
plaatselijk gemengd met es, meidoorn en wilg. De aanwezigheid van deze
beplantingen maakt het gebied zeer aantrekkelijk. Gezien het omliggende
landschap zal bij de uitbreiding ten behoeve van de woningbouw rekening
moeten worden gehouden met belemmeringen, teneinde waardevolle
landschappelijke elementen te kunnen behouden.

De opbouw van de aardlagen valt momenteel bij de werkzaamheden
aan de rondweg zuidoost goed te bestuderen (foto: redactie)

Slot
Zo kunt u eens nagaan hoe Buitenpost zich ontwikkeld heeft en welk soort
grond u onder de voeten hebt en of uw huis een rotsachtige bodem kent
of op zand of een nog andersoortige grond gebouwd is. U ziet: de (ijs)zee
heeft genomen en gegeven.

Er is maar één
Lippe Lap

Mis. Het zijn er wel
zeven.

Door

heel

Friesland. Dus altijd
dicht bij u in de
buurt. En dat komt
mooi uit. Want bij Lippe Lap vindt u de grootste collecties,
de laagste prijzen en de beste service. Dus het is waar: Lippe
Lap, zo is er maar één.

W W W.LIPPEL A P. NL
D R A C H T E N • H E E R E N V E E N • L E E U WA R D E N
W O LV E G A ( H O M E C E N T E R W O O N B O U L E VA R D )
BUITENPOST (WOONEXPO)
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Onder wijs in ons dor p
CBS De Lichtbron: de naam
Onze school staat aan de Johan Frisostraat 2 en de naam
Lichtbron verwijst naar de grote Lichtbron, Jezus Christus.
De verhalen uit de Bijbel zijn bij ons op school richtinggevend
en bepalend voor de keuzes die we op school maken. We
willen als school ook een lichtbron zijn voor leerlingen die op
weg zijn naar volwassenheid.

welkom voelen op school. Daarom zijn er bij ons op school
veel afspraken gemaakt en vastgelegd. Heel belangrijk zijn
de afspraken aangaande pestgedrag. Daartoe kennen we het
systeem van Schoolregel van de Maand en doen we mee aan
de posteractie Kids tegen Geweld. We spreken elkaar aan bij
overtreding van de regels en leggen de leerlingen steeds uit
waarom we deze afspraken en regels zo belangrijk vinden.
Het onderwijs
We werken op De Lichtbron met jaarklassen. Naast de basisstof voor alle leerlingen is er herhalings- en verrijkingsstof.
We werken verder met uniforme afspraken over zelfstandig
werken in alle groepen. Ons doel is om alle leerlingen bij de
stof van de groep te houden. Leerlingen die extra hulp nodig
hebben worden individueel of in kleine groepjes aanvullend
gesteund en geholpen.
Leerlingenzorg
De primaire zorg voor leerlingen wordt verzorgd door de leerkracht. In de gevallen dat er een extra steuntje in de rug nodig
is, beschikken we over een goed systeem van Leerlingenzorg. De Intern Begeleiders (IB-ers) coördineren de extra zorg
en de Remedial teachers (RT-ers) geven de extra hulp in overleg met de leerkrachten.

Onze visie en missie
We willen kinderen tussen 4 en 12 jaar hun eigen wereld en
de wereld rondom hen laten verkennen. Daarbij willen we als
CBS De Lichtbron hen optimaal begeleiden bij het ontplooien
van hun mogelijkheden op sociaal-emotioneel en op intellectueel gebied.
Geschiedenis in een notendop
Op 4 september 1879 ging het christelijk lager onderwijs in
Buitenpost van start met 65 leerlingen. Tegenwoordig zitten
er op De Lichtbron 360 leerlingen. In die 130 jaren waren de
leerlingen achtereenvolgens ondergebracht in verschillende
gebouwen aan de Voorstraat, de Kuipersweg (De School
met de Bijbel), Gysbert Japiksstraat (De Fakkel - gebouwd
in 1971), de Johan Frisostraat (De Flambouw - gebouwd in
1976)en de Molenstraat Uiteindelijk werd in 1996 besloten
om alle leerlingen samen te brengen in het gebouw aan de
Johan Frisostraat. Als naam van de school werd gekozen voor
CBS De Lichtbron.
Huidige situatie
De school telt op dit ogenblik 360 leerlingen verdeeld over 15
groepen. Er zijn 31 personeelsleden. Om ook in de toekomst
alle leerlingen te kunnen opvangen, wordt er gewerkt aan de
nieuwe uitbreiding in het schooljaar 2010/2011.
Het schoolklimaat
Leerlingen, leerkrachten en ook ouders moeten zich veilig en

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

Actief burgerschap
Dit is niet een op zichzelf staand vak maar zit verweven in
veel vakgebieden.: godsdienst, geschiedenis; aardrijkskunde
enz.
* We willen op De Lichtbron bevorderen dat er bij leerlingen
een grotere betrokkenheid van mensen op elkaar en op de
samenleving ontstaat;
* Er is op De Lichtbron behoefte aan openheid: dus kennismaking met andere tradities en het accepteren van het
anders-zijn;
* We willen voor onze leerlingen in dit kader goed onderwijs
verzorgen voor leerlingen van nu in de maatschappij van morgen;
* De Lichtbron wil zoeken naar manieren om ook ouders te
betrekken bij de aanpak van burgerschapsvorming om zo de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding tot actieve burgers

te delen
Leerlingen moeten in de school ervaringen opdoen aangaande het leven in een complexe en pluriforme samenleving: de
spelregels van de democratie en de ontwikkeling tot sociaal
actieve burgers.
Creatief circuit
Op donderdag staat het onderwijs bij ons op school in het teken van het creatief circuit. De groepen 3 t/m 8 komen die dag
aan de beurt met een creatieve activiteit. In de verschillende
workshops worden verschillende technieken onder handen
genomen: textiele werkvormen; houtbewerking; papier; koken/bakken; schilderen enz. Dit schooljaar is het thema
Activiteiten
Naast alle schoolvakken doen we op school ook mee aan allerlei andere activiteiten. Bijvoorbeeld op sportgebied:
Schoolvoetbal voor jongens en meisjes team: Vorig schooljaar
speelde ons jongensteam in de finaleronde in Zeist en zijn
daar als 6e van Nederland geëindigd. Dit schooljaar zit het
meisjeselftal nog in de race. Zij zijn kampioen geworden van
Achtkarspelen en gaan nu op voor de regiofinales.
Schoolkorfbaltoernooi: Dit jaar drongen 3 van onze teams
door tot de Friese Kampioenschappen Schoolkorfbal te Wolvega. Een hele knappe prestatie!!
Schoolzwemwedstrijden Paradyske: Elk jaar opnieuw weten
onze zwemmers en estafetteploegen vele medailles te behalen in zwembad It Paradyske.
Dammen: Onze damploegen zijn ook dit jaar doorgedrongen
tot de nationale halve finalerondes op 15 mei.
Avondvierdaagse: De organisatie hiervan is in handen van
onze zeer actieve oudercommissie, die ook bij alle andere activiteiten onmisbaar is.
Overige activiteiten
Goede doelen: Elke maandag kunnen de leerlingen een kleine
gift meenemen voor een van tevoren vastgesteld goed doel.
Gemiddeld over een jaar brengen we zo meer dan d 2.000 bij
elkaar. De spontane actie voor HAÏTI heeft binnen 2 weken
d 3750,- opgebracht.
Er zijn nog vele activiteiten te noemen: De Kinderboekenweek; Het schoolontbijt; Het Voorleesontbijt; De Jeugd
EHBO-lessen in groep 7; De Pake en Beppe Dei; De theatervoorstellingen van Keunstwurk; De ouderavonden, De speldag, enz.
Tot slot
Natuurlijk valt er over een school in bedrijf en in ontwikkeling
veel meer te vertellen. We hebben er een paar punten uitgehaald. Wilt u meer weten over onze school? We hebben een
hele leuke internetsite, waar u alle mogelijke informatie kunt
vinden, maar ook honderden foto’s die een beeld geven van
de activiteiten, die boven zijn beschreven. U moet dan surfen
naar http://lichtbron.noventa.nl (zie ook de advertentie in deze
krant voor inschrijving enz.).

Herdenkingsbijeenkomst in
zorgcentrum Haersmahiem
Zondagmiddag 24 januari heeft voor de derde keer een herdenkingsdienst
plaatsgevonden in Haersmahiem. Deze bijeenkomst was bedoeld voor familieleden en contactpersonen van bewoners die zorg- en dienstverlening
hebben gehad in Haersmahiem en die in 2009 zijn overleden. De bijeenkomst werd geleid door Gerry Kasper, geestelijk verzorger van Haersmahiem. Het was een plechtige en integere bijeenkomst, omlijst met muziek, zang en gedichten. Haersmahiem vindt de zorg- en dienstverlening
voor haar bewoners belangrijk, maar vindt daarnaast een stukje nazorg
ook belangrijk. De namen van de overledenen werden tijdens de dienst
genoemd, waarna een witte roos door een familielid/contactpersoon of
verzorgende in een vaas werd gezet. De nabestaanden konden na afloop
een mooie witte steen met de naam van hun dierbare mee naar huis nemen.
Aafke Kamminga, locatiemanager

W interg ast

door Janne Oosterwoud

Sa mar ploft er del tusken it
fûgelfoer,
de
opskepper
út
Skandinavië. Fûle swarte eagen
yn in skrandere grize kop. Hy hat
honger, de beien yn ‘e Mieden
binne op. Syn each falt op ‘e fjirde
partsjes appel dêr’t seis swarte
klysters meielkoar yn ompikke. Hy
set syn oranjebrune spikkele boarst
op, spriedt de donkere sturtfearren
en reaget alle klysters in kant út.
Dan skoot er fjouwer appelpartsjes
byelkoar en begjint roppich te iten.
‘Ho, ho’, rop ik en tikje op it rút,
‘moat dat no sa? Der binne mear
kostgongers!’ Hy sjocht even op,

mar fret brutaalwei fierder. De
autochtoanen sitte stúmjend achter
de konifearen. Tjok, tjok, tjok. ‘Kom
op jonges’, rop ik. ‘Litte jim jim op ‘e
kop skite troch ien sa’n bûtenlânske
neef?’
As ik de oare dei de appels oer
de hiele tún ferdiel wurdt it noch
spannnend. De swarte klysters
drave en fjochtsje om har iten. De
kramsfûgel draaft in kear sa hurd
om it allegear ûnder kontrôle te
krijen. Hy wól baas bliuwe oer de
híele tún en oer àlle appels. It liket
sa’n ienfâldich prinsipe, meielkoar
diele...

Anne Leenstra winnares fotowedstrijd

Auto van de week

Opel Zafira 2.2-16V Sport;
bouwjaar: 2001-07; kleur:
groen-metallic; km. stand:
155.000; Opties: cruise-control,
boardcomputer, elec. ramen
en spiegels, electrisch schuifkanteldak, trekhaak enz.
Vraagprijs: g 6900,- incl.
half jaar BOVAG-garantie

Ga de straat op en fotografeer spelende
kinderen! Dat was de opdracht van de fotowedstrijd die de ASN Bank samen met Cordaid Kinderstem organiseerde om aandacht
te vragen voor 100 miljoen straatkinderen.
Jongeren tot achttien jaar uit Nederland en
de landen waar Cordaid Kinderstem straatkinderprojecten steunt konden deelnemen
aan de fotowedstrijd. Per land is een winnaar
gekozen. Daarbij heeft de jury, gelet op originaliteit van de foto, compositie en de manier
waarop het thema ‘spelende kinderen op
straat’ in beeld is gebracht.
Nederlandse winnares
De Nederlandse winnares was de 13-jarige
Anne Leenstra uit ons dorp. Zij zet zich het komende jaar als ambassadeur ASN Jeugdspa-

ren in voor de straatkinderprojecten van Cordaid Kinderstem. Die projecten krijgen met
steun van de ASN Bank en de rekeninghouders van ASN Jeugdsparen een extra impuls.
De hoofdprijs voor de Nederlandse winnaar bestaat, naast uit het ambassadeurschap, uit een rekening ASN Jeugdsparen
met een saldo van 100 euro, en kaartjes
voor de musical Hoe overleef ik mijn eerste
zoen, naar het boek van Francine Oomen.
Buitenlandse winnaars
De andere winnaars waren Cyril Samplidan
(Filipijnen) met spelende kinderen in Manilla,
Nagaraju (India) met ’Bokje springen’, Ibrahim Korome (Sierra Leone) met ‘Touwtje
springen’ en Waldemar (Peru).

Beschrijving bij Anne’s foto: “Mijn broerje zijn favoriete hobby is bellenblazen. Hij gaat er helemaal in op en vergeet alles om zich heen. Hij
kijkt de bellen na tot hoog in de lucht of probeert ze zelf stuk te prikken.
Zeepbellen zijn als regenbogen, allemaal kleuren! En als je erdoor heen
kijkt lijkt de wereld, als je speelt, altijd anders”.

Wat verenig t ons...
De Christelijk Maatschappelijke
Vrouwenbeweging ‘Passage’
In de laatste jaren van de oorlog was er bij de vrouwen in ons dorp een grote behoefte om
geregeld een avond bij elkaar te komen als christen-vrouwen. Enkele dames uit Buitenpost,
onder andere mevrouw Beerda, durfden het, onder moeilijke omstandigheden, aan een afdeling van de Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond (NCVB) op te richten. Er werd in 1944 gestart met 104 leden. De dames wilden zich graag ontwikkelen op maatschappelijk, cultureel
en politiek terrein, vanuit de Bijbel. Dat die behoefte groot was, bleek wel uit het feit dat het
ledental gestaag groeide. Op een gegeven moment waren er zelfs 177 leden. Zoveel zijn er,
ondanks de groei van Buitenpost, nooit meer geweest. Er werden toen boekbesprekingen
gehouden, men nodigde sprekers uit om politieke en maatschappelijke onderwerpen in te
leiden en te bespreken.
Verandering c.q. vernieuwing
De naam NCVB is in het jaar 2000 landelijk veranderd in Passage. Dit betekent: beschutte
doorgang, een organisatie die in beweging is, die een opmerkelijke fase in ons leven kan zijn
en een beschutte plaats, waar je over geloof en samenleving kunt nadenken. We moesten
ons aanpassen aan de tijd: nieuwe start, nieuw elan, nieuw uiterlijk, kleurrijk en fris. Naam en
maandblad zijn veranderd, maar ongewijzigd bleef de grondslag. Vanuit de Bijbel zoeken naar
richtlijnen om het leven te leven zoals God het bedoeld heeft.
Tegenwoordig
Momenteel telt de vereniging 48 leden. Maandelijks, de zomermaanden uitgezonderd, wordt
een ledenvergadering gehouden met een grote variatie van onderwerpen op maatschappelijk,
cultureel en bijbels terrein. Per seizoen wordt een creatieve morgen, o.a. bloemschikken, georganiseerd en regelmatig wordt een boekbespreking gehouden. Er wordt in goede harmonie
samengewerkt met andere plaatselijke vrouwengroepen. De start- en slotavonden worden
al jaren gezamenlijk gedaan met de CPB en de Kerst wordt samen met andere groepen
christenvrouwen gevierd. Als afsluiting van het seizoen wordt meestal een reisje/excursie
georganiseerd.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Het adres van het secretariaat is: J. BumaSijbrandi, Kuipersweg 61, 9285 SR, telefoon: 54 18 16.
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Cursussen It Koartling

Algemene vrijwilligersdag Buitenpost 20 maart
Op zaterdag 20 maart vindt de Algemene vrijwilligersdag Buitenpost plaats. Het evenement
is bedoeld voor álle plaatselijke organisaties
die op enigerlei wijze met vrijwilligers werken.Die organisaties kunnen zich tijdens het
evenement in It Koartling presenteren en zo
belangstellenden informeren over de activiteiten, mogelijkheden tot vrijwilligerswerk én
eventuele concrete vacatures. Daardoor biedt
de dag de organisaties de unieke gelegenheid
om zich doelgericht te promoten, óók als zij
op dit moment geen concrete vacatures voor
vrijwilligerswerk hebben. Er hebben zich tot nu
toe acht organisaties aangemeld. Die zijn evenredig verspreid over alle terreinen waar vrijwilligers zich voor de samenleving inzetten, van
sport tot zorg, van musea tot muziek. Daardoor
wordt het heel aantrekkelijk voor inwoners van
Buitenpost om op zaterdag 20 maart een bezoekje aan het evenement te brengen.
Organisaties die zich nog niet hebben aangemeld kunnen zich alsnog voor deelname opgeven door het eerder aan hen toegezonden
formulier zo spoedig mogelijk, maar vóór 27
februari, ingevuld terug te sturen naar de Stichting Sociaal Cultureel Werk.
Tientallen inwoners van Buitenpost, misschien
zelfs wel honderden, zetten zich als vrijwilliger belangeloos maar enthousiast in voor hun
dorp. Zij vormen daardoor het sociale hart van
Buitenpost: zij maken het dorp tot een plaats
waar het plezierig wonen en verblijven is. Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar schenkt
wél een geweldig gevoel van saamhorigheid
en voldoening. De bereidheid om vrijwilligerswerk te verrichten is er dan ook bij velen, ook al
is het maar voor enkele uurtjes per maand.

Daarom is het goed nieuws dat op zaterdag 20
maart in It Koartling een feestelijke en informatieve ‘vrijwilligersdag’ wordt georganiseerd.
De Algemene vrijwilligersdag Buitenpost biedt
inwoners van ons dorp de unieke gelegenheid
om kennis te nemen van de vele mogelijkheden. Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen dan
heeft u werkelijk een heleboel keus, zodat er
vast iets is wat helemaal bij ú past.Kom daarom
op zaterdag 20 maart naar de Algemene vrijwilligersdag Buitenpost. In de loop van maart zal
op grote schaal aandacht voor het evenement
worden gevraagd, maar bent u belangstellend,
noteer de datum dan nu alvast in uw agenda.
Graag tot ziens!

Nl Doet Zoekt Voor 1 Dag Vrijwilligers!

De Algemene Vrijwilligersdag Buitenpost
die op 20 maart in It Koartling plaatsvindt
is aangemeld als ‘klus’ voor NL DOET – de
grootste vrijwilligersactie van Nederland.
U kent deze actie onder haar oude naam: Make
A Difference Day (MADD). NL DOET zet vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert
groepen mensen om een dag of dagdeel de
handen uit de mouwen te steken daar waar het
nodig is. NL DOET verbindt maatschappelijk
organisaties met groepen die voor hen in actie
willen komen. Voor Algemene Vrijwilligersdag
Buitenpost zoeken de organisatoren nog circa
zes vrijwilligers die op zaterdag 20 maart als
gastheer of gastvrouw een paar uurtjes willen
meehelpen om dit evenement tot een succes
te maken.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via
www.nldoet.nl of direct bij het sociaal-culturele centrum in Buitenpost:
vrijwilligers@itkoartling.nl

Workshop Paasdecoratie
Op donderdagavond 18 maart kunt u onderdeskundige leiding weer een
Paasdecoratie maken in It Koartling. De workshop begint om 19.30 en kost
€ 20,-. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Elly Kramer tel: 0511-543242 / 06 121 138 00- Kruidencursus (4 lessen), voor inlichtingen en opgave kunt u bellen met
Evertje Gatsonides, telefoon: 0511-542772, e-mail: jk.gatsonides@upcmail.nl.
Wilt u meer infomatie over onze cursussen dan kunt u onze website bezoeken,
www.itkoartling.nl

3 maart meidenavond Beauty
Woensdag 3 maart wordt er in It Koartling een meidenavond georganiseerd
voor meiden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Het Thema van deze avond is
Beauty. Er wordt een Schoonheidsspecialiste uitgenodigd om de meiden leuke en nuttige tips te kunnen geven. Ook kunnen de meiden zelf aan de slag
met de verschillende make-up producten. De avond start om 19.00 en eindigt
rond 20.30 uur. Deelname kost €1,-.
Lijkt het je leuk om te komen, geef je dan snel op bij Grejanne Dijkema (0615016841), jongerenwerker Timpaan Welzijn.

Onze website: www.itkoartling.nl
Sinds enkele maanden is onze in eigen beheer
ontwikkelde website www.itkoartling.nl, in een
vernieuwde versie ‘in de lucht’. Met dit middel
wil het bestuur zo uitgebreid en actueel mogelijk informatie geven over de mogelijkheden,
activiteiten en ontwikkelingen in It Koartling.
Nieuw op de site is de aanwezigheid van een
vrijwilligersvacaturebank. Deze staat open voor alle verenigingen en instellingen van ons dorp om er hun vrijwilligerswens op te plaatsen. In de loop
van het volgende jaar zullen deze ook actief benaderd worden om gebruik te
maken van dit initiatief. De site is zeker eens een bezoekje waard!

Zaterdag 20 maart 2010

Algemene
Vrijwilligersdag Buitenpost
sociaal-cultureel centrum “It Koartling” (bij De Kruidhof)

info: www.itkoartling.nl

M el d punt b e d r ij v ig heid
> Taxatie en inkoop van oude boeken en
ansichtkaarten in Nijenstein
Dinsdag 2 maart van 13.00 –
ca. 16.00 uur opent Restaurant
Nijenstein aan de Voorstraat
haar deuren voor taxateur en
veilinghouder Arie Molendijk
uit Rotterdam. Hij zal deze dag
oude en zeldzame boeken,
handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun
waarde schatten. Ook oude
foto’s en albums zijn welkom. Er zullen ook voorbeelden te
zien zijn van antieke boeken en bijbels die op originele wijze
gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan een afspraak gemaakt
worden. Voor taxatie wordt 3 euro per persoon gevraagd.

> Oud-Buitenposter Marijke Klompmaker
verrast met sokpoppen
Ze werkte als illustrator voor de KRO-televisie, Omrop Fryslân en illustreerde talloze kinderboeken. Marijke Klompmaker
exposeert nu in cadeauwinkel ‘Op ‘e Stâl’. Op de verkooptentoonstelling vindt u ansichtkaarten, schilderijen, tekeningen
en handgemaakte knuffels. De roots van Klompmaker liggen
in Buitenpost. Samen met haar zus Hester en Nynke en broer

Thijs ging ze er naar basisschool
De Mienskip, waar vader Roel
Klompmaker jarenlang hoofd van
de school was. Nieuw in het werk
van Klompmaker zijn de grappige
‘Sokpoppen’. Klompmaker: “Ik was
aan het knutselen met mijn zoontje.
We rommelden met allerlei spullen
als handschoenen, babysokjes en
een gek mutsje. En opeens kwam
er een stoere knuffel uit; de eerste
Sokpop. De hele familie begon vervolgens Sokpoppen te bestellen als
kraamcadeau. Dat is een beetje uit
de hand gelopen”. Elke knuffel is handgemaakt, ziet er anders
uit en heeft een eigen naam en persoonlijkheid. In ‘Op ‘e Stâl’
zijn deze knuffels te bewonderen.

> Open dag Wâldwinkeltjesroute met
thema Fryske Wiisheden op 27 maart
Op zaterdag 27 maart heeft de Wâldwinkeltsjesroute open
dag met ditmaal het thema ‘Fryske wiisheden’. Op ’e Stâl op
de Voorstraat 1 heeft als wijsheid gekozen: “Atsto heal sa
goed himmelje kinst as jim mem dan sille wy noait in smoarch hûs ha”. Tijdens deze dag vindt het Frysk Kampioenskip
Wask Ophingje plaats. De winnaar wint een cadeaubon ter

waarde van 75 euro. Andere activiteiten zijn een tentoonstelling ‘Himmelje yn’e Wâlden’, verkoop van authentieke ‘bjinders en biezems’ en ‘noflik skoftsjen’.
Buitengewoonbuitenpost op de Voorstraat 45 kiest de wijsheid: “In man is sa âld as er him fielt, in frou is sa âld as se
der útsjocht”. Deze dag treft u in de winkel een mooi aangeklede dame aan. Bezoekers mogen schatten hoeveel geld zij
uitgegeven heeft voor haar kleding. Diegene die het raadt of
die er het dichtst bij zit, wint ook een cadeaubon. In de winkel
lopen bezoekers overigens nog meer fryske wiisheden tegen
het lijf.
Laat u verrassen en kom op 27 maart langs bij de winkels aangesloten bij de Wâldwinkeltsjesroute. Folders kunt u ophalen
bij Op ‘e Stal op de Voorstraat 1 of Buitengewoonbuitenpost
op de Voorstraat 45. Of kijk op www.waldwinkeltjesroute.nl
Wâldwinkeltsjesroute
In 2008 hebben Hennie Pilat ‘Op ‘e Stal’ en Rineke de Vries
‘Buitengewoonbuitenpost’ het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een winkeltjesroute langs bijzondere winkels.
Samen met andere ondernemers waaronder een galerie,
theeschenkerij, antiquariaat en woonwinkels, hebben ze een
route, website en verschillende open dagen opgezet. De open
dagen zijn druk bezocht door mensen uit alle windstreken en
maken de Waldwinkeltsjesroute al tot een bekend begrip.

Winterbeurt voor uw fiets
•
•
•
•
•
•
•

Afstellen en eventuele reparatie van alle
onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
Remmen
Versnelling
Verlichting
Banden
Excl. onderdelen
Gratis leenfiets

€ 27,-

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

- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties
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Insp iratie door Ineke Mooijweer

p a g i n a 17

Esther Bolt: natuurlijk styliste

Haar gezicht is niet dagelijks te zien in Buitenpost. Esther
Bolt verdeelt haar aandacht tussen bloemenzaak ‘Hedera’,
waar ze, samen met haar ouders en Berber, twee dagen
in de week werkt en haar eigen stylingbedrijf ‘Livin’Color’ in Drachten. Esther: “Het is wel hard werken, maar
ik kan er al mijn creativiteit in kwijt en het werken met
mooie materialen en kleuren geeft me energie.”
‘Livin’ Color’ is
een bedrijf in
interieurstyling
en bloemstyling. Dat zijn
twee verschillende dingen,
maar toch ligt
de combinatie
wel voor de
hand: bij beide
speelt gevoel
voor kleur en
vorm een grote
rol en bovendien,
vindt
Esther, is een
interieur pas af
als er ook een
aantal welgekozen potten en planten in staan. Klanten die, op zoek naar een
interieuradviseur, haar site lezen, reageren vaak verrast: “O,
dat is handig, jij hebt ook verstand van bloemen.”
Dat ‘verstand’ is haar min of meer met de paplepel ingegoten: haar ouders hebben immers al jaren een bloemenzaak.
Esther groeide op met bloemen en planten om zich heen.
Na haar schooltijd ging ze naar Amsterdam: ze volgde er een
cursus om meer te leren over hoe je trends kunt aanvoelen
en hoe je moet inkopen. Het bleek een opstapje naar een
hele Hbo-opleiding voor interieurstyling- en vormgeving. Bij
Wolterink in Laren (NH) deed ze vervolgens enige tijd ervaring
op in het geven van interieuradviezen.
Na enige tijd keerde ze toch weer terug naar Friesland om
hier aan de slag te gaan. In Buitenpost en Heerenveen gaf ze
les aan het AOC in ‘Bloem en design’. Daarnaast was ze bezig met interieuradviezen, maar een volledige overstap leek
nog te onzeker: was er wel voldoende vraag naar een designzaak in deze regio? Bovendien overwogen haar ouders om

met de dierenwinkel, die ze bij hun bloemenzaak hadden, te
stoppen en de bloemenwinkel uit te bouwen met een meer
op interieur gerichte afdeling. “Maar”, zeiden ze, “we doen
het alleen als jij ook in de zaak komt.” En zo gebeurde het, in
2007: Esther ging twee dagen in ‘Hedera’ werken en bouwde
intussen verder aan haar bureau voor interieuradvies, waar ze
het steeds drukker mee kreeg. Er kwam een grote opdracht:
de volledige inrichting van het Medisch Centrum in Drachten. “Ik heb het hele traject begeleid, meubels, kleuren, alles.
Hier kwamen weer nieuwe, kleinere opdrachten uit voort. Op
een gegeven moment kreeg ik een aanbod van Bouwbedrijf
Veenstra uit Harkema: ik mocht een modelwoning in Drachten inrichten en er ook vijf jaar gebruik van maken als kantoorruimte. Het bouwbedrijf zou er twee keer per week open
dag hebben en ik zou er mijn klanten kunnen ontvangen. Ik
besloot de sprong te wagen en mijn bedrijf ‘Livin’Color’ was
een feit.
Doordat mijn ouders een bloemenzaak hebben, ben ik opgegroeid met vormen en kleuren. Het gevoel was er wel, maar
dat is voor mijn werk toch niet voldoende: je moet het echt
verder ontwikkelen door een opleiding. Ik ben blij dat ik dat
gedaan heb. Je kunt daardoor meer bieden, ook in ‘Hedera’:
een combinatie van sfeer, kwaliteit en bijzondere producten.
De zaak loopt goed; we hebben veel trouwe klanten uit Buitenpost en van buitenaf. We werken er ook hard voor. We
hebben goed personeel en mijn ouders en ik steken er veel
energie in. Mijn vader doet de inkoop ‘op de klok’, dus direct
op de veiling, zonder tussenhandel van de grossier. Daardoor
zijn onze bloemen heel vers. Het betekent dat je soms om 4
uur ’s ochtends al in de auto zit. Ik ga af en toe mee; leuk vind
ik het niet om zo vroeg op pad te moeten, maar de sfeer op
de veiling, met al die mooie bloemen en kleuren, geeft me
weer energie. Vorige week hebben we, na de veiling, een bezoek gebracht aan ‘Pot en mand’, waar ik graag inkoop. Heel
inspirerend om daar rond te lopen en al die mooie en aparte
spullen te zien. Dus al werk ik hard, ik ervaar het toch als een
luxe baan: ik werk met zulke mooie materialen en ik kan er
zoveel van mezelf in kwijt.”
Ik doe mijn werk in interactie met de klanten. Sommigen nemen een foto mee van hun vensterbank, zodat ik potten en/
of planten kan uitzoeken die er bij passen. Of ik kom bij hen
thuis kijken. Ik wil natuurlijk wat van mijn eigen stijl inbrengen, maar het is commercieel niet altijd haalbaar om daar tot
het uiterste aan vast te willen houden: je moet wel klantgericht zijn. Als de klanten iets te duur of te ‘apart’ vinden, zoek

ik een alternatief, hoe jammer ik dat soms ook vind. Maar als
onze ideeën echt te ver uit elkaar liggen, kunnen ze uiteraard
beter een andere adviseur zoeken: ik wil zelf wel achter het
uiteindelijke plan staan. Hier in het Noorden moet ik me soms
een beetje inhouden. Klanten in het Westen durven over het
algemeen een inrichting aan met spullen die groter en luxer
zijn. Die wat terughoudende opstelling zie ik ook bij de inkoop
van bloemen en planten. Er is in het Noorden een kweker die
met de aloude tulp aan het experimenteren is en prachtige
nieuwe soorten kweekt.” Esther wijst met een genietende
glimlach naar een fleurige poster achter zich op de muur,
waar de mooiste tulpen in allerlei kleuren op staan afgebeeld.
“Helaas krijgt hij er te weinig voor, zodat er straks misschien
geen aanvoer meer zal zijn op de veiling in Eelde. Dat is heel
erg jammer.”
Is het niet moeilijk om steeds maar weer iets nieuws te verzinnen? Esther: “Ik ben constant bezig met vorm, kleur en
materiaal. Zo kom je vanzelf op ideeën. En ik ga erop uit, de
natuur in of naar andere bedrijven, om daar eens rond te kijken. Op het internet kun je het interieur van luxe buitenlandse
hotels bekijken, zonder dat je voortdurend op reis moet. De
veiling is ook inspirerend: de kleuren en kleurcombinaties die
ik daar zie, inspireren me om bepaalde kleuren ook eens samen in een interieur te gebruiken.
Ik werk met natuurlijke materialen. Dat past bij mijn stijl, om
alles zo natuurlijk mogelijk te houden. Sommige mensen
vinden het bijvoorbeeld lastig dat tulpen doorgroeien op de
vaas. Ik vind dat juist geweldig: laat ze maar groeien! In mijn
interieurs is dat net zo. Een duidelijke basis, strak, natuurlijk
materiaal, natuurlijke kleuren. Wel vind ik het leuk om er vervolgens wat extra kleur in te brengen, een gekleurde wand
bijvoorbeeld.”
Klanten van ‘Hedera’ en ‘Livin’Color’ komen uit de wijde omgeving. Esther vergroot haar actieradius wellicht nog meer
door de maandelijkse rubriek in de ‘Leeuwarder Courant’,
waarin ze door middel van tekst en foto’s een soort schriftelijke workshop bloemdecoraties geeft. Een van haar werkstukken die in de krant te zien waren hangt nu te pronken in
het vernieuwde restaurant ’Nijenstijn’. Esther: “Ach, of het
extra klanten oplevert, weet ik niet goed. Maar het geeft bevestiging: mensen vinden het leuk en laten dat weten. Dat
werkt altijd positief.”

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

Leuke anekdote in Egypte
Een bedrijf dat snoep maakt in Egypte heeft een 10 jaar oude machine
gekocht. Deze is ooit door ons geleverd aan een ander Egyptisch bedrijf.
De onderhoudstoestand is erbarmelijk. Ik moet gaan kijken wat er allemaal
nodig is om de machine weer in productie te kunnen nemen. Vroeg in de
ochtend word ik bij het hotel opgepikt door een taxi van het bedrijf. Er zijn
ook nog drie Spanjaarden die de verpakkingsmachine moeten leveren. Ik
ken ze wel van eerdere ontmoetingen. Ik ben de oudste, mag voorin zitten
terwijl de drie Spanjaarden zich achterin proppen. De chauffeur spreekt
geen woord engels. Maar hij lijkt haast te hebben en scheurt er met een
rotgang vandoor. Het is nog rustig in Tanta zo om 07.30 uur. We scheuren recht op een verkeersdrempel af en gaan veel te snel. De chauffeur
onderschat kennelijk het gewicht van de drie stevige Spanjaarden en mijn
bescheiden persoontje. We knallen met onze koppen tegen het dak en
een wreed scheurend geluid onder de auto voorspelt weinig goeds. De
chauffeur stapt scheldend uit, geeft de uitlaat die midden op de weg ligt
een trap en stapt weer in. Het is nog 25 km naar de fabriek en knetterend
gaan we verder. Op de ‘snelweg’ rijden ook ezelskarren, brommers etc.
Soms komen ze in het donker onverlicht en tegen het verkeer in rijden. Dit
geeft levensgevaarlijke situaties. Aan het einde van de werkdag komt dezelfde chauffeur ons weer oppikken. Trots wijst hij naar zijn nieuwe uitlaat,
duidelijk van plaatselijke makelij. Hij rijdt eerst wat rustiger maar eenmaal
op de grote weg vergeet hij zijn goede voornemen weer en rijdt als een
gek. Bij de afslag naar Tanta zijn er geen in- of uitvoegstroken. De enige
manier om het in- en uitvoegen enigszins veilig te laten verlopen is... een
hoge drempel! Onze chauffeur moet nog snel even een vrachtwagen inhalen en vliegt met een rotgang de drempel over. Weer knallen we met de
koppen tegen het dak en horen het scheurend geluid. De chauffeur stapt
weer uit om naar zijn op de weg liggende uitlaat te kijken. Wat hij staat
te schreeuwen weten we niet, maar het zullen geen woorden van liefde
en vrede zijn geweest! De volgende dag komt een andere chauffeur ons
oppikken.

De brandweer van Buitenpost een dagje uit met hun vrouwen (1950).
Bovenste rij: J. Bulthuis, mw. F. Brouwer, M. Kramer, mw. K. de Vries, mw. Kloosterman, mw. G. Kramer, J. Kloosterman, mw. van der Wal, U.T. van der Wal, J. Evenhuis en Boersma.2e rij: H.F. de Boer, J. Klaver, mw. G. de Boer,
S. Brouwer, R. van der Berg, mw. Evenhuis, mw. Bulthuis en mw. van der Berg. Zittend: mw. Klaver, J. de Vries,
mw. Bremer, D. Boonstra, mw. Boonstra, J. Bremer en mw. Boersma. Deze foto is ook weer uit het archief van
Juul Beerda. Overigens, alle eerder verschenen foto’s in deze rubriek kunt u op groter (en duidelijker) formaat terugvinden op onze website www.binnenbuitenpost.nl onder het kopje ‘Foto’s’ en dan onder ‘Historische foto’s’.

Voor wie het interesseert: de machine is een dubbelschroefs 108 mm extruder die 350-500 kg/hr drop kan maken. Een mengsel van water, glucosestroop, suiker, meel en vaak vet en toevoegingen gaan de extruder in.
De schroeven transporteren de massa naar voren en doordat de cilinder
heet is gaat de massa koken. Dan wordt het overtollige vocht afgevoerd en
hierdoor wordt de massa hoog visceus en wordt door een matrijs geperst.
Dan moet het nog door een koeltunnel, een wasbad, eventueel besuikeren, snijden en inpakken.
Tijdens mijn derde bezoek konden we de machine opstarten en productie
draaien.

(advertentie)

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

Eigen technische dienst

Tjeerd Poelman

Vaart 3

|

Buitenpost

|

0511-54 30 90

VAN DER VEEN
(aanbieding geldt zolang
de voorraad strekt)

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

Tangen- en
schroevendraaierset
Van € 45 voor: € 15,50

Uw voordeel 65 %

pinova appels, kilo € 0,99
witlof, halve kilo
€ 0,49
kiwi, 10 stuks
€ 1,99

aanbiedingen geldig voor de maand maart

Openingstijden: maandaggS GESLOTEN, dinsdags 8.00- UUR
woensdag, donderdag en vrijdag 8.00-19.00 uur,
zaterdag 11.30-19.00 uur

Familiepakket
Familiepakket

Gehaktmenu
Gehaktmenu:

44 personen
personen friet,
friet 2 frikandellen,
00
22 kroketten
en
frikandellen
=
een
beker mayonaise
2 kroketten

22personen
personen friet,
friet 2 heerlijke ballen
50
gehakt
van
de
slager
2 heerlijke ballen
50
met
beker pindasaus
gehakt

NIEUW
Frikandellen

Grote
Petit Pain
Broodje
hamburger
Gezond en
speciaal
25
95

€ €6,
7,

1/2 kip goed3gekruid
halen
met friet en salade
2 betalen!
- om mee te nemen

€ 5,95

€ € 4,
4,

rijkelijk gevuld

3,
€€ 2,

Zaterdags ook geopend vanaf 11.30-19.00 uur!

website: www.thvandermeer.nl
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Oud nieuws uit Buitenpost en omstreken... door Dirk R. Wildeboer
Afgerost ...

BUITENPOST - 23 januari 1954 – “Leeuwarder politierechter – “Volksgericht”
in Buitenpost tegen actieve korporaal.
Sergeant R. uit Buitenpost was vorig jaar
nog maar korporaal. Maar niettemin model genoeg om over een gewoon soldaat, die
er wat slordig op stond, rapport uit te brengen. In Buitenpost ontstond hierover onder
jong en oud nogal enige verontwaardiging
en toen korporaal R. op de avond voor Sinterklaas welgemoed en stevig gearmd met
zijn meisje van het station kwam, werd hij
plotseling door een heel stel jongens plotseling omsingeld, die hem afrosten en zelfs
het voornemen hadden om de onthutste
korporaal in het water te smijten. De adjudant van de Rijkspolitie, de heer Brill,
kwam nog juist op tijd om dit plannetje te
verijdelen en de korporaal te ontzetten. Dit
muisje had echter nog een staartje. Want
twee jongelui die het hardst aan deze heibel hadden meegedaan, stonden gisteren
wegens mishandeling voor de Leeuwarder
politierechter terecht. De officier van Justitie, mr. Kuipers, noemde de handelswijze
van deze jongens buitengewoon onsportief
en vroeg, tegen de 19-jarige Sjoerd D. en de
20-jarige Wieger H., veertig gulden boete
of tien dagen hechtenis. De politierechter
veroordeelde hen dienovereenkomstig. Hij
wees een der jongens, die graag naar Canada wil emigreren, er op, dat deze zich wel
heel erg gebrand heeft, omdat Canada weigert mensen op te nemen die een veroordeling op het strafblad hebben staan”.

(foto onder) te Buitenpost. In een oogwenk
sloegen de vlammen aan alle zijden door
het dak en de brandweer van Buitenpost
achtte het raadzaam de spuiten van Kollum, Surhuisterveen en Leeuwarden te
alarmeren, omdat het gevaar voor uitbreiding in deze oude dichtbevolkte wijk van
het dorp niet denkbeeldig was, zeker niet
bij deze droogte. Men wist de broodvoorrraad en enkele gereedschappen tijdig uit de
bakkerij te verwijderen en ook het grootste
deel van het huisraad kon uit de woonkamers gered worden. De bovenverdieping,
waar zich de slaapkamers bevonden en de
kleding van de bewoners en het personeel
was opgeborgen, brandde echter geheel uit.
Het belendende perceel, bewoond door de
schoenmaker Bos, liep een ogenblik gevaar
en werd ontruimd door de brandweerploegen van Buitenpost en Kollum. Deze wisten
te voorkomen, dat het eveneens een prooi
der vlammen werd; wel leed het waterschade. Verschillende brandweerlieden liepen
bij de blussing brandwonden op, terwijl
de zestienjarige dienstbode van de bakker
ernstig aan haar been werd verwond door
een vallende spiegel. De beide plaatselijke

doktoren
verleenden geneeskundige hulp”.
Als een mof...
TWIJZEL – 21
april 1910 – “Met
een paar kornuiten was de 24deel 56
jarige Sake H. te
Tw ijz elerheide
op de bunzingjacht. Al jagende kwamen zij op het erf van
H. Kootstra, onder Twijzel. Daar hingen
twee paar klompen aan de muur en omdat
Sake’s houten schoeisel dringend verbetering nodig had, vond deze de gelegenheid te
mooi, die verbetering hier niet te bewerkstelligen. Hij nam kalm één paar klompen
weg – stak zijn voeten er in – ze pasten best
– en ging verder. Het zaakje kreeg echter
voor hem een lelijk staartje. Sake staat in
zijn omgeving slecht bekend en zo werd
voor hem veroordeling gevraagd tot een
maand gevangenisstraf. “Nog wat te zeggen?” Sake zweeg als een mof ”.

BUITENPOST – 26 augustus 1947 – “Bakkerij uitgebrand te Buitenpost – Brandweerlieden en dienstbode gewond – Vanmorgen is naar men vermoedt door broei
in de papier- en emballagevoorrraad brand
uitgebroken op de zolder van de bakkerij
van de heer J.H. van Tijum in de Kerklaan

Buitenpost 1940-1945, deel 7

Koerier(ster) en gevangene
Tussen Leeuwarden en Groningen bestond een illegale berichtendienst. De
afstand was in etappen verdeeld. In de zomer van 1944 werd iemand gezocht voor de schakel Burgum-Grijpskerk. Buitenpost zou een geschikt tussenstation zijn. Jantje Dijk, later mevr. J. Bulthuis-Dijk, stelde zich daarvoor
beschikbaar. Zij werd nu de schakel tussen Klaske Douma in Burgum en Alie
van Weerden in Grijpskerk. Jantje was onbekend met de papieren die zij
onder haar kleren vice versa overbracht. Op 12 november 1944 ging het fout,
door de arrestatie van een zekere Roelof in Groningen. Een dag later liep
Klaske in de val in Leeuwarden. Uit de papieren die ze bij zich droeg bleek
dat haar ouders 2 onderduikers hadden. Direct vertrok de S.D. naar Burgum
en arresteerde de totaal verraste ouders. Twee S.D.’ers bleven in de woning achter. Inmiddels werd Van der Weij door meester Buist gewaarschuwd
dat er iets mis was. Van der Weij en z´n gezin met Jantje Dijk moesten onmiddellijk verdwijnen. Het ging zo snel, dat de maaltijd bleef op tafel staan.
Nauwelijks waren ze vertrokken of de S.D.´ers Lammers en Sleijfer belden
aan. Hun huiszoeking leverde niets op. Inmiddels was het al na spertijd. Op
dat moment troffen ze Sieger Hoekstra aan op de Kuipersweg. Deze kwam
met een schot in zijn voet in het ziekenhuis terecht. De volgende morgen
haalden de buren het meubilair uit de schoolwoning, bang dat de S.D. opnieuw zou komen. Tegelijkertijd ging Jantje op weg naar Burgum om Klaske
te waarschuwen, onbekend met wat in Burgum gisteren was gebeurd. Toen
ze aanbelde, werd de deur door een S.D.´er geopend. Botweg deelde deze
haar mee dat Klaske was dood geschoten. “Kom er maar in, je bent er in gelopen”, kreeg ze te horen. In de kamer stond een tweede S.D.’er met een revolver in de aanslag haar op te wachten. Later op de dag belde Jantje Bakker
uit Buitenpost aan. Ze was ongerust geworden en Jantje Dijk gaan zoeken.
’s Avonds werden ze naar de Leeuwarder gevangenis gebracht. Na 5 dagen
werd Jantje Bakker weer vrij gelaten. Zaterdag 3 februari 1945 werd Jantje
Dijk vrij gelaten, na 80 dagen gevangenschap. In 1946 trouwde ze met Pieter
Bulthuis. Ze woonden toen in de Kerkstraat op de plaats waar thans slagerij
Van der Bijl is gevestigd. H. van der Laan was koerier tussen Buitenpost en
de regio. Omdat deze bij de luchtbeschermingsdienst was, kon hij zich ’s
nachts ongehinderd door de gemeente begeven. Zijn chef Jacob Pijnacker,
organisator van de O.D. in de gemeente maakte daar dankbaar gebruik van.
Door verraad werd Van der Laan gearresteerd. In Leeuwarden moest hij een
brief schrijven, waarschijnlijk om zijn handschrift te kunnen vergelijken. Er

R e i n o l d Pa a uw

Alles komt terug
In het najaar zijn de bladeren verdwenen, diezelfde bladeren zie je
nooit terug. Met een beetje geluk
is het binnen afzienbare tijd weer te
zien. Het groene gras is ook verdwenen, was het al niet groen meer, nu
is het al 2 maanden afgedekt met
een laag sneeuw. Met een beetje
geluk is het binnen afzienbare tijd
weer te zien. De kleur van mijn auto,
waar ik o zo trots op ben, heb ik al
geruime tijd niet mogen bewonderen. Al tijden is hij bedekt door ijs
of sneeuw maar zeker permanent
door een soort van “pekeldrap”. Al
tijden heb ik mijn kilometerteller niet
boven de 60 zien komen onderweg
naar Groningen omdat sommigen
denken dat de weg glad is als er iets
van sneeuw in het weiland ligt. Ach,
alles verdwijnt als sneeuw voor de
zon, dat hoort bij onze aardkloot
maar ook bij de mens. De sloten
aan de kuipersweg zijn verdwenen,
de kleuters aan de Kerkstraat, de
boten aan de Vaart, de bomen in de
Irenestraat, de Chinees aan de Voorstraat en ga zo maar door.
Maar, dat alles verdwijnt hoeft helemaal niet erg te zijn want er komt
immers altijd weer wat nieuws voor
in de plaats. Mooie brede stoepen
aan de Kuipersweg, goede parkeerplaatsen aan de Kerkstraat,
bedrijven en sporthal aan de Vaart,
nieuwe frisse boompjes aan de Irenestraat en de Egyptenaar aan de
Voorstraat.

Brand...

Op eigen initiatief
Gemeenteambtenaar Gerrit Leistra was niet lid van een verzetsorganisatie.
Toch groeide in hem het idee iets te doen. Bij de jacht op mannen was het
bevolkingsregister een prachtig hulpmiddel. Dit bracht Gerrit op een idee, dat
langzaam rijpte tot een plan. Zaterdagmorgen 3 juli 1943 kocht hij een treinkaartje. Dit zou de vijand eventueel op een dwaalspoor moeten brengen. Aan
Joh. van der Weij vroeg hij een onderduikadres in Donkerbroek. ’s Middags
vernietigde hij het bevolkingsregister van Achtkarspelen. De klus viel hem bitter tegen. De spanning dat er iemand zou komen, maakte dat er geen einde
aan scheen te komen. Via Donkerbroek reisde hij enige tijd later door naar
Zeist. Daar zette hij onder de naam P.B.J. Mansfelt in ondergronds verband
zijn verzet voort.
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werd geen bewijs gevonden, waarop hij werd vrij gelaten. Drie maanden
dook hij onder in Gorredijk, om daarna zijn koerierswerk weer op te nemen.
Wel sliep hij elders. Alie van der Weij, dochter van meester Van der Weij, verrichtte eveneens koeriersdiensten.
Dat het gevaarlijk werk was, ondervond ook Chris Dick. Chris was de verloofde van Gosse Enzerik, ambtenaar bij de belastingen. Toen hij moest onderduiken, vond hij onderdak bij Rint van der Meulen aan de Voorstraat 45, thans de
winkel ‘Buitengewoon Buitenpost’. Hij was mede-organisator van de N.B.S.
en sectiecommandant van Achtkarspelen-Noord. In september 1944 kreeg
hij bezoek van zijn verloofde. Op 17 september brak de spoorwegstaking uit.
Chris kon niet meer terug naar haar ouders in Amersfoort Ze kon echter bij
de familie Van der Meulen blijven en meteen op het belastingkantoor komen
werken. Via Pijnacker kwam ze als koerierster bij de N.B.S. Met de razzia in
Buitenpost werd ook Chris gepakt. Bij de verhoren hield ze steeds vol dat
ze familie van mevrouw van der Meulen was. Na 14 dagen gevangenschap
kwam ze vrij, tegelijk met Jantje Bakker. Ze begon direct weer met haar illegale werk. Dokter van der Kam liet wel eens berichten over brengen door een
betrouwbare patiënt. Dergelijke boodschappers waren onmisbare schakels in
de illegaliteit..

En… als je lang genoeg wacht komt
bijna alles altijd weer terug. Het groene gras zal wel weer verschijnen, de
sneeuw, de mooie diepzwarte kleur
van mijn auto. Maar ook het groene
weiland naast de weg naar Groningen waardoor ook de naald van
mijn kilometerteller weer terugkomt
boven de 60. Misschien, als we
lang genoeg wachten komen dus
de sloten terug aan de Kuipersweg,
de kleuters in de Kerkstraat en de
kleine bomen in de Irenestraat worden groot en bij ga maar door.
Soms komt het terug, soms niet.
Soms is het positief en soms niet.
Soms beide en soms niet.
Maar... stel... alles komt inderdaad
terug....
De sloten in de Kerkstraat zijn
gevaarlijk dus de kleuters moeten
in de politiecel in de Kerkstraat. We
bestellen Chinees bij de Egyptenaar
en gaan schaatsen bij de Chinees.
Voetballen doen we weer gezellig
in het dorp op het Mejontsmaveld
maar niet in de feestweek want dan
springen er paarden. We mogen
weer vrij fierljeppen in de weilanden en verstoppen in de tuin van
de buren. We gaan weer buurtvolleyballen en tienkamp houden in de
manege. We kunnen weer vuurwerk gooien op de Bakkershoeke
en feesten in de tent op het parkeerplaats van de Point.
Soms zijn we niet lang genoeg
op deze aardkloot om het mee
te maken maar echt waar……als
je lang genoeg wacht komt alles
terug... alles...
Zelfs de versierde wagens...
Reinold

de koerierster Jantje Dijk (foto: eigen foto)
overigens: alle afleveringen uit deze artikelenreeks met (meerdere)
foto’s kunt u ook nalezen op onze website: www.binnenbuitenpost.nl
onder het kopje ‘Buitenpost’ en dan ‘wat geschiedenis’

